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Birol Çınar 
İzmir’e atandı

‘Evde kal evde 
hayat var!’

2016 yılından bu yana Devlet Su 
İşleri 4. Bölge Müdürlüğü gö-
revini yürüten Birol Çınar, DSİ 
2. Bölge Müdürlüğü görevine 
atandı. Konya’da görev süresi 
boyunca sulama ile ilgili birçok 
projenin gerçekleşmesine 
katkı sağlayan Çınar, bundan 
sonra İzmir Bölge Müdürü 
olarak görev yapacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay genelinde tüm bank-
lara bilgilendirici levhalar 
yapıştıran Karatay Belediyesi, 
ilçe halkını uyarıyor. Karatay 
Belediye Başkan Hasan Kılca, 
telefonla gönderdiği sesli 
mesajda, ‘Evde Kal; evde hayat 
var’ çağrısı yaptı.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Semt pazarları 
dezenfekte ediliyor

Selçuklu Belediyesi koronavirüs 
tedbir çalışmalarını özellikle 

toplu kullanım alanlarında titizlikle 
uygulamaya devam ediyor. Sel-

çuklu’daki semt pazarları belediye 
ekiplerince pazar kurulmadan 
bir gün önce özel solüsyonlarla 

dezenfekte ediliyor.
n HABER SAYFA 3’TE

Koronaya karşı 
kolları sıvadılar

Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si, konovirüsün önüne geçmek 
için aşı çalışması başlattı. İlacı 
geliştirmek için altyapının tam 
olduğu bildirilen açıklamada, 

“Koronavirüs tanı kiti geliştirme ve 
tedavi alternatifleri için çalışmalar 

hızlandı” denildi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

05 Başkan Altay canlı 
yayında buluştu 06 4 ayrı kazada 

10 kişi yaralandı 09 13Garlara da termal 
kamera takılıyor

Kavuş: Virüse karşı
teyakkuz halindeyiz

İslam’a uy rahat et
Yeni tip koronavirüsün 

ardından temizliğinin 
önemi bir kez daha 

anlaşıldı. İlahiyatçılar 
koronavirüsten korunmak 

için bugün tüm dünyada 
tavsiye edilen hususların, 
İslam’ın insanların yerine 

getirmesi gereken emirleri 
olduğuna dikkat çekiyor

İSLAM’IN ÖNEMİ BİRKEZ 
DAHA ANLAŞILDI

Tüm dünya temizlik ve beslen-
me ile ilgili konuyu koronavirüs 
nedeniyle tartışmaya başlar-
ken, Hak din olan İslam, bu iki 
konuya zaten dikkat çekiyordu. 
Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de 
yenilebilecek ve yenileme-
yeceklerle ilgili insanoğluna 
helal-haram kıstası koyması ve 
temizlikle ilgili koyduğu emir ve 
yasaklar, bugün gelinen noktada 
İslam dininin önemini bir kez 
daha ortaya koymuş oldu.

HELAL-HARAM 
DÜZENİ BOZULMAMALI

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, “Allah temizliği emreder. 
Temiz olmak, yediğimiz içtiği-
mizin helal çerçevesinde olması 
gerekiyor” dedi. SÜ İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş da, “Yüce Allah’ın 
yiyecek ve içecekler konusunda 
ortaya koyduğu helal-haram 
düzeni bozulmamalıdır. Bu dü-
zen bozuldukça bir çok felaket 
gelecektir” ifadelerini kullandı. 
 n HABERİ SAYFA 13’TE

SİNDİRİM SİSTEMİNE 
YARDIMCI OLUYOR

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, 
ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı yeni
probiyotik ürün serisiyle karşınızda. Markanın yeni 
çıkardığı Probiyotik serisi, gün boyunca sindirim 
sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor.

n HABER SAYFA 2’DE

İn cin top oynuyor! 
“Dışarı çıkmayın” uyarıları Konya’da büyük ölçüde dikkate 
alınınca, şehir merkezi bugünlerde en sakin günlerini yaşıyor. 
Parklar, otobüs durakları, Mevlana Meydanı, Valilik Civarı, Tarihi 
Bedesten tenhalığıyla dikkat çekiyor.  

Ayrıca Konya’nın en kalabalık mahallerinden Bosna Hersek’te de 
öğrencilerin ve esnafların yokluğu mahalleyi boş bıraktı. Her gün 
binlerce vatandaşın uğrak mekanı olan tarihi Sille’de de deyim 
yerindeyse in cin top oynuyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Çörek otu yağına dikkat çektiler Tedirgin bekleyiş devam ediyor 
Koronavirüs nedeniyle umrede 
bulunan vatandaşlarımız 
kontrollü bir şekilde getirilerek 
Konya başta olmak üzere 
çeşitli illerde Kredi Yurtlar 
Kurumu’na bağlı yurtlarda 
karantinaya alınmıştı. Karantina 
Konya’da Tahir Büyükkörükçü 
ile Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah yurtlarında devam ediyor. 
Yurtlarda bulunan umrecilerin 
yakınlarının ise tedirgin bekleyişi 
sürüyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in desteğiyle 
dünya çapında çalışmalarıyla 
tanınan Dr. Mehmet Öz ve 
tanınmış kalp cerrahı Doç. Dr. Halit 
Yerebakan, Dr.Öz ve ekibi çörek otu 
yağının faydalarını paylaştı. Dr.Öz 
ve Dr. Yerebakan çörek otu yağının 
üretilmesinde Cold Press yönteminin 
önemine dikkat çekerken çörek otu 
yağının üretiminden tüketimine 
kadar birçok noktaya değindiler. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ahmet Poçanoğlu Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
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Selçuklu Belediyesi pazarları dezenfekte ediyor

Selçuklu Belediyesi koronavi-
rüs tedbir çalışmalarını özellikle 
toplu kullanım alanlarında titizlikle 
uygulamaya devam ediyor. Sel-
çuklu’daki semt pazarları belediye 
ekiplerince pazar kurulmadan bir 
gün önce özel solüsyonlarla dezen-
fekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında ilçe genelinde yürütülen te-
mizlik ve dezenfekte çalışmalarını 
sürdüren  Selçuklu Belediyesi özel-
likle vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı toplu kullanım alanların-
daki çalışmalarını ayrı bir titizlikle 
yapıyor.

 Semt pazarlarının kurulumun-
dan bir gün önce alana intikal eden 
Selçuklu Belediyesi dezenfekte 
ekipleri Pazar yerlerini önce yıkıyor 
ardından özel solüsyonla virüslere 
karşı ilaçlıyor. Son olarak Pazar yer-

leri dezenfekte çalışmasında Seyh 
Şamil Mahallesi Binkonut Kapalı 
Pazar Yeri dezenfekte edildi. 

Selçuklu Belediyesi yetkilileri 
konuyla ilgili olarak  salgın sebe-
biyle oluşabilecek riskleri en aza 
indirmek için koronavirüs müca-
delesi kapsamında resmi daireleri, 
okulları, çöp konteynerlerini, sosyal 
tesisleri ve toplu kullanım alanlarını 
periyodik olarak dezenfekte etmeye 
devam edecekleri bilgisini verdi. 

‘BU MÜCADELEYİ BİRLİKTE 
VEREREK BAŞARACAĞIZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı koronavirüsle 
mücadeleyi tüm imkanları kullana-
rak yaptıklarını ifade ederek “Bizler 
belediye olarak bu salgın sebebiyle 
önlemlerimizi çok önceden almıştık 
ve gerekli uygulamaları yapmaya 
da devam ediyoruz. Bu kapsam-

da ilçe sınırlarımızda bulunan tüm 
okulları resmi daireleri, vatandaş-
larımızın yoğun olarak kullandıkla-
rı alanları, çöp konteynerlerini ve 
gerekli tüm noktaları dezenfekte 
ediyoruz. 

Tüm bu tedbirler vatandaşla-
rımızın bize destek olmasıyla daha 
çok işe yarayacaktır çünkü bu vi-
rüsü topyekün mücadeleyle yene-

ceğiz. Bizler önlemlerimizi almaya 
devam edeceğiz hemşehrilerimiz 
de zorunlu olmadıkça evlerinde 
kalarak tehlikeden korunacaklar bu 
şekilde mücadelemiz başarıya Al-
lah’ın yardımıyla ulaşacaktır. Unut-
mamak gerekiyor ki alacağımız her 
tedbir virüslerden daha etkili ve 
güçlüdür” dedi.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak’ın masasında 
dikkat çeken fotoğraf!

Birol Çınar İzmir 
Bölge Müdürü oldu

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın makam masasında yer 
alan fotoğraf dikkatlerden kaç-
madı. Vali Toprak’ın makamın-
da bulunan masanın üzerinde 
çerçevelenmiş haldeki fotoğrafın 
üzerinde, “Konya Valimiz Sayın 

Cüneyit Orhan Toprak’a selam 
olsun. Bahar Kalkanı, Suriye” ya-
zıyor. 

Ay yıldız çizili ve üzerinde Vali 
Toprak’a selam gönderilmiş olan 
fotoğraf görenlerin dikkatini ve il-
gisini çekiyor. n HABER MERKEZİ

2016 yılından bu yana Devlet 
Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü gö-
revini yürüten Birol Çınar, DSİ 2. 
Bölge Müdürlüğü görevine atan-
dı. Konya’da görev süresi boyun-
ca sulama ile ilgili birçok projenin 
gerçekleşmesine katkı sağlayan 
Çınar, bundan sonra İzmir Bölge 
Müdürü olarak görev yapacak. 

Çınar Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a veda ziyaretinde buluna-
rak görev süresi boyunca verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür etti. 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görevi de 
DSİ 2. Bölge Müdürü olarak görev 
yapan Ali Fuat Eker atanması bek-
leniliyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geçtiğimiz günlerde “Kahvaltı Yasaklanmalı” diyerek tartışma yaratan Prof. Dr. Mehmet Öz ve ünlü kalp 
cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan çörek otu yağının hastalıklara karşı direnci artırdığına dikkat çekiyor

Öz ve Yerebakan 
çörek otu yağı dedi

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in desteğiyle 
dünya çapında çalışmalarıyla tanı-
nan Dr. Mehmet Öz ve tanınmış 
kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yereba-
kan, Dr.Öz ve ekibi kanalında çörek 
otu yağının faydalarını izleyicilerle 
paylaştı. Çörek otu yağının faydaları-
na değinen Dr.Öz, çörek otu yağının 
üretilmesinde Cold Press yöntemi-
nin önemine de dikkat çekti. Halit 
Yerebakan ile soru cevap şeklinde 
Anadolu’un şifalı bitkisi 2000 yıllık 
çörek otu yağının üretiminden tüke-
timine kadar birçok noktaya değin-
diler. 
DR. ÖZ ÇÖREK OTU YAĞI ÖNERİYOR

Ünlü doktor, çörek otunun aler-
jik belirtileri de gidermeye yardımcı 
olduğu konusuna değinerek, 2 haf-
talık kullanım sonrasında, burun 
tıkanıklığı, kaşıntı, burun akıntısı, 
hapşırma atakları gibi belirtileri 
azaltabileceğini belirtti. Dr. Öz izle-
yicilerle çörek otunun tarih boyunca 
sağlık alanında kullanılan en gözde 
bitkilerden biri olduğuna dikkat çek-
ti. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen 
bu şifalı bitki günümüzde de yaygın 
olarak kullanıldığını ve üzerinde en 
çok bilimsel araştırma yapılan bitki 
olduğunu paylaştı. Çörek otundan 
ve tohumundan elde edilen yağın 
faydasını anlatan Öz, halk arasında 
şeker hastalığı olarak bilinen Tip-2 
diyabet hastalarında yapılan çalış-

malarda, çörek otu yağının insülin 
direnci üzerinde olumlu etkilerinin 
bulunduğunu altını çizdi. 

DOĞRU ÇÖREK OTU 
YAĞI NASIL SEÇİLİR?

Halit Yerebakan, hasat döne-
minin ve yetiştirilme koşullarının 
bir bitki için önemini vurgularken 
besin desteği olarak çörek otu ya-
ğını seçerken, uluslararası kalite 
standartlarına uygun olduğunun 
göstergesi olan GMP yani İyi Üretim 
Uygulamaları (Good Manufacturing 
Practices) sertifikasına sahip olması-
na özellikle dikkat etmek gerektiğini 
sözlerine ekledi. 

 Cold Press işlemi, çörek otun-
dan yağ elde edilmesinde kullanılan 

en eski ve doğal yöntemlerden biri 
olduğunu belirten Doç. Dr. Halit 
Yerebakan, bu yöntemin bitki içe-
riğinin doğrudan yağa geçmesinin 
sağlandığını açıkladı. Yerebakan 
ise bu konuyla ilgili güvenilir olarak 
üretilmiş tercihen Cold Press yönte-
mi ile doğal elde edilmiş çörek otu 
yağını yılın dört mevsimi rahatlıkla 
tercih edilebileceğini belirtti. Her 
geçen gün endüstrinin gelişmesiyle 
beraber vücudumuzun desteğe ihti-
yacı olduğunu dile getiren Doç. Dr. 
Halit Yerebakan, çörek otu yağının 
antioksidan etkilerinden dolayı hüc-
relerimizi korumaya yardımcı oldu-
ğunu sözlerine ekledi. Kalp cerrahı 
Doç. Dr. Halit Yerebakan çörek otu-

nun, çoğu Orta Doğu ve Uzak Doğu 
ülkelerinde 2000 yılı aşkın süredir 
kullanıldığını belirtirken Akdeniz ve 
Anadolu’nun bereketli toprakların-
da, yaygın olarak özellikle ülkemiz-
de Afyon, Isparta, Burdur ve Konya 
yörelerinde tarımı yapıldığından 
bahsetti. 

Çörek otunun bağışıklık sistemi 
için çok önemli bir tohum olduğunu 
söyleyen Yerebakan, bağışıklık sis-
temini düzenleyerek vücut direncini 
arttırdığını belirtti. Hastalıklara karşı 
bağışıklık sisteminin sağlıklı ve den-
geli kalmasına yardımcı olduğunu 
ve mikroorganizmalara karşı bağı-
şıklık sisteminin gücünü artırırken 
aynı zamanda alerjik ve otoimmün 
hastalıklarda da bağışıklık sistemini 
yatıştırdığını izleyicilere vurguladı.

ZADE VİTAL’DEN DOĞAL BESİN 
DESTEĞİ OLARAK ÇÖREK OTU YAĞI

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ürünleri, Av-
rupa’nın en büyük, GMP (Good Ma-
nufacturing Practices / İyi Üretim 
Uygulamaları) standartlarında üre-
tim yapılan tesislerinde, Cold Press 
(Soğuk Press) yöntemiyle, %100 
doğal olarak elde ediliyor. Sadece 
eczanelerden ulaşabileceğiniz Zade 
Vital’in hiçbir ısıl veya kimyasal iş-
lem görmeden üretilen doğal besin 
destekleri, sağlığınıza doğal yollarla 
katkı sağlıyor.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ali Fuat Eker Birol Çınar 
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Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların ve üniversitelerle kafe, restoran gibi işletmelerin kapatılması, şehrin en hareketli 
bölgelerini bile sessizliğe bürüdü. Tarihi Sille, Bosna Hersek Mahallesi, şehir merkezi bugünlerde en sakin günlerini yaşıyor 

En sakin günlerdeyiz
Koronavirüse karşı sıkı önlem-

ler alan ve almaya da devam eden 
Türkiye, virüsün yayılmasını engel-
lemeye çalışıyor. Bu kapsamda alı-
nan kararla Türkiye genelinde toplu 
ortamların oluştuğu kafe, restoran 
gibi işletmelerin kapatılmasına ka-
rar vermişti. Ayrıca 65 yaş üstü ve 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 
için de sokağa çıkma yasağı geti-
rilmişti. Bunun yanında yetkililer, 
diğer vatandaşlar için de “mecbur 
kalmadıkça sokağa çıkmayın” uya-
rısını sık sık tekrarlıyorlar. Alınan 
bu tedbirler tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Konya’da da sokakların boş kal-
masına neden oluyor. Parklar, oto-
büsler, sokaklar, caddeler bugünler-
de en sakin günlerini yaşıyor.

KONYA MEYDANI BOŞ KALDI
Önlemler kapsamında vatan-

daşlar mecbur kalmadıkça evden 
çıkmadığı için Konya’nın cadde ve 
sokakları boş kaldı. Hükümet Mey-
danı, Mevlana Türbesi, Tarihi Be-
desten, Kültürpark, Zafer Meydanı 
gibi alanlar, Konya’nın en kalabalık 
bölgeleri olarak bilinirdi. Ancak ko-
ronavirüs önlemlerine riayet eden 
vatandaşlar evlerden çıkmayınca, 
şimdi bu alanlar boş kalmış durum-
da. Vatandaşların dışarı çıkmaması 
nedeniyle toplu ulaşım araçları ve 
otobüs durakları da sakin günlerini 
yaşıyor. 

SİLLE’DE İN CİN TOP OYNUYOR
Konya’nın en önemli turizm 

destinasyonlarından biri olan tarihi 
Sille, bugünlerde en sakin günleri-
ni yaşıyor. Koronavirüs önlemleri 
kapsamında kafe gibi işletmelerin 
kapatılması ve vatandaşlara yapılan 
“Sokağa çıkmayın” uyarısı, Sille’yi 
boş bıraktı. 

Tarihi Sille, her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turiste ev sahipliği ya-
pıyor. Ayrıca Sille Konyalıların da 
hava almak için tercih ettiği en göz-
de mekanlardan biri. Bu nedenle 
Sille, neredeyse her gün insanların 
uğrak yeri olarak dikkat çeken bir 
bölgeydi. Ancak koronavirüs nede-
niyle alınan tedbirler kapsamında 
turistlik bir bölge olan Sille’deki tüm 
işletmeler kapatılmış durumda. İş-
letmelerin kapalı olması, mahalle-
deki hareketliliği azalttı. 

GELEN GİDEN YOK
Kafelerin, restoranların e diğer 

işletmelerin kapalı olmasının ya-
nında 65 üstü ile kronik rahatsızlığı 
olanlara dışarı çıkma yasağı gelmesi 
ve “mecbur kalmadıkça evinizden 
çıkmayın” uyarılarının yapılması, 
insanların dışarıya çıkmalarını kı-
sıtlamış durumda. Bu nedenle ne-
redeyse her gün dolu olan Sille’ye 

kimse gitmeyince, mahallede in cin 
top oynuyor. 

EVLERİN IŞIKLARI DA OLMASA… 
Sille’de bulunan işletmelerin 

kapanması ve Sille’ye kimsenin 
gelmemesi, mahalleyi boş bırakmış 
durumda. Sadece mahalle sakinleri-
nin evlerinde yanan ışıkların yaşam 
belirtisi olarak görüldüğü Sille’de, o 
ışıklar da olmasa adeta terk edilmiş 
bir bölge havası ortaya çıkmış ola-
cak. Sille’ye su doldurmak için gelen 
bazı vatandaşlar, Sille’nin bu duru-
muna alışık olmadıklarını belirterek 
adeta şaşırıyor. Ayrıca vatandaşlar 
bomboş kalan mahallenin korku 
filmlerini andırdığını belirtiyor. 

ÖĞRENCİ YOK, ESNAF KAPALI, 
BOSNA BOŞ!

Koronavirüs nedeniyle üniver-
sitelerin kapatılmasıyla öğrenci ma-
hallesi olarak bilinen Bosna Hersek 
Mahallesi biranda boş kaldı. Resto-
ran ve kafelerin de kapanmasıyla 
mahalle bugünlerde en sakin gün-

lerini yaşıyor. Vürüsün ülkemizde 
yayılımının önüne geçmek amacıyla 
eğlence mekanları, kafeler, kuaför-
ler, toplu alanlar, koronavirüs ne-
deniyle kısa süreliğine kapatılmış, 
okullar ve üniversiteler tatil edilmiş-
ti. Bu durum sokakların sessizliğe 
bürünmesine neden oldu. Konya’da 
üniversite öğrencilerinin yoğun ya-
şadığı ve bu nedenle Konya’nın en 
kalabalık mahallerinden olan Bosna 
Hersek Mahallesi de bugünlerde en 
sakin günlerini yaşıyor. 

MÜŞTERİ KAYBI FAZLA
Öğrenci mahallesi olarak bilinen 

Bosna Hersek Mahallesi, koronavi-
rüs tedbirleri çerçevesinde alınan 
önlemlerin ardından bomboş kaldı. 
Koronavirüs nedeniyle okulların ve 
üniversitelerin tatil edilmesiyle öğ-
renciler memleketlerine dönmüş-
tü. Ayrıca, öğrenci yoğunluğundan 
dolayı Bosna Hersek Mahallesi’nde 
çokça yer alan kafe, restoran, sosyal 
tesis gibi toplu alanların Türkiye ge-

neli alınan kararla kapatılması, ma-
hallenin sessizliğe bürünmesine ne-
den oldu. Esnafların ve öğrencilerin 
olmadığı mahallenin bugünlerde en 
sakin günlerini yaşaması, dikkatler-
den kaçmadı.  

KEPENK KAPATTILAR 
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

öğrencilerin çokluğu nedeniyle 
dükkanların büyük bir bölümünün 
restoran, kafe gibi sektörlerden 
oluşması, mahalledeki dükkanların 
birçoğunun alınan karardan etki-
lenmesine neden oldu. Bu nedenle 
esnaf kepenk kapatmak zorunda 
kaldı. Bu durum Bosna Hersek Ma-
hallesi’ndeki esnafın da ekonomik 
anlamda olumsuz etkilenmesine 
neden oldu. Bu nedenle esnaf, Ko-
ronavirüsün etkilerini azaltmak için 
açıklanan tedbir paketinden yarar-
lanmak için harekete geçmiş du-
rumda. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK - 
İRFAN AYHAN

Konya’nın en önemli turizm bölgeleri arasında yer alan ve her gün binlerce vatandaşın uğrak mekanı olan tarihi Sille, en sakin günlerini yaşıyor. 
Koronavirüs nedeniyle tedbirler alınması ve vatandaşların evlerinde kalmasıyla Sille’de adeta in cin top oynuyor.

“Dışarı çıkmayın” uyarıları Konya’da büyük ölçüde dikkate alınınca, 
Konya’nın meydanları, parkları ve çarşıları en sakin günlerini yaşıyor.  

Virüsün yayılımını engellemek adına okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi ile kafeler ve restoranların kapatılması, 
Konya’nın en kalabalık mahallesi olan Bosna Hersek’te sessizliğe neden oldu. 
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Yaşlılara temizlik 
kiti desteği veriliyor

Emlak sektöründen 
tedbirlere destek

Derebucak ilçesinde, yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) karşı 
önlem almak amacıyla bir süre 
önce yurt genelinde sokağa çıkma 
yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ile 
kronik hastalığı bulunan engelli 
vatandaşlara görevliler tarafından 
evlerinde temizlik kitleri dağıtıldı.

Derebucak Kaymakamlığı 
bünyesinde faaliyet gösteren Vefa 
Sosyal Destek Grubu ve bu gruba 
bağlı kurulan 4 alt çalışma grubu 
tarafından ilçede yaşayan 65 yaş 
ve üstü vatandaşlar ile kronik ra-
hatsızlığı engeli olan vatandaşlara 
araçlarla kaldıkları evlerine kadar 
gidilerek torbalar içerisinde kolon-
ya, sabun, eldiven, maske, havlu 
kağıt ve ıslak mendilin bulunduğu 

temizlik kitleri dağıtıldı.
Derebucak Kaymakamı Coş-

kun Doğan, yaptığı açıklamada, 
gerçekleştirilen bu hizmetten ilçe 
genelinde yaşayan toplam 300 
ailenin yararlandığını belirterek, 
“Emeği geçen başta Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
personeli olmak üzere tüm çalı-
şanlarımıza teşekkür ediyorum, 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da ilçemizde koronavirüs 
salgını ile etkili mücadelemizi de-
vam ettireceğiz. Vatandaşlarımı-
zın zorunlu olmadıkça evlerinden 
çıkmamalarını istirham ediyorum. 
Ve bir kez daha “evde kal Dere-
bucak” çağrımızı yinelemek isti-
yorum” dedi. n AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve Coronavirüs Bilim Kurulunca 
alınan tedbirlere ilişkin açıklama-
larına, emlak sektörü temsilcile-
rinden tam destek geldi. Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, konu hakkında yaptığı ya-
zılı açıklamasında, ilgili bakanlıkla-
rın yeni tip coronavirüs (Covid-19) 
salgını konusunda çok hassas dav-
randıklarını söyledi. Sürecin baş-
langıcından itibaren Türkiye’nin 
tedbirli adımlar attığını belirten 
Altınay “Bakanımızın açıklamaları-
nı yakından takip ediyoruz. Emlak-
çılar Odası olarak Bilim Kurulunca 
öngörülen tedbirleri alıyoruz ve bu 
tedbirleri destekliyoruz. Öncelikli 

konunun insan sağlığı olduğunu 
dile getiren Başkan Altınay, “Tür-
kiye’nin bu salgına karşı başarılı 
bir çalışma yürütüyor. Başta Sağlık 
Bakanı olmak üzere herkesi tebrik 
etmek lazım. Türkiye’nin bu işten 
bu kadar az etkilenmesi çok büyük 
bir başarı” dedi. 

Türkiye’nin gelecekte daha 
büyük sorunlar yaşamaması için 
alınan kararların doğru olduğunu 
düşündüklerini belirten Altınay, 
“Türkiye bu olayı birçok ülkeye 
göre daha iyi atlatacaktır. Top-
lumumuzun geleceği açısından 
hükümetimizin aldığı kararlarının 
tam destekçisiyiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor 

Emekli maaşını almak için geldiği şehir merkezinde Selçuklu Belediyesi zabıta ekiplerince görülen İbrahim 
Demirbaş’ın, sosyal medyaya yansıyan ve ‘yasaktan haberim yok’ dediği video kaydı izleyen herkesi duygulandırdı

İhtiyaçlarını Selçuklu
Belediyesi karşıladı

Emekli maaşını almak için gel-
diği şehir merkezinde Selçuklu Be-
lediyesi zabıta ekiplerince görülen 
85 yaşındaki İbrahim Demirbaş’ın, 
sosyal medyaya yansıyan konuş-
maları yürekleri ısıttı. Merkez Sel-
çuklu ilçesinin 400 haneli kırsal 
mahallelerinden Bilecik’te yalnız 
yaşayan İbrahim Demirbaş, emekli 
maaşını almak üzere geldiği şehir 
merkezinde, Selçuklu Belediyesi 
zabıta ekiplerince görüldü. 85 ya-
şındaki İbrahim Demirbaş’ın, bu 
sırada çekilen ve sosyal medyaya 
yansıyan konuşması, izleyenleri 
duygulandırdı. Zabıta ekiplerinin, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü 
vatandaşların sokağa çıkma sınırla-
ması olduğunu hatırlatması üzeri-
ne İbrahim dede, “Emekli maaşımı 
almak için geldim. Erzak ve bazı 
ihtiyaçlarımı karşılayıp döneceğim. 
Yasaktan haberim yok.” sözleriyle 
sosyal medyanın ilgisini çekti.

BELEDİYE BAŞKANI 
EVİNDE ZİYARET ETTİ

Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı’nın evinde 
ziyaret ettiği İbrahim Demirbaş, 
“Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok 
kardeşim.” diyerek gönüllere taht 
kurdu. 

Eşini 30 yıl önce kaybeden ve 
bir süre önce doğduğu, büyüdüğü 
mahalleye yerleşen İbrahim De-

mirbaş, İçişleri Bakanlığının ge-
nelgesinden haberinin olmadığını 
söyledi.

‘DÜNYADAN HABERİM YOK’
Yalnız yaşadığı evde televiz-

yon ve radyonun bulunmadığını 
anlatan Demirbaş, şöyle konuştu: 
“O gün otobüse bindim, maaşımı 

almak üzere bankaya gittim. Ora-
da görevliler, sokağa çıkmamam 
gerektiğini söyledi. Olandan bi-
tenden bilgim yok. Salgın varmış, 
yaşlılar için riskliymiş. Yaptırdığım 
bu iki odalı evde yalnız yaşıyorum. 
Ay başlarında şehire iniyorum ve 
maaşımı çekip ihtiyaçlarımı kar-
şılıyorum. O gün de böyle bir sal-
gının olduğunu zabıtadan öğren-
dim. Dünyadan haberim yok. Sağ 
olsunlar ihtiyaçlarımı karşılayıp 
evime getirdiler. Neler olduğunu 
öğrendim, evden çıkmam artık. Bir 
kızım ve 3 torunum var. Konya’da 
yaşıyorlar, yanıma gelirler, ziyaret 
ederler. Burada huzurluyum.”

Mahalle muhtarı Mustafa Uslu 
ise İbrahim dedenin sosyal med-
yaya yansıyan görüntülerinin ar-
dından kendisini çok sayıda kişinin 
aradığını belirtti.

Vatandaşların İbrahim dedeye 
yardım çağrısında bulunduğunu 
ifade eden Uslu, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
da İbrahim dedenin evini yaptırma 
kararı aldığını söyledi. n AA

Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli 
Belediyesi’nin birlikte organize ettiği 
Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş ve 
üzeri vatandaşların alışveriş ihtiyaç-
ları, banka işlemleri vs. gibi acil ihti-
yaçlarını gideriyor.
BİZ SİZİN İÇİN VARIZ SİZ EVDE KALIN

Ekiplere gelen telefonlar doğrul-
tusunda vatandaşların adreslerine 
gidiliyor. Daha sonrasında ihtiyaç 
listesini, ihtiyaçların tutacağı yakla-
şık ücreti vatandaşlardan alan ekip-
ler ihtiyaçları tamamladıktan sonra 
makbuzu ve para üzeri ile birlikte 
vatandaşların adreslerine iletiyorlar. 

Korana virüsü (COVİD-19) tedbirle-
ri kapsamında yürütülen çalışmalar 
vatandaşlar tarafından takdirle kar-
şılanırken vatandaşlardan evde kal-
maları ve ihtiyaçları doğrultusunda 
ilgili makamlara başvurmaları iste-
niyor. Böylece sokağa çıkma yasağı 
bulunan vatandaşlara biz sizin için 
varız siz evde kalın mesajı veriliyor.

EREĞLİ BELEDİYESİ TEDBİRİ 
ELDEN BIRAKMIYOR

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri Korana virüsü(COVİD-19) 
ülkemizde görülmeye başlandığı 

günden bu yana hummalı bir ça-
lışma yürütüyorlar. Bu kapsamda 
dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları-
na ara verilmeden devam ediliyor. 
Bunun yanında parklarda ve şehrin 
muhtelif yerlerinde bulunan bank ve 
kamelya virüs tehlikesi ortadan kalk-
tıktan sonra yeniden yerlerine koyul-
mak üzere kaldırılıyor. Ayrıca Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 65 yaş ve üzeri 
vatandaşları sokağa çıkmamaları, 
işletmelerin devletin ilgili kurum-
larının koymuş oldukları kurallara 
uymaları noktasında kontrollerini 
yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. 65 

yaş ve üzeri vatandaşların acil ihti-
yaçlarını da karşılayan ekipler onla-
rın yardımına koşarak hayır dualarını 
alıyorlar. Kurallara uyulması konu-
sunda titizlikle yürütülen çalışmaları 
yakından takip eden Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu hemşeri-
lerine ve tüm vatandaşlara zorunlu 
olmadıkça evde kalmaları gerektiğini 
ve gelecekte huzur şehri Ereğli’nin 
inşasını gerçekleştirebilmek adına 
bu problemi de birlik ve beraberlik 
içerisinde atlatacaklarını sürekli dile 
getiriyor. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay çocuklarla canlı yayında buluştu
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
evlerinde olan çocuklarla Büyük-
şehir Belediyesi YouTube kanalı 
üzerinden ilk kez canlı yayında 
buluştu. Örnek bir halkla ilişkiler 
uygulamasına daha imza atan 
Başkan Altay çocuklara, “Endişe 
etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca olmak üzere sağ-
lık çalışanlarımız bu işten bizleri 
kurtarmak için büyük çaba sarf 
ediyor. Sizler de dua edin” dedi.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
örnek bir halkla ilişkiler uygula-
ması daha gerçekleştirerek ilk 

kez YouTube kanalı üzerinden 
canlı yayında çocuklarla buluştu. 
Çocukların whatsapp üzerinden 
gönderdiği soruları cevaplayarak 
onlarla sohbet eden Başkan Al-
tay, bu süreçte bol bol kitap oku-
malarını isteyerek tavsiyelerde 
bulundu. Başkan Altay, “Bizler 
de sizler kadar hayatın norma-
le dönmesini bekliyoruz. Endişe 
etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca olmak üzere sağ-
lık çalışanlarımız bu işten biz-
leri kurtarmak için büyük çaba 
sarf ediyor. Sizler de dua edin. 
Sağlık personelimiz inanılmaz 
bir performans sergiliyor. Allah 
onlardan razı olsun. Emniyet 

personelimize de çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Toplumu infiale 
sevk edecek görüntülerin sosyal 
medyadan paylaşılmaması uya-
rısında da bulunan Başkan Altay, 
“Bununla ilgili de yasal işlem ya-
pıldığını hatırlatmak istiyorum. 
Lütfen bu konulara tevessül et-
meyelim. Devletimiz her türlü 
tedbiri alıyor. Ama bu bir süreç 
ve inşallah atlatacağız” diye ko-
nuştu. Öğrencilerin EBA üze-
rinden derslerini takip ederken 
Büyükşehir Belediyesi’nin You-
Tube kanalındaki eğitici yayınları 
ve Dijital Kitaplığındaki kitapları 
da okumalarını isteyen Başkan 
Altay, yoğun ilgiyle gerçekleşen 

yayına katılan herkese teşekkür 
etti. Başkan Altay, “Bu süreçte 
hepimizin mutlaka evlerimizde 
kalması gerekiyor. 65 yaş üzerin-
deki büyüklerimizin anıları ile il-
gili videolarını çekerek whatsapp 
hattımıza gönderirseniz onları da 
sosyal medya hesaplarımızda ya-
yınlayacağız. Koronavirüs nede-
niyle yoğun olarak çalışan başta 
sağlık çalışanlarımız olmak üze-
re tüm belediye çalışanlarımıza, 
emniyet teşkilatımıza çok teşek-
kür ediyorum. Hepimiz için, ül-
kemiz ve tüm dünya için sağlıklı 
ve mutlu günler diliyorum” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Ereğli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı, Aksaray’da alkol alan motosiklet sürücüsü kaza yaptı, 
Aksaray’daki diğer bir kazada otomobil tarlaya uçtu, Karaman’da ise TIR, PTS direğine çarptı

5 kaza, 12 yaralı!

Yapılan tüm uyarılara ve alınan 
tedbirlere rağmen trafik kazalarının 
önüne geçilemiyor. Her gün kazala-
ra yenileri ekleniyor. Kazalar, maddi 
kaybın yanında çok sayıda vatanda-
şın yaralanmasına ve hayatını kay-
betmesine neden oluyor. Son 24 sa-
atte Konya, Karaman ve Aksaray’da 
meydana gelen trafik kazalarında da 
10 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP 
TAKLA ATTI: 4 YARALI

Ereğli ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Karapınar - Ereğli Karayolu-
nun 38. kilometresi Kazanhüyüğü 
mevkiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, A.G., idaresindeki 22 
UE 171 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu takla attı. Kazayı gören diğer 
sürücülerin ihbarı üzerine olay yeri-
ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekiplerinin otomobil sürücüsü 
ile araçta yolcu olan M.G., H.G., ve 
M.G’ye yaptıkları ilk müdahalenin 
ardından yaralılar ambulansla Kara-
pınar Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL 
TAKLA ATTI: 2 YARALI

Ereğli ilçesinde otomobilin kam-
yona arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıra-
larında Konya-Adana karayolu üzeri 
Kargacı Mahallesi kavşağı civarında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idare-
sindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil, 
aynı istikamete seyir halinde olan 
N.T. idaresindeki 07 PA 953 plakalı 
kamyona arkadan çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle kontrolden çıkan oto-
mobil takla attı. Kazada otomobil sü-
rücüsü ve yolcu olarak bulunan bir 

kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis, jandarma 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yaralılar, 
ambulanslarla Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALI ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OYUN 
HAVASIYLA HASTANEYE TAŞINDI

Aksaray’da alkol aldıktan sonra 
plakasız motosikleti ile kaza yapa-
rak yaralanan sürücü oyun havası 
müziği ile sedye üzerinde hastaneye 
taşındı. Kaza, Gülağaç Yolu Kireçlik 
mevkiinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, boş arazide alkol 
aldıktan sonra plakasız motosikleti 
ile Gülağaç istikametine seyreden 
alkollü sürücü Ahmet A. (56), birkaç 
kilometre gittikten sonra direksiyon 
hakimiyetini kaybederek motosikleti 
ile şarampole devrildi. 

Kazada motosiklet sürücüsü 
vücudunun çeşitli yerlerinden ya-
ralanırken yoldan geçen diğer araç 
sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı 

Merkezi’ne bilgi verildi. İhbar üze-
rine olay yerine ambulans ve polis 
ekibi sevk edilirken, yaralı motosik-
let sürücüsü ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. 
Ambulanstan indirilen yaralı moto-
siklet sürücü, cebindeki telefonda 
çalan oyun müziği eşliğinde acil ser-
vise taşındı. Bilinci kapalı olan alkol-
lü motosiklet sürücüsünün durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TARLAYA 
UÇTU: 1’İ ÇOCUK 4 YARALI

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil tarlaya uçtu, kazada 1’i 
çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksa-
ray - Nevşehir karayolu 8. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir 
istikametine seyreden Hayrullah A. 
(44) idaresindeki 68 FC 447 plakalı 
otomobil, 8. kilometreye geldiğinde 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp 

takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 
hurdaya dönen otomobil takla attık-
tan sonra yan şekilde dururken, yol-
dan geçen diğer araç sürücülerinin 
fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Mer-
kezine bildirildi. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda ambulans, polis ve 
jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen polis ekipleri 
yolda güvenlik önlemi alırken, 112 
Acil Yardım ekipleri de sürücü ve 
otomobilde bulunan Sultan A. (39), 
Muhammet Mümin A. (7) ve Mer-
yem A. (20) olmak üzere 4 yaralıya 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık-
tan sonra ambulanslarla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine getirdi. Bu-
rada tedavi altına alınan yaralıların 
durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PTS DİREĞİNE ÇARPAN 
TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Karaman’ın Kazımkarabekir il-
çesinde, damperi açık kalınca dor-
sesi plaka tanıma sistemine çarpan 
tırın yan yatması sonucu sürücü ya-
ralandı. 

Kaza, Kazımkarabekir-Karaman 
yolunda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 42 EEA 23 plakalı tır, 
damperi açık kalması sonucu dorse-
si plaka tanıma sistemi (PTS) direği-
ne çarparak yan yattı. Kazada ismi 
öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif 
şekilde yaralandı. 

Yaralanan sürücü çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine ambu-
lansla Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaklaşık bir saat boyunca 
kapalı kalan karayolunun trafik akışı 
ise tali yollardan sağlandı. Yan yatan 
tır çekici yardımıyla götürülmesi ve 
yıkılan PTS direğinin kaldırılması ile 
karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Arkadaşını pompalı tüfekle
vuran genç kız tutuklandı

Hızarla ağaç keserken 
kazayla ayağını kesti

Aksaray’da pompalı tüfekle er-
kek arkadaşını vurarak yaralayan 
genç kız çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. 23 Mart Pazartesi günü akşam 
saatlerinde Sanayi Sitesinde mey-
dana gelen olayda, Kürşat Y. (33), 
Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) 
isimli 3 arkadaş aralarında alacak 
verecek meselesi yüzünden tar-
tışmıştı. Tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesi üzerine Büşra A. pompalı 

tüfekle Kürşat Y.’ye 2 el ateş etti. 
Kürşat Y. Aksaray Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisinde tedavi altına alınırken 
polis operasyonu sonucu berabe-
rindeki iki kişi ile yakalanan Büşra 
A. çıkarıldığı Aksaray Adliyesinde 
tutukladı. Arkadaşları Gökhan Ç. 
mahkemece ev hapsine çarptırılır-
ken, İsmail G. ise yurt dışı yasağı 
ve adli kontrollük kapsamında ser-
best bırakıldı. n İHA

Aksaray’da hızarla ağaç ke-
serken bir anlık dalgınlıkla hızarı 
elinden kaydıran vatandaş ayağını 
kesti. Olay, Aksaray’ın Ağaçören 
ilçesinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, ilçedeki müstakil 
evinde ağaç kesmek isteyen Meh-
met K. (35), eline aldığı hızarla 
ağaçları kesmeye başladı. Bir süre 
sonra ağaç keserken hızarı elinden 
kaydıran Mehmet K. hızar bıçağı-
nın ayağına değmesi sonucu ayağı 
kesilerek yaralandı. Evdeki ailesi 

tarafından hemen 112 Acil Çağrı 
Merkezine bilgi verildi. İhbar üze-
rine kısa sürede olay yerine gelen 
112 Acil Yardım ekipleri ayağın-
dan yaralanan vatandaşı ambu-
lansla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Ser-
visine getirdi. Burada tedavi altına 
alınan Mehmet K.’nın durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken, sol ayağın-
dan derin bir kesi aldığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
n İHA

Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu
Aksaray’da dolandırılmak 

üzereyken polisi arayan yaşlı 
adam son anda dolandırılmaktan 
kurtuldu. Olay, Taşpazar Mahal-
lesi Atatürk Bulvarı Kumcular 
Apartmanı’nda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, telefon do-
landırıcısı bir kişi,emekli Ahmet 
Kumcu’yu (84) cep telefonundan 
aradı. Kendini komiser olarak ta-
nıtan telefon dolandırıcısı yaşlı 
adama hangi bankalarla çalıştı-
ğını sordu. Tüm kimlik bilgilerini 
telefon dolandırıcısından duyan 
yaşlı adam polisi arayarak yardım 
istedi. Aksaray Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Do-
landırıcılık Büro Amirliği ekipleri 
kısa sürede Ahmet Kumcu’nun 
evine gelerek telefon dolandırıcı-

sını yakalamak için peşine düştü.
‘KİMLİĞİMİ BENDEN İYİ BİLİYOR, 

BEN BİLMİYORUM’
Yaşadığı olayı anlatan Ahmet 

Kumcu, “Komiserim diye aradı. 
‘Ben emekliyim’ dedim. Bana 
baba ve anne adımı söyledi, do-
ğum tarihimi söyledi. Hangi ban-

ka ile çalıştığımı sordu. 
‘Benim param yok ki bankay-

la çalışayım’ dedim. Ondan sonra 
‘Maaşını kim alır’ dedi. Bende, 
‘Benim maaşımı benim oğlan alır’ 
dedim. 

Kimliği benden iyi biliyor. Ben 
bilmiyorum kimliği o biliyor” diye 
konuşarak şaşkınlığını dile getir-
di.

Olayın ardından polis ekipleri 
yaşlı adama ve çevredeki vatan-
daşlara emniyetin, savcılığın veya 
diğer hiçbir resmi kurum ya da 
kuruluşun hiçbir şekilde asla tele-
fonla arayıp banka bilgileri, kim-
lik bilgileri isteyip para talebinde 
bulunmadığını belirterek, bu ko-
nularda çok duyarlı olunması ge-
rektiğini hatırlattı. n İHA
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Eskişehir’de çalınan 
koyunlar Konya’da bulundu

Yaralı allı turna
tedavi altına alındı

Eskişehir’de, bir çiftçiye ait 
ağıldan 60 koyun çaldığı öne sü-
rülen 4 şüpheli Jandarma Suç 
Araştırma Timi (JASAT) tarafın-
dan gözaltına alındı. Jandarma 
ekipleri, çalınan 60 koyundan 
30’unu bularak sahibine teslim 
ederken, kayıp 30 adet koyunun 
arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; olay Es-
kişehir’in Çifteler ilçesi Belpınar 
Mahallesi su deposu mevkinde 
yaşandı. Mahallede ikamet eden 
B.K. isimli şahsa ait ağıldan 60 
adet koyun çalınması olayı ile ilgili 
Eskişehir İl Jandarma Komutan-
lığı JASAT tarafından soruştur-
ma başlatıldı. Yapılan araştırma 
ve inceleme neticesinde; hırsızlık 
olayını şüpheli M.D., H.D., M.T. 

ve Ö.T. isimli şahısların yaptığı ve 
hayvanları Konya’nın Kadınhanı 
ilçesi Kolukısa Mahallesinde bulu-
nan ağıllarına götürdükleri tespit 
edildi.

Jandarma ekiplerince, şüphe-
lilerin ikametinde ve ağıllarında 
çalınan koyunlardan 30’u buluna-
rak asıl sahibi olan B.K.’ya teslim 
etti. Ayrıca şüphelilerin olayda 
kullandıkları 1 adet otomobil, 1 
adet kamyonete ile 3 adet kar 
maskesine el konuldu.

Öte yandan şüpheli şahıslar 
adli mercilere sevk edilmek üzere 
gözaltına alınırken, olay mahallin-
den çalınan diğer koyunları arama 
çalışmalarının devam ettiği öğre-
nildi.
n İHA

Aksaray’da koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 65 
yaş üstü vatandaşların ihtiyaçla-
rının karşılanması için oluşturu-
lan “Aksaray Vefa Sosyal Destek 
Grubu” ekiplerince bulunan ya-
ralı allı turna, tedavisinin ardın-
dan doğaya salınacak. Sarıyahşi 
ilçesine bağlı Bekdik köyündeki 
65 yaş üstü vatandaşların ihti-
yaçlarını karşılamak için köye 

giden ekipler, muhtarlığın bah-
çesinde yaralı allı turnayı gördü. 
Ekipler, kanadından yaralandığı 
için uçamayan allı turnanın du-
rumunu Sarıyahşi İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ekiplerine 
bildirdi. Aksaray Üniversitesi Ve-
terinerlik Fakültesi Hayvan Has-
tanesine getirilen allı turnanın, 
tedavisinin ardından doğaya sa-
lınacağı öğrenildi. n AA

Israrla sokakta kaldılar cezadan kaçamadılar

Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan’dan kontrollü bir şekilde getirilerek yurtlarda karantina altına 
alınan umrecilerin karantinadaki 13. gününde de yakınlarının tedirgin bekleyişi devam ediyor 

Tedirgin bekleyiş 
devam ediyor!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 
Çin’in Wuhan kentinden başlayıp 
tüm dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs, ülkemizde de görüldü. 
Salgının artmasıyla umrede bu-
lunan vatandaşlarımız kontrollü 
bir şekilde getirilerek Konya başta 
olmak üzere çeşitli illerde Kredi 
Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda 
karantinaya alındı. 

Bugün 11. Gününde olan ka-
rantina süreci, Konya’da Tahir 
Büyükkörükçü ile Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah yurtlarında devam 
ediyor. Yurtlarda bulunan umreci-
lerin yakınlarının ise tedirgin bek-
leyişi sürüyor. 

YURTLARDA TEDİRGİN BEKLEYİŞ 
Yurtlarda karantina altına alı-

nan umreciler aileleri tarafından 
merak ediliyor

Karantina altına alınan umre-
den gelen Türk vatandaşlarımızın 
yakınları her gün yurtların önüne 
gelerek karantinadaki akrabalarına 

moral vererek kişisel ihtiyaçlarını 
ellerinden geldiğince gidermeye 
çalışıyorlar. Karantinadaki yakını 
için yurdun önüne gelen Mehmet 
Yıldız,  “Hiçbir şekilde temasa izin 

verilmiyor uzaktan eşyalarını ver-
meye gidiyoruz. Karantinada an-
nem ve 20 yıldır karşı komsumuz 
var. Acil ihtiyaçlarında ilaçlarını 
götürüyorum. Şuan ki herhangi 

bir görüşme telefonla görüntülü 
konuşma yapıyoruz onun haricin-
de karantina süreci boyunca bizleri 
yaklaştırmıyorlar yanlarına” ifade-
lerine yer verdi. 

TELEFONLA GÖRÜŞEBİLİYORUZ 
Karantinaya alınan akrabala-

rıyla sadece telefonla irtibata ge-
çen Furkan Gül şu ifadelere yer 
verdi: “Karantinaya alınan birinci 
dereceden akrabalarım 4 kişi var 
annem, babam, yengem, yeğenim 
var sadece telefonla görüntülü gö-
rüşebiliyoruz onun haricinde hiç-
bir şekilde yanlarına yaklaşmamı-
za izin vermiyorlar. 

Bugün itibariyle 9 gün oldu 
karantinada kalma süreleri. Kişisel 
ihtiyaçlarını elimizden geldiğince 
yarımdım etmeye çalışıyoruz. İki 
yaşında yeğenim var karantinada 
zaten meyvesinden bezine kadar 
her şeyini devletimiz tarafından 
karşılanmış” dedi.
n İRFAN AYHAN

Aksaray’da sokağa çıkma sınırlan-
dırmasının ardından günlerce sokak 
sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşları 
uyaran polis ekipleri bugün evlerine git-
memekte ısrarcı olanlara 392 TL para 
cezası uyguladı. Korona virüs tedbirle-
ri kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 
yaş ve üstü kişilere yönelik getirdiği 
sokağa çıkma sınırlandırmasına uyma-
yanlar sokaklarda gezmeye devam edi-
yor. Aksaray’da polis ve zabıta ekipleri 
anonslar yaparak bu kişileri sokağa çık-
mamaları için uyarıyor. 4 gündür süren 
uyarılara rağmen sokağa çıkmada ısrar 
edip evine gitmeyenlere bugün ceza 
uygulandı. Bazı yaşlılara ‘sokağa çıkma 
sınırlandırmasına uymamak’ suçundan 
392 TL para cezası kesildi. n İHA

‘Başörtülü öğretmenlerimizi kimse rencide edemez’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata;, EBA 
TV’de ders anlatan başörtülü bir 
öğretmeni hedef alan ve sözleriyle 
rencide eden gazeteci yazar Can 
Ataklı hakkında Genel Merkezimiz 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulundu. Şunun 
bilinmesini istiyoruz. Başörtülü ve 
başörtüsüz öğretmenlerimizi kimse 
rencide edemez” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merke-
zi tarafından Can Ataklı hakkında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulduğu-
nu vurgulayan Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata, yaptığı “Türk Eğitim-Sen 

olarak bünyesinde başörtülü ve 
başörtüsüz on binlerce üye barın-
dırdığı, kamuda kıyafet serbestliği 
için büyük eylemler yapmış öncü 
bir sendikayız. Açılan dava dilekçe-
sinde, Ataklı’nın gerek mimikleri, 
gerekse konuşma üslubunun kü-
çük düşürücü, incitici, onur kırıcı ve 
saldırgan olduğu ifade edildi. Atak-
lı’nın kamu düzeni için tehlikeli ola-
bilecek bir şekilde düşmanlığa ve 
kin beslemeye alenen tahrik ettiği 
belirtilen 2020/67296 No’lu dosya 
numaralı suç duyurusu dilekçe-
sinde, ‘Şüphelinin bu saldırgan ve 
tahrik eden açıklamaları ‘ifade öz-
gürlüğü’ ya da ‘basın özgürlüğü’ 
değildir. Bu, belli bir silsilede tekrar 

tekrar ortaya atılan Türk milleti-
nin huzurunu, inancını hedef alan 
büyük bir oyunun suflesidir’ de-
nilmiştir. Ataklı’nın kamu çalışanı 
öğretmenin onur, şeref ve saygın-
lığını rencide eden açıklamalarda 
bulunduğuna dikkat çeken dilek-
çede, Ataklı hakkında kamu davası 
açılması istenmiştir” dedi. 

Öte yandan Ata yaptığı açık-
lamada EBA üzerinden yürütülen 
hizmetin takdir edilmesi gere-
kirken, öğretmenlerin kıyafetleri 
üzerinden yapılan sözde eleştirile-
ri ilkel ve bağnaz bir düşüncenin 
yansıması olduğunu vurgulayarak, 
bu düşünce yapısının, milletçe bir-
liğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu 

günlerde korona kadar tehlikeli bir 
virüs olduğuna dikkat çekti. Tanfer 
Ata, “Şu anda dünya görüşü, siyasi 
ya da sosyal duruşu farklı yüzlerce 
meslektaşımız, belki de sıhhatlerini 
riske ederek çocuklarımızın eğitim 
süreci kesintiye uğramasın diye 
fedakârlıkla hizmet veriyor. Bu sı-
kıntılı günleri birlik ve beraberlikle 
aşacağız. Hastalıklı zihinlere ses-
leniyorum: Sabote etmeyin başka 
ihsan istemez! Öğrencilerimizin 
eğitim süreci için üstün gayret gös-
teren meslektaşlarıma ve emeği 
geçen herkese çocuklarımız ve ve-
lilerimiz adına teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD	Dayanışma	Vakfımız	
evlerine	belli	sayıda	erkek	ve	kız	
öğrenci	alınacaktır.	Vakfımızda	
akşam	yemeği	ve	kahvaltı	

verilmektedir
İRŞAD	DAYANIŞMA	VAKFI

DUYURU

İrtibat	Tel:	0332	352	42	13	0505	772	15	93	-	0505	772	15	94
Aziziye	Cad.	Ayanbey	Sk.	Sültem	İşhanı	26/101	Karatay/KONYA

 

HASTANE GENELİ TIBBİ CİHAZ 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  : 2020/150446
1- İdarenin
a) Adresi   : Hocacihan Mah. Sultan Abdülhamit Han Cad. No:3 42080 
      Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322236214 - 3322236384
c) Elektronik Posta Adresi : meramtipsatinalma@erbakan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 Kalem Hastane Geneli Tıbbi Cihaz Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
      Hastanesi Yerleşkelerinde idare tarafından gösterilen yerlerdir.
c) Teslim tarihi   : Ayrıca bir iş programı yapılmayacak olup sözleşmenin    
      imzalanmasından itibaren 60 gün içerisinde montaj yapılıp 
      çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Hocacihan Mh. Sultan Abdülhamithan Cd. No:3 E Blok 
      Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati   : 20.04.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
1. İstekliler,  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kapsamında teklif edecekleri malzemelerin,  ÜTS (Ürün Takip 
Sistemi) kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına ve kod numarası alındığına dair 
belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.
2.  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı altında 
bayiliklerinin kayıtlı olduklarına dair belgeler de ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.
3.  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu 
ile ilgili beyanı esas alınacak olup, beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.
4. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve 
isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi 
Yetki Belgesi” aranacaktır.
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. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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 Hocacihan Mh. Sultan Abdülhamithan Cd. No:3 E Blok Satın 
Alma İhale Birimi 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, kısmı teklif verilebilir. 
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.

HASTANE GENELİ TIBBİ CİHAZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1156445
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Tarım; bilindiği gibi bitkisel ve 
hayvansal ürünlerin yetiştirilmesi, 
üretilmesi, ıslahı, işlenip değerlen-
dirilmesi ve pazarlanmasını içeren 
faaliyetlerin tamamına denilmektedir. 
Tarım, tarım yapılacak alanlarının de-
ğerlendirilmesi, kendi halkını besleye-
bilmesi, istihdam ve dış alımı önleme 
bakımından önemli bir sektördür.  Ülke  
ekonomisi; sanayi, hizmetler ve tarım 
sektörü olmak üzere üç sektörden oluş-
maktadır. Tarım sektörü; gıda ve bazı 
sanayilere ham madde üretimi, milli 
gelire katkı, dış ticaret ve istihdamdaki 
payı ve de sosyolojik boyutu ile ekono-
mik yapı içerisindedir. Tarım sektörü 
hizmet ve sanayi sektörüne göre daha 
az önemli görülse de faydalılık önem 
derecesi bakımından toplum ihtiyaçla-
rını karşılama ve ekonomi de ön plana 
çıkmaktadır. Tarım sektörünün Türkiye 
ekonomisindeki ağırlığı geçmiş yıllara 
oranla son dönemde azalsa da, eko-
nomi içerisinde halen önemli bir yere 
sahiptir.

Özellikle tarımın kıymeti doğal afet, 
salgın hastalıklar ve küresel açlık, savaş 
ve ülkeler arası yaptırım gibi herhangi 
bir olumsuzluk durumlarında daha çok 
anlaşılmaktadır. Olağan üstü hallerde 
ülkenin gıda ihtiyaçlarını karşılayabil-
mesi, iş alanları açması, kendi kendi-
sine yetebilmesi için tarıma gereken 
değeri verilmelidir. Bu gerçekten dolayı 
kendi tarım üreticilerimizi desteklemek 
ve olağan üstü durumlarda da üreticile-

rin yanında olmak gerekmektedir.
Ülkelerin refah artışı ve büyüme 

istekleri idarecilerin ve kullanıcı kişilerin 
doğaya karşı bencil davranışları çevre-
nin giderek daha fazla tahrip edilmesine 
neden  olmuştur. Ülkeyi idare edenlerin 
ülke ekonomilerinde görülmesi iste-
nilen hızlı büyüme ve insanların refah 
seviyelerinde artış isteği, çevrenin ikin-
ci plana atılmasına ve bu alanda çıkan 
sorunların göz ardı edilmesine neden 
olmaktadır. Sanayileşmenin artması 
sonrasında fosil yakıt kullanım artışı, 
havanın kirletilmesi gerekli tedbirlerin 
zamanında alınamaması atmosferdeki 
sera gazı konsantrasyonları arttırmıştır. 
Doğal olarak bu gelişmeler dünyada 
küresel ısınma ve iklim değişikliğine ne-
den olmuştur. 1970’lerden sonra iklim 
değişikliğinin giderek toplum için zarar-
ları fark edilerek bu sürecin dünya için 
ciddi bir problem olduğu bilimsel olarak 
açıklanmış ve ülkeler hem fikir oldukları 
bu konuda birlikte tedbir almaya yönel-
mişlerdir. Günümüzde iklim değişik-
liğini ülkelerin karşı karşıya kaldığı en 
önemli sorunlardan biri haline geldiği, 
küresel bir sorun olan iklim değişikliği 
insan ve diğer canlılara zarar verdiği ka-
bul edilmektedir. Bu iklim değişikliği sel 
ve fırtına gibi doğal afetleri şiddetlendir-
mekte, sağlık, beslenme ve temiz suya 
ulaşım gibi sorunlara neden olmakta 

ve insanlık olumsuz et-
kilemektedir. Bu doğal 
afetler ekonomideki sek-
törleri de etkilemekte, 
görüldüğü ülkelere ciddi 
ekonomik maliyetlerde 
yüklemektedir.

Tarihte bugüne ka-
dar deprem, kasırga, çığ, 
toprak kayması, kum fır-
tınası, sel baskını, yangın, 
salgın hastalık, böcek 
(çekirge vs.) istilası gibi birçok felâket 
yaşanmıştır. Bu salgınların çoğunun 
sonucunda insan hayatını etkileyen do-
ğada iklim ve doğanın tabii yapısında 
değişiklikler, açlık ve  kıtlık görülmüştür. 

İklim değişikliğinin doğrudan ne-
den olduğu veya dolaylı olarak tetikle-
diği, çoğu zaman ölümle sonuçlanan 
doğal afetler ve sağlık problemleri 
görülmüştür. İnsanın hayatını sürdüre-
bilmesi için su, hava, gıda ve barınma 
vazgeçilmez olan unsurlardır.   Küresel 
ısınma ile değişen yağış rejimi, yüksek 
buharlaşma, buzulların erimesi, ülkele-
rin ekonomik büyümesi, sanayileşme  
ve nüfus artışı daha temiz havaya ve 
suya özellikle de temiz ve tatlı  suya olan 
talebi de artırmaktadır.  Su yetersizliği, 
tarımsal gıda üretimini kısıtlamakta ve 
bazı salgın hastalıkların oluşmasını  ve 
ölümlere neden olmaktadır. Yüksek 

hava sıcaklıkları doğrudan 
öldürücü olmakta geçmiş-
te dünyada bazı ülkelerde  
sıcak hava dalgası insanla-
rın ölümüne yol açmıştır. 
Küresel ısınma nedeniyle 
hava sıcaklığının daha da 
artacağı tahmin edilmek-
tedir. Artan hava sıcaklığı 
hava kirleticilerinin mik-
tarının artmasını ve hava 
kirliliğinden kaynaklanan 

solunum yolu ve kalp vs. hastalıkları-
nın artmasına sebep olmaktadır. İste-
nilmeyen bu gibi ortamlarda yaşayan 
insanlarda yetersiz beslenme sonucu 
dünyada her yıl binlerce insan hayatını 
kaybetmekte ve bu rakam maalesef her 
yıl giderek artmaktadır. Ayrıca yetersiz 
ve dengesiz beslenme insanlarda  bağı-
şıklık sisteminin zayıf kalmasına, dola-
yısıyla birçok hastalığa yakalanmamıza 
sebep olmaktadır.  İnsanlar olağan üstü 
durumlarda ilk aradığı şey gıda mad-
deleri olduğundan tarımsal üretimin 
önemi bu gibi durumlarda daha da öne 
çıkmaktadır.  

İnsanların diğer ihtiyaçlarından biri 
de barınmadır. Geçmişte az görülen 
ve 20. yüzyılın sonlarına doğru iklim 
değişikliğinin etkileri ülkemizde de gö-
rülmektedir. İklim değişikliğine bağlı 
olarak bazı zamanlar çok şiddetli rüz-

garlar, fırtına, şiddetli yağış  ve  günlük 
sıcak soğuk hava değişimlerinde ciddi 
artışlar yaşanmaktadır. Bu iklim olayları 
karşısında insanın başını sokacak bir 
barınağının olması oldukça önemlidir. 
Barınağın önemini son yıllarda ülke-
mize gelen ve Avrupa’ya geçmek için 
sınırda derme çatma çadır kurmaya 
çalışan yabancı insanların ve evsizlerin 
yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları ba-
rınma yerleri her halde en iyi anlatan 
yaşanmış hadiselerdir.

Doğal afetlerin ve savaşların etkisi 
ile milyonlarca insanın evsiz kalmakta, 
göçe zorlanmakta bunun sonucunda 
ciddi toplumsal ve psikolojik travmalar 
yaşanmaktadır. 

Önceki yazılarımızda açıklamış 
olduğumuz bazı salgın hastalıklar, 
belirtilen bu iklim değişiklikleri ile de 
oluşmakta ve hızla yayılmaktadır. Artan 
nüfusun beslenmesi ve sağlıklı yaşa-
yabilmesi için tarıma önem verilerek 
tarımsal üretim artırılmalıdır. Dünyada 
yapılan bazı araştırmalar, 2030’a kadar 
Afrika’da 170 milyon insanın sıtma 
riski ile, 2080’e kadar da tüm dünyada 
2 milyar insanın eklem ağrısı riski ile 
karşı karşıya olacağını belirtmektedir. 
Ülkemiz iklim değişikliği ile oluşabile-
cek olaylara karşı hazırlıklı olunmalı bu 
konuda ki tedbir ve tavsiyelere yer ve-
rerek olası insan kayıpları ya da sağlık 

risklerini en aza indirme önlemleri 
alınmalıdır. Ülkemizde Elazığ, Van ve 
civarında görülen son depremler ve 
Covid 19 salgınında olduğu gibi afet 

ve risk yönetimlerini hükümetin ve ilgili 
hemşehrimiz olan Bakanların iyi yaptı-
ğını belirtmeliyim. İklim değişikliği ve 
tabi afetlerin istatistikleri  sağlıklı tutula-
rak ve bunlardan gerekli dersler çıkarıl-
malı, gerekli hazırlıklar bunlara göre ya-
pılarak ülkemiz ve sağlığımız için ilerde 
olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması 
sağlanmalıdır.

İklim değişikliğinin Türkiye’de ta-
rım sektörü üzerinde meydana getirdiği 
etkileri incelenmek amacıyla yıllık iklim 
verilerinden yararlanılarak birçok araş-
tırma yapılmıştır. Yağış miktarındaki ve 
sıcaklık değişkenindeki değişmelerin 
tarımsal üretimde azalmaya ve tarım 
sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla için-
deki payını  etkilediği görülmüştür.

 Salgın hastalıkların ve iklim deği-
şikliğinin doğada olumlu ve olumsuz 
etkileri vardır. Tarım sektörü doğa, 
doğa olayları ve iklim ile sıkı sıkıya ilişkili 
olduğu için bu değişimlerden daha fazla 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Deği-
şimlerin olumlu etkisi ise biz insanları 
tedbir almak için uyarması, az da olsa 
ülkelerin birlikte hareket etmeleri ve yeni 
teknolojiler üretmesi sayılabilir.

İklim değişikliği ve afetlere karşı ge-
rekli tedbirleri zamanında alabilmemiz 
dileklerimle hoşça kalınız. 

(Devam edecek)

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER AFETLERİN  (ÇEVRE VE TARIMA ETKİLERİ 4)

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

TCDD Genel Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında gar ve istasyonları sürekli dezenfekte 
ederken, yoğunluğun en fazla olduğu yerlere termal kamera yerleştirmeye başladı

Garlara da termal 
kamera takılıyor

TCDD Genel Müdürlüğü, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını-
na karşı tedbirlerini artırıyor. De-
zenfeksiyon çalışmalarını aralıksız 
sürdüren kurum, yoğunluğun fazla 
olduğu gar ve istasyonlara termal 
kamera sistemi kurmaya başladı.  
TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 
yolcu ve personel arasında salgının 
yayılmaması için birçok önlem uy-
gulamaya konuldu. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
gereği, işleri aksatmayacak sayıda 
sınırlı personelle çalışmalarını yü-
rüten kurum, yolcuları Kovid-19’a 
karşı korumak amacıyla sirkülasyo-
nunun fazla olduğu ve başta yük-
sek hızlı trenlerle (YHT) hizmetin 
verildiği büyük gar ve istasyonlara 
termal kameralar yerleştiriyor.

İlk etapta geçen yıl 2 milyona 

yakın yolcunun kullandığı Ankara 
YHT Garı’na monte edilen termal 
kamerayla buraya giriş çıkış yapan 
tüm vatandaşların vücut ısıları öl-
çülecek. Ölçüm sonucu ateşi kritik 

seviyede olan vatandaşlar maske 
verilerek sağlık ekiplerine yönlen-
dirilecek. Bunun yanı sıra Marma-
ray’da Söğütlüçeşme, Yenikapı, 
Üsküdar, Bakırköy istasyonları ile 

konvansiyonel yolculara hizmet 
veren Kapıkule, Ankara, Basmane, 
Eryaman, Konya ve Eskişehir garla-
rına kamera takılması çalışmalarına 
devam ediliyor.

GAR VE İSTASYONLAR 
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Salgınla mücadele kapsamında 
merkez ve taşradaki hizmet bina-
larında, yolcu sirkülasyonu yoğun-
luğunun çok olduğu YHT garları 
başta olmak üzere tüm gar ve istas-
yonlarda düzenli dezenfeksiyon iş-
lemi yapılıyor.  Gar ve istasyonlarda 
bulunan yolcular sosyal mesafeye 
uymaları konusunda sık sık uyarı-
lıyor. TCDD tarafından hazırlanan 
bilgilendirme afişlerinin asıldığı gar 
ve istasyonların giriş-çıkışlarına de-
zenfeksiyon makineleri yerleştirildi.
 n AA

Tutal, sağlık çalışanlarına moral ziyareti yaptı
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) ile mücadelede fe-
dakarca çalışan sağlık personeline 
moral vermek için fedakar sağlık 
çalışanlarını ziyaret etti. Başkan 
Tutal, Kovid-19 ile mücadelede 
zaman kavramı gözetmeksizin gö-
rev yapan sağlık çalışanlarını ziya-
ret ederek çalışmalarında başarılar 
diledi.

Salgın nedeniyle zor günler ge-
çiren sağlık çalışanlarının görev-
lerini fazlasıyla yerine getirdiğini 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Sağlık çalışanlarımızın 
her zaman yanındayız. Allah yar-
dımcıları olsun” dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgınının Türki-
ye’yi de etkisine aldığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“Küresel bir salgın olan bu hasta-
lıkla mücadelede sağlık çalışanla-

rımız, yorgun bedenlerine aldırış 
etmeden çalışıyorlar.  Bizler de 
çalışma motivasyonlarına bir neb-
ze de olsa katkı sunmak için sağlık 
çalışanlarımıza tatlı ikram ettik” 

dedi. Öğle yemeğini Seydişehir 
Devlet Hastanesi sağlık çalışanla-
rı ile birlikte yiyen Başkan Tutal, 
tüm sağlık çalışanlarının moral ve 
motivasyonun yüksek olduğunu 

bununda kendilerini mutlu etti-
ğini kaydetti. Hastane Başhekimi 
Dr. Ali Deniz’den Koronavirüs sal-
gını ve hastane işleyişi hakkında 
bilgi alan Belediye Başkanı Meh-

met Tutal; “Maalesef ülkemizde 
de yeni Koronavirüsü ile tanıştık. 
Bu noktada psikolojik olarak en 
fazla sıkıntıyı yaşayan kesim ise 
sağlık çalışanlarımız. Başhekimiz 

ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret 
ettik. Moral motivasyon ve destek 
noktasında yanlarında olduğumu-
zu söyledik. Hastanemizin genel 
işleyişi ile ilgili Başhekimimizden 
bilgi aldık. Elhamdülillah alınan 
tedbirler noktasında herhangi bir 
sıkıntı şu anda hastanemizde yok. 
Bugüne kadar da ilçemizde her-
hangi bir vakaya rastlanmadı. Be-
lirli rahatsızlığı bulunan ve şüpheli 
olarak görülen hastalarımıza yapı-
lan testlerin tamamı negatif çıktı. 
Bu noktada rahatız. İnşallah bu 
süreci ilçemizde sıkıntı olmadan 
atlatırız diye düşünüyoruz” şeklin-
de konuştu. Bu tür günlerde sağlık 
çalışanlarının hatırlanmasının mo-
rallerini artırdığını söyleyen Has-
tane Başhekimi Dr. Ali Deniz ve 
hastane personeli, Başkan Meh-
met Tutal’a duyarlılığından dolayı 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Yaşlıların ihtiyaçlarını 
elleriyle teslim etti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Koronavirüs (CO-
VID-19) salgını nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve 
üstü ilçe sakinlerine alışveriş mal-
zemeleri ve  temel gıda ihtiyaç-
larını eliyle teslim etti.  Kızılcalar 
Mahallesi Birlik Sitesinde ikamet 
eden Hüseyin Koç’a Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal,  alışveriş 
malzemelerini kendisi  götüre-
rek evde kaldıkları için teşekkür 
etti.  Koronavirüs salgınına karşı 
Seydişehir Belediyesi önlemleri 
artırıyor. 65 yaş ve üstü kişilere 
getirilen sokağa çıkma yasağı ne-
deniyle Seydişehir Belediyesi de 
ileri yaştaki vatandaşlar için sefer-
ber oldu.

İhtiyaçlarını teslim ettiği  Koç 
ailesi ile sosyal mesafeyi koruya-
rak sohbet eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Bu tedbirler sizin 
sağlığınız için önemli. Bu noktada 
Kaymakamlık, Emniyet Müdürlü-
ğü, İlçe Jandarma ve biz belediye 
ekipleri elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Arkadaşları arayarak 
siparişte bulunmuşsunuz. İhti-
yaçlarınızı aldık. Halinizi hatırınızı 
sorayım istedim. Herhangi bir ek-

siğiniz olursa yine haber edin. Bol-
ca dua edin Allah sizlerin duasını 
kabul eder. İnşallah bu sıkıntılı 
dönemi birlikte atlatacağız” dedi.

Çalışmaların büyük bir titiz-
likle yürütüldüğünü dile getiren 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
büyük kısmı 65 yaş ve üzerindeki 
büyüklerimiz.  İlçemizde yaşayan 
ileri yaştaki sakinlerimizi korumak 
için elimizden gelen gayreti gös-
termekteyiz. Seydişehir Belediye-
si, bu zor günlerde her adımda, 
büyüklerimizin yanında olmayı 
sürdürecek” şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkan Mehmet Tutal 
sosyal medya hesabında “Büyük-
lerim; anne, baba, dede ve nine-
lerim. Geçmişle gelecek arasında 
köprü olan çınarlarımız, evlerimi-
zin bereketi, dua kapılarımız. Biz 
sizlerden aldığımız edep ve ter-
biye ile yetiştik. İstiyorum ki, ço-
cuklarımız, torunlarımız, gelecek 
nesillerimiz sizlerle büyüsün. Bu 
zorlu süreci sizlerin duası ile hep 
birlikte atlatacağız. Onun için lüt-
fen #EvdeKal” mesajını paylaştı.
n HABER MERKEZİ
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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, “Sirkeli suyla ve kaynar suyla duş 
almak, vücudumuz için çok yanlış. İleri derecede kızarıklık, kuruluk ve tahriş yapabilir” uyarısı yaptı

Sirkeli suyla duş
almayın uyarısı

Sosyal destek ve vefa
grubu işbaşında

Bekçiler koronavirüs 
bilgilendirmesi yapıyor

Yunak’ta kurulan vefa sosyal 
destek grubunun çalışmalarına 
başladığı bildirildi. Korona vi-
rüs salgınına karşı önlem almak 
amacıyla ülke genelinde 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı 
bulunan vatandaşlara yönelik 
alınan sokağa çıkma yasağı son-
rasında bu kesimin zorunlu ihti-
yaçlarını yaşadıkları ikametlerde 
gidermek maksadıyla il ve ilçeler-
de oluşturulmaya başlanan vefa 
sosyal destek grubu Yunak  ilçe-
sinde de mesai yapmaya başladı. 
Bu çerçevede, İlçe Kaymakamlığı 
görevlileri yasak nedeniyle evle-
rinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 
vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı 
bulunan hastaları ikametlerinde 
sık sık ziyaret ederek talep ve is-
teklerini yerine getirmeye çalışı-
yor. Yunak Kaymakamı  Mehmet 
Erdem Akbulut , ilçede 65 yaş ve 
üstü ile kronik rahatsızlığı bulu-

nanlara yönelik yapılan çalışma-
lara hakkında bilgi vererek, “Vefa 
sosyal destek grubu ve bu gruba 
bağlı 4 alt çalışma grubu oluştur-
duk . İlçemizin toplam 43  ma-
hallesinde bulunan tüm 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın ve kronik 
rahatsızlığı olan insanlarımızın 
zaruri ihtiyaçları bu grup tarafın-
dan hızla giderilmeye başlanmış-
tır. 112, 155 .156 ve ( 0332) 851 
20 42 numaralı telefonlardan 
Yunak  Vefa İletişim Merkezi’ne 
düşen ilaç ve gıda malzemesi 
ile karşılanmadığı takdirde va-
tandaşlarımızın zora düşecekleri 
istekler de gecikmeksizin yerine 
getirilmektedir. Bu talepler ye-
rine getirilirken nazik ve güler 
yüzlü çalışan personelimiz, git-
tikleri evlerde vatandaşlarımıza 
Sayın Cumhurbaşkanımızın se-
lamlarını da iletmektedir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da korona virüsü ön-
lem ve tedbir çalışmaları kapsamın-
da güvenlik güçleri etkin bir müca-
dele veriyor. Gündüz jandarma ve 
polis ekipleri denetimlerini sürdü-
rürken gece de bekçiler çalışmalara 
katılıyor.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü 
ve kronik hastaların sokağa çıkma 
sınırlandırmasının ardından yurt 
genelinde olduğu gibi Aksaray’da 
da emniyet güçleri harekete geçti. 
Gün boyu sokaklarda önlem alan 
emniyet güçleri geceleri de uygu-
lama ve denetimlerini sürdürüyor. 
Kentte çeşitli illere gitmek için oto-

gara gelen vatandaşların sağlıklı ve 
güvenli yolculuk yapmasını sağla-
mak adına mahalle ve çarşı bekçi-
leri denetimler yapıyor. Vatandaşlar 
yolculuk boyunca maske, eldiven 
ve gerektiği zaman bone takmaları 
gerektiğini anlatan bekçiler, vatan-
daşları temas konusunda da uyardı. 
65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 
yapılan denetimlerde aynıca va-
tandaşlar yine bekçiler tarafından 
sağlık kapsamında bilgilendiriliyor. 
Mahalle ve çarşı bekçileri otogarın 
yanı sıra kent merkezinde de görev 
alarak uygulamalarını sürdürüyor.
n İHA

Türk Dermatoloji Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, 
bazı vatandaşların koronavirüsten 
koruduğu düşüncesiyle sirkeli ve 
kaynar suyla duş aldığını ancak 
bunun vücuda zararlı olduğunu be-
lirtti.

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dermatoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Çalıkoğlu, bazı kişi-
lerin yeni tip koronavirüsten korun-
mak adına vücut için zararlı, yanlış 
uygulamalara yönelebildiğini söyle-
di. Vatandaşlar arasında doğru bili-
nen bazı yanlış tutumlar olduğunu 
anlatan Çalıkoğlu, şöyle konuştu: 
“Yanlış uygulamalardan biri, sir-

keli suyla duş almak. Bu uygulama 
vücudumuz için çok yanlış. İleri de-
recede kızarıklık, kuruluk ve tahriş 
yapabilir. Vatandaşlarımızdan ke-
sinlikle böyle bir şey yapmamaları-
nı istiyoruz. İkinci yanlış uygulama 
da kaynar suyla duş almak. Bunları 
yapınca ‘koronavirüsten koruyor’ 
gibi yanlış tutumlar var. Kaynar 
suyla duş almak da vücudumuz için 
çok tehlikeli, ikinci derece yanıklara 
yol açabilir.”

‘EL ÇATLAĞI HER TÜRLÜ 
ENFEKSİYONA AÇIK’

Çalıkoğlu, koronavirüsten ko-
runmak için ellerin renksiz, koku-
suz kalıp sabunlarla yıkanmasını 

önerdiklerini ifade etti. El yıkama 
konusunda uyarılarda bulunan Ça-
lıkoğlu, “Normal koşullarda el yı-
kama sıklığımız günde 6-8 kez ol-
malı. Bu dönemde günde 15-20’ye 
çıkmış durumda. Her el yıkama eli 
kurutuyor. Nemlendirme olmazsa 
kuruyan el önce kızarır, sonra da 
çatlar. El çatlağı da her türlü enfek-
siyona açık olur. Bu nedenle her el 
yıkamadan sonra nemlendirici kul-
lanmalıyız.” dedi.

Sabunun kullanılmadığı du-
rumlarda, özellikle market gibi 
kalabalık ortamlara girildiğinde 
dezenfektan ve kolonyadan fayda-
lanılması gerektiğini belirten Ça-

lıkoğlu, şunları kaydetti: “Hemen 
arkasından nemlendirici kullanmak 
çok önemli. 

Ev temizliğinde çamaşır suyu 
çok kullanılıyor, çamaşır suyuna el-
leri direkt temas etmemeliyiz, eldi-
ven kullanmalıyız. Lastik eldivenler 
bazı kişilerde alerji yapabilir. İçi pa-
muklu ‘egzama eldivenleri’ kullanı-
labilir. Bu eldivenler bütçemiz için 
uygun değilse, lastik eldivenlerin 
içine pamuklu kumaştan astar di-
kebiliriz. Sağlık Bakanlığımızın bu 
yöndeki bütün önerilerini destekli-
yoruz. Bu seferberlik programında 
elimizden ne gelirse yapmaya hazı-
rız.” n AA

Yeni tip korona virüse karşı 
Akşehir ilçesi genelinde tedbir ve 
önleyici eylem çalışmaları sürdü-
rülüyor. Akşehir Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 
korona virüs tedbirleri kapsamın-
da başlatılan okul, kamu kurum ve 
kuruluşları, camiler, toplu ulaşım 
araçları ve dolmuş duraklarının 
yanı sıra vatandaşların yoğun bir 
şekilde kullandığı cadde ve sokak 
meydanlarda da dezenfekte çalış-
maları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, günün erken saatlerin-

de belediye görevlileri tarafından 
cadde ve sokaklarda da dezenfekte 
çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Başkan Akkaya “Bu virüsün ül-
kemizde ilk görüldüğü haberinden 
sonra Akşehir Belediyesi olarak 
tüm imkanlarımızla, devletimi-
zin bu salgınla olan mücadelesine 
katkı sunmaya gayret ediyoruz. 
Akşehir merkezde tüm kamu ku-
rumlarında, toplu ulaşım araçla-
rında ve duraklarında, mahalle 
cami ve okulları ile aynı zamanda 
vatandaşlarımızın yoğun kullandı-
ğı parklardaki çocuk oyun grupla-

rı, cadde, sokak ve meydanlar da 
dezenfekte çalışmalarını titizlikle 
yürütmekteyiz. Bu virüsle müca-
delenin en etkin yolunun evde kal-
mak olduğunu belirtmek isterim. 
Kronik rahatsızlığı olanlar ile risk 
grubunda bulunan vatandaşları-
mıza evde kalmalarını tavsiye edi-
yoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu 
olmadıkça evden çıkmamalarını 
öneriyoruz. Çünkü sağlımız her 
şeyden daha önemlidir. Her hasta-
lık gibi bu virüse karşıda bireyler 
olarak göstereceğimiz dikkat ve 
alacağımız tedbirler, en etkili ko-

runma yöntemi olacaktır. Bakan-
lıklarımız tarafından belirtilen ku-
rallara uyduğumuz sürece bu zor 
günleri hep birlikte atlatacağımızı 
düşünüyorum” diye konuştu.

İlçede tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlar ile insanların yoğun olarak 
bulunduğu işyerleri, parklardaki 
çocuk oyun grupları dezenfekte 
edildi. Cami ve okulların dezen-
fekte işlemleri Konya Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerince yapılırken 
Akşehir Belediyesi tarafından de-
zenfekte çalışmalarının sürdürüle-
ceği bildirildi. n İHA

Akşehir baştan aşağı dezenfekte ediliyor

Gönüllü kursiyerler yıkanabilir maske üretimine başladı

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde 
gönüllü kursiyerler, yıkanabilir koru-
yucu maske üretimine başladı. Gü-
lağaç Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğü bünyesinde bulunan kurslara 
katılan 20 kadın, kamu kurum ve 

kuruluşları için günlük, yıkanabilir 
bin koruyucu maske üretiyor. Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet 
Uzun, gazetecilere yaptığı açıklama-
da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının hemen ardından maske 

üretimine yönelik altyapı çalışma-
larını hızlıca tamamlayarak üretime 
başladıklarını söyledi.

Uzun, 2 kursta günlük bin mas-
ke ürettiklerini vurgulayarak, şöyle 
konuştu: “Bu virüse karşı vatandaş-

ların dirençlerini artırmak ve daha 
fazla yayılmasını önlemek adına 
maske üretmeye başladık. 

Gelen siparişleri yetiştiremedik. 
İkinci kursumuzu açtık. Her iki kur-
sumuzda 20 kadın maske yapmaya 

devam ediyor. Günlük ortalama bin 
maskeyi üretiyoruz. Kumaşımız el-
yaf cinsinden. 

Günlük kullanıldıktan sonra 
tekrar yıkanıp kullanılabilir.” Kursi-
yer Emine Teymen ise vatandaşla-

rın sağlığı için kursiyerlerle birlikte 
maske üretimine başladıklarını 
söyledi. Kursiyer Birsen Teymen de 
yıkanabilir maskeler ürettiklerini, 
talebin çok olduğunu, yetişmeye ça-
lıştıklarını bildirdi. n AA
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Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) kapsamında 
kentte hizmet veren eczane, eczacı 
ve eczacı teknisyenleriyle ilgili yazılı 
açıklamada bulundu.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, 
eczacı ve eczacı teknisyenlerinin 
Kovid-19 ile mücadelede Konyalı-
lara en iyi hizmeti verebilme adına 
canlarını tehlikeye atarak çalıştık-
ları için sağlık çalışanları gibi alkışı 
hak ettiklerini vurguladı.

Açıklamada, 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası olarak şehir genelinde 
bulunan eczanelerde Kovid-19’a 
karşı gereken tüm önlemleri aldık-
larını belirten Açıkgöz, şunları kay-
detti: “Ülkemizde, Kovid-19 ile baş-
latılan mücadelenin ilk gününden 
itibaren Konya’da hizmet veren 

eczane, eczacı ve eczacı teknisyen-
leri görevleri başında can siper ça-
lışmalarını sürdürürken, oda olarak 
bizlerde üstümüze düşen görevi 
yapıyoruz. Konya Eczacı Odası ola-
rak eczanelerimize kırmızı şeritler 

dağıttık. Yine eczanelerin yerlerine 
uyarıcı yazılar hazırladık. Kovid-19 
ile mücadelede, Sağlık Bakanlığı-
mız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca, yoğun bir mücadele ve gay-
ret gösteriyor. Bilim Kurulu tarafın-

dan alınan kararları bizler de ecza-
nelerimizde uyguluyoruz. Eczaneye 
gelen vatandaşlarımız ile eczane 
personeli arasında bir buçuk metre 
mesafe, maske, el hijyeni ve ecza-
nelerin düzenli dezenfekte edilmesi 
gibi uyarılarda bulunduk.

Konya Eczacı Odası olarak Kon-
ya’daki iki yurtta karantinada olan 
umrecilerimizin ilaçlarının temini 
noktasında da odamızda kriz masa-
sı oluşturduk. Umrecilerimizin ilaç 
taleplerini yurtlara en yakın bulu-
nan eczanelerden sırasıyla karşılı-
yoruz. Ayrıca Konya Eczacı Odası 
Başkanı olarak şahsım ve yönetim 
kurulumuz, bu mücadele süresi 
içerisinde can siper çalışmalarını 
sürdüren eczacı ve eczacı teknis-
yenlerini takdir ediyor ve alkışlıyo-
ruz.” n HABER MERKEZİ

Eczacılar da alkışı hak ediyor

Pazarcı esnafından işgaliye 
ücreti alınmayacak

Hüyük’te tedbirler en
üst seviyeye çıkarıldı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, koronavirüs dolayısıyla 
ilçede faaliyet gösteren pazarcı es-
nafından destek amaçlı olarak ge-
çici süreyle işgaliye ücreti almayı 
durdurduklarını müjdeledi.

Belediye Başkanı Bayındır, pa-
zar yerini gezerken koronavirüse 
karşı zabıta müdürlüğü ekipleri-
nin yürüttüğü çalışmaları yerinde 
takip etti. Zabıta ekipleri, sadece 
meyve, sebze ve gıda ürünlerinin 
satışına izin verildiği pazar yerinde, 
esnaf ile alışverişe gelen vatandaş-
lara da Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 14 kuralın yer aldığı 
bilgilendirme ilanlarını dağıttı.

Belediye Başkanı Adil Bayın-
dır, yaptığı açıklamada, tüm dünya 
ülkelerini etkisi altına alan koro-
navirüsün Türkiye’de de salgın ve 
ölümlere yol açmaya başlamasının 
ardından ilçe genelinde alınan ön-
lem ve tedbirleri üst seviyeye çı-
kardıklarını söyledi.

Bu tedbir ve önlemlerin kay-
makamlık başta olmak üzere tüm 
kamu kurumları, sivil toplum ör-
gütleri, mahalle muhtarları ile iş-
birliği halinde topyekün yürütülen 
bir çalışma olduğunu aktaran Ba-
yındır, şunları kaydetti: “Beyşehir 
Belediyesi olarak da biz koronavi-
rüse karşı önlemlerimizi artırdık. 
Bugün de bu yürütülen çalışmaları 
yerinde görmek, takip etmek ama-
cıyla pazar yerinde başkan yardım-
cımız, zabıta müdürümüzle birlikte 
esnafımızla vatandaşımızın arasına 
girdik. Onlarla hem sohbet ettik, 
hem de pazar yerinde koronavirü-
se karşı alınan önlemlere uyması 
konusunda uyarılarda bulunduk. 
Tedbirli olmaya davet ettik. Bu 
arada, Beyşehir Belediyesi olarak 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
pazarcı esnaflarımızdan onlara bu 
süreçte destek olmak amacıyla ge-
çici olarak pazar yeri işgaliye ücreti 
de almamaya başladık.” n AA

Hüyük ilçesindeki pazar ala-
nında yeni tip koronavirüse (Co-
vid-19) karşı tedbir amacıyla yü-
rütülen çalışmaların üst seviyeye 
çıkarıldığı bildirildi. Hüyük Bele-
diye Başkanı Mehmet Çiğdem’in 
pazar alanındaki hijyen ve ko-
runma kurallarının üst seviyeye 
çıkarılmasına yönelik talimatları 
doğrultusunda harekete geçen 
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler çalışma başlattı. Başkan Çiğ-
dem’in söz konusu talimatlarını 
pazar yerinde satış yapan esnafa 
aktaran zabıta ekipleri, Belediye 
Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“sosyal mesafeyi koruyun”, “hij-

yen kurallarına uyan satıcıyı ter-
cih et”, “toplum sağlığı için lütfen 
ürünlere dokunmayın” içerikli 
uyarıcı yazıların tezgahlar üzerin-
de yer almasını sağladı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem, ilçe genelinde koronavirüse 
karşı alınan önlem ve tedbirlerin 
Hüyük Belediyesi ile eş güdüm 
içerisinde çalışan, kaymakamlık, 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, mahalle muh-
tarları ve gönüllü vatandaşların da 
katkı ve destekleriyle üst noktaya 
çıkarıldığını vurgulayarak, vatan-
daşlara ise evde kalmaları çağrısı-
nı tekrarladı. n İHA

Karatay genelinde tüm banklara bilgilendirici levhalar yapıştıran Karatay Belediyesi, ilçe halkını uyarıyor. Karatay 
Belediye Başkan Hasan Kılca, telefonla gönderdiği sesli mesajda, ‘Evde Kal; evde hayat var’ çağrısı yaptı

Hasan Kılca: Evde 
kal, evde hayat var!

Karatay Belediyesi, yeni tip Ko-
ronavirüsle (Kovid-19) mücadele 
çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. Bir yandan ilçenin yoğun 
caddeleri, meydanları ve vatan-
daşların ortak kullanım alanlarında 
dezenfekte çalışması gerçekleştiren 
Karatay Belediyesi, yaşlılar ve risk 
grubundaki vatandaşların evlerinde 
kalmalarına katkı sağlayacak birçok 
tedbir ve karar da aldı.

 Karatay Belediyesi son olarak 
ilçe genelindeki banklara bilgilen-
dirme levhaları yapıştırarak vatan-
daşların sosyal mesafe konusunda 
daha dikkatli olmaları konusunda da 
uyarıyor. Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca ise salgın nedeniyle 
telefonlara gönderdiği sesli mesajla 
vatandaşa “Evde Kal; evde hayat 
var” çağrısı yaptı.

Türkiye’de Koronavirüs vakala-
rının görülmeye devam etmesiyle 
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen uyarılar 
ve önlemler kapsamında harekete 
geçen Karatay Belediyesi, okulla-
rı, meydanları, park ve bahçeler ile 
tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki 
dezenfekte çalışmalarını kesintisiz 
bir şekilde sürdürüyor.

Dezenfekte çalışmalarının yanı 
sıra İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiy-

le kapanan işyerlerinin denetimini 
de yapan Karatay Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, açık işyerleri ve 
pazar yerlerindeki hijyen kontrolleri-
ni de sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

KARATAY ZABITA’DAN SOSYAL 
MESAFE BİLGİLENDİRMESİ

Söz konusu çalışma ve tedbirle-
rinin yanı sıra Karatay Belediyesi Za-
bıta Ekipleri, Koronavirüs önlemleri 
kapsamında ilçe genelindeki mey-
dan, park ve bahçelerdeki banklarda 
oturan vatandaşları da “sosyal me-

safe” konusunda uyarıp bilgilendi-
riyor.

Zabıta ekiplerinin bu bilgilendir-
me ve uyarılarının yanında bankla-
ra yerleştirilen levhalarda Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 
“Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
mümkün olduğunca evlerimizde 
kalarak salgının yayılmasını büyük 
oranda engelleyebilirsiniz” mesajı 
da yer alıyor.

Karatay Belediyesi, tüm dünyayı 
etkisi altına alan salgının daha fazla 

yayılmaması için vatandaşlara yöne-
lik olarak yürüttüğü çalışmalara ara-
lıksız bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, 
bu süreçte dikkat edilmesi gereken-
ler hakkında vatandaşlar; billboard, 
raket, dijital ekran, kurumsal web 
sayfaları ve sosyal medya hesapla-
rından bilgilendiriliyor.
BAŞKAN KILCA’DAN VATANDAŞLARA 

“EVDE KAL” ÇAĞRISI”
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da koronavirüs salgını 
nedeniyle hazırlanan sesli mesaj ile 
vatandaşlara mümkün olduğunca 
evde kalınması çağrısında bulundu.

Başkan Hasan Kılca, mesajında 
şu ifadelere yer veriyor; “Değerli 
Hemşehrim; insanlık olarak yaşadı-
ğımız bu zor süreçte Koronavirüs’e 
karşı hep birlikte bir mücadele ve-
riyoruz. Mümkün olduğunca evleri-
mizde kaldığımızda salgının büyük 
ölçüde önleneceğini unutmayalım. 
Evde hayat var. Sağlıklı günler di-
liyorum.” Öte yandan İçişleri Ba-
kanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında gönderdiği 
bir ek genelgeyle Karatay Belediyesi 
Meclisi’nin Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayı toplantıları da ertelendi.
n HABER MERKEZİ

Koronavirüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı
Türkiye’de korona virüs sal-

gını sonrasında alınan çeşitli ted-
birler alışveriş alışkanlıklarını da 
etkiliyor. 

65 yaş üstü vatandaşlara yö-
nelik sokağa çıkma kısıtlaması ve 
“evde kal” çağrısına vatandaşlar 
her geçen gün daha fazla dikkat 
ederken, internetten market alış-
verişleri de artış gösteriyor.

Korona virüs salgınında en 
büyük risk grubu olan ve sokağa 
çıkma yasağı uygulanan 65 yaş 
üstü vatandaşlar ile “evde kal” 
çağrılarına uyarak evlerinden 
çıkmayan vatandaşların market 
ihtiyaçları da internetten ve mobil 
uygulamalardan alışverişle karşı-
lanıyor. 

Konya’da online alışveriş ve 
mobil uygulama hizmetini faaliye-
te geçiren, internet kullanamayan 
yaşlı vatandaşlardan da telefonla 
sipariş alan yerel bir market zinciri, 
bu hizmet için çok sayıda eleman 
istihdam ediyor, evlere siparişleri 
götürüyor. 

Vatandaşların online ve mobil 
uygulama ile yaptıkları alışverişin 
ardından sipariş listesini alan mas-
keli ve eldivenli market çalışanları, 
ellerinde market arabaları vatan-
daşların alışverişini yapıyor. Sipa-
rişler hazırlandıktan sonra servis 
araçları ile adreslere ulaştırılıyor.

‘KORONA VİRÜS SALGINIYLA 
BİRLİKTE MOBİL SİPARİŞ SİSTEM 

AĞINI YAYMAYA BAŞLADIK’
Market zincirinin Genel Müdü-

rü Ali Kaya, korona virüs salgınıyla 
birlikte mobil sipariş sistem ağını 
yaymaya başladıklarını belirterek, 
“65 yaş ve üstü evden çıkmaması 

gerektiği için müşterilerimiz bize 
bu sistem ile ulaşıyor ama yaşlıla-
rımız internet kullanamadığı için 
bize telefon ile ulaşma şansları da 
var. Biz bu doğrultuda siparişleri ve 
ev adreslerini alıyoruz, evlerine ka-
dar götürüyoruz. 

Vatandaşlar da bu durumdan 

oldukça mutlu. Aynı zamanda biz 
bu konuyla ilgili üç tane merkez 
kurduk. 24 araç 70’e yakın perso-
nel bu alanda hizmet veriyor. 

65 yaş üstü ve evde kalan in-
sanlar da bilinçli ve biz de onların 
manavdan temizlik ihtiyacına ka-
dar her şeyini karşılıyarak evlere 

hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanımı-
zın, Cumhurbaşkanımızın evde kal 
çağrısına bizler diyoruz ki, evde ka-
lın sağlıklı yaşam için, geleceğimiz 
için biz hizmet etmeye hazırız. 

Biz bütün personelimizle evlere 
servis yapmaya hazırız” ifadelerini 
kullandı.n İHA

Ali Kaya
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, konovirüsün önüne geçmek için aşı çalışması başlattı. İlacı geliştirmek için altyapının 
tam olduğu bildirilen açıklamada, “Koronavirüs tanı kiti geliştirme ve tedavi alternatifleri için çalışmalarızı hızlandı” denildi

KGTÜ ilaç geliştiriyor!
Çin’de ortaya çıkan ve zaman-

la tüm dünyaya yayılan korona 
virüsün tespitinde kullanılan tanı 
kitleri için çalışma başlatan Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, has-
talığın tedavisi için gerekli Ar-Ge 
çalışmalarının yürütülmesinde de 
yeterli donanıma sahip.  Bu alanda 
faaliyet gösteren kamu kuruluşu 
ve özel sektör ile yapılacak iş bir-
liklerine açık olduklarını belirten 
Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
“bu kapsamda COVID-19 tanı kiti-
nin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 
çalışmalarına başladık. İlk aşa-
mada hem Dünya Sağlık Örgütü 
hem de Hastalık Kontrol Merkezi 
(CDC-ABD) tarafından onaylanan 
tanı kitlerinin teknik doğrulamala-
rı gerçekleştirilmektedir. Ardından 
hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve 
yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğru-
lanmalarına başlanacak. Bu amaçla 
sanayi iş birliklerine de başlanmış 
olup tüm paydaşlarımızla gerek alt-
yapı gerek bilgi paylaşımı konula-
rında iletişim halindeyiz” dedi.  

Bu çalışmayla birlikte 25. ve 26. 
Dönem AK Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk önderliğinde Konya Şe-
ker tarafından 2013 yılında kurulan 
ve 2016 yılında Eğitim ve Öğretime 
başlayan Konya Gıda ve Tarım Üni-

versitesi, COVID-19 tanı kiti ile ilaç 
geliştirilmesi konusunda da sorum-
luluk alarak önemli bir projeye daha 
imza atmış olacak.

MATERYALLER İLE KİMYASALLAR 
YERLİ İMKÂNLARLA GELİŞTİRİLİYOR

KİT-ARGEM’de hali hazırda 
gıda güvenliği ve izlenebilirliği 
gibi oldukça hayati bir alanda kul-
lanılmakta olan ve çoğu yurtdışı 
kaynaklardan temin edilen patojen 
tanı kitleri ve bu kitlerde kullanılan 
referans materyaller ile kimyasallar 
yerli imkânlarla geliştiriliyor. Aynı 

zamanda KİT-ARGEM bünyesinde 
yerel bazda görülen tarım zararlıları 
ve gıda patojenlerine karşı da bi-
yolojik ve biyoteknolojik mücadele 
teknolojileri geliştirilebiliyor. Oluş-
turulan bu altyapının ortak kullanı-
mı ve sanayiye açılımı için de hâli-
hazırda ülkemizin önde gelen Ar-Ge 
ve Klinik Laboratuvarları ile ikili iş-
birliği anlaşmaları çerçevesinde or-
tak projeler yürütülüyor. Merkezin 
ana hedeflerinden biri de akademi 
ve endüstriden oldukça fazla sayıda 
araştırmacıya hizmet vermek. Kon-

ya Gıda ve Tarım Üniversitesi bün-
yesindeki KİT-ARGEM’in alt yapısı, 
birçok patojenin yanı sıra günümüz-
de ülkemiz dâhil tüm dünyayı tehdit 
eden Koronavirüs salgınının etkeni 
olan yeni COVID-19 (Korona Virüs) 
tipi virüs için tanı kiti geliştirilmesi 
ve tedavisi için gerekli Ar-Ge ça-
lışmalarının yürütülmesi için de 
yeterli donanıma sahip. Türkiye’de 
ilgili alanda faaliyet gösteren kamu 
kuruluşu ve özel sektör ile yapılacak 
işbirliklerine açık olduklarını dile 
getiren Konya Gıda ve Tarım Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, “bu kapsamda COVID-19 
tanı kitinin geliştirilmesine yönelik 
Ar-Ge çalışmalarına başlandı. İlk 
aşamada hem Dünya Sağlık Örgü-
tü hem de Hastalık Kontrol Merkezi 
(CDC-ABD) tarafından onaylanan 
tanı kitlerinin teknik doğrulamala-
rı gerçekleştirilmektedir. Ardından 
hızlı ve kullan-at nitelikte olacak 
ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin 
doğrulanmalarına başlanacak. Bu 
amaçla sanayi işbirliklerine de baş-
lanmış olup tüm paydaşlarımızla 

gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı 
konularında ilişki içerisinde oldu-
ğumuzu belirtmek isteriz. Bu kap-
samda bilgiyi ürüne dönüştüren 
üniversite sloganı ile kurulduğu 
günden bugüne akademik bilginin 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
ürüne dönüştürülmesini ilke olarak 
benimseyen Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, KİT-ARGEM altyapısı 
ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve 
milli ürün geliştirme çalışmalarına 
hızla devam etmektedir” dedi.  

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk’un oluşturduğu viz-
yon çerçevesinde Konya Şeker tara-
fından 2013 yılında kurulan ve 2016 
yılında eğitim-öğretime başlayan 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
bünyesinde T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 
da destekleriyle Yeni Nesil Gıda Kit 
ve Referans Madde Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM) 
ülkemizin ilk tematik araştırma 
merkezi olarak gıda, tarım, medikal 
sektörlerinde kullanılan tanı kiti ve 
referans malzemelerin milli olarak 
araştırılması ve geliştirilmesi ama-
cıyla kuruldu. Merkez, 2018 yılı 
itibarıyla tamamlandı ve kit araştır-
ma-geliştirme çalışmalarına Ulusal/
Uluslararası iş birlikleri çerçevesin-
de başladı. n HABER MERKEZİ

Uluslararası Mevlana Anadolu 
İmam Hatip Lisesi  Müdürü

Mevlüt 
ÖZDEMIR’in

 

babası

Mehmet 
ÖZDEMIR’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi  Müdürü Mevlüt Özdemir’in babası Mehmet 
Özdemir vefat etti. Özdemir ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Mehmet Özdemir 
dualarla defnedildi 

Uluslararası Mevlana Anadolu 
İmam Hatip Lisesi  Müdürü Mevlüt 
Özdemir’in babası Mehmet Özde-
mir 77 yaşından vefat etti. Merhum 
Mehmet Özdemir’in cenazesi dün 
öğle namazına müteakip Araplar Ak 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Kağnıcılar Mezar-
lığına defnedildi.  Özdemir ailesini 
acı günlerinde Memur-Sen Konya İl 
Temsilcisi Nazif Karlıer ile Özdemir 
ailesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Özdemir ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Mehmet Özdemir’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Yeni tip koronavirüsün ardından temizliğinin önemi bir kez daha anlaşıldı. İlahiyatçılar koronavirüsten korunmak için 
bugün tüm dünyada tavsiye edilen hususların, İslam’ın insanların yerine getirmesi gereken emirleri olduğuna dikkat çekiyor

Temizliği yeni anladılar!
Çin’den başlayarak tüm dünya-

ya yayılan ve ülkemizde de görülen 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı mücadele aralıksız sürüyor. 
Koronavirüsün ortaya çıkması ve 
kısa sürede dünyaya yayılmasıyla 
tüm dünyada temizlik ve hijyene 
dikkat çekilen açıklamalar yapılma-
ya başlandı. Bunun yanında sağlıklı 
beslenme ve beslenme alışkanlık-
larının gözden geçirilmesi de dün-
ya gündemini meşgul ediyor. Tüm 
dünya temizlik ve beslenme ile il-
gili konuyu koronavirüs nedeniyle 
tartışmaya başlarken, Hak din olan 
İslam, bu iki konuya zaten dikkat 
çekiyordu. Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı 
Kerim’de yenilebilecek ve yenile-
meyeceklerle ilgili insanoğluna he-
lal-haram kıstası koyması ve temiz-
likle ilgili koyduğu emir ve yasaklar, 
bugün gelinen noktada İslam dini-
nin önemini bir kez daha ortaya koy-
muş oldu. Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu ve Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş Konya 
Yenigün Gazetesine konu ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

‘İSLAM DİNİ TEMİZLİK DİNİDİR’
İslam dininin temizlik dini oldu-

ğuna dikkat çeken İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu Müslümanlar için temiz-
liğinin bir yaşam biçimi olduğunu 
söyledi. Efendimiz buyurmuştur ki: 
(Temizlik imandandır...)” diyen Po-
çanoğlu, şöyle devam etti, “İslam 
temizlik temeli üzerine inşa olun-
muştur! İslam’a baktığımız zaman 
Cenab-ı Allah daima tövbe edenleri 
ve temizlenenleri sever. Allah’ın di-
ninde temizlik maddi ve manevi ola-
rak ayrılır. Bu sebeple Hz. Muham-
med (S.A.V) Efendimiz daima temiz 
olmayı ve temizliği emretmiştir. 
Yemekten önce ve sonra ellerimizi 
yıkamamızı tavsiye etmiştir. Ce-
nab-ı Allah abdesti bizlere emreder. 
Gusül abdestini bizlere emreder. 
Bu sebeple Allah’ın dini tertemiz 

insanların dinidir. İslam kişinin ken-
disini, elbisesini ve çevresini temiz 
tutmasını ister. Allah’û Teâlâ bizlere 
daima temiz olmayı emretmektedir 
ve Allah’ın sevdiği kullar da daima 
temiz olanlar, temizlikte titizlik gös-
terenler. Dinimiz temizlenmeye çok 
önem veren insanlar yetiştirmiştir. 
Müslümanlarda temizlik bir yaşam 
tarzı ve yaşama biçimidir.”
‘RESULLAH BİZLERE DAİMA TEMİZ 

OLANI HELAL KILMIŞTIR’
Yeme içme alışkanlığı noktasın-

da da İslam’ın yasakladığı yiyecek-
lerin hastalıklara, salgınlara neden 
olduğunun görüldüğünü belirten 
Poçanoğlu, “Allah (C.C.) buyuruyor 
ki, “Allah onlara peygambere tabi 
olan müminlere helal olanı, temiz 
olanı helal kılmış, pis, iğrenç olanı da 
haram kılmıştır.” Bu sebeple Allah 
(C.C.) haram kıldığı yiyecekler de 
insan için hayır ve bereket yoktur. 
Sağlık, sıhhat, afiyet ve kazanç söz 
konusu değildir. Cenab-ı Allah şöy-
le buyurur; “Allah’ın size rızk olarak 
verdiği nimetlerden helal ve temiz 
olarak yiyin. Para kazanırken helal 
kazanç kazanmak önemli. Kimsenin 
malini çarpmadan çırpmadan, he-
lal bir yoldan kazanmak ve Allah’ın 

helal kıldığını yemek ve haram kıl-
dığından uzak durmak.” Çünkü Al-
lah bizlere tertemiz olan yiyecekleri 
helal kılmıştır. Bu sebeple bu konu-
lara çok dikkat etmemiz gerekiyor. 
Cenab-ı Hakk’ın kelamı bir muci-
zedir. O’nun emirleri bir mucizedir. 
Allah’ın emirleri bütün dünyaya ve 
insanlığa bir rahmettir. Allah (C.C.) 
bizlere haram kıldıklarını tek tek 
saymıştır. Bunlar leş, kan, domuz 
eti ve Allah’tan başkası için boğaz-
lanan, Allah’ın rızasını elde etmek 
için değil de putları ve buna benzer 
şeyleri üstün kılmak için, onların 
rızasına boğazlanan şeylerin yenil-
mesini Allah bizlere haram kılmıştır. 
Helaller ile beslenmek bir toplumu 
güçlü kılar. Bir toplum helal olan 
beslenirse, o toplumda izzet, güç ve 
bir varoluş söz konusu olur. O top-
lumun düşmanları da kendisinden 
ümidini keser. Bunu ayeti kelimede 
de açıkça görüyoruz. Resullah bizle-
re daima temiz olanı helal kılmıştır. 
Kuranı kerime baktığımız zaman 
Cenabı Allah kainata, aleme baktı-
ğımız zaman öyle temiz, öyle leziz, 
öyle güzel ve faydalı, öyle lezzetli 
yiyecekler ihsan etmiş, ikram etmiş. 
Cenabı Allah haram ve helali açık bir 

şekilde ifade etmiş. Onun ölçülerini 
kriterlerini açık bir şekilde zikretmiş. 
Bu sebeple temiz olmak, yediğimiz 
içtiğimizin helal çerçevesinde olma-
sı gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘HELAL GIDA, MÜSLÜMANCA 
YAŞAMANIN OLMAZSA OLMAZIDIR’

Helal Gıda’nın Müslümanca 
yaşamanın olmazsa olmaz olduğu-
na dikkat çeken Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da şun-
ları söyledi, “Hikmet, varlığın haki-
katini bilmektir. Bu bağlamda Yüce 
Allah’ın bizim hayatımızı tanzim 
etmek için gönderdiği münzel şeri-
attaki helal ve haramların, emir ve 
yasakların insan hayatı için yarar-
ları vardır. Helal olanlar yapılacak, 
haram kıllananlardan da şiddetle 
kaçınılacaktır. Yiyecek ve içecekler 
açısından olaya bakacak olursak he-
lal gıda, salt bir beslenme konusu 
değil, aynı zamanda ahlaki bir me-
seledir. Her konuda olduğu gibi bes-
lenme konusunda da Yaratıcı, bir 
nizam getirmiştir. Nasıl ki yiyecekle-
rimize besmele ile başlayıp hamdele 
ile sonlandırıyorsak, onu üretirken 
ve pazarlarken de ahlaki boyutlar-
dan sarfınazar etmememiz kullu-

ğumuzun bir gereğidir. Helal gıda, 
Müslümanca yaşamanın olmazsa 
olmazıdır. Kur’an bize, helal ve te-
miz olan yiyeceklerden yememizi 
öğütlemektedir. Yaratanın temiz kıl-
dığını insan bozmamalı ve kirletme-
melidir. Allah temizdir, ancak helal 
olanı kabul eder. Helal gıda, Rabbi-
ne itaat edenle etmeyenin birbirin-
den ayrıldığı bir meseledir. Bundan 
dolayı Hz. Peygamber (a.s), önüne 
konulan yiyeceğin ismi kendisine 
söylenip de onun ne olduğunu ve 
mahiyetini bilmedikçe yemezdi. He-
lal ve haram duyarlılığına sahip olan 
her Müslüman helal zaviyesinden 
yiyip-içtiklerine dikkat etmeli ve bu 
konuda farkındalık bilincine sahip 
olmalıdır” diye konuştu.

HELAL-HARAM DÜZENİ 
BOZULMAMALIDIR

Helal-haram düzeni bozulma-
malıdır diyen Altuntaş, şunları kay-
detti, “İnsanın ilk imtihanı, gıda ve 
beslenme alanında olmuştur. Bu-
gün bizler ve bütün bir dünya ko-
ronavirüsle imtihan olmaktayız. Bu 
imtihanlar arasında insan iradesinin 
söz konusu olduğu ve doğrudan ol-
madığı bela ve musibetler de vardır. 
Verilen haberlerden öğrendiğimiz 

kadarıyla Koronavirüs Çin’de Hua-
nan deniz ürünleri pazarından yayıl-
mıştır. Çin’deki ilk vakalar, pazarda 
çalışan ve buradan alışveriş yapan 
kişilerde tespit edilmiştir. Huanan 
pazarında; canlı tilki, timsah, kurt 
yavruları, dev semenderler, yılan, 
sıçan, tavus kuşu, kirpi, miski kedi-
si, yarasa ve her türlü börtü böceğin 
bulunduğu 112 çeşit et satıldığı be-
lirtiliyor. Çinli uzmanlar bu pazardan 
topladıkları 568 örneğin 32’sinde 
virüs tespit ettiklerini açıkladılar. Bu 
hayvanların hemen hepsi, İslam’da, 
etinin yenilmesi helal olmayan hay-
vanlardır. Uzmanlara göre bulaşıcı 
hastalık ve virüslerin yüzde 70’i 
bu tür hayvanlardan insana bulaş-
maktadır. Çin’de 2002-2003 yılları 
arasında ortaya çıkan ve yüzlerce 
kişinin ölümüne neden olan SARS 
virüsünün de yarasalar ve misk ke-
dilerinden yayıldığı ortaya çıkmış-
tır. 2019 Aralık ayının ortalarında 
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs 
hasatlığının da aynı şekilde yarasa 
adı verilen kanatlı kuşlardan geçtiği 
söyleniyor. Koronovirüs bir canlıdır. 
Her canlı hayatta kalma mücadelesi 
verir. Bu virüs de varlığını sürdür-
mek için yarasaya yapışmış ve kendi 
varlığını onda devam ettirmek is-
temiştir. Bizim yapmamız gereken 
virüsün taşıyıcısı olan yarasayı ye-
memektir. Çünkü dinimiz zarar ve-
rici olan canlıların yenmesini yasak-
lamıştır. İslam’ın beslenme kuralları 
doğrudan beden ve ruh sağlığımızla 
ilgilidir. Bu sebeple Yüce Allah’ın 
yiyecek ve içecekler konusunda or-
taya koyduğu helal-haram düzeni 
bozulmamalıdır. İnsanoğlu Yüce 
Allah’ın koyduğu düzeni bozduğu 
sürece insanlığın başına daha birçok 
felaket gelecektir. Unutmayalım ki, 
bu felaketlerin bir kısmı lokal kalabi-
lir ama bir kısmı da koronada oldu-
ğu gibi bulaşmak yoluyla bütün bir 
dünyayı etkileyebilir.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Poçanoğlu Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Kalp krizi geçiren 
hastaya hava ambulansı

Uyuşturucu hapla yakalandı, 
‘sicil kaydım yok’ dedi

Seydişehir ilçesinde kalp krizi 
geçiren hasta, ambulans helikop-
terle hastaneye kaldırıldı. Alınan 
bilgiye göre, Seydişehir Devlet 
Hastanesine göğüs ağrısı şikaye-
tiyle gelen İzzet Erikli’nin, yapılan 
kontrollerde kalp krizi geçirdiği 

belirlendi. Durumu ağır olan has-
ta için 112 komuta merkezinden 
hava ambulansı talep edildi. Kalp 
krizi geçiren hasta, ilçede bulunan 
60 Evler Stadyumuna inen hava 
ambulansına taşınarak, Konya’ya 
sevk edildi. n AA

Aksaray’da polisin bir otomo-
bile gerçekleştirdiği operasyonda 
5 bin adet uyuşturucu hap ele ge-
çirilirken, gözaltına alınan şüpheli 
“Benim daha sicil kaydım yok, git” 
diyerek gazetecilere tepki gösterdi. 

Edinilen bilgiye göre, batı illerin-
den Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı 
yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) ve Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar 
sonrasında tespit ettiği K.C. (34) ve 
Ö.K. (33) isimli şüphelileri teknik ve 
fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta ya-
pılan takibin ardından 2 şüphelinin 
Aksaray’a uyuşturucu madde sevkı-
yatı yapacağı bilgisine ulaşan ekip-
ler, plakasını önceden belirledikleri 
otomobili Aksaray-Ankara karayolu 
üzerinde takibe aldı. Aksaray giri-
şinde operasyon için düğmeye ba-

san NSM ve KOM ekipleri, otomo-
bili durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Otomobilde yapılan aramada 5 
bin adet uyuşturucu hap, 105 gram 
metamfetamin ve uyuşturucu tica-
retinde kullanıldığı değerlendirilen 
3 bin 300 TL para ele geçirildi. Gö-
zaltına alınan K.C. ve Ö.K., sağlık 
kontrolünden geçirilmek üzere Ak-
saray Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine götürüldü. Burada 
sağlık kontrolünden geçirilen K.C., 
hastaneden çıkarken kendini görün-
tülemek isteyen basın mensupları-
na, “Benim daha sicil kaydım yok, 
git” diyerek tepki gösterdi. Sağlık 
kontrolünün ardından Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 
şüpheli, bugün sevk edildikleri adli 
makamlarca uyuşturucu madde ti-
careti yapmak ve kullanmak suçun-
dan tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. n İHA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Koronavirüs tehlikesine karşı tüm kurumlar olarak her an 
teyakkuzdayız. Bu büyük mücadeleyi hep birlikte savaşarak kazanacağız” diye konuştu

Kavuş: Virüse karşı
teyakkuz halindeyiz

112 hattının Meram Belediyesi 
Bizim Meram Masası ile entegrasyo-
nunu sağlayan ‘Vefa Sosyal Destek 
Hattı’ koronavirüsle mücadelede 
vatandaşların yanında. Virüsle mü-
cadele noktasında özellikle 65 yaş 
üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşlardan hattı arayanların 
Meram Belediyesi ve Bizim Meram 
Masasına yönlendirildiğini kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, ‘Tehlikeye karşı tüm kurum-
lar olarak her an teyakkuzdayız. Bu 
büyük mücadeleyi hep birlikte sa-
vaşarak kazanacağız’ diye konuştu. 
Koronavirüs (Covid19) salgını ne-
deniyle hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal 
Destek Hattı’ çalışmalarına hızlı ve 
yoğun bir şekilde başladı. Çalışmalar 
çerçevesinde ilk olarak özellikle vi-
rüse karşı dezavantajlı gruplar olan 
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı 
bulunan vatandaşlara yardımcı ol-
mak amacıyla 112 hattının Meram 
Belediyesi Bizim Meram Masası ile 
entegrasyonunu sağlandı. Böylece 
mücadele kapsamında 112’ye yapı-
lan aramalar Bizim Meram Masa-

sı’na yönlendiriliyor ve Meram İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve Meram 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oluştu-
rulan koordinasyonla vatandaşların 
istekleri yerine getiriliyor.

KAVUŞ: MÜCADELEYİ EL BİRLİĞİ 
İLE KAZANACAĞIZ

Hızlı bir şekilde kurulan sistemin 
sorunsuz bir şekilde işlediğine vur-

gu yapan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, ‘Vefa Sosyal Des-
tek Hattı’na destek veren tüm ku-
rumlara Meramlılar adına teşekkür 
etti. Koronavirüsün hızlı bir şekilde 
yayılmaması adına Meram’da tüm 
tedbirlerin acil olarak alındığını ve 
organize bir şekilde yürütüldüğünü 
söyleyen Başkan Kavuş, tüm ku-

rum ve kuruluşların Meramlıların 
hizmetinde olduğuna vurgu yaptı. 
Vatandaşların evlerinde kalmaları, 
sosyal mesafeyi korumaları ve hij-
yen kurallarına harfiyen uymaları 
konusundaki uyarılarını yineleyen 
Başkan Kavuş; ‘Tedbir bizden, tak-
dir Allah’tan. Bu düşünce ile bütün 
kurumlar olarak titiz bir çalışma yü-
rütüyoruz. Alınacak tüm tedbirleri 
en ince ayrıntısına kadar alıyor ve ta-
vizsiz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın 
evden çıkmamaları adına yük alıyor, 
onların ihtiyaçlarını ayaklarına geti-
riyor, faturalarını ödüyor, sağlık ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz. Meram için 
hizmet veren tüm kurumlar olarak 
gücümüz nisbetinde her an her yer-
de olmaya gayret gösteriyoruz. Kay-
makamlığımızın organizesinde İlçe 
Jandarma Komutanlığımız ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğümüz destekleri-
ni esirgemiyor. El birliği ile bu mü-
cadeleyi kazanacağız. Meramımız, 
Konyamız, ülkemiz ve dünya gü-
neşli aydınlık bir sabaha hep birlikte 
uyanacağız’ diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, ertelenen 
futbol, voleybol, basketbol ve hent-
bol karşılaşmalarının yapılacağı 
stadyum ve spor salonları ile faali-
yetleri durdurulan spor tesisleri içe-
risinde bulunan ve gelirini yalnızca 
bu müsabakalardan, organizasyona 
katılanlardan ve seyircilerden elde 
eden ticari ünitelerden kira bedeli 
alınmayacağını duyurdu. Gençlik ve 
Spor Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, Bakan Kasapoğlu, 81 il 
müdürlüğüne bir genelge gönderdi. 
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı ge-
nelgede koronavirüs ile mücadele 
kapsamında alınan tedbirler nede-
niyle etkilenen kiracılardan, faali-
yete başlayacakları tarihe kadar kira 

bedeli alınmamasını istedi.
Bakan Kasapoğlu’nun 81 il 

müdürlüğüne gönderdiği genelge-
de, bakanlıkça kiraya verilmiş olan 
taşınmazlardan; İçişleri Bakanlığı 
tarafından geçici süre ile faaliyet 
gösteremeyeceği belirtilen, kafeter-
ya, yüzme havuzu, spor merkezi gibi 
ticari ünitelerin 16 Mart tarihinden, 
faaliyete başlayacakları tarihe kadar 
geçen sürede kira bedeli alınmaya-
cağı, kira sürelerine mücbir sebeple 
kullanamadıkları gün kadar ekleme 
yapılacağı dile getirildi.

GENELGE KULÜPLERİ DE 
RAHATLATACAK

Bakan Kasapoğlu’nun imzala-
dığı genelgede, önce seyircisiz oy-
nanmasına karar verilen ardından 

da ertelenen futbol, voleybol, bas-
ketbol ve hentbol karşılaşmalarının 
yapılacağı stadyum ve spor salonla-
rı ile faaliyetleri durdurulan spor te-
sisleri içerisinde bulunan ve gelirini 
yalnızca bu karşılaşmalardan, or-
ganizasyona katılanlardan ve seyir-
cilerden elde eden ticari ünitelerin 
kira ödemelerinin 13 Mart tarihin-
den başlamak üzere faaliyete başla-
yacakları tarihe kadar geçen sürede 
kira bedeli alınmayacağını aktarıldı. 
Genelgede, söz konusu ticari ünite-
lerin, kira sürelerine mücbir sebeple 
kullanamadıkları gün kadar ekleme 
yapılacağı da belirtildi.

Genelgede, faaliyetlerine de-
vam eden, ancak alınan tedbirler 
kapsamında etkilenen ticari ünite-

lerin mart, nisan, mayıs ve haziran 
aylarına isabet eden kira bedelle-
rinin ilgilisinin talebi halinde 4 ay 
süreli ve faizsiz olarak erteleneceği, 
kira sürelerine mücbir sebeple kul-
lanamadıkları gün kadar ekleme ya-
pılacağı veya talepleri halinde fesih 
yoluna gidileceği de kaydedildi. Ay-
rıca genelgede, sezonluk, yıllık veya 
daha uzun süreli olarak kulüplere, 
federasyonlara, belediyelere, kamu 
kurum ve kuruluşlarına kiralanmış 
olan tesis ve taşınmazların talepleri 
halinde liglerin ertelendiği 19 Mart 
tarihinden itibaren mart, nisan, ma-
yıs ve haziran aylarına ait kira bedel-
lerinin ödemelerinin faizsiz olarak 4 
ay süreli olarak erteleneceği de vur-
gulandı.  n AA

Ali Koç: 6 sporcuda koronavirüs şüphesi var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sal-
gını sebebiyle kulüp personeline mesaj 
gönderdi. Koç, basketbol takımından 6 
kişide koronavirüs şüphesi bulunduğunu 
açıkladı. Fenerbahçe Beko’da sporcu, 
teknik kadro ve idari kadrodan toplamda 
6 kişide koronavirüs bulguları olduğunu 
ifade ederek, sonuçların beklendiğini dile 
getirdi. Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık 
personellerine şükranlarını ileten Ali Koç, 
devletin koyduğu kurallara riayet edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Ali Koç, koronavirüs 

salgını sebebiyle personellerin maaşların-
da ve yıllık izinlerinde hiçbir kayıp yaşan-
mayacağını bildirdi. Kulüp personellerinin 
sürecin en başından beri genel sekreterlik 
ve insan kaynakları direktörlüğü tarafından 
sürekli bilgilendirildiğini vurgulayan Ali 
Koç, “Özetle 16 Mart itibarıyla okul öncesi 
ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik 
rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü perso-
nelimize idari izin verildi. 20 Mart günü ise 
3’er günlük ara ile nöbetleşe çalışacağımız 
bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden 
çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesisle-
rimizde bulunuyor. Aynı gün Fenerium’un 
tüm mağazalarını kapattık. Bu süreçte 
bilmenizi isterim ki personelimizin gerek 
maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı 
olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faali-
yetlerimize son vermek durumunda kaldık. 
Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezen-
fekte edildi, belli aralıklarla da dezenfekte 
edilmeye devam ediliyor” diye konuştu.

“6 KİŞİDE ŞÜPHELİ BULGULARA 
RASTLANMIŞTIR”

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko Er-

kek Basketbol Takımı ile ilgili de bilgiler 
vererek, “Biliyorsunuz Euroleague maçları 
için son dönemde yurt dışı seyahat öyküsü 
olan takımımız, bazı sporcu ve teknik ekip-
ten personelimizde semptomlar görüldü. 
Bu bağlamda hastanede yapılan tahliller, 
analizler ve muayeneler neticesinde 6 
kişide, bunların hepsi sporcu değil, hem 
sporcu hem teknik kadro hem de idari 
kadrodan şüpheli bulgulara rastlanmıştır. 
Numuneler Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. 
Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu 
bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari 
menajerimiz Cenk Renda dışında çok şü-
kür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya ve 
tedavi görmeye mecburiyeti yoktur. Cenk 
Renda da şu an kontrol amaçlı hastanede-
dir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda 
değildir. Kontrol amaçlı hastanededir. 
İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup 
aramıza katılacaktır” şeklinde konuştu.

“BİZLER KULÜPTE GÖREVİMİZİN 
BAŞINDA OLACAĞIZ”

Kulüp bünyesinde mesai saatlerinde 
sürekli nöbetçi kadronun görev başında 

olduğunun altını çizen Ali Koç, “En az 1 
yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler 
de kulüpte görevimizin başında olacağız. 
Kimsenin sıkıntı yaşamaması için bu sü-
reçte hem yönetim kurulu olarak hem de 
idari kadro olarak çok önem veriyoruz. 
Hepinizin içini ferah tutmasını özellikle rica 
ediyorum. Gerek sağlık, gerekse başka ko-
nularda bir sıkıntıda gönül rahatlığı ile in-
san kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz. 
Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya 
çalışacağız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyo-
rum ki; bu süreçte yalnız değilsiniz, hep 
beraberiz, iyi günde de kötü günde de biz-
ler kocaman bir ailenin parçasıyız. Fener-
bahçemizin 100 yılı aşan şanlı tarihinde en 
zor günlerde, her zorlukta bizi ayakta tutan 
insani değerimiz ve inancımız olmuştur. 
Bugün de aynen böyle olacaktır. Umutla 
ve birlik beraberliğimizle oluşturacağımız 
güçle bugünlerden çok daha güçlü çıka-
cağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle 
hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi 
sevgi ve saygıyla kucaklıyorum” ifadeleri-
ni kullandı.  n İHA

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta mü-
cadele eden Gölyazı Belediyespor bitime 3 
hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 
sezon başından beri liderliğini sürdüren 
Kırmızı-Yeşilliler, bitime 3 hafta kala yaşa-
dıkları şampiyonlukla Bölgesel Amatör Lig’e 
yükseldi. 19 haftada aldıkları 16 galibiyet ve 
3 beraberlikle mutlu sona ulaşan Gölyazı 
Belediyespor’da yeni hedef, ligi namağlup 
şampiyon bitirerek şampiyonluğun önem 
kat sayısını arttırmak. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Gölyazı Belediyespor’un 
Teknik direktörü Bekir Mehtap ise şunları 
söyledi: “Ligdeki iyi oyunumuz sonucunda 
matematiksel olarak da ligin bitimine 3 haf-
ta kala hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. 
Bundan sonraki süreçte de ligler tekrar baş-
ladığı takdirde kalan 3 maçımızdan da galip 
ayrılarak ligi yenilgisiz bitirmek istiyoruz.” 

KALAN MAÇLAR BİZİ
 ÇOK DÜŞÜNDÜRMÜYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavi-
rüs ve karantina dönemine dair açıklamalar-
da bulunan Bekir Mehtap, “Herkesin verdiği 
mesaj gibi vatandaşların evde kalmalarını 
istiyoruz. Sağlığımız her şeyden önemli. 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
böyle sıkıntılı bir süreç var. Dolayısıyla lig-
lerin ertelenmesi iyi oldu. Bizde herkesin 
olduğu gibi bu dönemi evimizde geçiriyoruz. 
Liglerin bitimine 3 hafta kala matematiksel 

olarak şampiyonluğu garantilememiz futbol-
cularımızda bir rahatlığa sebep oldu. Ligin 
bitimine 3 hafta kalması ve şampiyonluğa 
garantilememiz kalan maçlar için bizi çok 
düşündürmüyor. O yüzden bu dönemi evi-
mizde güzel bir şekilde geçiriyoruz. Futbol-
cular da bu dönemi bireysel antrenmanlarıy-
la geçiriyor. Koruyucu antrenman dediğimiz 
bir program eşliğinde evlerinde çalışıyorlar. 
Mevcut fiziksel durumlarını korumak adına 
verdiğimiz program doğrultusunda çalışı-
yorlar.” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ NAMAĞLUP BİTİRMEK 
Konya Amatör Küme Süper Grup’u şam-

piyon tamamlayan Gölyazı Belediyespor’un 
Teknik Direktörü Bekir Mehtap, şampiyon-
luk yolunda motivasyonun ve hedefin be-
lirlenmesine dair konuştu. Mehtap, “Hedef 
olmadığı zaman bir motivasyon unsuru kal-
mıyor ortada. O yüzden biz kendimize hep 
bir motivasyon sağlayacak hedef buluyoruz. 
Şampiyonluktan sonra ligi de yenilgisiz biti-
rerek şampiyonluğumuzu daha anlamlı bir 
şekilde sonuçlandırmak istiyoruz.” dedi.  

HERKES İŞİNİ YAPIYOR
Sezon başında takımın başına getirilen 

ve Gölyazı Belediyespor’u şampiyonluğa 
taşıyan Bekir Mehtap, şampiyonluğun sırrını 
ve başarının nasıl geldiği konusuna da dik-
kat çekti. Bekir Mehtap, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Sezon başında yönetim kurulumuz 

göreve bizleri layık gördüler. Sonrasındaki 
süreçte yönetim bizim her türlü isteğimizi 
yerine getirdi. Yanımızda oldular. Sağ ol-
sunlar sezon boyunca da onlar işlerini yaptı. 
Bizler de kendi işimizi yaptık. Yönetim an-
lamında işimize karışan olmadı. Başarıya 
giden yollarda bunlar çok önemlidir. Yöne-
ticiler yöneticilik kısmına yoğunlaştı. Bizler 
ise teknik kısma yoğunlaştık. Sezon başında 
takımın başına gelmem oyuncu seçimlerim-
de başarı sağladı. Teknik taktik kısmında ve 
oyun planımızı oluşturmamız da katkı sağ-
ladı. Sezon başında yapılan planlamalar ve 
çalışmalar ekipleri başarıya götürür. Kadro-
yu benim planlamam şeklinde yaptık. Ciddi 
anlamda çok iyi sezon başı kampı ve sezon 
artası kampı geçirdik. Mevcut oyuncuların 
karakteri de sıkı çalışmaya müsait oldu. 
Kazanma alışkanlığı ve isteği doğrultusun-
da çok hırslı oyunculara sahip olmamızda 
bizleri şampiyonluk yolunda çok iyi etkiledi. 
Şampiyonluğa ulaştık. Mutluyuz.”

TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR
Gelecek sezondan itibaren Konya’yı 

Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan 
Gölyazı Belediyespor’da yeni sezon çalış-
maları şimdiden başladı. Konuyla ilgili ise 
Bekir Mehtap, “Yönetim anlamında Böl-
gesel Amatör ligi ile ilgili çalışmalarımıza 
haftalar öncesinde başladık. Takımın şekil-
lendirilmesine veya oyuncu transferi konu-

sunda henüz bir çalışmamız olmadı. Çünkü, 
daha ligler tescillenmedi. İlgilendiğimiz 
oyuncular var. Teşkil ettiğimiz oyuncular 
var. Daha kalan maçlar var. O karşılaşma-
ları da izleyeceğiz. Bizim teknik ekip olarak 
transfer listemiz hazır. Ancak ekonomik 
anlamda yönetimin desteğini de almamız 
gerekiyor. Gölyazı da birçok iş adamı var. 
Onlarında desteğini bekliyoruz. Bu konuları 
yönetimle de konuştuk zaten tesis, saha ve 
finansman seçenekleri oluştuktan sonra 
transfer konusuna geçeceğiz. Ben sonuçta 
bir teknik direktörüm kendime göre hazırlık-
larımı yapıyorum. Aynı şekilde yönetiminde 
hazırlıkları var. Şu anki süreçte finansman 
olayının sonuçlanmasını bekliyoruz.” dedi. 

ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK
Taraftarın önemine dikkat çeken Kırmı-

zı-Yeşillilerin Teknik Patronu Bekir Mehtap, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bölgesel 
Amatör Lig’de taraftarlarımıza çok ihtiyacı-
mız olacak. Özellikle yurt dışında bulunan 
taraftarlarımızdan bizden desteklerini esir-
gememelerini ve maddi anlamda da bizle-
re destek sağlamalarını bekliyoruz. Burada 
bulunan taraftarlarımızdan da istediğim tri-
bünde bizleri yalnız bırakmamaları. Bu sene 
itibariyle bizlere çok destek oldular. Onlara 
buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Destek-
lerine devam etsinler” 
n SPOR SERVİSİ

‘Motivasyonumuz hedefimiz’
Konya Amatör Küme Süper Grup’un şampiyonu Gölyazı Belediyespor’un deneyimli Teknik Direktörü Bekir Mehtap açıklamalarda 
bulundu. Mehtap, “ Karakterli ve hırslı oyuncu grubumuzla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Yeni sezona 

dair çalışmalarımız da sürüyor. Taraftarlarımız  bizi destekleme devam etsin. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız.” dedi

Mustafa Cengiz’in 
testi negatif çıktı

Denizlispor çalışmalarını 
evde sürdürecek

Tuncay Şanlı’dan 
alkışlanacak hareket

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesinin koro-
navirüs testi negatif çıktı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Al-
bayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 
Galatasaray’da tüm ekip teste tabi tutulmuştu. Futbolcular 
ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken 
sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in de test sonucu 
negatif çıktı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada testin sa-
dece Cengiz’e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulan-
dığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. n İHA

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, koronavirüse 
karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak, “Evde kal çağrısına 
biz de kulüp olarak mümkün olduğu kadar riayet etmek 
istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde işler aksamayacak 
şekilde asgari personel görev alacak ve oyuncularımız 
da evlerinde çalışmalarını sürdürecek” dedi. Başkan Çe-
tin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kulüp olarak ‘önce 
sağlık’ hedeflerinde bulunduklarını ve virüsle mücadele 
kapsamında uygulamaya geçilen kararların devlet yetkili-
lerin aldıkları kararlar doğrultusunda belirlendiğini açıkla-
dı. Spordan önce insan sağlığının önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Çetin, “Çok kritik günlerden geçmekteyiz. 
Denizlispor olarak spordan önce insan sağlığı bizim için 
daha önemli. Evde kal çağrısına biz de kulüp olarak müm-
kün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesis-
lerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde 
işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak. 
Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu 
zorlu günleri hep birlikte, karar vericilerin çağrılarına uya-
rak atlatacağımıza inancımız tam. Lütfen evde kalmaya 
devam edelim” dedi. n İHA

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi hasta-
neden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarını 
Sakarya’daki otelinde ağırlıyor. Şanlı’nın Serdivan ilçe-
sinde sahibi olduğu “Hotel On7”, salgın nedeniyle evine 
gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için 
dezenfekte edilip hazır hale getirildi. Otelde, işlemlerin 
tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarına konak-
lama hizmeti verilmeye başlandı. Tuncay Şanlı, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Koronavirüs ile mücadelede 
fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşek-
kür etsek az. Sağlık çalışanlarımızın mesai dışında dinlen-
meleri ve konaklamaları için otelimizi kendilerine tahsis 
ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim.” dedi. n İHA
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücade-
le eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ikinci yarıda gösterdiği muhteşem 
performansla ateş hattının üzerine çık-
tı. Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıda çıktığı 
11 karşılaşmada 5 galibiyet 4 beraber-
lik ve 2 yenilgi aldı. Yavru Kartal, söz 
konusu maçlarda 19 puan topladı. İlk 
yarıya 14 puanla küme düşme hattında 
tamamlayan 1922 Konyaspor, İlk yarı-
nın bitmesiyle beraber radikal kararlar 
aldı. İlk yarıda alınan kötü sonuçlardan 
sonra teknik direktör Hakan Yavuz’la 
yolarını ayıran Yeşil-Beyazlılar, ta-
kımın başına Salih Eken’i getirmişti. 
Salih Eken’le iyi bir çıkış yakalayan 
Yavru Kartal, aldığı olumlu sonuçlar 
neticesinde ateş hattını üzerine çıkarak 
13. basamağa kadar yükseldi. Koro-
navirüs ve takımın genel performansı 
hakkında açıklamalara bulunan 1922 
Konyaspor’un başarılı stoperi Seydi 
Kayasoy, “Herkesin evde kalmasını 
kendini izole etmesini ve acil işleri 
olmadıkça evde kalmaları herkes için 
sağlıklı bir durum. İnsan sağlığı her 
şeyden önemli. Sağlık Bakanımız ve 
uzmanlarımız gerekeni söylüyor. Ge-
rekeni yapmalıyız. Liglerin koronavi-
rüs sebebiyle ertelenmesinin ardından 
karantina dönemini hocalarımız bize 
gönderdiği programlar eşliğinde çalış-
malarımız bireysel olarak sürdürdük. 
Kısıtlı imkanlar çerçevesinde vücudu-
muzu olabildiğince diri tuttuk.” dedi.  

HERKES BİRBİRİ İÇİN 
MÜCADELE EDİYOR

1922 Konyaspor’un ikinci yarıdaki 
çıkışı hakkında konuşan Seydi Kaya-
soy, şunları söyledi: “Gelişimimizde 
herkesin emeği var. Başkanımızdan 
olsun teknik ekibimize kadar herkes bi-
zim için çalışıyor. Bizler için en iyisini 
istiyorlar. Biz de sahaya karakter koyu-
yoruz. Bu da performansımızı etkiliyor 
ve olumlu sonuçlar alıyoruz. İkinci 
yarı bambaşka bir performans sahaya 
yansıttık. Takımdaki herkes birbiri için 
mücadele ediyor. Bu da doğal olarak 
hem kişisel performanslara hem de ta-
kım performansına olumlu bir şekilde 
yansıyor.” 
BOY AVANTAJIMI KULLANIYORUM

Defans hattında görev yapan Seydi 
Kayasoy, attığı gollerle de göze çarpı-
yor. Başarılı futbolcu takımın savunma 
planında önemli görev üstlenirken, 
duran toplarda da boy avantajını kul-
lanıyor. Seydi Kayasoy, ‘Savunma 
görevinin dışında takıma gol katkısı da 
veriyorsun bunu nasıl değerlendirirsin’ 
şeklindeki soruya ise:  “Boy avantajımı 
duran toplarda etkili bir şekilde kullanı-
yorum. Bu da takıma gol katkısı olarak 

yansıyor. Takım olarak da zaten duran 
toplara çalışıyoruz. Kim nereye koşa-
cak. Kim nerede duracak konusunda 
antrenmanlarda çalışıyoruz. Sonuç 
olarak da bunun meyvesini gol olarak 
geri alıyoruz.” yanıtını verdi.

KARAKTERİMİZİ YANSITTIK
İlk yarı 1922 Konyaspor’un sergi-

lediği performans ve küme düşme hat-
tında aldıkları bölümü de değerlendi-
ren Seydi Kayasoy, “Bizim açımızdan 
beklenmedik bir performanstı. İlk yarı 
İtibariyle çok kötü sonuçlar elde ettik. 
Ardından çok çalıştık ve sahaya karak-
terimizi koyduk. Bu çıkışı hep beraber 
yakaladık.

 Gerek tesis çalışanlarımız, gerek 
başkanımız gerekse de teknik ekibi-
mizle hep beraber iyi bir çıkış yaka-
ladık. Nasıl bir kalitemizin olduğunu 
biliyorduk. Ancak ilk yarı bunu sahaya 
yansıtamadık. Sonrasında ise iyi bir 
devre arası kampı geçirerek ikinci ya-
rıya başladık. Herkes kendi kalitesini 
sahaya yansıttı ve kendimizi bulduk.” 
dedi. 

ÇEKİNMELERİNİ İSTEDİM
1922 Konyaspor’da başarılı bir 

sezon geçiren ve hedefini açıklayan 
Seydi Kayasoy, “Herkes yüzde yüzünü 
sahaya yansıtıyor gerek antrenmanlar 
olsun gerekse de maçlar olsun. Kişisel 
olarak konuşursam ben hep şunu iste-
dim. Beni izlerken izleyicilere, takım 
arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza zevk 
vermek. Ancak rakip oyuncular gözün-
den de benden çekinmelerini ve sert 
bir oyuncu profili yansıtmak.” dşye 
konuştu. 

O FORMAYA LAYIK OLMAK İSTERİM
Gelecek planlamasından ve he-

deflerinden bahseden başarılı stoper, 
“Önceliğim şu an için 1922 Konyaspor 
ancak fırsat doğarsa tabii ki de Kon-
yaspor’da forma giymeyi çok isterim. 
Eğer Konyaspor’da forma giyme şan-
sım olursa da orada kendimi gelişti-
rerek Yeşil-Beyazlı formaya layık bir 
şekilde o formayı terletmek isterim.” 
dedi.

MAHALLEDE BAŞLADIM
Futbola başlama sürecinden de 

bahseden dev stoper, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Futbola mahallede 
top oynayarak başladım. Başkanımız 
Altınordu’da göreve başlayınca Bu-
caspor’da oynayan herkesi Altınor-

du’ya aldı. Sonrasında ise Altınordu’ya 
transfer oldum. Altınordu’da kendimi 
geliştirdim. Ardından ilk profesyonelli-
ğe geçişim 18 yaşında oldu. Altınordu 
ile ilk sezonumda TFF 1. Lig’de oyna-
ma şansı buldum. Ardından 6 aylık 
Kastamonuspor maceram oldu. Aka-
binde kalan yarım sezonu da Altınor-
du’nun pilot takımı olan Niğdespor’da 
geçirdim. Sezon başında ise 1922 
Konyaspor’a transfer olarak kendi ka-
riyerim açısından önemli ve doğru bir 
karar verdim.”

ŞÜKREDİYORUM 
Futbol kariyeri hakkında da konu-

şan Seydi Kayasoy, “Belki daha erken 
şu anki bulunduğum konumda ola-
bilirdim. Altınordu’da oynarken Niğ-

despor’a gitmek istemediğim için 6 ay 
kadro dışı kaldım. Ardından 1 senemin 
daha boşa gitmemesi için Niğdespor’a 
gittim. O, 6 aylık kadro dışı sürecim 
olmazsa şu an daha farklı şeyler olabi-
lirdi. Ancak şu an böyle olduğu için de 
şükrediyorum. Belki o durumu geçir-
meseydim şu an bulunduğum konum-
da olamazdım.” dedi.

KARARLI OLSUNLAR
Genç sporculara tavsiyelerde de 

bulunan 1922 Konyaspor’un stoperi 
Seydi Kayasoy, “Kararlı olmalarını 
söyleyebilirim. Ve yaptıkları iş de yüze 
yüzünü vererek çalışmalarını söyleye-
bilirim. Mesela duvarla paslaşırken 
bile nasıl olsa yapıyorum değil de daha 
iyi nasıl yapabilirim kendimi nasıl ge-

liştirebilirim sorularının cevaplarına 
yoğunlaşmalarını isterim. Kendimden 
örnek verecek olursam antrenman-
larda yüzde yüzümü vermeye çalışan 
birisiyim en asit bir işte bile ciddiyetle 
çalışan birisiyim genç sporcularında 
öyle olmasını isterim. Kendilerini sa-
dece futbola verip diğer sosyal hayatta 
ise kendilerini kısıtlamamalarını ve 
kendilerini her konuda geliştirmelerini 
söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. 

ÖRNEK ALDIĞIM OYUNCU YOK
Yavru Kartal’ın başarılı stoperi 

Seydi Kayasoy, ‘Örnek aldığın spor-
cuların var mı’ sorusuna ise şu şekilde 
yanıt verdi: “Örnek aldığım bir futbolcu 
yok ama ben bütün sporcuları takip 
ediyorum. Kendi bölgemde oynayan 
tüm sporcuları takip ediyorum. Örne-
ği Sergio Ramos’un duran toplardaki 
etkinliğini ve gol atma özelliğini, Mats 
Hummels’in topu oyuna nasıl soktuğu-
nu geriden oyunu nasıl kurduğu konu-
sunda bilgiler edinip kendimi geliştir-
meye çalışıyorum. TFF 1. Lig’de maç 
izlesem bile kendi bölgemde oynayan 
futbolcuların reaksiyonlarını pozisyon 
alma biçimini yakından takip ederim.”

TARAFTARLAR EKSTRA GÜÇ
Taraftarlara konusunda da ko-

nuşan Seydi Kayasoy, “İlk yarı taraf-
tarlarımızı üzdük bundan dolayı bize 
küsmüş olabilirler ancak ikinci yarıyla 
birlikte iyi oynuyoruz. Yanımızda ol-
sunlar. Bize destek oluyorlar ancak her 
maçta onları göremiyoruz. Taraftarlar 
bizler için ekstra bir güç. Bizim için çok 
önemliler bizleri desteklemeye devam 
etsinler.” dedi.  n İLHAN ATLI

Seydi Kayasoy: En
Doğru kararı verdim
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor’un başarılı stoperi Seydi Kayasoy, 
Konya Yenigün Gazetesi’ne konuştu. Seydi, “İlk yarıda kötü bir performans sergiledik. Ancak ikinci yarıda 

Salih Hoca ile beraber çıkışa geçtik. Bu çıkışımızda herkesin emeği var.” dedi 

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

Yavru Kartal’da önlemler sürüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 

temsilcimiz 1922 Konyaspor’un tesisleri yani 
tip salgın olan koronavirüs nedeniyle Konya Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezen-
fekte edildi. Bunun yanı sıra Yeşil-Beyazlılarda, 
alınan kararla antrenman 5 gün daha ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde kalma adı-
na mücadelesini sürdüren 1922 Konyaspor’un 
ikinci yarıdaki çıkışına virüs engeli gelmişti. 
İkinci yarıda olağanüstü bir performans ortaya 
koyan temsilcimiz sergilediği performansla 
ateş hattından uzaklaşmıştı. Yavru Kartal, ko-
ronavirüs nedeniyle önlemlerine de devam edi-
yor. 1922 Konyaspor’da önceki gün yapılması 
planlanan antrenman, yönetim kurulunun tek-
nik ekiple yaptığı görüşme sonrasında alınan 
ortak kararla 30 Mart’a ertelendi. Yine tüm 
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nede-
niyle Yeşil-Beyazlılar, tesislerini de dezenfekte 
etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ta-
rafından yapılan dezenfekte çalışmasında 1922 
Konyaspor dezenfekte çalışmasını resmi sosyal 
medya hesabından şöyle duyurdu: “Korona-
virüs tedbirleri kapsamında 1922 Konyaspor 
Kulübü Zafer Tesislerimiz ve takım otobüsümüz 
dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte 
edildi.” n SPOR SERVİSİ



Lige verilen ara Farouk Miya’ya yaradı
Süper Lig’in akıbeti henüz bel-

li olmazken, sıkıntılı süreçte Kon-
yaspor’un yüzünü buruk da olsa gül-
düren tek şey Farouk Miya oldu. Ligin 
20. haftasında deplasmanda oynanan 
Antalyapor karşılaşmasında sakatla-
nan Ugandalı orta sahanın ligler baş-
laması halinde formasına tekrardan 
kavuşacak.

TFF Süper Lig’de mücadele eden 
ve ligde kalma adına mücadelesini 
sürdüren İttifak Holding Konyaspor’da 
takımın en golcü futbolcusu olan ve 
sakatlanmadan önce takımın gol yü-
künü çeken Ugandalı orta saha oyun-
cusu Forouk Miya sevinci yaşanıyor. 
Ligin 20. haftasında deplasmanda 
oynanan Antalyaspor karşılaşmasın-
da sakatlanan Miya’nın, koronavirüs 
nedeniyle lige verilen arada takıma 
dönmesi bekleniyor. Liglerin tekrar 

başlaması halinde takımdaki yerini 
alması beklenen Miya’nın, oynana-
cak ilk karşılaşma olan Gençlerbir-
liği maçında formasına tekrardan 
kavuşacak. 20. haftada Antalyaspor 
müsabakasında sakatlanan Forouk 
Miya’nın maçın ardından yapılan test-
ler sonucunda 4 ila 5 hafta sahalardan 
uzak kalacağı açıklanmıştı. 

Açıklanan karar doğrultusunda 
ligin 25. haftasında oynanan Malat-
yaspor karşılaşmasında takımdaki 
yerini alması beklenen Miya’nın 
Malatyaspor karşılaşmasından önce 
yapılan testinde, durumunun daha 
ciddi olduğu ortaya çıktı. İttifak Hol-
ding Konyaspor’dan Miya’nın sağlık 
durumu hakkında yapılan açıklama-
da, “Ugandalı orta saha oyuncumuz 
Forouk Miya’nın bireysel çalışmalara 
başladığı ancak 4-5 hafta daha takım-

dan uzak kalacağı.” ifade edilmişti. 
Miya’nın toplamda 10 hafta forma 
giyemeyeceği, sezonun son 3-4 haf-
tasında ancak oynayabileceği düşü-
nülüyordu.

MİYA’YA YARAYACAK
 TFF Süper Lig’i tüm dünyayı et-

kisi altına alan ve yeni tip salgın olan 
koronovirüs nedeniyle süresiz olarak 
ertelenmişti. Henüz nihai kararın 
açıklanmamasına karşın kulislerde 
liglerin, her şeyin yolunda gitmesi 
dahilinde Mayıs’ta başlatılması plan-
lanıyor. Ancak salgın virüsün aksi so-
nuçlar çıkarması halinde ise liglerin 
olduğu gibi tescillenmesi iddiaları da 
yaygın olarak konuşuluyor. Koronavi-
rüs nedeniyle liglere verilen bu ara en 
çok da İttifak Holding Konyaspor’un 
Ugandalı orta Saha oyuncusu Forouk 
Miya’ya yarayacak. 20. haftada sa-

katlanan ve 6 haftadır takımdan uzak 
kalan Forouk Miya’nın liglerin tekrar 
başlaması dahilinde takımdaki yerini 
alacağı söyleniyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
TFF Süper Lig’de bu sezon İttifak 

Holding Konyaspor’un en golcü ismi 
konumunda bulunan Forouk Miya 
ligin 20. Haftasında oynanan Antal-
yaspor karşılaşmasında sakatlanmış-
tı. Forouk Miya, sakatlanmadan önce 
Yeşil- Beyazlı forma altında çıktığı 19 
karşılaşmada 5 gol attı. Sezon başın-
da Hırvatistan’nın Gorica takımından 
3 yıllığına kadroya dahil edilen Ugan-
dalı orta saha, Kasımpaşa maçında 
(2), Antalyaspor, Denizlispor, Genç-
lerbirliği ve Alanyaspor karşılaşmala-
rında ise takımı adına fileleri birer kez 
havalandırdı.
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in en değerlisi Sörloth
Süper Lig’in en değerli oyuncusu Trab-

zonspor’un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 
16 Milyon Euro’luk değeri ile ilk sırada yer 
alan Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Ab-
dulkadir Ömür ise 14 Milyon Euro’luk değe-
ri ile takip etti.

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Pa-
lace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki 
sezonluğuna 750 bin Avro’ya kiralanan 24 
yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sör-
loth, Trabzonspor’un 26 karşılaşmasının 
tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika 
görev yaptı. 

Sörloth, takımının en fazla süre alan 
oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 
15’inde rakip fileleri havalandırmayı başar-
dı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri 
olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında 
ilk sırada yer alırken, transfermarkt’ın son 
verilerine göre ise 16 milyon Euro’luk (112 
Milyon 638 Bin TL) değeri ile Süper Lig’in 
en değerli oyuncusu sıralamasında gol 
krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu 
Alexander Sörloth, Süper Lig’de 19 gol attı. 
Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 
19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. 
Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, 
Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26’sına 
doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda 

ortaya koyduğu performansla Avrupa Ku-
lüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir 
çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin 
başında geliyor. Tüm dünyayı saran Koro-
na Virüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve 
Sörloth beklemeye geçmiş durumda.
SÖRLOTH’Ü, TAKIM ARKADAŞI ABDULKA-

DİR ÖMÜR TAKİP EDİYOR
Trabzonspor’un golcü oyuncusu 

Alexander Sörloth’ü takım arkadaşı Abdul-
kadir Ömür takip etti. 10 Milyon Euro’luk 
değerini transfermarkt’ın Süper Ligin ara 
güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı de-
ğerlendirmesi sonucu 16 Milyon Euro’ya 
çıkartan Sörloth’ü, 14 Milyon Euro (98 Mil-
yon 558 Bin TL) değeri ile Abdulkadir Ömür 
takip etti. Trabzonspor’un iki oyuncusunu 
ise 13 Milyon Euro (91 Milyon 518 Bin TL) 
değerleriyle Galatasaray’dan Mario Lemi-
na ve Medipol Başakşehir’den Edin Visca 
takip etti.

EN PAHALI KALECİ UĞURCAN ÇAKIR
Altyapısından yetiştirdiği oyuncular 

ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla 
Süper Lig’e damga vuran Trabzonspor’da, 
Uğurcan Çakır’da en pahalı kaleci oldu. 12 
Milyon Euro (84 Milyon 478 Bin TL) değeri 
ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Ça-
kır’ı, 5 Milyon Euro (35 Milyon 199 Bin TL) 
değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip 
etti. n İHA

TFF Süper Lig’in ertelenmesinin ardın-
dan federasyon tarafından henüz ortaya bir 
formül konulmaması kulüpleri zora sokuyor. 
Pek çok takım sürekli antrenman programı-
nı ertelerken, liglerin nasıl tamamlanacağı 
ise bilinmiyor. Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Konyaspor yönetimi federasyonun 
bir an önce bir karar vermesi gerektiğini 
belirtti. Karar verilinceye kadar herhangi bir 
risk alınmayacağınını ifade edildiği açıkla-
mada liglerin oynatılması kararı verilmesi 
durumunda oyuncuların tekrar maç formu 
tutması için 3-4 haftaya ihtiyacı olduğunun 
da altı çizildi.

İşte Konyaspor’un açıklaması;
“Dünya genelinde olduğu gibi, Türki-

ye’de de ligler Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19)  nedeniyle ertelendi. Salgının 
yayılma hızı, ne zaman kontrol altına alına-
cağı gibi unsurlar tam olarak bilinemediğin-
den, karar merciindeki kurum ve kuruluşlar 
tarafından başlama tarihleriyle ilgili net 
açıklamalar yapılamadı. Bu durum, bizimle 
birlikte diğer Süper Lig takımlarını da büyük 
bir belirsizliğin içine sürüklüyor. Oyuncuları-
mız 6 gündür bireysel olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Mart Perşem-
be günü toplanacak olan teknik heyetimiz, 
oyuncularımız, yönetimimiz, kulüp ve tesis 
çalışanlarımızın tamamına Konya İl Sağ-
lık Müdürlüğü tarafından ivedi şekilde test 
yapılması için müracaat ettik. Ancak bu 
testlerin negatif çıkması yeterli olmayacak.  
Futbolun temas oyunu olduğu gerçeğinden 
hareketle bu şartlarda kesin izolasyon sağ-
lanması mümkün görünmediği için testlerin 
kısa aralıklarla tekrarlanması gerekecek. 
Gün içinde farklı saha ve saatlerde bireysel 
olarak gerçekleşecek çalışma programları 
dahi bu sorunu çözmek için yeterli olmaya-
cak.

Şu an önümüzde net bir takvim görün-
müyor. Tarih açıklanıncaya kadar İttifak 
Holding Konyaspor’umuzda takım halinde 
çalışmalardan ziyade bireysel antrenman-
lara ağırlık verilecek. Fakat, tahmini süreç 
uzadığı takdirde, oyuncuların maç ve ant-
renman performansını yeniden yakalaması 
için en az 3-4 hafta gerekecek. Bu durum 
hem şampiyonluğa oynayan hem de küme 

düşme potasındaki takımları doğrudan et-
kileyecek. Sakatlık riskleri artacak. Futbol-
cular bir araya gelmekten imtina edecek, 
fizyoterapistler, masörler sakat futbolculara 
dokunmaya korkacak ve özellikle ailelerinin 
yanına gitmek isteyen yabancı oyuncuları 
maçlar bir yana, antrenmanlara dahi motive 
etmek her geçen gün daha da zorlaşacak.

Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığın-
da antrenmanlara toplu şekilde başlamak 
büyük riskler oluşturacak. Bu şartlarda böy-
lesine bir riskin altına İttifak Holding Kon-

yaspor Kulübü olarak girmeyeceğiz. Şu unu-
tulmamalı ki; insan sağlığı ve sporcu sağlığı 
her türlü menfaatin, kazancın, hedefin önün-
de gelir. Bu cümleden hareketle, aziz mil-
letimizin de sesine kulak vererek, Sağlık 
Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız ve 
Bilim Kurulumuzun direktifleri doğrultusun-
da futbolun tüm paydaşlarının konsensüsü 
ile kulüplerin önlerini görebilmeleri için bir 
karar alınması gerekmektedir.

Son olarak; koronavirüs salgınına karşı, 
devletimizin bütün gücü, bütün imkânları ve 

milletimizin desteğiyle büyük bir savaşı ka-
zanabilmek için hep birlikte mücadele edi-
yoruz. Bu savaşta özellikle Sağlık Bakanımız 
Dr.Fahrettin Koca , Bilim Kurulumuz ve Sağ-
lık Çalışanlarımız başta olmak üzere, toplum 
sağlığını önemseyen, ailesini, sevdiklerini, 
kurallara titizlikle uyarak koruma altına alan 
tüm vatandaşlarımıza, İttifak Holding Kon-
yaspor olarak teşekkür ediyoruz. Tedbiri 
elden bırakmadan, panik yapmadan evde 
kalarak bu savaşı hep birlikte kazanacağı-
mıza yürekten inanıyoruz.” n SPOR SERVİSİ

Kartal karar istiyor!
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor ligin akıbeti ile ilgili bir karar verilmesi gerektiğine yönelik 

bir açıklama yayınladı. Karar verilinceye kadar risk alınmayacağını ve antrenmanlara başlanmayacağı ifade 
edilen açıklamada, ligleri oynatma kararı verilmesi durumunda en az 3-4 haftalık bir süre gerektiği vurgulandı

RPS

Konyaspor virüs 
testine girecek

Başkan Altay’ın 
Konyaspor sevgisi

Normalde Gençlerbirliğ hazırlıklarına Salı günü başla-
ması gereken İttifak Holding Konyaspor, futboldaki belir-
sizlik ve virüs tehlikesi nedeniyle bu çalışmayı Perşembe 
gününe ertelemişti. Dün yapılması gereken idman yeni-
den ertelendi ve bu sefer tarih belirtilmedi. Futbolculara 
gönderilen mesajda teknik heyetin hazırladığı programa 
uyulması istendi. Öte yandan yeşil beyazlılar koronavirüs 
testinden geçecek. Teknik ekip ve sağlık ekibinin organize 
edeceği testin tedbir amacıyla yapıldığı gelen bilgiler ara-
sında. n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuk-
larla sosyal medya üzerinden ilk kez canlı yayında buluştu.  
Çocukların whatsapp üzerinden gönderdiği soruları ce-
vaplayarak onlarla sohbet eden Başkan Altay, bu süreçte 
bol bol kitap okumalarını isteyerek tavsiyelerde bulundu. 
Büyük ilgi gören uygulamada Konyaspor ayrtıntısı dikkat 
çekti. Konyaspor ürünlerini kullanmak konusunda oldukça 
hassas olan başkan Altay, çocuklara olumlu örnek olarak 
Konyaspor camiasının takdirini topladı.
n SPOR SERVİSİ

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