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‘Ağız ve diş 
sağlığı önemli!

4D’liler de ek 
ödeme istiyor!

Şiirle ‘evde kal’ 
çağrısı yaptı

Ağız ve diş sağlığının bağışık-
lık sistemindeki yerine dikkat 
çeken uzmanlar, Ağız ve diş 
rahatsızlığı olan hastaların bir 
an önce tedavi olması ge-
rektiği tavsiyesinde bulundu. 
Uzmanlar günlük olarak dış 
temizliğinin de aksatılmamasını 
öneriyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

Sürekli İşçi kadrosunda çalışan 
danışma, temizlik, bilgi işlem gibi 
kadrolarda bulunan çalışanlar 
da sağlık çalışanlarına yönelik 
gerçekleştirilecek ek ödemele-
rin kendileri için de yapılmasını 
istiyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Yazdığı hiciv 
şiirleriyle 
bilinen Gönül 
Gözü Der-
neği Başkanı 
Devriş Ahmet 
Şahin, bu kez 
farklı bir şiire imza attı. Toplum-
sal duyarlılık örneği sergileyen 
Şahin, yazdığı şiirle vatandaşla-
ra koronavirüse karşı ‘Evde kal’ 
çağrısı yaptı. n HABERİ SAYFA 3’TE

Hızlı kitler nihayet geldiÇiftçiye 2 milyar  
liralık destek 

Koronavirüs tanısını erken koymak için geçtiğimiz gün-
lerde 15 dakikada tanı koyabilen Erken Tanı Kitleri’nin 
sipariş edildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 

açıklanmıştı. Kitlerin aşama aşama her ile dağıtıla-
cağının belirtilmesinin ardından kitlerin dün Konya’ya 

ulaştığı bildirildi. Kitlerle ilk aşamada karantinada tutulan 
umrecilerin testlerinin tekrar yapılacağı bilgisine ulaşıldı.  

n HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, üreticilerin hesapları-
na bugün saat 18.00’den itibaren 
1 milyar 987 milyon 581 bin liralık 
destek ödemesinin yatırılmasına 

başlanacağını bildirdi.
n HABER SAYFA 14’TE

Maske üretimi yapıyorlar

Yardım faaliyetleri yanında toplumsal olaylara da 
duyarlılık gösteren Hayatı Paylaşanlar Derneği, şim-
dilerde maske üretimi yaparak koronavirüse karşı 
mücadeleye destek oluyor. Dernek üyeleri günlük 

bin 500- 2 bin arası maske üretimi yapıyor.
n HABERİ SAYFA 11’DE

04 ‘Ücretli öğretmenler 
mağdur edilmesin’ 06 93 yaşındaki fedakar

anne örnek oluyor! 10 Fırsatçıların yeme
yaptığı zamma tepki

DEVLETTEN 
MAAŞA KATKI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi’nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru süreci 23 Mart’ta 

başlarken işverenler yapılan destek için hükümete teşekkürlerini iletiyor
3 AYA KADAR 

MAAŞ DEVLETTEN
Kısa Çalışma Ödeneği ile Koronovirüs sebebi ile 
ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri 
azaltmak olduğuna dikkat çeken İŞKUR İl Mü-
dürü Emrah Keleş, “Kısa çalışma uygulanması 
halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışıl-
mayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma 
ödeneği ödenmektedir” ifadelerini kullandı.

İNTERNETLE 
GÖNDERİLEBİLİYOR

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında internet ortamı üze-
rinden gerçekleşebildiğini belirten Keleş, “Kısa 
Çalışma Talep Formu, İşçi Listesi ve Üst Yazı 
ile Covid-19’dan etkilendiğini belgeleyen tüm 
evraklar elektronik ortamda taratıp PDF olarak 
elektronik posta adresimize gönderilebilir” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

MEYVE VE SEBZE 
HALİNDE SIKI ÖNLEM

KONYA BAŞTAN AŞAĞI 
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Koronaya karşı önlem aldılar 

Büyükşehir dur durak bilmiyor 

Koronavirüse karşı önlem aldıklarını belirten Ada-
nan Menderes Sebze ve Meyve Hali Başkanı Ad-
nan Pirinç, iş yerlerini, araçları sürekli dezenfekte 
ettiklerini, meyve ve sebze taşıma işlemi sırasında 
eldiven kullandıklarını söyledi.

Koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk 
günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına aralık-
sız devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe 
merkezindeki tüm camiler ile 28 ilçedeki okulların 
dezenfeksiyonunu tamamladı. Dezenfekte yapan 
ekipler ayrıca “Panik Yok Birlikte Mücadele Edece-
ğiz” sloganının yer aldığı bilgi notları bırakıyor.

n HABER SAYFA 5’TE

n HABER SAYFA 9’DA

‘Minibüsçüler evinde, lütfen sen de evde kal!
Konya Minibüsçüler Odası tarafından alınan kararla Konya’da 
Pazar günü şehir içinde dolmuşlar çalışmayarak, yolcu 
taşınmayacak. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan 
KONESOB ve Konya Minibüsçüler Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Bu Pazar Müsait bir yerde, EVİMİZDE duracağız. 
Oda olarak aldığımız kararla Pazar günü hiçbir dolmuş hattımız 
çalışmayıp, yolcuda taşımayacaktır. Minibüsçü Evinde, lütfen 
Sende Evde Kal Konya’m” dedi. n HABER MERKEZİ

Emrah Keleş
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Ülkemizin geleceğine katkı sunacak yerli ve milli yatırımları destekleyen çalışmalar yapabilecek güç ve inanca 
sahip olan Konya Teknik Üniversitesi, bilim ve teknolojide Türkiye’yi daha ileriye taşıma hedefiyle çalışıyor 

Bilim ve teknolojide 
ülkeye katkı sunuyorlar

Konya Teknik Üniversitesi, te-
meli 1970 yılında kurulan Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisine dayanan yaklaşık 50 yıl-
lık birikim ve tecrübesinden aldığı 
güçle 2018 tarihinde kuruldu. Kon-
ya Teknik Üniversitesi’nin kurul-
masıyla birlikte Selçuk Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu üniversite-
mize bağlanmış yaklaşık 14 bin 300 
öğrencisi, 500 akademik ve idari 
personeli; bilim, tasarım ve teknoloji 
üretilmesine öncülük etme misyo-
nuyla öğretim faaliyetlerine devam 
ediyor.  Alanında uzman ve tecrübe-
li akademik kadrosu ile motivasyo-
nu yüksek öğrencileri ile üniversite, 
ülkemizin geleceğine katkı sunacak 
yerli ve milli yatırımları destekleyen 
çalışmalar yapabilecek güç ve inan-
ca sahip.  Konya Teknik Üniversitesi, 
bu görev bilinciyle bilim ve teknolo-
jiye katkı sunmak ve Türkiye’yi daha 
ileriye taşımak hedefiyle çalışmaları-
nı sürdürüyor. 

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ 
Konya Teknik Üniversite’nin 

çalışmaları ve hedeflerini anlatan 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, “Ku-
rulduğu günden bu yana geçmişin 
akademik birikimi ve kültürünü 
unutmadan, yeniliğe açık, her alan-
da gelişime öncülük eden üniversi-
temiz; bilimsel, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve sportif anlamda etkin ve 
dinamik gücünü her geçen gün ar-
tırarak geleceğe umut ve güvenle 
bakmaktadır. Bilindiği gibi üniver-
siteler toplumun kendilerine verdi-
ği destek ve önemle yükselebilirler. 
Bizler de toplum için bilim üreten 
üniversite olma anlayışıyla fiziki, 
akademik ve idari açıdan araştır-
ma üniversitesi olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemekteyiz” dedi. 

ÖNEMLİ BİR KADRO VE ALTYAPI 
BULUNUYOR 

“Günümüzde bilim, teknoloji 
ve öğretim alanında üniversitelere 
önemli roller düşmektedir” diyen 
Rektör Özçelik, Konya Teknik Üni-
versitesi’nin bu anlamda önemli bir 
rol üstlendiğini söyledi. Üniversite-
lerinin önemli bir akademik kadroya 
ve altyapıya sahip olduğuna dikkat 
çeken Rektör Özçelik, şunları kay-
detti, “Üniversitemiz, özellikle ala-
nında uzman akademik kadrosu, 
nitelikli lisans ve lisansüstü mezun-
larıyla ülkemizin kalkınmasını des-
tekleyecek alt yapıya sahiptir. Bilin-
diği gibi üniversiteler, bulundukları 
kentle bütünleşir, sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda artı değerler ka-
tar, çözüm üretir ve kentle ortaklaşa 
bir yaşam kültürü oluştururlar. Bu 
bağlamda üniversitemizin bulundu-
ğu bölgeye karşı olan sorumlulukla-

rımızın bir gereği olarak da bünye-
sinde gerek bölge için gerekse ülke 
için stratejik öneme sahip Araştırma 
ve Uygulama Merkezlerini hayata 
geçirdik. Bunların en başında ise Sü-
rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi gelmektedir. Tüm hazırlık-
ların tamamlanarak kısa süre içinde 
eğitimlere başlayan KTÜNSEM’de 
öğretim elemanlarımızın akademik 
bilgi birikimlerini, kariyerlerini ge-
liştirmek isteyen herkesin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı 
sıra Savunma, Uzak ve Havacılık 
Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve 
Obruk Uygulama ve Araştırma Mer-
kezleriyle ilgili de tüm hazırlıkları-
mızı yaptık ve kurulmasına yönelik 
teklif de Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında kabul edildi. 
Merkezlerimizde inanıyorum ki ül-
kemizin için stratejik öneme sahip 
konularında akademik çalışmalar 
yapılacak, projelere geliştirilecek ve 
tüm bu gelişmeler kamuoyuyla pay-
laşılacaktır.”

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
Üniversite-Sanayi işbirliğini 

önemsediklerini, bu kapsamda ça-
lışmalar yürüttüklerini dile getiren 
Rektör Özçelik, “Konya Teknik Üni-
versitesi olarak bir teknik üniversi-
tenin yapması gereken hem nitelikli 
eğitim hem de nitelikli araştırmalar 
yapan üniversite hedefinde çalışma-
larımızı yoğunlaştırmış bulunmak-
tayız. Bu noktada üniversite-sanayi 
işbirliğini oldukça önemsiyoruz ve 
öğrencilerimizin sektörün temsilci-
leriyle buluşmasını da arzuluyoruz. 
Ayrıca ülkemizin stratejik ve ileri 
teknolojiye sahip kuruluşları ile (Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı, ASEL-
SAN, TAI, TEI, Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii AŞ, HAVELSAN, Sa-
vunma Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret AŞ gibi) iş birliği halindeyiz. 
Projeler yapıyoruz. Yine üniversite-
miz, savunma sanayine yönelik üni-
versite-sanayi iş birliği ile eş zamanlı 
programlar yürüterek Ar-Ge, Tasa-
rım ve İnovasyonda öncü üniversi-
te olma yolunda sadece Türkiye’de 
değil dünyada da marka üniversite 
olma hedefiyle çalışmalar yürütmek-
teyiz. Bu anlamda savunma sanayi-
sine yönelik çalışma gerçekleştiren 
firma, üniversite ve teknik okulların 
bir araya gelmesi noktasında fuar, 
sergi gibi etkinlikleri önemsiyoruz ve 
ilerleyen zamanlarda bu gibi işbirlik-
lerine zemin hazırlayacak projeleri 
hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye 
konuştu. 

TEKNİK ÜNİVERSİTELER 
ARASINDA HEDEF İLK 3

“Üniversitemiz kendisine hedef 
belirleyen ve belirlediği bu hedeflere 
emin adımlarla yürüyen, yeni ancak 
mühendislik ve mimarlık eğitiminde 

48 yıllık deneyimli alt yapıya sahip 
bir üniversitedir” diyen Rektör Özçe-
lik, sözlerine şöyle devam etti, “Al-
dığımız bu güçle gerek akademis-
yenlerimiz gerekse öğrencilerimiz 
Türkiye’nin geleceğine katkı suna-
cak yerli ve milli yatırımları destek-
leyecek çalışmalar yapabilecek güç 
ve inançtadır. Üniversite olarak öğ-
rencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek-
teyiz. Öğrencilerimizin her şeyden 
önce mesleki anlamda kendilerini 
yetiştirmelerini oldukça önemsiyo-
ruz. Bu kapsamda üniversitemiz, 
bölümde aldıkları teorik eğitimleri 
üniversite sanayi işbirliğine entegre 
şekilde planlayarak, küresel rekabe-
tin hâkim olduğu günümüz teknoloji 
çağında, çağı yakalayan, araştırma 
ve geliştirme yeteneği ile donatıl-
mış, rekabetçi, nitelikli projeler üre-
ten, milli şuurla çalışan mühendis, 
mimar ve teknikerler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Konya Teknik Üni-
versitesinde eğitim görmek öğren-
cilerimiz açısından bir ayrıcalıktır. 
Öğrencilerimizin üniversitemizden 
mezun olurken daha donanımlı ol-
masını hedefliyoruz. Öğrencilerin 
gelişmesi için üniversitelerin geliş-
me anlayışında olması gerekmek-
tedir. Gençlerimizin, Türkiye’nin 
önemli kuruluşlarında staj yapması-

nı sağlamak için gayret gösteriyoruz. 
Üniversite olarak ise Türkiye’deki 
teknik üniversiteler arasında ilk üçte 
yer almayı hedefliyoruz. Bu hedefi-
mizi gerçekleştirmek için deneyimli, 
tecrübeli akademik kadromuzun ya-
nında altyapısı güçlü meslek yükse-
kokulu ve fakültelere sahibiz.”

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTE’NİN 
ÖĞRENCİ BAŞARILARI 

ROKET TAKIMI, TEKNOFEST 2018’DE 
YÜKSEK İRTİFA KATEGORİSİNDE 

BİRİNCİLİK ELDE ETTİ
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) Uzay Teknolojileri Toplulu-
ğu’na bağlı Roket Takımı, Türkiye 
Teknoloji Takımı (T3) ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nce 2018 yı-
lında düzenlenen TEKNOFEST’te, 
SUR ve Ro-Ta 1500 adlı iki roketiyle 
Yüksek İrtifa kategorisinde birincilik 
elde etti. Roket Takımına ödülünü 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan takdim etti.
TEKNOFEST 2018’DE S-QUAD TAKIMI 
İKİNCİ, S-AİR TAKIMI ÜÇÜNCÜ OLDU

Konya Teknik Üniversitesi’nin 
TEKNOFEST kapsamında diğer 
önemli bir başarısı da, TÜBİTAK 
Uluslararası İHA yarışmasında elde 
edildi. Dört Kanatlı kategorisinde 
Konya Teknik Üniversitesi; TÜBİ-
TAK Uluslararası İHA yarışması 

Dört Kanatlı kategoride S-Quad 
Takımı ile ikincilik, S-Air Takımı ise 
üçüncülük ödülü aldı.

ANKA TEKNİK TAKIMI, TÜBİTAK’TA 
YARIŞMAYA HAK KAZANDI

Yine, Anka Teknik Takımı, TÜ-
BİTAK tarafından 2005 yılından 
itibaren gerçekleştirilen Alternatif 
Enerjili Araç Yarışmasına katılmış ve 
“Otonom Araç Kategorisinde” yarış-
maya hak kazanmış 4 takımdan biri 
oldu.

16. ULUSLARARASI ORTA DOĞU 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ROBOT 

GÜNLERİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

(ODTÜ) tarafından düzenlenen 16. 
Uluslararası Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Robot Günleri kapsamında 
Konya Teknik Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” 
Kategorisi’nde Vecihi adlı otonom 
insansız hava aracı ile jüri özel ödü-
lünün sahibi oldu.

BİSİKLET TOPLULUĞU ODTÜ 
ÜNİVERSİTELER ARASI DAĞ 

BİSİKLETİ YARIŞINDA 3. OLDU
Konya Teknik Üniversitesi Bisik-

let Topluluğu bu yıl 6’ncısı düzenle-
nen ‘ODTÜ Üniversiteler Arası Dağ 
Bisikleti Yarışından’ kupayla döndü.  
10 üniversite ve 70’e yakın spor-
cunun katıldığı yarışta KTÜN Bisik-
let Topluluğu takım sıralamasında 
3’üncü oldu.
RAC-LAB EKİBİ, MARC MİNİ OTONOM 
ARAÇ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Konya Teknik Üniversitesi RAC-
LAB ekibi, OpenZeka tarafından 
düzenlenen ve son teknoloji ürünü 
sensörler ile yapay zeka algoritma-
larının otonom araç uygulaması 
üzerinde geliştirilmesini amaçlayan 
‘MARC Mini Otonom Araç Yarışma-
sında ODTÜ, Bilkent, Yıldız Teknik, 
Uludağ gibi üniversiteleri geride bı-
rakarak birinci oldu.

RACLAB İHA TAKIMI, ABD’DE 
ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA 

SİSTEMLERİ YARIŞMASINDA  
13’ÜNCÜ OLDU

Konya Teknik Üniversitesi RAC-

LAB İHA Takımı, Amerika Birleşik 
Devletlerinde (ABD) bu yıl 17’ncisi 
gerçekleştirilen Uluslararası İnsan-
sız Hava Sistemleri Yarışmasında  
(AUVSI SUAS 2019) dünyanın önde 
gelen üniversitelerini geride bıraka-
rak 13’üncü, görev sıralamasında ise 
11. oldu.

KTÜN ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK’DA 6 
BİRİNCİLİK, 2 İKİNCİLİK VE 2 

ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ
Konya Teknik Üniversitesi, TÜ-

BİTAK Bilim İnsanı Destek Prog-
ramları Başkanlığınca ön lisans ve 
lisans öğrencilerine yönelik düzen-
lenen, ‘2242 Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Proje Yarışmaları’ Konya 
Bölge Sergisinde farklı kategorilerde 
6 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncü-
lükle önemli bir başarı elde etti.
TEKNOFEST 2019’DA 3 KATEGORİDE 

BİRİNCİLİK, 2 KATEGORİDE 
ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİK

TEKNOFEST’te bu yıl 5 önemli 
dereceye sahip olduk. Konya Tek-
nik Üniversitesi (KTÜN) olarak bu yıl 
düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNO-
FEST) organize edilen yarışmalarda 
3’ü birincilik olmak üzere toplam 5 
derece ile önemli bir başarıya imza 
attık. Konya Teknik Üniversitesi 
RAC-LAB Aybars Takımımız TÜBİ-
TAK tarafından düzenlenen 2019 
Uluslararası İnsansız Hava Araçları 
Yarışması ‘Döner Kanat’ katego-
risinde birincilik ödülünün sahibi 
oldu. Takımımız ödülünü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

KTÜN ANKA Teknik Takımı 
ise “TÜBİTAK Efficiency Challenge 
Elektrikli Araç Yarışlarında” E-Ba-
bil adı verilen elektromobil aracı ile 
“Görsel Tasarım” kategorisinde bi-
rinci olurken, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü öğrencisi Merve 
Özpolat, TEKNOFEST kapsamında, 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarış-
ması “Eğitim” kategorisinde “Ço-
cuklar için 3 Boyutlu Yazıcı” proje-
siyle birincilik ödülü kazandı. KTÜN 
RAC-LAB Döner kanat ekibi, TEK-
NOFEST kapsamında gerçekleşen 
İnsanlık Yararına Teknoloji Proje 
Yarışması “Afet Yönetimi” katego-
risinde üçüncülük elde etti. Yine, 
TÜBİTAK 2242 - Üniversite Öğren-
cileri Araştırma Projeleri Yarışması  
“Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” 
kategorisinde “Blok Zinciri Tekno-
lojisi ile Seçim ve Oylama Sistemi: 
EvidencesVoting” projesiyle KTÜN 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü öğrencisi Ahmet Kürşat Çakır 
üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Prof. Dr. Babür Özçelik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer alan Kısa 
Çalışma Ödeneği için başvuru süreci 23 Mart’ta başlarken işverenler yapılan destek için hükümete teşekkürlerini iletiyor 

“Maaşlara 3 ay devlet katkısı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından açıklanan “Eko-
nomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde 
yer alan Kısa Çalışma Ödeneği için 
başvuru süreci 23 Mart’ta baş-
larken, yapılan düzenleme ile de 
ödenekten yararlanmanın şartları 
kolaylaştırıldı. Kısa çalışma ödene-
ği, işverenin haftalık çalışma süre-
lerini en az üçte bir oranında azalt-
ması, faaliyetini tamamen ya da en 
az dört hafta süreyle durdurması 
hallerinde devreye alınıyor. Üçte 
bir oranında azaltması demek, 6 iş 
günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 
4 gün çalışma yapılmaması anlamı-
na geliyor. Bu kapsamda da işçilere 
kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve 
sağlık sigortası primleri karşılanı-
yor. Kısa Çalışma Ödeneği desteği 
elektronik ortamdan başvuruluyor. 
Başvurunun yapılabilmesi için ilk 
olarak işletmenin İŞKUR’a kayıtlı 
olması gerekiyor. İŞKUR İl Müdürü 
Emrah Keleş, Kısa Çalışma Ödene-
ği hakkında Konya Yenigün Gaze-
tesine özel açıklamalarda bulundu.

‘AMAÇ EKONOMİ VE İSTİHDAM 
ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ 

HAFİFLETMEK’
Kısa Çalışma Ödeneği desteği 

ile Koronovirüs sebebi ile ekonomi 
ve istihdam üzerindeki olumsuz 
etkileri azaltmak olduğuna dikkat 
çeken İŞKUR İl Müdürü Emrah Ke-
leş, “Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya 
yayılan Koronavirüs (Covid-19) sal-
gını nedeni ile tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ekonomik karar-
lar alınmıştır. Alınan kararlar 18 
Martta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıklan-
mıştı. Program metninde alınan ka-
rarlardan biri de Kısa Çalışma Öde-
neğinin uygulanması üzerinedir. 
Yeni Koronavirüsün ekonomimiz 
ve istihdam piyasaları üzerindeki 
olumsuz etkilerini hafifletmek için 
etkin bir şekilde kullanılacağına 
inandığımız bu imkânı hemen uy-
gulamaya koyarak, işyerlerinin ve 
çalışanların bu süreçte karşı karşıya 
kalabilecekleri belirsizlikleri orta-
dan kaldırmayı amaçlıyoruz. Daha 
önce de uygulanan kısa çalışma 
ödeneği; genel ekonomik, sektörel, 

bölgesel kriz ve zorlayıcı sebepler-
le işyerindeki çalışma süresinin en 
az 1/3 oranında azaltılması veya 
faaliyetin en az dört hafta süreyle 
durdurulması hallerinde uygulana-
bilmektedir. Kısa çalışma uygulan-
ması halinde gerekli şartları sağla-
yan işçilere, çalışılmayan dönemler 
için 3 aya kadar kısa çalışma öde-
neği ödenmektedir” ifadelerini kul-
landı.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK 
ORTAMDA

Kısa Çalışma Ödeneği başvu-
ruları koronavirüs tedbirleri kap-
samında internet ortamı üzerinden 
gerçekleşiyor. Başvuruların Konuy-
la ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Keleş, “Covid-19 salgınından 
olumsuz etkilendiği gerekçesiyle 
kısa çalışma uygulamak isteyen 
işverenler, başvurularını Konya İl 
Müdürlüğümüzün (kisacalisma.
konya@iskur.gov.tr) adresinden  
Akşehir, Çeltik, Doğanhisar, Tuz-
lukçu ve Yunak İlçelerimizdeki 
işverenler Akşehir Hizmet Mer-
kezimizin (kisacalisma.aksehir@
iskur.gov.tr) adresinden, Beyşehir, 
Derebucak ve Hüyük İlçelerimizde-
ki işverenler Beyşehir Hizmet Mer-
kezimizin (kisacalisma.beysehir@
iskur.gov.tr) adresinden, Ereğli, 

Emirgazi, Halkapınar ve Karapınar 
İlçelerimizdeki işverenler Ereğli 
Hizmet Merkezimizin (kisacalisma.
eregli@iskur.gov.tr) adresinden ve 
Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük İl-
çelerimizdeki işverenler Seydişehir 
Hizmet Merkezimizin (kisacalisma.
seydisehir@iskur.gov.tr) elektro-
nik posta adresinden Kısa Çalışma 
Ödeneği Başvurularını yapabil-
mektedirler. İşverenlerimizin baş-
vuruda istenilen ve Kurumumuzun 
www.iskur.gov.tr adresinden ra-
hatlıkla ulaşabilecekleri Kısa Çalış-

ma Talep Formu, İşçi Listesi ve Üst 
Yazı ile Covid-19’dan etkilendiğini 
belgeleyen tüm evrakları (her sayfa 
kaşe ve imzalı olmalıdır) elektronik 
ortamda taratıp PDF olarak yukarı-
da belirtilen elektronik posta adre-
sine göndermeleri gerekmektedir. 
Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığı-
mız Rehberlik ve Teftiş Başkanlı-
ğınca yapılacak uygunluk tespitinin 
ardından gerçekleştirilecektir” diye 
konuştu.

DESTEK 90 GÜN VERİLECEK
Kısa Çalışma Ödeneği, Cum-

hurbaşkanımız tarafından uzatıl-
madıkça 90 gün süre ile verildiğine 
dikkat çeken Keleş, şunları kaydet-
ti, “İlk 7 günlük çalışma süresinin 
ücreti işveren tarafından karşılan-
maktadır. İşyeri, haftalık çalışma 
süresinin 1/3’ünden az olmamak 
şartıyla (en az 15 saat çalışmama 
veya 45 saat tamamen faaliyetin 
durması) başvuruda bulunulabilir. 
Kısa Çalıma Ödeneği alınan süre 
içerisinde Genel Sağlık Sigortası 
yapılmaktadır. Çalışanlar ücretleri-
ni her ayın 5’inde TC Kimlik Numa-
ralarını ibraz edecek belge ile PTT 
şubelerinden alabilecekler. 

Kısa Çalışma Ödeneğine baş-
vuru yapan işyerinin çalıştırdığı işçi 
sayısı önemli değildir. Ancak ya-
rarlanmak istediği işçilerin işsizlik 
sigortası ödeneği alma şartlarına 
(başvurunun yapıldığı tarihten ön-
ceki 3 yılda 450 gün ve üzerinde 
sigortalı olması ve son 60 gün fii-
len sigortalı olması) haiz olması ge-
rekmektedir. Kısa çalışma yapılan 
süreler için, kısa çalışmaya tabi tu-
tulan işçiler adına SGK Aylık Prim 
ve Hizmet Belgesi ile eksik gün 
gerekçesi “18-Kısa Çalışma Öde-
neği” olarak bildirilir. Kısa çalışma 
ödeneği alan işçilerin; işe girmesi, 
yaşlılık aylığı almaya başlaması, 

herhangi bir sebeple silâh altına 
alınması, herhangi bir kanundan 
doğan çalışma ödevi nedeniyle 
işinden ayrılması hallerinde, geçici 
iş göremezlik ödeneğinin başlama-
sı durumunda geçici iş göremezlik 
ödeneğine konu olan sağlık raporu-
nun başladığı tarih itibariyle, Kısa 
Çalışma Ödeneği kesilir. 

Ayrıca, kısa çalışma yapan iş-
verenlerimiz, işçilerin çalışma sü-
relerine ilişkin kayıtları tutmak ve 
istenilmesi halinde ibraz etmek 
zorundadır. İşverenler kurumumu-
zun kısa çalışma başvuruları için 
oluşturduğu ve yukarıda belirtilen 
elektronik posta adresleri üzerin-
den başvurularını yapmaktadırlar. 
İl Müdürlüğümüzde oluşturduğu-
muz bir ekip tarafından başvurular 
incelenerek evrakları tam olanlar 
en kısa sürede Bakanlığımız Reh-
berlik ve Teftiş Başkanlığına iletil-
mektedir. Evraklarda noksanlık tes-
pit edilirse görevli arkadaşlarımız 
firma yetkilileri ile temasa geçip 
gerekli tamamlamaları yaptırmak-
tadır.    Başvuruların yapılması ve 
sonuçlandırılmasına ilişkin süreç 
hakkında Kurumumuz internet si-
tesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı 
duyuru yapılacaktır.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emrah Keleş

Ülke olarak zor bir süreçten geçi-
yoruz.

Allah yardımcımız olsun…
Sağlık açısından gerekli tedbirler, 

devletimizin ilgili kurumlarınca alındı. 
İhtiyaç halinde de yeni tedbirler ince 
eleyip sık dokunarak alınmaya da de-
vam ediyor.

Bir de bu işin ekonomik boyutu 
var.

Şu an için 65 yaş üstü yasağı ha-
ricinde sokağa çıkma yasağı yok ama 
evden çalışma durumunda olamayan 
sektörler var.

Berberler başta olmak üzere temel 
ihtiyaçlar harici sektörlerde faaliyet 
gösteren çok sayıda esnaf kapalı.

Tabi ki bunlar sağlık için şart.
Lakin sonrası da önemli. Yani özel-

likle KOBİ’lerin ayakta durması için de 
birtakım çalışmalar yapmak elzemdir.

Devlet bu konuda üzerine düşeni 
yaptı, yapıyor.

Her gün yeni ekonomik paketler 
açıklayarak bu esnafın ayakta kalması 
için adımlar atıyor.

Biz hep deriz ya; Her şeyi devlet-
ten beklemeyin

Tam da bu günlerde bu cümlenin 
içini dolduracak çalışmalar yapılması 
lazımdır.

Peki yapılıyor mu?
Tabi ki evet…
Ama görebildiğimiz, birkaç sorum-

luluk sahibi kurum…
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak…
En büyük alkışı hak ediyor… Sü-

reci çok iyi yönetiyor. Hem devletimizin 
süreç ile ilgili aldığı kararları tavizsiz yü-
rütüyor hem de Konya sanayi ve ticare-
tinin gündelik taleplerine cevap arıyor.

Nerden mi biliyorum?
Yine bu süreçte sorumluluk alan 

isimlerden…
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay ile sürekli irtibat halin-
de… Vatandaşın taleplerini karşılama 
bir yana esnafın ihtiyaçlarına dair baş-
lıkları da istişare ettiklerini duymak bizi 
memnun ediyor.

Dedim ya…
Vali Cüneyit Orhan Toprak işin ba-

şında ve süreci çok iyi yönetiyor.
Sonra merkez ilçe belediye Baş-

kanları…

Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı…

Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca…

Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Ka-
vuş…

Vatandaşın sağlığı 
açısından gerekli hijyen 
koşullarını oluştururlarken 
esnafın dükkan kiralarını 
bu süreçte erteleyeceklerinin de garan-
tisini verdiler.

Bunlar bir nebze de olsa rahatlatır.
Esnaf için yapacaklarını yapmaya 

çalışıyorlar.
Başka…
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak herhalde evinde uyumu-
yordur neredeyse…

İlk olarak Vali Cüneyit Orhan Top-
rak’ı ziyaret ederek esnafın süreçteki 
sorunlarına çözüm için adım atmıştı.

Halen de devam ediyor.

Her gün yeni müj-
deleri de sosyal medya 
hesabından paylaşıyor 
Başkan Karabacak….

Bu yazının yazıldığı 
saatlerdeki en son pay-
laşımını da buraya aldım 
ki, kimlerin sorumluluk 
üstlendiği daha iyi anla-
şılsın.

‘ESNAF yaşasın ki 
DEVLET yaşasın’ baş-

lığıyla Gökkuşağı ve Köşk esnafının 
sıkıntısını Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Şahin ile görüşerek çözmeye 
çalıştıklarını anlatan Karabacak, “Mü-
racaatımızı değerlendirerek Selçuk 
Üniversitesine ait olan Gökkuşağı ve 
Köşk Esnaflarımızdan kapalı olduğu 
dönemlerden kira alınmayacaktır. 
Selçuk Üniversitesi Rektörümüz 
Sayın Mustafa Şahin’e çok teşekkür 
ederiz” notunu da paylaştı.

Rektör Mustafa  Şahin’i biz de al-
kışlıyoruz.

Sorumluluk üstlenen herkese 
ayrı ayrı teşekkür ediyor minnettarlı-
ğımızı sunuyoruz.

Bitti mi?
Hayır…
Konya Bakkallar Bayiler ve Kuru-

yemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feri-
dun Göner sorumluluk alanlardan…

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak ile birlikte hareket ederek 
Türkiye’ye örnek oluyorlar. Bakkalla-
rın çalışma saatleri konusunda öneri 
hazırlayıp Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak ile paylaşan ve bakkal esnafının 
gerekli tedbirleri alması konusunda 
adımlar atan Başkan Feridun Göner’i 
de tebrik ediyoruz.

Eyvallah…
Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. 
Korona illetini birlikte yeneceğiz.
Lakin…
Yerelde daha çok kişiyi sorumluluk 

almaya davet ediyoruz.
***

Otel sahiplerinden de bir adım 
bekliyoruz

Bir de…
Bu süreçte sağlık çalışanlarının ne 

zorluklarla mücadele ettiklerini anlat-
maya bile gerek yok.

Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor 
avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlı-
yoruz.

Da…
Dün gazetemizin spor sayfasından 

bir haber paylaşmıştık.
Tuncay Şanlı, otelini sağlık çalışan-

larına tahsis etti.
Koronavirüs salgını başladığında 

otelini kapatan eski milli futbolcu Tun-
cay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerin-
den yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar 
için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, “Ko-
ronavirüs ile mücadelede sağlık çalı-
şanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. 
Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında 
dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis 
ettik. Lütfen evde kalmaya devam ede-
lim” dedi.

Açıkçası Konya’dan da böyle bir 
adım bekliyoruz.

Evlerine gidemeyen sağlıkçılarımız 
var.

Dinlenmeleri için bir otel gerekli…
Konya’daki değerli otel sahipleri…
Hadi bir adım bekliyoruz.

DAHA ÇOK KİŞİ SORUMLULUK ALMALI

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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‘Ücretli öğretmenler mağdur edilmesin’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata, küresel 
salgın haline gelen koronavirüs için 
alınan tedbirler kapsamında ücretli 
öğretmenlerimizin de mağdur ol-
maması için ders görevleri yapılmış 
sayılarak aldıkları ücretlerin eksiksiz 
şekilde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Başkan Ata, “Yaşadığımız olağanüs-
tü sürece binaen devletimiz tedbirler 
aldı. Kamu kurumlarında personel 
sayısı asgariye indirildi, esnek çalış-

ma imkanı getirildi, ücret ve öde-
melerinde ise kesinti yapılmayacağı 
duyuruldu. Okullara zorunlu tatil ge-
tirildi, öğrencilerimiz ve öğretmenle-
rimiz evlerine gönderildi. Öğretmen-
lerimizin mağdur olmaması için de 
“Ders görevleri yapılmış sayılarak” ek 
ders ücretleri kesilmedi. Hepsi doğru 
adımlardı. Peki ücretli öğretmenle-
rimiz ne yapacak? Yapılacak tek bir 
şey var, öğretmenlerimizin ek ders 
ücretlerinin ödemesinde olduğu gibi, 
ücretli öğretmenlerimizin de ders 

görevleri yapılmış sayılarak aldıkları 
ücretlerin eksiksiz şekilde ödenme-
sidir. Olağanüstü bir dönem yaşıyo-
ruz, dolayısıyla sınırları zorlamaktan 
imtina edilmemelidir. Ayrıca yaklaşık 
81 bin ücretli öğretmenimizi ortada 
bırakmamak sosyal devlet olmanın 
bir gereğidir. Hükümet’ten ve Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’tan 
beklentimiz, ücretli öğretmenleri-
mizin mağduriyetinin giderileceğine 
dair açıklama yapmalarıdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’daki meslek liseleri fabrika gibi üretim yapıyor
Ülkemizin bütün dünya ile eş 

zamanlı olarak mücadele ettiği ve 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi ilan edilmesine sebep olan 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını ile mücadele etmenin etkin yo-
lunun hijyen kurallarına uygun ya-
şamak olduğu, yetkililer tarafından 
ifade ediliyor. 

Bu aşamada el temizliği ve sü-
rekli kullandığımız alanların dezen-
fekte edilmesi, mücadelede alınacak 
önlemlerin başında geliyor. Ülkemi-
zin bugünleri sağ salim atlatabilmesi 
ve hayatın tekrar normale dönmesi 
için tüm kurum ve kişilerin üzerine 
düşen sorumlulukları hakkıyla yeri-
ne getirmesi gerektiği düşüncesiyle 
Konya’daki meslek liseleri de büyük 
bir gayret içerisinde Konya’ya ve 
Türkiye’ye hizmet ediyor.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklamada, 
“Bugün itibariyle Selçuklu Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi, Seydişe-
hir Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Ilgın Şehit Bayram Harun 
Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi toplam bazda haftada 87 bin 
litre yüzey dezenfektanı, 90 bin litre 
el temizleme solüsyonu ve dezen-
fektanı ve 2 bin litre sıvı sabun üreti-
mi yapmaktadır. Bu okullarımızdan 
Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Seltem; Seydişehir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi de Kuğu 
markaları ile üretimlerini gerçekleş-
tiriyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak ülke olarak verdiğimiz bu sos-
yal ve ulusal mücadelede meslek li-
selerimizin yönetici ve öğretmenleri 
başta olmak üzere üretimlerin yapıl-
masında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyor, en kısa sürede ülkemizin ve 
bütün dünyanın sağlıklı günlere ka-
vuşmayı diliyoruz” ifadeleri kullanıl-
dı.   n HABER MERKEZİ

Sürekli İşçi kadrosunda çalışan danışma, temizlik, bilgi işlem gibi kadrolarda bulunan çalışanlar da 
sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek ek ödemelerin kendileri için de yapılmasını istiyor 

4D sağlık çalışanları 
da ek ödeme istiyor

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantı-
sının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, sağlık personellerine 3 aylık 
zaman diliminde yüzde yüz oranında ek ödeme 
yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda sağlık ala-
nında büyük fedakarlık göstererek çalışma ger-
çekleştiren hastanelerde danışma, yönlendirme, 
bilgi işlem, güvenlik görevlileri, temizlik görevli-
leri ile sürekli işçi kadrosunda çalışan sağlık çalı-
şanları da yapılan iyileştirmenin kendileri için de 
yapılmasını istiyor. Sürekli işçi kadrosunda çalışan 
sağlık çalışanları  seslerini sosyal medya platfor-
mu Twitter üzerinden oluşturdukları #saglıkta-
ayrımolmaz, #saglikekipisidir, #Saglıktaayrıma-
hayır, hashtag çalışmaları ile duyuruyor. Sürekli 
işçi kadrosunda çalışan Sağlık Çalışanları konu ile 
ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan konu ile 
müjde beklediklerini ifade ediyorlar.

BAKAN KOCA’NIN AÇIKLAMASI 
Bakan Koca ek ödemelerle ilgili olarak şu ifa-

deleri kullanmıştı: “Bu dönemde sağlık persone-
linin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. 
Neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 
bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız-
la ilgili en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cum-
hurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyo-
rum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte 
gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Ve bu süreçte çalışan sağlık personeli-
mizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde 
tavan yüzde 100 oranında olacağını da ayrıca bu-
radan ifade etmek istiyorum.

Tekrar buradan hassasiyetlerinden ötürü 
Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza te-
şekkür ediyorum. Zaman zaman bazı haberler 
çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven 
başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun 
olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin 
kasıtlı olarak genelleştirilmesidir. Kesin bilgi şudur 
üniversite hastanelerimize tüm hastanelerimize 
bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya 
devam edecektir.” n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

553 firmaya dahilde 
işleme izin belgesi

Bağışıklığı güçlendirin,
virüslerden koruyun

Dahilde işleme rejimi kapsamın-
da Şubat’ta 553 firma için izin belge-
si düzenlendi. Ticaret Bakanlığı’nın 
şubat ayına ilişkin dahilde işleme 
izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte 
işleme izin, vergi, resim ve harç is-
tisnasıyla firma talebine istinaden 
iptal edilen dahilde işleme izin belge 
listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, Şubat’ta 553 firmaya da-
hilde işleme izin belgesi verilirken, 2 
hariçte işleme izin, 2 yurt içi satış ve 
teslim, 79 vergi, resim ve harç istis-
nası belgesi hazırlandı. Öte yandan 
firma talebine istinaden iptal edilen 
dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 
15 olarak gerçekleşti. Konya’dan 12 
firma Dahilde izin Belgesi aldı. 2020 
Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve 
Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Lis-
tesinde ise Konya’dan bir firma yer 
aldı. Firma Talebine İstinaden İptal 
Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri 
Listesinde de Konya’dan bir firma 
yer aldı. İşte 2020 Yılı Şubat Ayına 
Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 
(D1) Listesinde yer alan Konyalı fir-
malar; Tatbey Çikolata Şekerleme, 
Wanetti Ayakkabı, Büyük Aygın 

Gıda, Mehmetoğulları Yumurta, 
Rana Tarım Hayvancılık, Prada Gıda, 
Anadolu Entegre Damızlık, Sezersan 
Matbaacılık ve Ambalaj, Tatlısumak 
Şekerleme, Kaçmazlar Otomotiv, 
Konya Çikolata ve Gıda, Seval Çiko-
lata ve şekerleme. 2020 Yılı Şubat 
Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İs-
tisnası Belgelerinin (Y) Listesinde yer 
alan Konyalı Firmalar: Aydın Ünlüer 
Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Ticaret Bakanlığı’ndan Firma Tale-
bine İstinaden İptal Edilen Dahilde 
İşleme İzin Belgeleri Listesinde yer 
alan Konyalı firmalar: Yaypa Pastacı-
lık İnşaat Gıda sanayi ve Ticaret limi-
ted Şirketi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bağışıklık sisteminin güçlen-
dirilmesi gerektiğinin şimdilerde 
birçok kez dillendirildiğine dikkat 
çeken Diyetisyen Aslı Parlakçerez, 
bağışıklık sistemini güçlendirmenin 
vücudun direncini artıracağı için 
önemli olduğunu söyledi.  Bağışık-
lık sisteminin vücudun savunma 
sistemi olduğunu ifade eden Aslı 
Parlakçerez, “Bu sistem ile bes-
lenme arasında çok yakın bir ilişki 
vardır. Son yıllarda iyi beslenmenin 
hedefi sadece enerji gereksinimi-
nin karşılanması değil, aldığımız bu 
besinlerle hastalıklara karşı direnci 
artırmak, çevresel ve genetik eği-
limlerle vücudun kendi dokularına 
verebileceği yanıtı sınırlamak veya 
durdurmaktır” ifadelerini kullandı. 
Parlakçerez, güçlü bir bağışıklık sis-
temi için neler yapılması gerektiğini 
de şöyle sıraladı: “Şeker tüketimine 
dikkat edin. Aslında burada şeke-
re hiç yaklaşmayın mesajı vermek 
istiyorum. Şeker bağırsak mikrobi-
yotasını bozarak bağışıklık sistemini 
baskılıyor. Bu yüzden şeker ve şe-
kerli besinlerden uzak durmanızda 
fayda var. Sebze ve meyve tüketi-
minize dikkat edin. Gün içinde 5 
porsiyon kadar sebze meyve tüke-
tiniz. Günlük su tüketiminizi ihmal 
etmeyin. Yaklaşık olarak 2-2.5 litre 
kadar su tüketin. Evde egzersizler 

yapın. Yapılan çalışmalarda hafif 
ve orta şiddette egzersizin bağışık-
lık sistemi fonksiyonlarını artırdığı 
görülmüştür. Kefir ve yoğurt gibi 
fermente süt ürünlerini beslenme-
nizin bir parçası yapınız. Probiyotik 
etki gösteren bu besinler bağırsak 
miktobiyotasını geliştirerek bağı-
şıklık sistemini güçlendirir. Günde 
2 kupa yeşilçay tüketiniz. Burada 
uyarmam gereken bir hasta grubu 
var. Tansiyon ve böbrek hastaları 
yeşilçayın diüretik etkisinden do-
layı bir uzmana danışmadan tü-
ketmemeliler. Haftada 1 defa balık 
tüketin. Omega 3 yağ asitleri, insan 
sinir sisteminin ve gözün retina ta-
bakasının gelişiminde çok önemli 
rol oynamaktadır. Yapılan birçok 
çalışmada Omega 3 yağ asitlerinin 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve 
özellikle kolon ve prostat kanserle-
rinin önlenmesinde yararlı olabile-
ceği belirtilmiştir.” n HABER MERKEZİ
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Larvalara karşı
ilaçlama yapılıyor

Beyşehir’de çevre düzenleme
çalışmaları hız kazandı

Beyşehir belediyesi ilçede 
haşere ve sineklerin üremesini 
engellemek için larva noktaları-
na yönelik ilaçlama çalışmalarını 
sürdürüyor. Beyşehir Belediyesi 
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Beyşehir Gölü kıyısın-
da, kanal kenarlarında ve drenaj 
hatlarında haşere ve sineklerin 
üremesini engellemek amacıyla 
larva noktalarına yönelik ilaçla-
ma çalışmalarının hız kazandığını 
bildirdi. Yaz aylarında sivrisinek, 

sinek. Karasinek ve haşere olu-
şumunun önüne geçmek için so-
rumlu ekipler ilçenin her alanında 
ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 

Yapılan çalışmalar kapsamın-
da çöp toplama merkezleri dâhil 
olmak üzere ilaçlama araçları ile 
sinek ve haşere oluşumunun önü-
ne geçmek için su birikintileri, 
bataklıklı bölgeler, kanallar, arıt-
ma tesisi ve göl kıyısındaki sazlık 
alanlarda etkin şekilde ilaçlama 
gerçekleştirildi. n HABER MERKEZİ

çalışmaları hız kazandı
Beyşehir Belediyesi Park Bah-

çeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 
ilçe genelinde çevre düzenleme-
lerine devam ediyor. Parkların, 
yürüyüş yollarının ve özellikle va-
tandaşların yoğun olarak kullandı-
ğı alanların düzen ve temizliğine 
önem veren Beyşehir belediyesi, 
ilçe merkezindeki bakım gerek-
tiren parkların, bakım onarımını 
gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler 
caddelerde bulunan refüjlerde çim 
ekimi ve otomatik sulama sistem-
lerinin montajını yaparak şehrin 
park, bahçe ve refüjlerindeki pey-
zaj çalışmalarının yansıra Vuslat 
Parkı’nda bulunan park yollarında 
kilitli taş çalışmaları yaptı.

Beyşehir Belediye Başkan Ve-
kili Yusuf Çelik, Park Bahçeler 

Müdürü Halil Uslu ile birlikte ya-
pılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Başkan Vekili Yusuf Çelik “Park 
Bahçeler Müdürlüğüne bu azimli 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim. İlçemizde çevre düzenle-
me çalışmaları kapsamında park 
içerisindeki çimlerin ve ağaçların 
korunarak, zenginleştirilmesi yö-
nündeki çalışmalarına hız kesme-
den yürütülüyor. Caddelerde bu-
lunan refüjlerde tüm ağaç ve ateş 
dikenlerinin budama çalışmaları 
bitti. Öte yandan ekipler mahalle-
lerde bulunan parklarda bakım ve 
onarım çalışmalarına devam edi-
yor. Bu çalışmalar sonunda Bey-
şehir çiçek gibi bir görünüm kaza-
nacak. Başkanımız Adil Bayındır’a 
teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gıda işletmelerinin alacağı önlemler açıklandı

Koronavirüse karşı önlem aldıklarını belirten Adanan Menderes Sebze ve Meyve Hali Başkanı Adnan Pirinç, iş yer-
lerini, araçları sürekli dezenfekte ettiklerini, meyve ve sebze taşıma işlemi sırasında eldiven kullandıklarını söyledi

‘Önlemlerimizi aldık’

Konya’da bulunan Adnan Men-
deres Sebze ve Meyve Hali korona-
virüsüne karşı önlemlerini aldı. Son 
günlerde ülkemizde hızlıca artan 
korona virüsü vatandaşları oldukça 
tedirgin ediyor. Koronavirüs etkisi-
ni göstermeye devam ederken va-
tandaşlar gerekli olmadıkça dışarı 
çıkmıyor. Bu süreçte marketlerden 
evlerine stok yapan vatandaşlar, Pa-
zar gibi acık satılan meyve ve sebze 
alışverişinden sonra ne yapılması 
gerektiğini de merak ediyor. Şuana 
kadar virüsün herhangi bir üründen 
geçtiğine dair bir veri bulunmuyor. 
Ancak yine de halciler koronavirüse 
karşı tedbirlerini almış durumda. 

Adanan Menderes Sebze ve 
Meyve Hali Başkanı Adnan Pirinç, 
“Araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. 
Tüm dükkanların içini ve dışını de-
zenfekte ettirdik meyve ve sebze 
taşıyan araçlarımızın tümünü de-
zenfekte işlemlerini gerçekleştirerek 
şoförlerimizin bulunduğu yerler, 
kasalar hepsi dezenfekte ediliyor” 
dedi.  

PAZARLARDA MASKE VE ELDİVEN 
KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Sebze ve meyve pazarlarında 
vatandaşların sağlığını dikkate ala-

rak çalışanların eldiven ve maske 
kullanması hakkında Konya Adnan 
Menderes Sebze-Meyve Hali başka-
nı Adanan Pirinç şu açıklamalarda 
bulundu: “Biz ürünle doğrudan bire 
bir değiliz ambalajlar var zaten per-
sonel arkadaşlarımız sürekli eldiven 
giyer. Sadece korona virüsüyle ilgili 
değil sebze ve meyve kasaları elleri 
yıprattığı için personellerimiz sürekli 
eldiven takıyor. Şimdi çıkan bu ko-
rona virüsü ne karşı daha çok dikkat 
ediliyor personellerimiz çalışırken 

sürekli maske ve eldiven konusunda 
oldukça titiz davranılıyor.” 

PAZARLARDA SEÇ-AL OLAYI 
NİSPETEN KALKTI

Pirinç vatandaşların alış veriş 
sırasında seç-al konusunda dikkat 
edilmesi gereken konularda şu açık-
lamalara yer verdi: “Ürünlerin poşe-
te girmesi iyi oldu seç-al modeli nis-
peten kısıtlandı. Pazar yerlerinde de 
sadece Pazarcı esnafı ürünü verir-
ken de kendisi poşete koyması daha 
iyi oldu çünkü vatandaşın ürün se-

çerken arka arkaya farklı ellerin te-
mas etmemesi bu süreç için önemli 
faktör oldu. Tabi ki Pazar yerlerinde 
hijyen şartlarına uygun bir şekilde 
uyguluyoruz. Bugün ki ihtiyacı ge-
rektiren dezenfektan işlemleri ya-
pıldı. Bu güne kadar sebzeyle ilgili 
bir geçiş duymadık bu güne kadar 
ama tabi insan sağlığı önemli, dikkat 
edilmesi kurallar aslında belli basın-
da sürekli konu ediliyor seç-al konu-
sundan çıkması büyük bir avantaj.” 
n İRFAN AYHAN

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda 
güvenilirliği açısından tüketicinin 
korunmasını sağlamak amacıyla 
gıdanın birincil üretiminden son tü-
keticiye arzına kadar, gıda hijyenine 
ilişkin genel kuralların kontrolünü 
yürütüyor. Son günlerde dünya ge-
nelinde yaşanan yeni koronavirüs 
hastalığı kaynaklı olağanüstü duru-
mun yeterli önlemi almakta geci-
ken ülkelerde kayıpların artmasına 
neden olduğunu belirten İl Tarım 
Orman Müdürü Ali Ergin, gıda işlet-
melerinin alması gereken önlemleri 
açıkladı. 

Ergin, “İşletme girişlerinde de-
zenfektanlı paspasların kullanılması, 
girişlerde el dezenfektanlarının kul-
lanılması, çalışanların, el temizliğine 
dikkat etmesi, ellerin en az 20 saniye 

boyunca sabun ve suyla yıkanması, 
sabun ve suyun olmadığı durumlar-
da alkol bazlı el antiseptikleri kulla-
nılması, gıdaların çevreden gelecek 
olumsuz etkilere ve insanların tema-
sına açık olmasını önleyecek tedbir-
lerin alınması, açıkta satılan sebze ve 
meyvelerin önceden ambalajlanma-
sı veya müşterinin eldiven kullanıla-
rak seçmesi ya da eldiven kullanan 
reyon görevlisi tarafından ambalajla-
narak satışa sunulması, ekmeklerin 
ambalajlı olarak satışa sunulması 
veya satış görevlisi tarafından hijyen 
kurallarına dikkat ederek müşteriye 
teslim edilmesi, kuruyemiş satış yer-
lerinde direkt tüketicinin gıdaya ula-
şacağı sergi sisteminin engellenme-
si, kuru bakliyat, şekerleme ve diğer 
pastacılık ürünlerinde çevre etkisine 

ve müşteri temasına izin veren açık 
sergilemenin önlenmesi, ambalajlı 
gıdalarda dahil olmak üzere işletme 
ortamının uygun dezenfektanlar ile 
günlük olarak dezenfekte edilmesi, 
gıda maddelerinin zemin ile direkt 
temasının önleyecek tedbirlerinin 
alınması, market arabaları ve se-
petlerin en az günde bir kez olacak 
şekilde temizlik ve dezenfeksiyonla-
rının yapılması, kasalarda yürüyen 
bantların periyodik temizlik ve de-
zenfeksiyonlarının yapılması, pos ci-
hazlarında temassız özellikte olanla-
rın önerilmesi ya da her müşteriden 
sonra pos cihazının dezenfekte edil-
mesinin sağlanması, özellikle eller ile 
sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, 
bataryalar, tırabzanlar, sık dokunu-
lan düğmeler, telefon ahizesi, ortak 

kullanım alanlarındaki tuvalet ve la-
vabo temizliğine özen gösterilmesi, 
bu alanların temizliği için su ve de-
terjan ile temizlik yapıldıktan sonra 
1:100 oranında sulandırılmış çama-
şır suyu (Sodyumhipoklorit Cas No: 
7681-52-9) veya klor tablet (ürün 
tarifine göre) kullanılması, herhangi 
bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, 
öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bul-
guları olan personel bu belirtiler 
kaybolana dek çalıştırılmaması, ka-
palı alanların temizlik sonrası en az 1 
saat havalandırılması, gerekmekte-
dir” dedi. Ergin, “Bu hususlara uyul-
duğu ve kişisel hijyene uygun davra-
nıldığı zaman hem kendi sağlığımızı 
hem de toplum sağlığını korumuş 
olacağız” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Mustafa Sinan Ümit: Kore’de ilk ezanı Türkler okudu
Konya Aydınlar Ocağı’nın 

Salı Mesajları çerçevesinde 
“Kore Savaşı ve Konyalılar” ile 
“Ben Türk” adlı kitapları tahlil 
eden Kitap Kurdu Mustafa Si-
nan Ümit, “Kore’de esir düşen 
244 Türk, üç yıl esaret hayatı 
yaşamalarına ve işkence gör-
melerine rağmen fire vermeden 
hepsi sağ kalıyor” dedi.

KONYALILAR KORE’YE 
YARDIM YAPIYOR

“Kore Savaşı ve Konyalılar” 
kitabının yazarı Ahmet Atalay 
ile “Ben Türk” eserinin müellifi 
Dr. Aynur Onur Çiftci’ye teşek-
kür eden Mustafa Sinan Ümit, 
“1050-53 yılları arasındaki Kore 
Savaşı’na, 17 Eylül 1950’de va-
purla yola çıkan 5 bin 90 Türk 
evladı 17 Ekim’de Busan’a va-

rıyorlar. Busan şehrindeki Türk 
Şehitliğinde 460’ın üzerinde şe-
hit evladımız yatıyor. 

300 şehit evladımız da Ku-
zey Kore’de” diye konuştu. Kore 
Şehitleri Caddesi’nin Çumra’da 
olduğunu ve eskiden Kore ga-
zileri için Çumra’da 11 Aralık 
1950’de Ulu Camide mevlid 
okutulduğunu belirten Ümit, 
“Konya’dan ilkokul çocukla-
rı Kore’deki askerlere mektup 
yazmışlar. Konya’dan Kore’ye 
toplanan yardımlar var. Mesela 
Mehmet Civelek 100 lira, Ara-
ba İmalatçıları Derneği 100 lira, 
Derviş Muzaffer Sinangil 100 
lira, Adil Karaağaç 15 lira, Nuri 
Küçükköylü 50 lira, Nesrin Er-
tüzün 10 lira yardım yapmışlar” 
dedi.

KIZILAY’IN KORE ARŞİVİ 
AÇILMAYI BEKLİYOR

Ümit, “Kore ilginç bir konu. 
Bu kitap sayesinde Kızılay’daki 
Kore arşivinin o günden beri hiç 
açılmadığını ve tasnif edilme-
diğini de öğreniyoruz” diyerek 
şu bilgileri verdi: “Kore Savaşı 
1953’de bitiyor. Amerikalı dok-
torlar esir düşen Türk askerlerin 
hepsini sorgulayarak ifadelerini 
kayıt altına almışlar. Bizim üni-
versitelerin ilgili bölümleri bu 
gazilerimizle görüşme yaparak 
şimdiye kadar kayda almaları 
gerekirdi. Aynur Hanım son bir-
kaç gazimizle bizzat görüşmüş. 
Bunlardan biri kahraman sıh-
hiyemiz Kırıkkaleli Veli Onbaşı. 
22 ülke içerisinde en büyük ma-
dalyayı alan Türk askeri. Kore 

savaşında en çok zayiat veren 
ve en çok madalya alan askerler 
de Türkler oluyor. Kunuri mu-
harebelerinde yüzde 23 zayiat 
veriyoruz. Türk askerleri bura-
daki kuşatmayı yardıktan sonra 
üzerlerindeki teçhizatlarıyla bir-
likte 100 km. yürümüşler.”

KONYALI ÜSTEĞMEN 55 GÜN 
AYAKKABISIZ YÜRÜDÜ

Mustafa Sinan Ümit, “Ben 
Türk kitabından ‘Kore Savaşı’n-
da 22-23 Nisan Muharebele-
ri’nde esir düşen Konyalı Üsteğ-
men Ali Büyükkirişçi düşman 
sorgusundan kaçabilmek ve 
Türk er-erbaşı komünist beyin 
yıkama yöntemlerinden koru-
yabilmek için ilk andan itiba-
ren er rolü yaptığını’ ve ‘subay 
kimliğini gizlemek için cephe 

gerisinden esir kampına nakil 
sürecinde yaklaşık 55 gün ayak-
kabısız yürüdü ve sonrasında 3 
ay çıplak ayak yaşadığını’ öğre-
niyoruz” dedi. Ümit, kitap tanı-
tımının sonunda Lâdikli Ahmed 
Ağa’nın Kore Şehitleri’ne yazdı-
ğı şiiri okudu: “Kore’ye varınca 
süngü taktık/ Hakkın kudretiyle 
cepheden attık/ Kızıl Çin askeri-
ne kükreyip çattık/ Korkmayın 
aslanlar hücum ileri/ Kör Moskof 
öğretti yürüttü Çin’i/ Onlar Ko-
münisttir kaldırmış Dini/ Vurun 
Mehmetçikler çevirmen yönü/ 
Korkmayın aslanlar hücum ile-
ri. / Kore’de askerler harbe dö-
şendi/ Kör Moskof askere karşı 
direndi/ Molla hünkar da kılınç 
kuşandı/ Yürüdü Konya’dan as-
lan varıyor. n HABER MERKEZİ

Adnan Pirinç
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Ahırlı ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Avcu, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir fedakarlık 
örneği göstererek zihinsel ve bedensel engelli oğluyla 69 yıldır bebek gibi ilgileniyor

93 yaşındaki fedakar
anne örnek oluyor!

93 yaşındaki Emine Avcu, 69 ya-
şındaki zihinsel ve bedensel engelli 
oğlu Celal Avcu’ya şefkatle bakıyor. 
Ahırlı ilçesi Büyük Öz Mahallesi’nde 
hayatını sürdüren ve 28 yıl önce eşi 
Ramazan’ı kaybeden  Avcu, zihinsel 
ve bedensel engelli olarak dünyaya 
gelen oğlu Celal’e ilerlemiş yaşına 
rağmen büyük bir özenle bakıyor. 

Oğluyla yalnız yaşayan Emine 
nine, ölümünün ardından evladının 
sahipsiz kalacak olmasının endişesini 
yaşıyor.

Avcu, oğlu Celal’le huzurlu bir 
hayat sürdüklerini söyledi. İki çocuğu 
olduğunu anlatan Avcu, “Diğer evla-
dım İstanbul’da yaşıyor. Ailesi orada, 
torunlarım var. 

Her zaman arar, sorar. İhtiyaç-
larımı karşılar ama o uzakta. Torun-
larım da zaman zaman gelirler, ka-
lırlar. Celal ise gözümün nuru.” diye 
konuştu. 

‘69 YILDIR HİÇ AYRILMADIK’
Avcu, komşu ve akrabalarının 

kendisine her zaman destek olduğu-

nu belirterek, şunları söyledi: “Ona 
gözüm gibi baktım. Çocuğum zihin-
sel ve bedensel engelli, kimseye za-

rar vermez. Ne dersem onu yapar, 
hep yanımda. Nereye gidersem, 
benimle gelir. Okula gitti, orada bir 
dönem, kendi ihtiyaçlarını karşılama-
sını öğrendi. 69 yıldır hiç ayrılmadık. 
Yaşım ilerledi, hastalıklardan dolayı 
hiçbir yere gidemiyorum. Oğlumun 
yanında olmak zorundayım. Oğlumu 
gözümün önünden hiç ayırmıyorum, 
her türlü ihtiyacını karşılamaya çalı-
şıyorum. Yaşım da 93, ben öldükten 
sonra oğlumun hali ne olur diye dü-
şünüyorum.” Büyük Öz Mahallesi 
Muhtarı Süleyman Ceylan da anne 
ve oğluna destek olduklarını belirt-
ti.  Pazar, banka ve doktora gitmek 
istedikleri zaman onlara yardımcı 
olduğunu ifade eden Ceylan, “Allah 
rızası için yardım ediyoruz. Bu işten 
bir menfaatimiz yok. Köyümüz ge-
nelde yaşlı kesim. Nüfusumuz da az. 
İhtiyaçlarımız noktasında dayanışma 
içerisindeyiz.” ifadesini kullandı. n AA

Ereğli’de otomobil 
takla attı: 2 yaralı

Karaman’da itfaiyeden 
kedi kurtarma operasyonu

Ereğli ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli 
Adana kara yolunun 30. kilometre-
si Çakmak Mahallesi yakınlarında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, H.H. 
idaresindeki 06 AU 2090 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole takla attı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, polis ve 
jandarma ekipleri sevk edildi. Ka-
zada yaralanan sürücü ile araçta 
bulunan S.A. ambulanslarla Ereğ-
li Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

 Karaman’da otomobilin mo-
tor kısmına giren kedi, itfaiyenin 
yardımıyla sıkıştığı yerden kurta-
rıldı. Olay, Ahi Osman Mahallesi 
35. Sokakta bulunan Alparslan 
Türkeş Parkı civarında meydana 
geldi. 

Alınan bilgiye göre, otomo-
bilinin motor kısmından kedi se-
sinin geldiğini fark eden sürücü 

aracının kaputu açıp kontrol etti. 
Kedinin motor kısmına sıkıştığını 
gören araç sahibi durumu hemen 
itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelerek kediyi kurtarmak için 
çalışma başlatan itfaiye ekipleri 
aracın sağ ön tekerini sökerek ke-
diyi sıkıştığı yerden kurtardı. Öz-
gürlüğüne kavuşan kedi koşarak 
barınağına gitti. n İHA

47 yaşındaki adam cami tuvaletinde ölü bulundu
Aksaray’da 47 yaşındaki bir 

adam girdiği cami tuvaletinde 
ölü bulundu. Olay, Sofular Ma-
hallesi 1104 Sokak’ta bulunan 
Saatçioğlu Camii’nin tuvaletinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bir şahsın cami tuvaletine 
girdiğini ve bir süredir çıkmadı-
ğını fark eden cami görevlisi du-
rumu polise bildirdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen polis ekipleri 
caminin tuvaletine girerek şahsı 
ölü olarak buldu. Yapılan incele-

melerde şahsın E.K. (47) olduğu 
belirlendi. Olay Yeri İnceleme 
Şubesi ekipleri yaptıkları incele-
mede şahsın bulunduğu tuvalet-
te bir adet tabanca buldu. İntihar 
ettiği tespit edilen şahsın daha 
öncede intihar girişiminde bu-
lunduğu öğrenildi. Şahsın cansız 
bedeni otopsi yapılmak üzere 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

İçişleri Bakanlığının korona virüs 
önlemleri kapsamında 65 yaş üstü 
ve kronik hastaların sokağa çıkma 
sınırlandırmasının ardından Aksa-
ray’da geniş güvenlik önlemleri alan 
İl Emniyet Müdürlüğü, müracaatta 
bulunan tüm yaşlı ve hastaların ih-
tiyaçlarını karşılıyor. Kentte korona 
virüs önlemleri, tedbirleri ve çalış-
maları kapsamında etkin bir mü-
cadele yürüten Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü, 65 yaş üstü ve kronik 
hastaların sokağa çıkma sınırlan-
dırmasının ardından kentte müra-

caatta bulunan tüm yaşlı ve hasta-
ların ihtiyaçlarını gideriyor. 112 Acil 
Çağrı Merkezi başta olmak üzere 
emniyete online başvuru, mesajla 
başvuru kapsamında müracaatta 
bulunan yaşlıların siparişlerini alan 
polis ekipleri ihtiyaçları kısa sürede 
gidererek yaşlı ve hastalara ulaştırı-
yor. Korona virüs önlem ve tedbir-
leri kapsamında geniş güvenlik ön-
lemleri alındığını belirten emniyet 
yetkilileri, gittikleri yaşlı ve hastalara 
alınan önlemlerin son derece önemli 
olduğunu anlatıyor. n İHA

Polis, yaşlı ve hastalara online hizmet veriyor

Otobüs şoförüne fazla 
yolcu taşımaktan ceza

Uyuşturucu satıcı ve
kullanıcılarına operasyon

Aksaray’da, bir yolcu otobüsü 
şoförüne, İçişleri Bakanlığının yeni 
tip koronavirüsle mücadele kap-
samında, toplu taşıma araçlarında 
yolcu sayısının yarıya indirilmesi-
ne ve araçlarda yolcuların güvenli 
mesafede oturmasına ilişkin genel-
gesine uymadığı gerekçesiyle 392 
lira para cezası kesildi. İstanbul’dan 
Gaziantep’e giden Ahmet Çetin 
idaresindeki 58 DT 004 plakalı 

yolcu otobüsü, Aksaray İl Emni-
yet Müdürlüğü Trafik Denetleme 
Şubesi ekiplerince, kent merkezi 
girişinde durduruldu. Otobüste 
bulunan 29 yolcudan 5’i, İçişleri 
Bakanlığının yeni tip koronavirüsle 
mücadele kapsamında yayınladığı 
genelgeye uyulmadığı gerekçesiy-
le indirildi. Sürücüye 392 lira para 
cezası kesilirken, 5 yolcu başka bir 
otobüse yönlendirildi. n AA

Akşehir ilçesinde uyuşturucu sa-
tıcıları ve kullanıcılarına yönelik dü-
zenlenen operasyonda 9 kişiye işlem 
yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve 
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü işbirliğinde uyuş-
turucu ticareti ve kullanımına karşı 
çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve 
fiziki takibin ardından düzenlenen 
operasyonda uyuşturucu madde 
kullandığı belirlenen S.A., Y.S., Y.K., 
B.A., M.Ç., E.Y. ve S.B. gözaltına alın-

dı. Gözaltına alınan şahısların ifade-
lerinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultu-
sunda uyuşturucu madde satan ve 
daha öncede uyuşturucu madde ti-
careti suçundan tutuklanan M.A.Ç. 
(38) ve H.Ö. (19) hakkında uyuşturu-
cu madde ticaretinden işlem yapıldı. 
Şüpheli M.A.Ç. ve H.Ö.’nün evinde 
yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tü-
feği, tüfeklere ait fişek, uyuşturucu 
hap ve bir miktar uyuşturucu madde 
ile uyuşturucu kullanmaya yarayan 
cam aparat ele geçirildi.. n AA
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Ağız ve diş sağlığının bağışıklık sistemindeki yerine dikkat çeken uzmanlar, Ağız ve diş rahatsızlığı olan hastaların bir an 
önce tedavi olması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar günlük olarak dış temizliğinin de aksatılmamasını öneriyor  

‘Ağız ve diş sağlığı önemli!
Koronavirüse karşı uyarılarda 

bulunan uzmanlar, özellikle vücut 
direncini artırmak için gerekli ted-
birlerin alınmasını öneriyor. Bu nok-
tada, daha çok nefes yoluyla yayılan 
koronavirüsü önleyici tedbirlerden 
biri de ağız ve diş sağlığı. Ağız ve 
diş sağlığının bağışıklık sistemindeki 
yerine dikkat çeken Dentova Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Ağız ve Diş 
Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Ali Ay-
rancı, ağız ve diş rahatsızlıklarının 
olası koronavirüs karşısında vücut 
direncini zayıflatabileceğini belirtti. 

‘SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR’
Sağlığın ağızda başladığına dik-

kat çeken Dt. Ayrancı, bu dönemde 
bireylerin hem kendi sağlığı hem de 
etrafındaki insanların sağlığı açısın-
dan ileri derece ağız ve diş bakımına 
dikkat etmeleri gerektiğinin altını 
çizdi. “Ağız ve Diş bakımı kişinin her 
daim eksik etmemesi gereken basit 
yöntemleri olan bir husustur” diyen 
Ayrancı, şunları söyledi, “Ancak ül-
kemizde diş fırçalama alışkanlığının 
çok düşük oranlarda olduğunu, diş 
fırçası kullanımının çok komik ra-
kamlarda seyrettiğini, toplum ağız 
ve diş sağlığı bilincimizin vasat du-
rumda olduğunu artık hepimiz bil-
mekteyiz. Ne yazıktır ki ancak bu tür 
sıkıntılı süreçlerde ağız ve diş sağlı-
ğının ne kadar kritik bir mevzu oldu-
ğunu anlayabiliyoruz. Sağlıkçılarda 
yaygın bir söz vardır “Sağlık ağızda 
başlar” diye. 

Tamda konunun önemini an-
latan bir söz. Bu dönemde bireyler 
hem kendi sağlığı hem de etrafın-
daki insanların sağlığı açısından ileri 
derece ağız ve diş bakımına dikkat 
etmelidir. Minimum günde 2 defa 
1,5- 3 dakika arası sürecek şekilde, 
doğru teknikle dişlerini, diş etlerini, 
dil ve yanak gibi yumuşak dokular-
da dahil olmak üzere fırçalamalarını 
yapmaları gerekir. Hatta ve hatta 
sadece fırçalama ile de yetinmeyip, 
ara yüzlerde kalan besin artıkları-
nın risk oluşturmaması adına, var-
sa mevcut protezlerin diş fırçasının 
hükmedemediği food impaction 
dediğimiz alanlarının temizlenmesi 
ve yıkanması adına, ara yüz fırçaları 
ağız duşları da kullanılabilir. İmkân 
dahilinde değişik tipte diş ipleri de 
kullanmak ağız hijyenini maksimum 
seviyeye çıkartacaktır. Farklı içerikli 
ağız ve boğaz gargaralarının kulla-
nımı, klasik yöntem olan Ilık tuzlu 
su gargaralarda ağız içi zararlı mik-

roorganizmalara karşı iyi bir direnç 
sağlamada etkili olacaktır. Tansiyon 
hastalarının gargara içeriğine dikkat 
etmesi gerekir. Yüksek tuz oranı 
hastayı negatif yönde etkileyebilir, 
bu tip sistemik rahatsızlığı olan bi-
reylerin ağız bakım sularını kullan-
maları daha sağlıklı olacaktır. Güçlü 
ve optimum düzeyde bir ağız ve diş 
bakımı, ağız yoluyla vücuda girecek 
virüs vb. hastalıklara karşı direnci-
mizi yükseltecektir. Dişeti sağlığı ve 
çürük oluşumunun önüne geçmek 
istiyorsak mutlaka bu detaylara dik-
kat etmemiz gerek.” 

ACİL OLMAYAN TEDAVİLERİ 
ERTELEYİN

Vatandaşlara acil olmayan dış 

tedavilerini ertelemeleri konusun-
da uyarılarda bulunan Ayrancı, “Bu 
bağlamda hastalarımıza acil bir 
semptom olmadığı sürece rutin diş 
tedavilerini ertelemelerini öneriyo-
ruz. Örneklendirecek olursak, plak 
ve diş taşı temizliği, eksik diş olgusu-
na bağlı protez diş tedavisi, implant 
cerrahisi gibi tedaviler acili ’yet arz 
etmemektedir. Acili ’yet arz eden 
tedavileri de kısaca sıralayacak olur-
sak, travma sebebiyle zarar görmüş 
dişler, akut pulpitis teşhisi konan 
ağrılı dişler, şişmiş kanamalı ve en-
feksiyonlu dişeti, yüksek enfeksiyon 
ve ağrı şeklinde süre gelen kist, gö-
mülü diş cerrahisi diyebiliriz. Bu dö-
nemde hastanın isteğine bağlı teşhis 

ve tedavi protokolü uygulamak çap-
raz kontaminasyon riskini artıraca-
ğından dolayı, hekimin radikal ka-
rarlar alması bu noktada önemlidir. 
Ticarî kaygıdan uzak, insan sağlığını 
en üstte tutan bir hekimlik anlayışı 
bu dönemde izlenmesi gereken bir 
yoldur” diye konuştu.

KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ 
TEDBİRLERDEN GÜÇLÜ DEĞİL!
Dental tedavilerde risk faktörleri 

de anlatan Ayrancı, “ Dental tedavi-
lerde solunum yoluyla yayılabilecek 
bir çok hastalık vardır. Soluma yolu 
ile hastaya ve hekime bulaşan zarar-
lı bakteri veya mikroorganizmaların 
vücutta açtığı tahribat maalesef bu 
tür dönemlerde geri dönüşü olma-

yan sonuçlara sebebiyet verebilir. 
Bu zararlı ajanların solunum yolu ile 
bulaşmasında etkili olan faktörlere 
biyoaerosol denmektedir. Hasta he-
kim ilişkisinde kesinlikle göz önünde 
bulundurulması gereken bir durum-
dur. Biyoaerosoller çeşitli sebep-
lerden köken alabilir. Hasta yakını, 
hekim, hekim yardımcısı, non-steril 
tedavi prosedürü, ortamın havasız-
lığı dental tedavilerde solunum yolu 
ile bulaşabilecek enfeksiyonlara bir 
sebeptir. Mecburi bitirilmesi gere-
ken tedaviler ve acil müdahale ge-
rektiren durumlarda kendimizi ve 
hastayı yukarıda yazılan risklerden 
korumak için mutlaka hekimin ve 
hastanın gözlük kullanması, N95 

tipi maske kullanımı, hatta hekimin 
koruyucu şeffaf bariyer kullanması, 
mümkünse hekim ve hekim yar-
dımcısının çift eldiven takması bu-
laşma riskini minimize edecektir.  
Bu dönemlerde hekim tedaviyi en 
pratik ve akılcı teşhis tedavi planıyla 
bitirmeli, geri kalan tedavi planla-
masını güvenli zamana ertelemeli-
dir. Bekleme odasında ve hasta ba-
kılan alanda havalandırmaya dikkat 
edilmeli, Çapraz enfeksiyon olma-
ması adına hastalar birbirlerine me-
safelendirilmelidirler. Rutin alışkan-
lıklarımızı bırakıp geniş zamanlara 
randevularımızı yaymalıyız, olduk 
kadar hastaların bekleme odasında 
kalabalık yapmamasına özen gös-
termeliyiz, kesinlikle refakatçi kabul 
etmemeliyiz ve kliniğimizin steri-
lizasyon- dezenfeksiyonuna dikkat 
etmeliyiz.  Tekrarlamakta fayda 
gördüğümüz nokta kişisel bakım ve 
sosyal mesafe kuralına uyma. Diş 
hekimi gözüyle yaklaşacak olursak 
diş fırçalama ve ağız gargarası bizim 
diğer önerilerimiz. Bu tür pandemik 
hastalıkların geçmişini araştırdığı-
mızda insanların kalabalık ortamda 
bulunmaması, karantina kurallarına 
uyup evlerinde kalması, kendilerini 
dış dünyadan izole etmelerinin has-
talığın yayılmaması adına ne denli 
önemli hassas bir durum olduğunu 
görebiliriz. Unutmamak gerek ko-
ronovirüs alacağımız tedbirlerden 
daha güçlü değildir! Her şey bizim 
elimizde” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Su, canlıların hayatını sürdürmesi 
için gerekli olan ve bu sebeple hayati 
önem taşıyan, dünya üzerindeki en mu-
cizevi nimettir. 

İnsan vücudu büyük oranda sudan 
oluşmaktadır. Vücudumuzdaki su ora-
nı yasam sürecimiz boyunca değişim 
göstermektedir. Yeni doğan bir bebekte 
vücut ağırlığının yüzde 75’i sudan oluş-
makta iken bu oran çocuklarda yüzde 
70, yetişkinlerde yüzde 60 ve yaşlılarda 
yüzde 50 şeklindedir. Yetişkin bir insan, 
bir kısmı yiyeceklerden karşılanmak 
üzere günde 2-3 litre suya ihtiyaç duyar.

Suyun insan vücudundaki rolü ise 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Beynin yüzde 75’i sudur. (Orta dere-
cede susuz kalmak, baş ağrısı ve baş 
dönmesine yol açabilir.)
• Su nefes almak için gereklidir.
• Vücut sıcaklığını düzenler.
• Tüm hücrelere besin ve oksijen taşır.
• Kanın yüzde 92’si sudur.
• Nefes almak için oksijeni nemlendirir.
• Hayati organları korur ve yastık görevi 
görür.
• Gıdayı enerjiye çevirmeye yardımcı 
olur.
• Besinlerin emilimine yardımcı olur.
• Atıkları uzaklaştırır.
• Kemiklerin yüzde 22’si, kasların yüzde 
75’i sudur.

***
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 

milyar km3’tür. Bu suların yüzde 97,5’i 
okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su 
olarak, yüzde 2,5’i ise nehir ve göllerde 
tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar 
az olan tatlı su kaynaklarının da yüzde 
90’ının kutuplarda ve yeraltında bulun-
ması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla 
yararlanabileceği elverişli tatlı su mikta-
rının ne kadar az olduğu anlaşılmakta-
dır.

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yak-
laşık 643 mm olup, yılda ortalama 501 
milyar m3 suya tekabül etmektedir. Bu 

suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su 
yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaş-
malar yoluyla atmosfere geri dönmek-
te, 69 milyar m3’lük kısmı yeraltı suyu-
nu beslemekte,158 milyar m3’lük kısmı 
ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki 
akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı 
havzalardaki göllere boşalmaktadır. Ül-
kemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 
193 milyar m3 civarındadır.

Dünya ortalamasına yakın seviye-
lerde Türkiye’de de suyun yüzde 73 ‘ü 
tarımda, yüzde 16’sı konut ve yaşam 
alanlarında, yüzde 11’i sanayide kulla-
nılıyor.

Ülkemizde tarımsal sulamanın 
yüzde 75’i salma sulama, yaygın de-
yimiyle vahşi sulama ile yapılıyor. Son 
yıllarda yapılan destekleme ve çabalara 
rağmen, damla sulama oranı yüzde 5, 
yağmurlama sulama alanı yüzde 20 
seviyesinde. Dolayısıyla suyun verimli 
kullanıldığı söylenemez.

Dünya nüfusu (8 milyar) ve artan 
tüketime paralel olarak, bu nüfusun te-
mel ihtiyaç (Su, Gıda ve Enerji) talepleri 
de artmaktadır. Hayatımızın vazgeçil-
mezi suyun döngüsünü şu şekilde izah 
edebiliriz.

***
İslâm dini temizliğe büyük önem 

vermiş ve bunu başta namaz olmak 
üzere bazı ibadetlerin ön şartı saymış-
tır. Fıkıh terimi olarak “taharet” hem 
bedende, elbisede ve çevrede bulunan 
maddî kirlerden (necaset) hem de ab-
dest ve gusül gibi hükmî kirlilik halinden 
(hades) temizlenmeyi kapsar; her iki tür 
temizliğin tabii ve aslî aracı sudur. Bu 
sebeple fıkıh eserlerinin ilk bölümü ta-
haret konusuna ayrılmış, bu başlık altın-
da maddî ve hükmî temizlikte kullanıl-
masının câiz olup olmadığı yönünden 
suların çeşitleri, nitelikleri ve hükümleri 
üzerinde geniş biçimde durulmuştur. 

Dünyamızı şu günlerde büyük 
tehdit eden korona virüsünün temelde 

temizlik hassasiyetinin ye-
tersiz olmasından dolayı 
hızla yayıldığı bilinmekte-
dir. Gazetelerde açıklaması 
çıkan Sağlık Federasyonu 
Başkanı Raşit Dinç, ko-
rona virüsü kapsamında 
günlük hayatta alınacak 10 
basit önlem ile virüse karşı 
mücadele edilebileceğini 
açıkladı. İşte  bu önlemler:

1- El hijyenine azami 
dikkat edilmelidir. Eller sık aralıklarla en 
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yı-
kanmalı, yıkamanın mümkün olmama-
sı halinde alkol bazlı el antiseptiği veya 
alkol bazlı kolonya kullanılmalıdır.

2- Özellikle hasta kişi ve çevresi ile 
temastan sonra eller mutlaka yıkanma-
lıdır.

3- Eller yıkanmadan yüze doku-
nulmamalı özellikle kirli eller ile göz ve 
burun temas etmemelidir.

4- Öksürürken ve hapşırırken tek 
kullanımlık mendiller tercih edilmeli, 
kâğıt mendil bulunamadığı durumlarda 
dirsek içi kullanılmalıdır.

5- Hasta olmuş kişilerin dokundu-
ğu yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

6- Uzun süre kapalı ortamlarda du-
rulmamalı, oda sık sık havalandırılmalı 
ve doğrudan güneş ışığı alması sağlan-
malıdır. Et ve yumurta gibi hayvansal 
gıdalar iyice pişirilmelidir.

7- Hasta kişilerin mümkünse ka-
labalık yerlere gitmemesi, eğer gitmek 
zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun 
kapatılması, mümkünse tıbbi maske 
kullanılmalıdır.

8- Alışveriş merkezleri, toplu taşı-
ma gibi kalabalık ortamlarda mümkün 
olduğunca uzak durulmalıdır. Sağlıklı 
beslenilmeli ve yeterince uyku uyuma-
ya özen gösterilerek, bağışıklık sistemi 

güçlü tutulmalıdır.
9- Hazır gıdalardan 

uzak durularak, doğal 
ve taze besin tüketimi ile 
yararlı bakteriler içeren 
ev yoğurdu gibi besinle-
rin tüketimi artırılmalıdır. 
Tuzlu ılık su ile boğaz 
gargarası yapılması ve 
bol ılık su tüketimi virü-
sün yerleşmesini engel-
leyebilir.

10- Hastalık belirtileri olan yüksek 
ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağ-
rıları, solunum zorluğu gibi belirtiler 
başladığı zaman vakit kaybetmeden ve 
maske takılarak en yakın sağlık kurulu-
şuna başvurulmalıdır.”

***
Hayatın kaynağı ve bilinen bütün 

hayat formlarının vazgeçilmez öğesi 
olan su yerkürenin yapısı ve canlıların 
yaşaması için hayatî öneme sahiptir. 
“Su” anlamına gelen mâ’ kelimesi 
Kur’an-ı Kerîm’de altmış üç ayette ge-
çer.

Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’de 
muhtelif ayetlerde su bahsi geçmekte-
dir. Bunlardan birkaçını sizler ile paylaş-
mak işitiyorum:

Enam suresi 99. Ayet ” Gökten su 
indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her 
çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden 
de, kendisinden üst üste binmiş tane-
ler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurma-
nın tomurcuğundan sarkan salkımlar, 
üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri 
meydana getirdik; birbirine benzeyeni 
var, benzemeyeni var. Meyve verirken 
ve olgunlaştığı zaman her birinin mey-
vesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda 
inanan bir toplum için ibretler vardır”

Nahl suresi 10.ayet  “Gökten su 
indiren O’dur. Ondan hem kendiniz için 

içecek su hem de hayvanlarınıza yedire-
ceğiniz bitkiler verir.

Nahl suresi 11.ayet  “ Allah o su ile 
size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha 
türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda 
düşünen bir topluluk için büyük ibret 
vardır.”

Nahl suresi 65.ayet  “Allah gökten 
su indirip onunla ölmüş toprağa hayat 
vermektedir. Kuşkusuz bunda dinle-
mesini bilen bir topluluk için açık delil 
bulunmaktadır.”

Mülk suresi 30.ayet “De ki: “Söy-
leyin bana: Eğer suyunuz yerin dibine 
çekiliverse, size kaynağından akıp du-
ran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir?” 
buyurmaktadır.

Türkiye Diyanet İşleri tarafından, 
mülk suresinin30.ayetinin tefsiri şu şe-
kildedir:  

“Allah’ın kudretini, lutufkârlığını ye-
niden hatırlatan bu ayet 15 ve 21. ayet-
lerle bağlantılı olup kuvvetli ihtimalle Hz. 
Peygamber ile müşrikler arasında ge-
çen bir tartışmanın sonucu olarak onla-
ra yöneltilmiş eleştiri ve uyarı amaçlı bir 
sorudur. 15. ayette Allah’ın yeryüzünü 
kullanışlı hale getirdiği ifade edildikten 
sonra insanlardan O’nun yarattığı rı-
zıklardan yararlanmaları istenmiş; 21. 
ayette de rızkın Allah’a ait olduğu, O 
verdiği rızkı kestiği takdirde rızık verecek 
birinin asla bulunmayacağı bildirilmiş-

ti. Burada da rızıkların en önemlisi ve 
hayatın ana unsuru olan suyun yerin 
derinliklerine çekilmesi halinde Allah’tan 
başka yeryüzünde su yaratacak bir 
gücün bulunmadığına işaret edilerek, 
böylesine eşsiz kudretin sahibi yüce Al-
lah’ı bırakıp da bâtıl tanrılara tapanlar, ne 
kadar yanlış bir yolda oldukları üzerinde 
düşünmeye çağrılmaktadır”. ( Kur’an 
Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 425-426)

Peki bütün bu açıklamaları yanında;
Vücudumuzun canlı kalmasının kayna-
ğı su. 
Tabiatta yaşamsal dengenin kaynağı 
su.
Canlıların yaşam kaynağı su
Bitkilerin yaşam kaynağı su
Enerjinin temel  kaynağı su.
Üretimin  kaynağı su.
Gıda üretimin  kaynağı su.
Ormanların yaşamasının kaynağı su.
Hayatımızın  vazgeçilmezi su. 

Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar 
hayatımızda suyun önemi var. 

Peki, Mülk suresi 30.ayette “De ki: 
“Söyleyin bana: Eğer suyunuz yerin di-
bine çekiliverse, size kaynağından akıp 
duran yeni ve tatlı bir suyu kim getire-
bilir?”

İşte o zaman, yerin ve göğün sahi-
bi alemlerin rabbi Allah’a sığınmaktan 
başka çaremiz yok.

Baki selamlar.

SUYUNUZ ÇEKİLİVERSE!

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Ali Ayrancı



8 28 MART 2020İLAN

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

ve Kalite Kontrol Elemanları,
 21-28  Yaş Arası Metal 
Enjeksiyon Makinesi 

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85

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
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Osman ibni Affan (r.a) ashabı 
kiramın önde gelenlerinden olup, ilk 
Müslümanların dördüncüsü ve Hule-
fayi Raşidin’in de üçüncüsüdür. Fil Va-
kasından altı sene sonra veya 574 se-
nesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. 
Soyu Abdi Menafta Resulullah (s.a.v) 
Efendimiz’le birleşir. Kureyş kabilesi-
ne mensup olup Emevi soyundandır. 
Annesi Erva binti Küreyz, Allah Rasulü-
nün halası Beyza’nın kızıdır. Hz. Osman 
(r.a.), iman ettiğinde pek çok sıkıntı ve 
çilelere katlandı. Amcası Hakem ibni 
Ebil As onu sıkıca bağlayarak hapsetti 
ve eski dinine dönmezse asla serbest 
bırakmayacağını söyledi. Hz. Osman 
(r.a.) dininden kesinlikle dönmeyeceği-
ni bildirince, kararlılığını gören amcası 
onu serbest bıraktı. 

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) ve 
yanında bulunan Müslümanlar İslamı 
açıkladıkları zaman, Mekke’de İslamı 
duymayan kimse kalmadı. Hz. Ebube-
kir, Said ibni Zeyd ve Hz. Osman (r.a.) 
gibi sahabiler, insanları İslam’a gizlice 
davet ve teşvik etmeye koyuldular. 
Daha sonra Hz. Ömer, Hz. Hamza ve 
Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) gibi saha-
biler de açıkça davet etmeye başladılar. 
Hz. Osman (r.a.) Müslüman olunca, 
Allah Resulü (s.a.v.) Efendimiz kızı Ru-
kıye’yi onunla evlendirdi. Bu evlilikten 
ilk çocuğu Abdullah dünyaya geldi. Ca-
hiliye döneminde Ebu Amr künyesiyle 
çağrılan Hz. Osman (r.a.) artık bundan 
sonra Ebu Abdullah künyesini aldı. 
Sonra kızı Leyla doğunca da Ebu Leyla 
künyesiyle zikredildi.

Osman (r.a) iki defa Habeşistan’a, 
daha sonra da Medine’ye hicret etti. 

Hz. Osman (r.a), ikinci defa hicret etti-
ğinde Habeşistan’da bir müddet kaldı, 
sonra Mekke’ye geri döndü. Resulullah 
(s.a.v), Medine’ye hicret etmekle em-
rolunduğunda, Hz. Osman (r.a.) diğer 
Müslümanlarla birlikte Medine’ye hic-
ret etti. O, Medine’ye ulaştığında Allah 
Resulü’nün şairi Hassan ibni Sabit’in 
kardeşi Evse misafir olmuştu. Bundan 
dolayı Hassan, onu çok severdi. 

Allah Resulü (s.a.v.) onu Mekke’de 
Abdurrahman ibni Avf ile kardeş yaptı. 
Hicretten sonra Medinei Münevvere’de 
gerçekleştirilen kardeşlik akdinde ise 
Evs ibni Sabit (r.a.) ile kardeş ilan edildi. 

Hz. Osman’ın kılıcı Hz. Osman 
(r.a.), hanımı Rukıye (r.a.) ağır hasta 
olduğu için, Resulullah (s.a.v) Efendi-
miz’in izniyle Bedir Gazvesi’ne katılma-
mıştı. Hz. Rukıye (r.a.), ordu Bedir’de 
bulunduğu esnada vefat etmiş, zaferin 
müjdesi Medine’ye ulaştığı gün topra-
ğa verilmişti. Fiili olarak Bedir’de bu-
lunmamış olmakla birlikte Rasulullah 
Efendimiz (s.a.v), Hz. Osman’ı Bedir’e 
katılanlardan saydı ve ganimetten ona 
da pay ayırdı. Hz. Osman (r.a.), Bedir 
hariç, bütün savaşlara katıldı. Rasu-
lullah Efendimiz (s.a.v), Zatür Rika ve 
Gatafan seferlerinde onu Medine’de 
yerine vekil olarak bıraktı. 

Birinci hanımı Rukıye (r.a) vefat 
edince, Allah Resulü (s.a.v) onu diğer 
kızı Hz. Ümmü Gülsüm (r.a) ile evlen-
dirdi. İnsanlık tarihi boyunca Hz. Os-
man’dan başka hiç kimse bir Peygam-
berin iki kızıyla da evlenmemiştir. Bu 
sebeple Hz. Osman’a, “iki nur sahibi” 
manasına Zinnureyn lakabı verilmiştir. 
Hicretin 9. senesinde Ümmü Gülsüm 

(r.a) da vefat etti. Mekke 
devrinde Habeşistan’a 
hicret eden Osman (r.a), 
Medine dönemi boyunca 
sürekli Resulullah (s.a.v) 
Efendimiz’le birlikte ol-
maya gayret etti.

Hz. Osman (r.a.), 
zengin bir tâcir, mükem-
mel ve zarif bir cemiyet 
adamı idi. Medine’de 
Müslümanların ihtiyaç 
içinde bulundukları her durumda onla-
ra yardım eder, bilhassa ordu techizin-
de hiç bir fedakarlıktan sakınmazdı. Bu 
sebeple onun zenginliği medhedilmiş 
ve başkalarına örnek gösterilmiştir. Hz. 
Osman (r.a.), iffet ve haya yönünden 
de örnek bir şahsiyettir. Allah Resulü 
(s.a.v), meleklerin bile ondan haya 
ettiğini haber vermiştir. Hz. Ebubekir 
(r.a.) halife seçilince Hz. Osman (r.a.) 
ona beyat etti. Hz. Ebubekir, halifeliği 
boyunca onunla hep istişarede bulu-
nurdu. Hz. Ebubekir’in vefatından ev-
vel, Hz. Ömer’i (r.a.) halife tayin ettiğini 
bildiren belgeyi Hz. Osman (r.a.) kale-
me aldı. Ebubekir (r.a.), Hz. Osman’ın 
(r.a.) yazdıklarını ona tekrar okuttuktan 
sonra mühürletti. Osman (r.a.), yanın-
da Hz. Ömer ve Üseyd bin Said (r.a.) 
olduğu hâlde dışarı çıktı ve oradakilere 
“Bu kâğıtta adı yazılan kimseye beyat 
ediyor musunuz” diye sordu. Onlar 
da “evet” diyerek bunu kabul ettiler. 
Hz. Ömer (r.a.), son haccında Allah 
Resulünün hanımlarının da hacca git-

melerine izin verdi. Yan-
la¬rında da Hz. Osman 
ile Abdurrahman ibni Avfı 
(r.a.) gönderdi. Osman 
(r.a) ara sıra: “Dikkat 
edin, kimse hanımlara 
yaklaşmasın ve bakma-
sın!” diye nidâ ediyordu. 
Müminlerin anneleri ise, 
develerin üstündeki hev-
declerde idiler. 

Hz. Osman (r.a), 644 
senesinde halife seçildikten sonra, Hz. 
Ömer’in (r.a.) yolunu izleyerek siya-
setini devam ettirdi. Onun zamanında 
ordudaki asker sayısı daha da arttı ve 
fethedilen topraklar genişledi. Başta 
Sasani İmparatorluğu’nun son eyaleti 
Ermeniye olmak üzere, Kuzey Afrika kı-
yıları ve Anadolu’nun bir bölümü İslâm 
devletinin hudutları içine dahil edildi. 
Hz. Osman (r.a), hilafeti devraldığında 
İslam fetihleri hızlı bir şekilde devam 
ediyordu. Osman (r.a.), İslami tebliğin 
girmiş olduğu yayılma sürecini aynı 
hızla devam ettirmeye çalıştı. Erme-
nistan, Horasan, Kuzey Afrika, Kıbrıs, 
Trablus ve Taberistan’ı fethetti, İran’da-
ki ayaklanmaları bastırıp merkezi yö-
netimin nüfuzunu yeniden tesis etti. 
İslam ordularının önündeki mâniler 
kaldırıldıktan sonra Hz. Osman (r.a.), 
komutanlarına hiç vakit kaybetmeden 
Cebel-i Tarıkı geçerek Endülüs’e gir-
meleri emrini verdi.

Diğer taraftan Muaviye (r.a), Hz. 
Osman’dan izin alarak, Suriye sahille-

rinde oluşturduğu donanma ile Akde-
niz’e açılmış ve müslümanlar denizler-
de de Bizans’a karşı varlık göstermeye 
başlamışlardı. Bir müddet sonra Mu-
aviye, donanmasıyla denize açılarak, 
Kıbrıs Adası’na çıktı. Abdullah ibni Sad, 
Mısır’dan onun yardımına gitti. Kıbrıs, 
yıllık yedi bin dinar cizye ile İslâm ha-
kimiyetini tanımak zorunda kaldı. (Hicri 
28) Bu miktar onların Bizans İmpara-
toruna ödediği meblağ idi. O günlerle 
ilgili bir hâtırayı Cübeyr ibni Nefir (r.a) 
şöyle anlatır: “Kıbrıs fetholununca, 
ahalisi dağıtıldı. Halk birbirine ağlıyor, 
üzüntü duyuyordu. O esnada Ebüd 
Derda Hazretleri’ni, tek başına oturmuş 
ağlarken gördüm. Ona: «Ey Ebüd Der-
da! Allah’ın, İslamı ve Müslümanları 
üstün kıldığı bir günde seni böylesi-
ne ağlatan nedir?» diye sordum. Şu 
cevabı verdi: “Yazıklar olsun sana ey 
Cübeyr!.. İnsanlar Allahın emrini terke-
dince, O’nun katında ne kadar da de-
ğersizleşiyorlar. Bunlar bir zaman, ikti-
dar ve mal mülk sahibi, güçlü kuvvetli 
kişilerdi. Allahın emirlerini terk ettikleri 
zaman, işte gördüğün bu duruma düş-
tüler.” (İbnül Esir, el Kamil, III, 96-97; 
Ebu Nuaym, Hilye, I, 216-217) Ashabı 
kiramın, mağlub ettikleri düşmanları 
hakkındaki bu müşfikane duyguları ne 
kadar ibretlidir. Gözleri, onların malın-
da mülkünde değil, gönüllerinin Allah’a 
yönelmesinde… Hz. Osman devrinde 
Bizans’a karşı kazanılan en parlak ve 
kesin zaferlerden birisi hiç şüphesiz 
Zatüs Sevari deniz savaşıdır. Abdul-
lah ibni Sad’ın komutasındaki İslâm 
donanması, İskenderiye açıklarında 
Bizans İmparatoru Konstantin komu-

tasındaki büyük donanmayla karşı 
karşıya geldi. Bizanslıların gemi sayısı 
hakkında verilen bilgiler, beş yüz ile se-
kiz yüz arasında değişmektedir. İslâm 
donanmasının sahip olduğu gemi sa-
yısı ise iki yüz civarındaydı. Yapılan sa-
vaşta Bizanslılar büyük bir mağlubiyete 
uğratıldı. Konstantin, Sicilya Adası’na 
sığınmak zorunda kaldı. Sicilya ahali-
si İmparatorun zulmünden usanmış 
olduklarından Kostantini öldürdüler. 
Hicretin 32. senesinde Muaviye (r.a) 
gemilerini İstanbul’a kadar gönderdi. 
Osman (r.a) zamanında topraklar çok 
genişlemiş ve zenginlik iyice artmıştı. 
Maddi imkanların genişlemesiyle bazı 
ictimai değişmeler de başladı.

Hz. Osman’ın (r.a.) hilafeti 12 
sene sürdü. Hilafeti esnasında yaptığı 
mühim hizmetlerden biri de, Ebubekir 
(r.a) zamanında toplanıp Mushaf hali-
ne getirilmiş olan Kuranı Kerim’i tekrar 
kontrol ettirerek çoğaltıp çeşitli mer-
kezlere dağıtması oldu. Önceki halifeler 
gibi Osman (r.a) da çok hadis rivayet 
etmemiştir. Onun Resulullah (s.a.v) 
Efendimiz’den rivayet ettiği hadis sayısı 
146’dır. Hz. Osman (r.a), asiler tarafın-
dan 22 gün muhasara edildikten sonra 
17 Haziran 656 Cuma günü Medine’de 
şehit edildi. Şehid edilirken Hz. Hasan 
ve Kelb kabilesinden olan zevcesi Naile 
binti Ferafisa yaralandı. Hz. Osman’ın 
naşı, geceleyin hanımı ve birkaç sami-
mi dostu tarafından, gizlice defnedildi. 
Hz. Osman’ın (r.a.) şehit edilmesiyle 
başlayan dönem, İslam tarihinde bir 
dönüm noktası teşkil etmiş, bu tarihten 
sonra iç karışıklıklar ve fitneler birbirini 
takip etmiştir.

HZ. OSMAN’IN (R.A.)

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Merkez ve 28 ilçe merkezinde halkın yoğun kullandığı alanların yanı sıra 3 bin 66 resmi binayı dezenfekte eden Büyükşehir, dezenfeksi-
yonunu yaptığı toplu ulaşım araçları ve işyerlerine “Panik Yok Birlikte Mücadele Edeceğiz” sloganının yer aldığı bilgi notları bırakıyor

Büyükşehir dezenfekte ediyor
Koronavirüsün Türkiye’de gö-

rülmeye başladığı ilk günden itiba-
ren dezenfeksiyon çalışmalarına ara-
lıksız devam eden Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 31 ilçe merkezindeki tüm 
camiler ile 28 ilçedeki okulların de-
zenfeksiyonunu tamamladı. Merkez 
ve 28 ilçe merkezinde halkın yoğun 
kullandığı alanların yanı sıra 3 bin 66 
resmi binanın dezenfeksiyonunu ya-
pan Büyükşehir, dezenfeksiyonunu 
yaptığı toplu ulaşım araçları ve işyer-
lerine “Panik Yok Birlikte Mücadele 
Edeceğiz” sloganının yer aldığı bilgi 
notları bırakıyor.Konya Büyükşehir 
Belediyesi, koranavirüs salgınının 
Türkiye’de görülmeye başladığı ilk 
günden itibaren vatandaşların sağ-
lığı için çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı 
kapsamında merkez ve 28 ilçede 
bugüne kadar; belediye hizmet bi-
naları, kamu kurum ve kuruluşlara 
ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, 
üniversiteler, havaalanı, otogarlar, 
askeri binalar, camiler, umuma açık 
tuvaletler, meydanlar, alt ve üstge-
çitler, yatılı Kur’an Kursları, öğrenci 

yurtları, dernek binaları ve müzeler 
olmak üzere toplam 3 bin 66 bina-
nın dezenfeksiyonunu yaptı. Büyük-
şehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, 
okullar ve resmi kurumların tamamı 
ile şehir merkezindeki tüm camilerin 
dezenfeksiyonunu tamamladı. 

PANİK YOK, ÖNLEM VAR 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, ilk gün-
den itibaren merkez ve 28 ilçede 
“Panik yok, önlem var” sloganıyla 
dezenfeksiyon çalışmalarını sürdür-
düklerini hatırlatarak; vatandaşların 
mecbur kalmadıkça sokağa çıkma-
maları gerektiğini, korunma kural-
larına uyularak bu sürecin çok daha 
sağlıklı atlatılacağını söyledi. 

ŞEHİR MERKEZİNDE 
DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI 
Dezenfeksiyon çalışmalarını 

50 ekip 110 personel ile sürdüren 
Büyükşehir, şehir merkezinde va-
tandaşların yoğun olarak kullandığı 
alanlarda da dezenfeksiyon çalış-
malarına devam ediyor. Ekipler son 
olarak Mevlana Meydanı, Mevlana 
Çarşısı, Bedesten, Alaaddin Tepesi 
çevresi, Zafer Meydanı, Kılıçarslan 
Şehir Meydanı’nın temizlik ve de-
zenfeksiyonunu yaptı. Ekipler, iş-
yerlerinin girişlerini de dezenfekte 
ederek “Panik Yok Birlikte Mücadele 
Edeceğiz” sloganının yer aldığı bilgi 
notları bıraktı. 
TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI DÜZENLİ 

OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

otobüs ve tramvaylardaki dezenfek-
siyon çalışmalarını da düzenli olarak 
sürdürüyor. 

Toplu ulaşım araçlarını kullan-
mak zorunda olan insanların sağlığı 
için büyük titizlikle çalışan Büyük-
şehir, toplu ulaşım araçları ve şehir 
merkezinde bilgilendirme broşürleri 
dağıtımını da sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ
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Fırsatçıların yeme
yaptığı zamma tepki

Öğrencilerden ‘Evde
Kal Türkiye’ çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığının ka-
rarıyla uzaktan eğitime başlayan 
ortaokul öğrencileri, Konya’nın 
Beyşehir ilçesinde öğretmenle-
rinin öncülüğünde hazırladıkları 
farkındalık videosuyla Türkiye’ye 
“evde kal” çağrısı yaptı.

Yurt genelinde korona virüse 
karşı alınan önlemler kapsamın-
da evlerinden çıkamayan Beyşe-
hir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu 
6’ıncı sınıf öğrencileri, İngilizce 
ve sınıf öğretmeni Ebru Demir’in 
öncülüğünde farkındalık videosu 
hazırladı. Türkiye’de salgına dö-
nüşen korona virüse karşı “evde 
kal Türkiye” çağrısında bulunan 
öğrencilerin görüntüleri 1 dakika 
42 saniye sürüyor.

İngilizce ve sınıf öğretme-
ni Ebru Demir, 6/D sınıfı olarak 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
yaptığı ‘hayat eve sığar’ paylaşı-
mının ardından bir farkındalık vi-
deosu hazırlamaya karar verdik-
lerini belirterek, “Hazırladığımız 
bu video klip paylaştığımız sosyal 
medya hesaplarımızda da kısa 
süre içerisinde büyük beğeni top-
ladı, karşılık buldu. Bu videoyla 
ülkemizin içinde bulunduğu bu 
durumdan selametle çıkması için 
yürütülen çalışmalara bir küçük 
katkı da bizler sunmak istedik. 
Bu maksatla öğrencilerimizle el 

ele verip evde kalmamız gerekti-
ğini içeren toplumsal mesajların 
yer aldığı bu video çalışmasını 
hazırladık. Herkesin yaşama-
sı, sağlığını kaybetmemesi için 
yapılan bu çağrılara toplumu-
muzun tüm kesimlerinin kulak 
vermesini bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Küçük öğrencilerin ‘evde kal 
Türkiye’ çağrısı yaptıkları video 
klipte ‘hepimiz okulumuzu, arka-
daşlarımızı ve öğretmenlerimizi 
özledik ama can sıkıntısı solunum 
sıkıntısından iyidir’, ’ölmek iste-
miyorsak, tedbirini al, evde kal’, 
‘dışarıya çıkmadan birçok can 
kurtarabiliriz, lütfen evde kal’, 
‘önce sizi Çanakkale Savaşı’na 
çağırmışlardı, yine gitmiştiniz 
ama bugün için evde oturmaya 
davet ediyorlar, lütfen evde ka-
lın’, ‘gün birlik olma günü, sağ-
lıklı bir yaşam için el ele verme-
liyiz Türkiye’, ‘evde kalalım risk 
almayalım’, ‘canım sıkılıyor diye 
dışarı çıkma, kendi mezarını ken-
di elinle kazma, evde kal’, ‘sende 
hayat kurtarmak istiyorsan ted-
birini al, evinde kal, can sıkıntı-
sı solunum sıkıntısından iyidir’, 
‘evde kalmak nefessiz kalmaktan 
daha kötü değildir’ şeklinde top-
lumsal mesajlar yer alıyor.
n İHA

Aksaray’da korona virüs fırsatçılarının yem fiyatlarında yaptığı fahiş artış üreticilerin tepkisine neden 
oldu. Üreticiler bir ay önce 65 TL olan bir torba yemin bugün 100 liradan satıldığını söylüyor

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım 
ve hayvancılıktan geçimini sağladığı 
Aksaray’da korona virüs tehdidinin 
ardından yem fiyatlarına yapılan fa-
hiş zamlar üreticileri zor durumda 
bıraktı. 2 ay öncesine kadar 65 TL 
olan yem fiyatlarının 100 TL’ye çık-
tığını ileri süren sektör temsilcileri, 
fırsatçıların korona virüsü kendi leh-
lerinde kullandıklarını savundu.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mah-
mut Aktürk, yem fiyatlarına yapılan 
fahiş zamların ardından üreticilere 
giderek mandıralarda incelemeler-
de bulundu. Başkan Aktürk, hay-
vancılığın en önemli giderlerinden 
birisinin yem olduğunu belirterek, 
fırsatçıların yem fiyatlarını artırdığını 
kaydetti. Başkan Aktürk, “Özellikle 
bugünlerde yem fiyatlarının anor-
mal şekilde artması gerçekten dü-
şündürücü. Özellikle 11. ve 12. ayda 
mısırın ve arpa fiyatlarının yüksek 
seyrettiği bir dönemde yem fiyatla-
rın 65 TL fiyatlara çekildiğini gördük. 
Ama bugünlerde arpa ve mısır fiyat-
ları 12. aydan daha ucuz olmasına 
rağmen, çünkü silolarımızda hükü-
metimiz, bakanlığımız stok etti fiyat-
ları yükselmesin diye. Arpa ve mısır 
fiyatlarının düşük olmasına rağmen 
yem fiyatlarının 90-100 TL’ye çıktı-
ğını endişeyle izliyoruz. Tabii özellik-

le hem dünyada, hem de ülkemizde 
görünen korona virüsten dolayı yem 
fabrikalarının fırsatçılık yaptığını dü-
şünüyoruz. Yani krizi kendi lehlerine 
fırsata çevirdiğini görüyoruz ama bu 
doğru değil. Özellikle hayvanların 
dışarıya çıkmaması, insanlarımızın 
evde kalması nedeniyle işletme-
lerimizde bulundurulması ve yem 
giderlerinin, yem kullanımının art-
ması nedeniyle daha fazla talep olu-
yor. Tabii talep arttıkça fabrikalarda 
fiyatları artırıyor. Bu fırsatçılıktan 

vazgeçmelerini istiyoruz. Çünkü on-
lar bize lazım olduğu kadar bizim de 
onlara lazım olduğumuzu unutma-
malılar. Eğer hayvancılık yemden 
dolayı veya başka nedenlerle sıkın-
tıya girerse yem fabrikaları da yem 
satacak işletmeler bulamayacaklar. 
O yüzden birbirimizi bu noktada 
destekleyelim istiyoruz. Yem fabri-
kalarına sadece şu tavsiyede bulu-
nuyoruz; bu çarkın dönebilmesi için 
bu işletmelerin devam etmesi lazım. 
Bu işletmelerin devam etmesi içinde 

yem fabrikalarının devam etmesi la-
zım. Birbirimizi destekleyelim. Bu işi 
fırsata çevirip de birbirimizin üzerin-
den para kazanmaya çalışmayalım. 
Herkes hakkını alsın” dedi.

‘DEVLETİN BİZE VERDİĞİ 
DESTEKLERDEN AYAKTAYIZ’
Üretici İsmet Üçkulak (42), yem 

fiyatındaki artışların hayvancılık 
üretiminin önündeki en ciddi engel 
olduğunu söyledi. Üretici Üçkulak, 
“Yemcilere fırsat doğdu. Yem fi-
yatlarını aşırı derecede yükselttiler. 
Yem alma şansımızı bitirdiler. Bun-
dan 3-4 ay önce arpa bin 300 lira, 
mısır bin 300 liraydı, yem ise 60 li-
raydı. Şimdi yem 100 lira olmuş, mı-
sır yine aynı para. Burada ne oldu? 
Fırsatçılık yemcilere doğdu. Biz bu 
şekilde rahatsızız. Bu şekilde de yem 
alıp veremiyoruz. Hayvan yetiştire-
meyeceğiz. Önümüze ciddi bir engel 
sundular. Şu anda biz neden ayakta-
yız? Devletin bize verdiği destekler-
den ayaktayız. Destek olmazsa zaten 
hayat yok” diye konuştu.

Üretici Yasin Üçkulak (46) ise, 
“Bu ülkeye hepimiz sahip çıkmamız 
lazım. Bu virüsü de aşarız, bu virü-
sü de atlatırız. Bu hastalık da biter 
bu millet herkes birbirine lazım. O 
yüzden herkesin üzerine düşen va-
tandaşlık görevini yerine getirmesi 
gerekir” şeklinde konuştu. n İHA

Bitkisel üretim ve hayvancılık 
tarımın iki önemli koludur. Hay-
vansal üretimde yetiştirilen evcil 
ve evcil olmayan hayvanlar bazen 
kendileri hasta olurlar bazen de has-
talığa taşıyıcılık yaparlar. Hayvan ve 
insanlarda oluşan zoonotik hastalıklar 
salgın hale gelince ekonomiye çok 
yönlü yük ve masraflar getirmektedir. 
Hayvanlarda hastalık görüldüğünde 
hastalığın hayvan kaynağında kontrol 
edilmesi daha az maliyetle mümkün 
olur iken kaynağında kontrol edilemez 
ise yayılan hastalığın ekonomiye yükü 
daha fazla olmaktadır.

Hayvan hastalıkları, insan hare-
ketlerinden de oldukça etkilenmekte-
dir. İnsanlar hastalık nedeniyle kendi 
sağlığını ön plana alınca hayvanlar 
daha fazla etkilenirler. Ülke içi hayvan 
hareketleri ve ülke dışından getiri-
len hayvanlar hastalık yayılmasında 
önemli etmenlerdir. Her ne kadar 
belgelenmiş, yetiştiricilik, üretim ve 
pazarlama sistemleri kayıt altında olsa 
bile bazı durumlarda karşılaşılmakta-
dır. 

Dünya bankası kayıtlarına göre 

(Kaynak: Dünya Bankası, 2012.) Ka-
sım 2002- Mayıs 2007  tarihleri ara-
sında SARS dahil olmadan toplam 
maliyet 48.239 milyar, yıllık olarak 
2.301.380.952  ABD Dolarına denk 
gelmektedir. SARS’ın maliyeti 41.500 
milyar, yıllık 1.976.190.476 ABD Do-
ları olarak tahmin edilmiştir. Ayrıca, 
bu hesaplamalara dahil edilmeyen 
bazı hastalıklarda mevcuttur. Örneğin 
HIV/AIDS için günümüzde kontrol 
programlarına yıllık 10 milyar dolar 
harcanmaktadır. Bir grip pandemisi 
durumunda, orta dereceli bir salgın 
455 milyar, ciddi derecede bir salgın 
ise 3,1 trilyon ABD Dolarına mal ola-
bilecektir. Gelişmekte olan ülkelerde 
sağlık sistemlerine yıllık olarak har-
canacak yaklaşık 3 milyar dolardan 
küresel toplum her yıl için yaklaşık 
20-40 milyar dolar kazanacaktır(Jo-
nas, 2012).

Kaynaklara göre insanlarda görü-
len mevcut enfeksiyonların % 60’ının 
zoonotik olduğu, her yıl 5 yeni insan 

hastalığının ortaya çıktı-
ğı ve bunun 3’ünün hay-
vansal kökenli olduğu, 
potansiyel biyoterorizm 
ajanlarının % 80’inin 
zoonotik patojenler ol-
duğu ve yeni oluşan pa-
tojenlerin de % 75’inin 
hayvanlardan insanlara 
geçtiği belirtilmektedir. 
Sağlık problemi dikkate 
alındığında hem insan 
hem de hayvan sağlığı açısından 
veteriner hekimlerin rolü açıkça gö-
rülmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde 
insan, hayvan ve çevre arasındaki 
ilişkinin en iyi şekilde kurulabilmesi 
hastalık oluşumu ve yayılmasını en 
aza indireceği düşünülmektedir.  Ta-
rımsal üretim alanlarında ki bilinen 
birçok hayvan türü bulunmakta, gıda 
olarak tükettiğimiz ürünler hastalık 
ve zararlılardan arta kalan ürünler 
olduğundan birim alandan daha fazla 
verim almak için onların zararlarını en 

aza indirmemiz gerek-
mektedir. Gıda güvenliği 
ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için yetiştiri-
cilik konularında bilgi ve 
tecrübenin paylaşılması 
yanında etkili bir planla-
ma yapılması gereklidir. 

Tarımsal alanlara ve 
ülke sağlık sistemlerine 
yapılacak olan yatırımlar 
hem tarım ürünlerinde 

verim garantisi ve toplum sağlığı açı-
sından hem de ekonomik anlamda 
büyük faydalar sağlayacaktır. Bu tür 
yaklaşımın benimsenmesi ile her iki 
alanda kazanımlara yol açacak ve ülke 
ekonomisine uzun vadede pek çok 
fayda sağlayacaktır. 

Bütün Dünyada ve ülkemizde 
geçtiğimiz yıllarda görülmüş olan kuş 
gribi insan sağlığı, hayvan sağlığı, 
çevre ve gıda güvenilirliği ile birlikte 
bazı sosyal hadiselere yol açmıştır. 
“Korunma Tedaviden İyidir” prensibi 

ile oluşturmuş olduğu hayvan sağlığı 
stratejisi de AB içerisinde bu konuya 
verilen  önemi göstermektedir.

Tarım alanlarında verimliliği yük-
sek ve sağlıklı düzeyde tutabilmek için 
bu alanların ihtiyaçları ve yapılması 
gerekenler bölgesel düzeyde belirle-
nerek önceden yerine getirilmelidir. 
İnsan ve hayvanın hastalandığı gibi  
toprak ve bitkide hastalanmaktadır. 
Bunlar içinde koruyucu önlemler 
alınmalı ve uygulanmalıdır. Salgın 
hastalıklar  için alınan önlemler eko-
nomik ve birçok sosyal problemlere 
neden olduğu gerçeğinden hareketle 
tarımda alınmayan tedbirler sonunda 
gıda yokluğu veya kıtlığı ile karşılaşma 
söz konusu olabilir. Bu durum salgın 
hastalıkların sonuçlarını kat kat artır-
maktadır.

Günümüzde, yoksulluk, toplum-
daki gelir seviyesi farklılığı, enfeksiyöz 
hastalıkların artışı, çevrenin tahribi, 
antimikrobiyal direnç, gıda güvenli-
ği, küresel ısınma gibi dünyamız için 

olduğu kadar ülkeler içinde acil 
çözüm bekleyen sorunlardır. Her 
yönüyle tarımı doğrudan etkileyen 
bu etkenlere karşı resmi  önlemler 

yanında tarımla uğraşanların daha 
hassas davranmasını da gerektirmek-
tedir. Tarımsal üretimde sürdürüle-
bilirlik ve gıda güvenliği için ürün ve 
hayvan yetiştiriciliğinde, ürün taşıma 
ve pazarlanmasında çalışanların da 
bazı sağlık hizmetlerinden daha kolay 
ve ucuz yararlandırılması ve üretim 
zincirinde çalışanlar destek kapsamı-
na alınmalıdır. 

Son yıllarda tarımda çalıştırılan 
yabancı uyruklu işçilerin sayısı gide-
rek artmaktadır. Tarımsal üretimlerin 
geleceği bakımından yabancı uyruklu 
işçilerin ülkemizde kalma ve çalışma 
izinleri bir an önce açıklığa kavuştu-
rulmalı ve sağlık güvenceleri çözüm-
lenmelidir. Ayrıca günü birlik çalışan 
ve sosyal güvenceleri olmayan tarım 
işçileri içinde bir destek formülü bu-
lunmalıdır. 

Sağlıklı ve sürekli tarımsal üretim 
dileklerimle hoşça kalınız. 
(Devam edecek)

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER SALGIN HASTALIKLARIN ÇEVRE VE TARIMA ETKİLERİ (5)

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Seydişehir ilçesindeki Le-
man-Kadir Parıltı Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Devlet Hasta-
nesi’nde kullanılmak üzere maske 
üretmeye başladı. Seydişehir Le-
man-Kadir Parıltı Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin Giyim Üre-
tim Teknolojisi Alanı öğretmenleri 
ve öğrencileri, dünyayı etkisi altına 
alan yeni tip koronavirüse (Ko-
vid-19) karşı alınan tedbirler kapsa-
mında Seydişehir Devlet Hastane-
sinin ihtiyacını karşılamak amacıyla  
okuldaki atölyelerde maske üretimi 
çalışmalarını yürütüyor.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar,  yaptığı açık-
lamada, maske üretimine yönelik 

okul bünyesinde ne yapılabileceği 
düşencisi ile bir alt yapı çalışması 

yaptıklarını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Sonucunda, bu işi ya-
pabileceğimize karar verdik. Şu 
anda sadece öğretmenlerimizin 
çalışması ile Seydişehir Devlet 
Hastanesinin İhtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla solunum koruyucu 
maskelerin seri üretimi yapmaya 
başladık. Daha sonra ihtiyaç olur-
sa öğrencilerimiz için üreteceğiz. 
Öğretmenlerimize, dışarıdan des-
tek alacağımız vatandaşlarımızla 
birlikte inşallah yardımcı olmaya 
çalışacağız. Okul idaremize, giyim 
bölümü öğretmenlerimize teşekkür 
ederim.” n AA

Öğretmenler maske üretimi yapıyor

Beyşehir’de Göl Feneri 
Derneği aşevi, aş dağıtıyor

Aşağı Eşenlerli gençlerden 
yaz için hummalı çalışma

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Göl Feneri Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği tarafından yürütü-
len ücretsiz aşevi hizmetinin ara-
lıksız olarak devam ettiği bildirildi. 
Dernek Başkanı Hasan Takavcı, 
yaptığı açıklamada, ilçe merke-
zinde 12 mahallede gerçekleşti-
rilen yaşlı, muhtaç ve engelliler 
için sıcak yemek dağıtımının taşra 
mahallelerinde de yürütüldüğünü 
belirtti.

Takavcı, koronavirüs salgını 
dolayısıyla gerçekleştirilen aşevi 
hizmetinde hijyen kurallarına aza-
mi dikkat edilerek hizmetin yürü-
tüldüğünü vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Tüm sefer taslarımız 

kişiye özel şekilde ayrılmış olup, 
ayrıca menümüz yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızın vücut direnç-
lerini daha da artırmaya yönelik 
olarak düzenlenmiştir. 

Aşevi hizmetimizi derneği-
mize ait bir aracımız ve Beyşehir 
Belediyesi’nin tahsis ettiği iki araç 
olmak üzere üç araçla yürütmek-
teyiz. Bu hizmetin devam ettiril-
mesinde maddi manevi desteği 
esirgemeyen tüm hayırsever va-
tandaşlarımıza, aşçılarımıza, yö-
netim kurulumuza, tüm emeği 
geçenlere, ayrıca dağıtımda lojis-
tik destek veren Beyşehir Beledi-
ye Başkanımıza da teşekkür edi-
yorum.” n AA

Hadim Aşağı Eşenlerli gençler 
yazın sıcak günlerinde serinlemek 
için kuyuya kar doldurdular. Ha-
dim Aşağı Eşenler mahallesinin 
en zirve noktasında bulunan ve 
yıllar önce içerisine kar doldurup 
yazın sıcak günlerinde serinlemek 
amacı ile pekmez ile karıştırıp ye-
mek için açılan kuyuya gençler 
imece usulü kar doldurdular.

Mahallenin en zirve noktasın-
da bulunan kuyuya kar doldur-

mak için mahalle meydanında 
toplanan gençler şenlik havasın-
da dağa çıkarak kuyuya kar dol-
durdular. “Atalarımızdan bize de 
miras kalan bu geleneği yaşatıp 
yazın sıcak günlerinde hemşehri-
lerimizi bir nebze de olsa serinle-
tebiliyorsak ne mutlu bize” diyen 
gençler “Bu geleneği bizler ata-
larımızdan miras olarak aldık ve 
çocuklarımıza da miras olarak bı-
rakacağız” dedi. n HABER MERKEZİ

Yardım faaliyetleri yanında toplumsal olaylara da duyarlılık gösteren Hayatı Paylaşanlar 
Derneği, şimdilerde maske üretimi yaparak koronavirüse karşı mücadeleye destek oluyor  

Gönüllü olarak 
maske üretiyorlar 

Çin’in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan ve oradan bütün dünyaya 
yayılan koronavirüse (Kovid-19) 
karşı mücadele tüm yurtta devam 
ediyor. Konya’da faaliyet gösteren 
Hayatı Paylaşanlar Derneği gerçek-
leştirildiği faaliyetler ile adından söz 
ettiriyor. Yardım faaliyetleri yanında 
toplumsal olaylara da duyarlılık gös-
teren dernek üyeleri, Koronovirüse 
karşı etkin görev yürüten başta sağ-
lık çalışanları olma üzere Emniyet 
ve Jandarma personellerine dernek 
hizmet binasında kurdukları atöl-
ye ile gönüllü olarak maske dikimi 
gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikleri 
maske üretimi hakkında bilgi veren 
Hayatı Paylaşanlar Dernek Başkanı 
Şahin Akkaş, “Küresel olarak dünya 
ve ülkemiz zor zamanlardan geçi-
yoruz. Çin’in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan ve oradan bütün dünyaya 
yayılan koronavirüse (Kovid-19)’den 

ülkemiz de etkilendi.  Bu durumda 
ekin bir şekilde yer alan başta Sağ-
lık çalışanları ile emniyet ve jandar-

ma personellerin en büyük ihtiyacı 
maske. Bu bağlamda sosyal olaylara 
dernek olarak gösterdiğimiz duyar-

lılık ardından derneğimizde gönül-
lülerimi ile birlikte harekete geçtik 
ve derneğimizde gönüllülerimiz ile 
birlikte günlük bin 500, iki bin ara-
sında maske dikimi gerçekleştiriyo-
ruz. Maskelerimizi sahada görev ya-
pan personellerine hediye ediyoruz. 
Diktiğimiz maskelerin bir partisinin 
dağıtımını gerçekleştirdik. Maskele-
rimizin üretimi devam ediyor. Mas-
kelerin dikimi bittikçe maskeleri üc-
retsiz bir şekilde ulaştırmaya devam 
edeceğiz. Derneğimizin en hassas 
noktası vatan ve bayraktır. Bu tür 
programlarımıza devam edeceğiz. 
Hayati Paylaşanlar Derneği, Kon-
ya’da doğmuş, Anadolu’nun bağ-
rından çıkmış iyili hareketidir. Bu 
alanda tek nokta vatan ve bayraktır. 
Herhangi bir yere bağlı değildir. Bize 
isteyen herkes katılabilir” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Güneşin doğuşunda gizliydi özgür-
lük… Göz alabildiğince doğanın gü-
zelliğini gözlerimizin önüne seriyordu. 
Rahatlıyorduk, seyre dalarken uçsuz 
bucaksız gökyüzünü… Doğanın rengini 
yansıtıyordu tüm ihtişamı ile…

Sakin ve dingin akan bir derede giz-
liydi özgürlük… Her şeye hayat vermek 
için yavaş yavaş yol alan… Önüne ne 
engel çıkarsa çıksın, şikâyet etmeden, 
öfkelenip suyunu köpürtmeden etrafın-
dan dolaşıp devam eden… Kendinden 
olanı, başkalarına sunmaktan asla vaz-
geçmeyen… 

Gök kubbede süzülen minik bir 
serçenin kanatlarında gizliydi özgür-
lük… Alabildiğince mesafeleri kat edip 
cıvıltısıyla eşsiz bir açık hava konseri 
sunan… Bağımsızlığın en naif örneği…

Bir ağacın göklere doğru uzanan 
en üst dallarındaki al elmada gizliydi 
özgürlük… Güneşin tüm aydınlığının 
yüzeyine buseler kondurduğu… Hafif 
esen rüzgâr ile şakalaşan… 

Ağacın köklerinde gizliydi özgür-
lük… Toprak ana ile anlaşma yapmış, 
ikisi de birbirine sahip çıkmaya ant içmiş 
gibi biri diğerini besliyor, diğeri öbürünü 
koruyor. Birbirlerine can oluyor, yoldaş 
oluyor, dost oluyorlar… 

Minik bir kedinin patilerinde giz-
liydi özgürlük… Yaşadığı yeri istediği 
gibi gezebilen… Her yeri kendine ev 
edinebilen… Kuru bir ekmekle karnını 
doyurup, başka bir şeye gözünü dikme-
yen… Düşmanı olan köpekle bile dost 
olabilen… 

Allah’a boyun eğilen secdede gizliy-

di özgürlüğümüz… Aciz-
liğimizi anımsadığımızda, 
ondan umduğumuzda, 
duamızı kelime kelime 
sunduğumuzda… Yü-
reğimizi inancımızla bes-
lediğimizde… Şükrümü-
zü, tevekkülümüzü eksik 
etmediğimizde… 

Evren bize çok şey 
anlatmaya çalıştı. Ufacık 
detaylar ile koca koca 
dersler verdi. Yakamızdan tutup hayat 
dersine oturtmadı bizi belki… Fakat öz-
gürlüğü sunarak anlamamızı istedi. Ev-
renin dilini öğrenmeyi reddettik. Çünkü 

biz dünyanın efendisiydik. 
Çok güçlüydük. 

Ne mi yaptık? Çeşitli 
kimyasallar ile suyu kirlet-
tik. Gökyüzüne ve güneşe 
zarar verdik. Yaşam kay-
nağı olan suyu sağlıkla 
içemez olduk. Mevsimleri 
değiştirdik. Ne güneşin 
keyfini çıkarabildik ne de 
karın eğlencesine eriştik. 
En özgür biz olmalıydık. 

Çünkü çok güçlüydük.
Ağaçları kestik. Bizler için sunduk-

ları tüm güzellikleri yok ettik. Toprak ile 
dostluğunu bozduk. Birbirlerine hayat 

yoldaşı olamadılar. Çünkü her şey bize 
boyun eğmeliydi. Biz çok güçlüydük. 
Evreni avucumuzun içene alabilir, ona 
hükmedebilirdik. Çünkü doğadakiler 
sessizdi!

Hayvanlara zarar verdik. Onları kapı 
önlerimizden, balkonlarımızdan kova-
ladık. Gelmesinler diye hiçbir şeyimizi 
onlarla paylaşmadık. Artıklarımızı bile 
minik canlara çok gördük. Soğuklarda 
sıcacık evlerimizde otururken, dışarda 
kalanları hiç düşünmedik. Çünkü sade-
ce biz önemliydik. 

Allah’a ibadetimizi bıraktık. Çünkü 
biz her şeye istediğimizde sahip olabi-
liyorduk. Çevremize hükmedebiliyor-
duk. Saptık yolumuzdan, yordamımızı 
bilemez olduk. Bencilliğimiz bitirdi bizi 
işte…

Özgür olan insanı minicik bir virüs 
evlere hapsetti. Bizim için parmaklık 
olan pencerelerimizden burnumuzu 
dahi dışarı çıkaramadan etrafı izleyebili-
yoruz. Güneş yine özgür… Su yine öz-
gür… Ağaçlar yine özgür… Hayvanlar 
yine özgür… 

Bizler dünyaya, çevremize, birbi-
rimize, kendimize yaptığımız zulmün 
mahkûmu olduk. Evren kendi diliyle 
bize yine bir ders anlatıyor. Bu sefer 
“meşguldüm, işlerim vardı, zamanım 
yoktu” gibi bahanelerin ardına saklana-
mayacağız. Çünkü hepimiz evlerimizde 
sıkılmaktayız. Şimdi düşünme ve farkı-
na varma, kendimize çeki düzen verme 
vakti. 

Bu felaket bizim mucizemiz olsun. 
Evrenin dilini dinle!

EVRENİN DİLİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Led ekranlardan evde kal çağrısı yapıldı
Konya’da vatandaşların koro-

na virüsüne karşı tedbirli olmaları 
için trafik ışıklarına “evde kal” led 
ekranlara da “Sağlık için evde kal 
Konya” yazılarıyla uyarılarda bulu-
nuldu. 

Birçok ülkede görülen korona 
virüsünün (Covid-19) Türkiye’de 
görülmesinin ardından her ge-
çen gün tedbirler artırılıyor. Sağlık 
Bakanlığının bu çerçevede aldığı 
kararlara bir destek de Konya’dan 
geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından farkındalık oluşturmak 

amacıyla şehrin birçok noktasında-
ki trafik ışıklarına ‘evde kal’ yazıları 
yerleştirildi. Ayrıca yollarda bulu-
nan led ekranlarla da vatandaşlar 
uyarıldı. Led ekranlarda, ‘Sağlık 
için evde kal Konya’, ‘Ellerinizi sık 
sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla 
yıkayın’, ‘Öksürürken veya hapşı-
rırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt 
mendille ya da dirsek içi ile kapa-
tın’, ‘Sürekli dokunulan yüzeyleri 
dezenfekte edin. Kirli ellerle ağzı-
nıza, burnunuza ve gözlerinize do-
kunmayın’ uyarıları yer alıyor. n İHA

Pazar ihtiyacını
polisler karşıladı

Annesi tarafından 
kanepede ölü bulundu

Karaman’da 33 yaşındaki bir 
kişi, annesi tarafından kanepede 
ölmüş olarak bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında 
Yunus Emre Mahallesi 2263. So-
kak’ta bulunan TOKİ evlerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, kanepede uyuyan Ömer 
Pekcan’ı (33) uyandırmaya gelen 
annesi, oğlunun hareketsiz şe-
kilde yattığını görünce durumu 
hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen özel kıyafetli 
sağlık ekipleri yaptıkları kontrol-
de Ömer Pekcan’ın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Bunun üzerine 
adrese polis ekipleri sevk edildi. 
Olay yeri inceleme ekibinin yap-
tığı incelemenin ardından Ömer 

Pekcan’ın cesedi, kesin ölüm 
sebebinin belirlene bilmesi için 
otopsi yapılmak üzere Karaman 
Devlet Hastanesi morguna kal-
dırıldı.

Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Yunak ilçesinde polis, koronavirüs nedeniyle evinde kalan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı. Yaşlı 
adam, polis memurunun pazar ihtiyaçlarını karşıladığı anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı

Yunak ilçesinde yaşayan 76 
yaşındaki Rüstem Kılıç, ilçede Çar-
şamba günleri kurulan pazar yerin-
den ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekip-
lerinden yardım istedi. Rüstem Kı-
lıç’ın evine gelen polis memurlarına 
isteklerini yazdırırken çekilen video 
dikkat çekmişti. Cep telefonuna yan-
sıyan görüntülerde polisin istekleri-
ni sorduğu Rüstem Kılıç, portakal, 
elma, domates, az da biber isterken, 
istediği biberin de acı olmasını söy-

lediği görülüyor. Görüntülerde ay-
rıca, polis memurunun Rüstem Kı-
lıç’ın isteklerini tek tek not ettikten 
sonra “3 kilo portakal, 3 kilo elma, 
1 kilo domates, az bir şey de biber” 
değil mi diye sorarak yazdıklarını te-
yit ettirdiği yer alıyor.

POLİSLE YAŞADIĞI 
DİYALOĞU ANLATIRKEN 

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yaşanan o anları anlatan Rüs-

tem Kılıç, “Emniyet mensuplarına 
telefon ettiğimde hemen geliyorlar 

ve ne istersem getiriyorlar. Hatta bir 
seferinde ekmeği beğenmemiştim. 
Bana, ‘bir dilim ekmek için bile olsa 
on sefer gider geliriz yeter ki senin 
gönlün hoş olsun’ dediler. Pazardan 
istediklerimi de eksiksiz getirmişler. 
Acı biber istemiştim tek tek seçerek 
getirmişler. Allah yar ve yardımcıları 
olsun” diye konuştu.

Yaşadığı anları anlatırken göz-
yaşlarına hakim olamayan Rüstem 
Kılıç, “Allah bu musibeti mem-
leketimizden kaldırsın iyi bir şey 

değil ama maalesef memleket zor 
durumda. Allah yar ve yardımcıları 
olsun. Benimle çok ilgileniyorlar. Ek-
meğimi suyumu tuzumu her şeyimi 
karşılıyorlar. İsimlerini bilmememe 
rağmen; ‘amca harçlığın yoksa kal-
sın para vermene gerek yok’ dediler. 
Ben Yunak emniyetinden gördüğüm 
sevgiyi hiç bir yerde görmedim. Al-
lah bütün polis memurlarından razı 
olsun, çok memnunuz. Bütün polis 
memurlarına saygı ve sevgilerimi 
iletirim” şeklinde konuştu. n İHA
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Koronaya karşı şiirle 
‘evde kal’ çağrısı

Bozkır’a proje okul 
müjdesi verildi

Yazdığı hiciv şiirleriyle bilinen 
Gönül Gözü Derneği Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin, bu kez farklı bir 
şiire imza attı. Toplumsal duyarlılık 
örneği sergileyen Şahin, yazdığı şi-
irle vatandaşlara koronavirüse kar-
şı ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.

Koronavirüse karşı Türkiye’nin 
mücadelesi devam ederken, ge-
rek Sağlık Bakanlığı gerek yerel 
yönetimler vatandaşları zorunlu 
olmadıkça dışarıya çıkmamaları 
konusundaki çağrılarına devam 
ediyor. Virüsün yayılmasını ön-
lemek için evde kalmak oldukça 
önem arz ediyor. Bu nedenle bir 
yandan tarama faaliyetleri sürer-
ken diğer yandan vatandaşların 
evde kalmasını sağlayarak virüsün 
yayılımı engellenmeye çalışılıyor. 
Devlet organlarının yanında sivil 
toplum kuruluşları ile bu konuda 
kendinde sorumluluk hisseden 
bazı vatandaşlar da vatandaşların 
evde kalmasının önemine dikkat 
çekerek çağrılarda bulunuyor. Bu 
çağrının bir örneğini de Konya’dan 
geldi. Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin, yazdığı şiirle 
vatandaşları uyardı. Daha çok hi-
civ şiirleriyle bilinen Şahin, bu kez 
toplumsal duyarlılık örneği sergile-
yerek, yazdığı şiirle “evde kal” çağ-
rısı yaptı. Şahin’in yazdığı ve sosyal 

medya hesaplarında paylaşarak 
büyük beğeni kazanan şiiri şöyle; 
Cümle cihan teyakkuzda, hiç iç açı-
cı değil ahval
Sağlığın için, sevdiklerin için lütfen 
evde kal!
Bu sese kulak verelim ki olmasın 
sonumuz izmihlal
Sağlığın için, sevdiklerin için lütfen 
evde kal! ***
Hiç iyiye gitmiyor vaziyet-i umu-
miyemiz
Velakin bizler hala bir şamata pe-
şindeyiz
Nadanlık diz boyu, nemelazımcılık-
ta zirvedeyiz
Sağlığın için, sevdiklerin için lütfen 
evde kal! ***
Ne olur, bir defa da Batı’yı kıskan-
mayalım
Bu kez bakıp sadece birazcık ibret 
alalım
Mutlu yarınlar için denilenlere 
uyalım
Sağlığın için, sevdiklerin için lütfen 
evde kal! ***
Takdir böyle imiş deyip bırakırsak 
tedbiri
Yaşamak kaçınılmaz olur başa ge-
len kederi
Paşazade’ye kulak ver, değiştir şu 
kaderi
Sağlığın için, sevdiklerin için lütfen 
evde kal!
n EMİNE ÖZDEMİR

AK Parti Bozkır İlçe Başkanı 
Kadir Güven, Bozkır’a proje okulu 
müjdesini sosyal medya hesabın-
dan duyurdu. Başkan Güven, pay-
laştığı mesajında, “İlçemizin uzun 
süredir eğitim alanında eksikliğini 
hissettiğimiz ve tüm velilerimizin en 
başta gelen isteklerinden olan proje 
okulumuz, bugün itibarıyla onaylan-
mıştır. Bu onay sonrasında Bozkır 
Anadolu Lisemiz, proje okulumuz 
olmuştur. 1992-1993 yılında eğitim 
- öğretim hayatına başlayan Bozkır 
Anadolu Lisemiz, sınavla öğrenci 
alan proje okulu ünvanı ile 2020-
2021 eğitim-öğretim yılına başlaya-
caktır. Proje okulumuz ilçemiz Eği-
tim-Öğretime kazandıralan bu yeni 
ivme ile öğrencilerimizinden daha 
inançlı ve bilinçli bir yarış ile başta 
kendi eğitim hayatlarına olmak üze-
re, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin 
geleceği noktasında, tarihimizi ve 
geleceğimizi yakışır bir şekilde tem-

sil edebilecek güzelliklerle eğitim al-
malarını dileklerimle.” Güven, proje 
okulunun tüm öğrencilere, öğret-
menlere, velilere ve Bozkır’a hayırlı 
olmasını diledi.  Güven, proje okulu 
için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
milletvekili Ziya Altunyaldız ve Milli 
Eğitim Bakanı danışmanı Prof. Dr. 
Mustafa Yavuz ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Özgür Ramazan Tunç’a te-
şekkür etti. n AA

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı

Gençlik merkezleri
81 ilde üretime geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınına karşı amansız bir mücadele 
veren sağlık çalışanları için korumalı 
maske üretimine başlandığı bildiril-
di. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, maskelerin üretildiği merkez-
lerden Ankara’da Keçiören Gençlik 
Merkezi’ni ziyaret eden Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını 
yaptı. 

Vefa Sosyal Destek Gruplarında 
gönüllü olarak görev alan gençlik 
liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü 
ile kronik rahatsızlığı bulunan va-
tandaşlara yardımcı olmaya devam 
ederken, diğer yandan da sağlık 
çalışanları için hayati önem taşıyan 
korumalı maske üretimine öncülük 
ediyor.

Bakanlığa bağlı 81 ildeki 81 
gençlik merkezinde, gençlik liderle-
rinin öncülüğünde gönüllülerin de 
katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen 
maskeler, hekimler başta olmak 
üzere sağlık çalışanlarının kullan-
ması için il sağlık müdürlüklerine 
gönderiliyor. 

KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZ BU 
MÜCADELEDE ‘BİZ DE VARIZ’ DİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, korumalı 
maske üretimi yapılan merkezi ziya-
retinde, insan sağlığının her şeyden 
önemli olduğunu vurgulayarak, şu 
değerlendirmede bulundu: “Genç-
lik merkezlerimiz, ülkemizin dört 

bir yanında gençlerimizin hem ki-
şisel gelişimleri, hem kariyerlerine 
yönelik çalışmaları, hem de sportif 
anlamdaki faaliyetlerine destek veri-
yor. Bu anlamda hakikaten çok ciddi 
bir ivme yakaladığımız bir çalışma-
nın da neticelerini aldığımız çalışma 
grubumuz var. 

Tabi ki gençlik merkezlerimi-
zin kültür, sanat, bilim, spor gibi 
pek çok alanda yaptığı çalışmalar 
var. Bununla birlikte 2019 yılında 
gönüllülük faaliyetleri kapsamında 
kazandığımız ivme, gelinen aşama 
apayrı bir boyuta ulaştı. Gençlik 
merkezlerimizin verimliliğini arttı-
rarak, katılımı daha da çoğaltarak ve 
gençlerimizin kendi kapasitelerini, 
potansiyellerini ortaya koyma açı-
sından pek çok çalışmayı her geçen 
gün gözlemliyoruz.”

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs 
salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı 
sürecin herkesin malumu olduğunu 
dile getirerek, “Bu süreç, ülkemizin 
de hamdolsun her kurumuyla çok 
güzel yönettiği bir süreç. Bunu hep 
birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu 
bağlamda da gençlerimizin bu ko-
nudaki duyarlılığı, sürece hassas bir 
şekilde katılımı ve bu konuda katkı 
sağlama isteği bizleri hem heyecan-
landırıyor, hem mutlu kılıyor. Bu çer-
çevede biliyorsunuz hem dünyanın 
hem ülkemizin maske konusundaki 
ihtiyacı göz önüne alındığında arka-
daşlarımızla birlikte başlattığımız bu 
çalışma güzel bir boyut kazandı. Bu 
vesileyle Keçiören Gençlik Merke-
zi’ndeki gönüllü arkadaşlarımızla bir 
araya geldik. Bu faaliyet 81 ilimizde-
ki gençlik merkezlerimizde başladı. 

Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede 
‘biz de varız’ diyorlar. Gençlerimizle 
her anlamda iftihar ediyoruz. Ben, 
gençlerimizi canı gönülden tebrik 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

‘HEDEFİMİZ GÜNLÜK 40 BİN 
MASKE’

Bakan Kasapoğlu, gençlik mer-
kezlerinde korumalı maske üretimi 
hedefinin günlük 500 adet olduğu-
nu belirterek, şunları kaydetti: “81 
ile baktığımızda bu sayı 40 bini bu-
luyor. Başlangıç aşaması olması iti-
barıyla birtakım hesapları revize et-
mek gerekirse günlük yaklaşık şu an 
itibarıyla 25-30 bin arası hedefimiz 
var. Bunu en kısa sürede inşallah 
yeni gönüllü gençlerimizle daha da 
artırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz 
ve biliyoruz ki bu salgını bugüne 
kadar başarılı bir şekilde ülke ola-
rak yönettiğimiz gibi, gençlerimizle 
ve milletimizle dayanışma ruhuyla, 
tedbirle, sabırla, duayla, inşallah üs-
tesinden en güçlü şekilde geleceğiz 
ve millet olarak güçlü yarınlara ay-
dınlık yarınlara hep birlikte yürüme-
ye devam edeceğiz.” 

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Ben, bu anlamda başta 
değerli gençlerimize gönüllerini or-
taya koyarak ürettikleri bu anlamlı 
maske çalışması nedeniyle teşek-
kürlerimi sunuyorum. Onlarla be-
raberliğimiz devam edecek. Biz, her 
türlü desteği sunmaya devam ede-
ceğiz. ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ 
ilkesiyle üreterek, katkı sağlayarak 
ve faydalı olarak yarınlara yürüyece-
ğiz.”  n AA

İsveç’teki Konyalılar’dan sağlık çalışanlarına jest

İsveç’in Filipstad kentinde res-
toran işleten iki Türk vatandaşı 
korona virüs salgınıyla mücadele 
eden sağlık çalışanlarına süresiz 
olarak ücretsiz pizza ikramı baş-
lattı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan korona 

virüse karşı insanlar birlik olma-
ya devam ediyor. Konya’nın Kulu 
ilçesinden İsveç’e yerleşen Erdem 
Çelik ile Mardin’nin Savur’lu il-
çesinden 20 sene önce bu ülkeye 
yerleşen Hıdır Tek, sağlık çalışan-
larına ücretsiz pizza ikram etmeye 
başladılar. Korona virüs salgını 

ile mücadele eden sağlıkçıları bir 
nebze desteklemek için böyle ka-
rar aldıklarını söyleyen Tek, ‘’Uy-
gulamayı iki hafta önce başlattık 
ve her türlü zorlukta insanların 
yardımına koşan ambulans çalı-
şanlarına süresiz ücretsiz pizza ik-
ram edeceğiz’’ dedi.

Göteborg’da 16 yıldır yaşayan 
Yusuf Ziya Aşcı da korona virüs 
tedbirleri kapsamında mücadele 
veren sağlık personellerine pizza 
hazırlayarak ikramda bulundu. Gö-
teborg kentindeki iki büyük hasta-
ne olan Sahlgrenska Hastanesi ve 
Östresjukhuset Hastanesine gö-

türülen pizzalar çalışanlara ikram 
edildi. Göteborg kentinde yaşayan 
restoran sahibi başka bir gurbetçi 
genç Sabri Temiz ise Landvetter 
bölgesinde bir huzur evindeki yaş-
lılara pizza ve içecek ikram ederek 
gönüllerini aldı. Bu zor günleri 
hep beraber aşacaklarını kayde-

den Temiz, ‘’Burası da bizim ikinci 
ülkemiz. Korona virüs nedeniyle 
devletin istediği şartlara uymaya 
çalışıyoruz. Yaşlıların bugün daha 
fazla bize ihtiyaç duyduğunu his-
sedip onları da ufak da olsa sevin-
dirmeye çalıştık’’ dedi.
n İHA
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Çocuklardaki korku için öneriler Çiftçiye yaklaşık 2 milyar lira destek 
Sağlık Bakanlığı, yeni tip ko-

ronavirüs salgını (Kovid-19) ne-
deniyle evde kalmaları gereken 
çocuklardaki korku ve tedirgin-
liğin azaltılması için ailelere, ço-
cuklarına kitap okumaları ve on-
larla oyun oynamaları önerisinde 
bulundu. Bakanlık, sosyal medya 
hesabı Twitter adresi üzerinden 
ailelere, çocuklardaki korku ve te-
dirginliğin azaltılması konusunda 
neler yapılabileceğine ilişkin öne-
riler paylaştı. “Hayat eve Sığar” 
etiketiyle paylaşılan önerilerde, 
ailelerin çocuklarına bol bol kitap 
okumaları tavsiye edildi, oyun 
oynayarak onların streslerini azal-
tabilecekleri ifade edildi. Ailelere, 
çocuklarıyla oyun hamuru, yap-

boz, kutu oyunlarıyla oynamak, 
boyama ve birlikte resim yapmak 
gibi seçenekler sunuldu. Öneriler 

arasında, ailelerin çocuklarıyla 
basit yemek tarifleri denemeleri 
de yer aldı. n AA

Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, üreticilerin he-
saplarına bugün saat 18.00’den 
itibaren 1 milyar 987 milyon 
581 bin liralık destek ödemesi-
nin yatırılmasına başlanacağını 
bildirdi. Pakdemirli, yaptığı yazılı 
açıklamada, üreticilere yapılacak 
destek ödemelerine ilişkin bilgi 
verdi. Pakdemirli, “Üreticilerimi-
zin hesabına, mevcut ödemele-
re 106 milyon 155 bin lira daha 
ilave edilerek, toplamda 1 milyar 
987 milyon 581 bin lira bugün 
saat 18.00’den sonra yatırılmaya 
başlanacak.” ifadelerini kullandı. 

Mazot gübre desteğiyle 21 
ilde 610 bin 502 üreticiye 1 mil-
yar 196 milyon lira, anaç koyun 

keçi desteğiyle 80 ilde 196 bin 
116 yetiştiriciye 580 milyon lira, 
hububat-baklagil desteğiyle 20 
ilde 46 bin 820 üreticiye 164 
milyon lira destek sağlanacağını 
bildiren Pakdemirli, dane mısır 
desteğiyle 7 ilde 9 bin 799 üreti-

ciye 22 milyon lira, hayvan hasta-
lık tazminatı kapsamında 68 ilde 
686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira 
ve tiftik keçilerine ilave destek 
çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiri-
ciye 226 bin lira ödeme yapılaca-
ğını kaydetti. n AA

Kovid-19’dan kaçarken 
dezenformasyona tutulmak!

KPSS tarihleri ÖSYM 
tarafından güncellendi

Hacı adaylarının 
işlemleri ertelendi 

Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında ÖSYM’nin 2020 sınav tak-
vimi güncellendi. Buna göre, Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı’nın 
(YKS) 25-26 Temmuz’da gerçekle-
şecek olması nedeniyle, bu tarihte 
yapılması planlanan Kamu Per-
sonel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 
Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de 
uygulanacak. KPSS Genel Yete-
nek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 
oturumları da 6 Eylül’de düzen-
lenecek. KPSS Öğretmenlik Alan 
Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül’de 
gerçekleştirilecek. 

MEB’DEN ÖSYM’YE 
SORU MÜFREDATI YAZISI

KPSS, önlisans düzeyinde 25 
Ekim’de, ortaöğretim düzeyinde 
de 22 Kasım’da yapılacak. KPSS 
Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 
27 Aralık’ta düzenlenecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 
Ağustos’ta uygulanacak. 2020 sı-
nav takviminde, 3 kez yapılması 
planlanan Akademik Personel ve 
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. 
ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 
Aralık’ta uygulanacak.  Basılı or-
tamda 2 kez yapılması planlanan 
YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 
27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bu 
sene ocak, şubat ve mart ayların-

da gerçekleştirilen e-YDS’ler ise 
yıl içerisinde 10 kez daha uygula-
nacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 
27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 
Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 
Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Ya-
bancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 
Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, 
2 kez yapılması planlanan İşyeri 
Hekimliği ve İş Güvenliği Uzman-
lığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Ka-
sım’da uygulanacak.
YKS, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 
ÖNERECEĞİ MÜFREDATLA OLACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 
yaptığı açıklamada, ailelerin ve 
öğrencilerin rahat olmasını istedi.  
Adayların gönül rahatlığıyla hazır-
lıklarını yapmaya devam etmesini 
öneren Aygün, “Adaylarımız eksik-
lerini tamamlasınlar. Onlar bizim 
evlatlarımız, geleceğimiz, onların 
mağdur olmaması için gerekenler 
yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her 
türlü duruma göre hazırlıklarımızı 
yaptık ve yapıyoruz. 

Bu kapsamda, tüm sınav ta-
rihleri gözden geçirildi ve yeniden 
düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Ba-
kanlığının önereceği müfredat ve 
kazanımlara göre önceki yıllarla 
aynı çerçevede olacak. “ diye ko-
nuştu. n AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca 
gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp 
ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının 
iki ve üçüncü taksit ödemelerini 
erteledi. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı Hac ve Umre Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden yapılan açıkla-
mada, “2020 yılında hacca gitmek 
üzere Diyanet İşleri Başkanlığı 
veya acentelere kesin kayıt yaptı-

rıp ilk taksit ödemelerini yaparak 
2. ve 3. taksit ödemelerini henüz 
yapmayan hacı adaylarımızın tak-
sit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve 
işlemler (hacı adaylarımızın eği-
timleri, valiz, kitap, malzeme dağı-
tımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi 
konular) ikinci bir duyuruya kadar 
ertelenmiştir.” ifadesine yer veril-
di. n AA

Küresel bir hale gelen Kovid-19 salgını, sayısız çevrimiçi söylenti ve sahte haber üretmiş durumda. Tüm dünya bir 
yandan Kovid-19’la savaşırken diğer yandan da “infodemik” olarak adlandırılan bu tür içeriklerle başa çıkmaya çalışıyor

Sosyal medya, sosyal dünyamız-
daki bilgileri son derece hızlı ve kap-
samlı bir şekilde öğrenmemize izin 
veren bir ortam. Dünyanın diğer böl-
gelerindeki yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınıyla ilgili haberleri veya 
bulunduğumuz mahallede meydana 
gelen anlık olayları bu sayede daki-
kalar içinde öğrenebiliyoruz. Özellikle 
hepimizin sosyal mesafe uyguladığı 
şu dönemde psikolojik sağlığımız için 
inanılmaz derecede önemli olan sos-
yal medya, birbirimizle sosyal olarak 
bağlantı kurmanın önemli bir yolu. 
Ancak sosyal medyada yer alan tüm 
bilgilere erişmek bazen endişelere yol 
açabiliyor. Çünkü insan, doğası gereği 
kötü haberlere dikkat etme eğilimin-
de ve bu durum bir şekilde kaygıyı 
arttırıyor.

Küresel bir hale gelen Kovid-19 
salgını, sayısız çevrimiçi söylenti ve 
sahte haber üretmiş durumda. Tüm 
bu belirsizliğin ortasında paniğe ne-
den olan yanlış bilgiler, sahte haberler 
ve aldatmacalar yeni tip koronavi-
rüsün patlak vermesinden bu yana 
çevrimiçi ortamda giderek yaygın-
laştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sal-
gın dönemindeki dezenformasyona 
“infodemik” kavramını yakıştırırken 
kendi web sitesinde doğru/yanlış bil-
gileri yayınlamaya başladı. Dolayısıyla 
bu durum sadece ülkemize has bir 
durum olarak değil hemen tüm ül-
kelerin savaştığı bir konu olarak tek-
rar gündeme geldi. Tüm dünya bir 
yandan Kovid-19’la savaşırken diğer 
yandan da bu tür içeriklerle başa çık-
maya çalışıyor. Yeni tip koronavirüs 
hakkında çıkan ilk dezenformasyon 
Ukrayna’da henüz daha virüsün Av-
rupa’ya yayılmadığı tarihlerde belirdi. 
Küçük bir Ukrayna köyünde dezen-
formasyonun neler yapabildiğine dair 
ilk örnekleri bu sayede görmüş olduk. 
Ukrayna’ya 18 Şubat’ta Çin’in Hubey 
eyaletinin Vuhan kentinden gelen 
uçakta 45 Ukraynalı ile 27 yabancı 
uyruklu kişiden birkaçında Kovid-19 
olduğu bilgisi hızla yayılmaya başla-
dı. Hükümetten yapılan açıklamada 
serbest bırakılanların hepsinin test 
edildiği, hiçbirinde virüse rastlanma-
dığı ve endişelenecek bir şey olmadığı 
vurgulandı. Bu kişilerin sadece ted-
bir amaçlı 14 gün karantina altında 
tutulacağı bilgisi verildi. Ancak buna 
rağmen bu kişilerin enfekte olduğu 
söylentileri bir anda sosyal medya-
da hızla yayıldı ve kargaşaya neden 
oldu. 19 Şubat’ta, Lviv bölgesindeki 
insanlar, serbest bırakılanların oraya 
getirilebileceğinden korktukları için 
bir hastanenin girişini lastikler ve ara-
balarla kapatmaya çalıştılar. Ardından 
bu grubun Novi Sanzhary’de yerel bir 
sanatoryuma götürüleceğini öğrenen 
bölge sakinleriyse aşırıya kaçarak is-
yan çıkardı. Barikatlar kuruldu ve ser-
best bırakılanların otobüsleri hareket 

etmeye başladığında protestocular 
karşılarında belirdi. Gerginlikler arttı, 
şiddetli çatışmalar başladı. İki gün sü-
ren kaos ve isyanlar, halkın hüküme-
te güvenmediği, bunun yerine sosyal 
medyada yayılan söylentilere inandık-
larının en büyük ispatıydı.

SAHTE REÇETELER, KOMPLO 
TEORİLERİ VE PARTİZAN 

YAKLAŞIMLAR
Dünya genelinde Kovid-19 hak-

kında birçok yanlış bilgi halihazırda 
dolaşımda bulunuyor. Tedavi yön-
temleriyle ilgili; yılan yağının tedavi-
ye iyi geldiği, fazla su içmenin mide 
asidini arttırdığı ve bu yeni tip koro-
navirüsü öldürdüğü, antibiyotik kul-
lanımının virüsü önlediği, sıcak sıvılar 
içmenin virüsü temizlediği, kolloidal 
gümüş sıvısı içmenin faydalı olduğu 
gibi birçok dezenformasyon mevcut. 
Sirkeler, vitaminler, çaylar, uçucu yağ-
lar ve daha birçoğu çeşitli Whatsapp 
gruplarında dolaşım halinde. Ancak 
bunların hiçbiri onaylanmış tedaviler 
veya hastalığa karşı önleyici tedbirler 
değil. Hatta bazı ülkelerdeki eyalet ve 
sağlık yetkilileri, ibuprofen etkin mad-
deli ilaçların etkinliği hakkında What-
sapp’ta dolaşan bilgilere yanıt vermek 
zorunda bile kaldı. Afrika’da virüsün 
sivrisinek ısırığından bulaştığı bilgi-
si, yüksek derecede sıcaklığın virüsü 
öldürdüğü ve hatta ABD Başkanı 
Donald Trump’ın bu şekilde hayatta 
kalabildiği iddiası bile yayıldı. Bunun 
dışında bölücülüğü, ayrımcılığı ve is-
yanı teşvik eden, panik oluşturacak 
türden partizan yaklaşımlar da yok 
değildi. Çeşitli yetkililer adına açılmış 
sahte hesaplar, terör örgütleri tarafın-
dan organize edilen ve düşmanlığı kö-
rükleyen paylaşımlar yapıldı. Yerel bir 
süpermarketteki boş rafların fotoğrafı 
panikle satın almayı tetiklerken di-
ğer taraftan halkı bankalardan para 
çekmeye teşvik eden terör örgütleri 
hesapları devreye girdi. Şehirlerin ka-
panacağı teorileri, karantina iddiaları, 
insan kaynakları departmanlarından, 
yöneticilerden veya sağlık kuruluşla-
rından geldiği iddia edilen e-postalar, 
sesli ve yazılı çevrimiçi mesajlar başı-
nı alıp yürüdü. Geçtiğimiz hafta ABD 
genelinde cep telefonlarına gelen acil 
bir mesaj Başkan Donald Trump’ın 
ülke çapında karantinayı zorunlu kı-
lacağı üzerineydi ve bu mesaj ülkede 
büyük karmaşa doğurdu. Örneğin 
ABD’de şu an dolaşımda olan birçok 
mesaj şu şekilde başlıyor: “Birleşmiş 
Milletler’e (BM) bağlı güvenilir bir 
arkadaştan”, “FBI’da bulunan bir ar-
kadaşın arkadaşı”, “Yüksek rütbeli 
bir askerden”… ABD’li yetkililer ise 
bu mesajların Rusya ve Çin’e ait işa-
retler taşıdığını belirtiyorlar.  Hasta-
lığın yayılması konusunda genellikle 
yanıltıcı tıbbi tavsiye veya yanlış bil-
gilendirmedeki artış hem ABD hem 
de Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin 

başa çıkmakta zorlandığı bir konu ha-
line geldi. Örneğin bu ayın başlarında 
İngiltere hükümeti, virüs dezenfor-
masyonunu yaymaya çalışan ve arka 
planında yer alan devlet aktörünü 
tespit etmek amacıyla başbakanlık ve 
bazı bakanlıkların bulunduğu White-
hall Caddesindeki ekipler arasında bir 
“karşı dezenformasyon birimi” kur-
ma sözü verdi. Hindistan hüküme-
tiyse sosyal medya şirketlerinden Ko-
vid-19’a dair sahte haberleri kontrol 
etmelerini istedi. Sosyal medya plat-
formlarından farkındalık kampanya-
ları başlatmasını, platformdaki yanlış 
bilgilerin kaldırmasını ve virüsle ilgili 
gerçek bilgilerin tanıtılması talebinde 
bulundu. Bu çağrılar üzerine Facebo-
ok yayınlarını kontrol etmeye, açıkça 
yanlış olanları belirlemeye ve hatta bu 
tür içeriklerin sıralamalarını aşağılara 
çekmeye çalışıyor. Sosyal medya plat-
formları Twitter, YouTube ve TikTok 
da yanlış bilgileri sınırlandırmak için 
adımlar atmaya başladı. Ancak hepsi-
ni yakalamak neredeyse imkansız gö-
rünüyor. Komplo teorilerini de unut-
mamak lazım. Birçok ülkede ABD 
hükümetinin yıllar önce Kovid-19 için 
bir aşı bulduğu ve patentini aldığı, bu 
yeni tip koronavirüsün laboratuvar-
da insan yapımı bir virüs olduğu, ilaç 
firmalarının aşıyı sakladığı, virüsün 
biyolojik bir silah olduğu, 5G ile diji-
tal bulaşıcılık sağlandığı (Diamond 
Princess gemisindeki enfekte olmuş 
yolcuların bu teknolojiyi kullandığı 
iddiası) kulaktan kulağa dolaşan söy-
lentiler arasında.

PEKİ BU VİRÜSTEN 
NASIL KORUNURUZ?

Medya iş modelleri dikkat ekono-
misine dayandığı için, birinci grubu 
oluşturan kötü aktörler bu dikkatten 
para kazanmak için Kovid-19 hak-
kında mal-bilgi (sahte haberler, yanlış 
bilgi ve dezenformasyon) üretmeye 
çalışırlar. Burada öncelikli amaç para-
dır. İkinci grubu ise partizanlar oluştu-
rur. Partizanlar “fırsat bu fırsattır” dü-
şüncesiyle hükümeti krizden sorumlu 
tutmaya çalışıp oylarını azaltma ça-
basına girerler. Üçüncü grubu ise bö-
lücü terör örgütleri oluşturur. Amaç 
halkın huzurunu bozmak ve karışıklık 
çıkarmaktır. Kriz dönemlerinde alışık 
olduğumuz bu yönelimler tıpkı bir 
öncekilerde olduğu gibi yine kendini 
belli edecek türden ipuçları taşıyor. 
İşte bu gibi dönemlerde öncelikle yet-
kililerden gelen bilgileri yakından ta-
kip etmek gerekiyor. Sahte haberlere 
karşı en iyi panzehrin ülkenin saygın 
haber ajansları ve resmî kurumları 
tarafından sağlanabileceği unutulma-
malı. İnsanlar yüksek belirsizlik, kaygı 
ve panik döneminde kesinlik ararlar. 
Böylesi bir ortamda, ne yazık ki, yan-
lış ama kolay çözümler sunan bilgiler 
daha kolay kabul edilir. Sağlıkla ilgili 
bilgiler sosyal medyada paylaşılan 

hikayeler yerine yerleşik haber kay-
naklarından kontrol edilmeli. Bu tür 
içeriklerle karşılaşıldığında öncelikle 
kaynak sorgulanmalı. Salgın sırasında 
“Tayvanlı uzmanlar”, “Japon doktor-
lar” veya “Stanford Üniversitesi” ne 
atıflar yapılmış olabilir. Bu hikayele-
rin orada yayınlanıp yayınlanmadığı 
resmî web siteleri üzerinden kontrol 
edilmelidir, mesela. Gerçek haberlere 
kıyasla sahte haberler daha şaşırtıcı, 
üzücü, öfkeyi veya endişeyi tetikleyen 
bilgiler içerir. Çünkü sahte haberler 
dikkati çekmeye odaklı olduğundan 
gerçek hikayelerden daha abartılı 
olurlar. Bu özellikleri barındıran içe-
rikler iki kez kontrol edilmeli. Örneğin 
dramatik bir şey okuyorsanız, ulusal 
medyanın bunu rapor etmiş olma 
olasılığı çok yüksektir. Eğer bunu 
haber olarak bulamıyorsanız bu bilgi 
güvenilir bir bilgi olmayabilir. Bazen 
bu gibi içeriklerde sırf kafa karıştır-
mak için doğru bilgiyle yanlış bilginin 
harmanlanıp sunulduğu da görülüyor 
ki bu durum doğru olanı tespit etmeyi 
zorlaştırıyor. Hatta bazen bu tür me-
sajların, doktorlar, hemşireler ya da 
güvenilir yakınlarımız tarafından pay-
laşıldığına şahit oluyoruz. Bu kişiler 
paylaşmadan önce tüm hikâyeyi oku-
mamış, sadece gözden geçirmiş ola-
bilirler. Bu durumda paylaşmaya ka-
rar vermeden önce, hikayelerin doğru 
bir şekilde okunduğundan emin olun-
malı ve doğruluğunu teyit etmek için 
bazı kontroller yapılmalı. Örneğin içe-
riklerin doğruluğunu kanıtlamak için 
anahtar kelimelerle arama yaparak 
başka kaynaklara ulaşılabilir. Payla-
şım yapan hesabın gerçek hesap olup 
olmadığı ve ne zaman oluşturulduğu 
kontrol edilmeli. Örneğin bugünlerde 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına 
açılan birçok sahte hesaptan paylaşım 
yapılıyor. Sosyal medya platformları, 
gerçek hesapları doğrulamanın yanı 
sıra sahte hesapları ve hikayeleri kal-
dırmaya veya işaretlemeye çalışan bir 
sistemle yürür ancak görüyoruz ki bu 
da bazen yetersiz kalıyor. Bu sisteme 
hâkim olmayan kullanıcılar hesabın 
doğruluğunu teyit etmeden sahte 
hesaptan yapılan paylaşımı rastgele 
kendi hesaplarından da paylaşıyor. 
Şüphe uyandırması gereken diğer 
ipuçları arasında içeriğin olağandışı 
sayıda beğeni alması veya yüksek 
oranda paylaşıma sahip olması dikkati 
çekiyor. Bu belirtiye dikkat etmeli, aşı-
rı derecede paylaşmaya teşvik eden 
mesajlara şüpheyle yaklaşılmalı. Bu-
nunla birlikte güvenilir gazetecilerin 
ve kuruluşların tekrarlanan yazım ve 
dilbilgisi hataları yapma olasılığı epey 
düşüktür. Bu belirtiye dikkat ederek, 
tamamen büyük harflerle yazılmış 
veya çok sayıda ünlem işareti içeren 
içeriklere karşı tedbirli olunmalı.
n AA- (DOÇ. DR. BERRİN KALSIN’IN 
DEĞERLENDİRMESİ)
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TFF 2. Lig’de Beyaz Grup’ta ligde 
kalma adına mücadele veren 1922 
Konyaspor’da karantina dönemi fut-
bolcuların bireysel çalışmalarıyla 
sürüyor. Koronavirüs nedeniyle lige 
verilen arada teknik ekibin özel olarak 
hazırladığı program dahilinde çalış-
malarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, 
evde lige verilen arayı verilen prog-
ramla fiziksel durumlarını koruyorlar. 
Lige ara verilmeden önce ikinci yarı 
inanılmaz bir karakter sahaya yansıtan 
Yavru Kartallar, 28. Hafta itibariyle top-
ladığı 33 puanla 13. sırada bulunuyor. 
1922 Konyaspor’un son haftalardaki 
çıkışında büyük pay sahibi olan Güray 
Gazioğlu ise Karantina dönemini nasıl 
geçirdiğini açıkladı. Güray, “Evde ho-
calarımızın bize gönderdiği program 
dahilinde çalışıyoruz. Olabildiğince 
bu dönemde kendimize çok dikkat 
ediyoruz. İmkanlar dahilinde fiziksel 
durumumuzu koruyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

CİDDİ PUAN KAYIPLARI YAŞADIK
1922 Konyaspor’un genel perfor-

mansı hakkında konuşan Güray Ga-
zioğlu şunları söyledi: “Geçen sene 
1922 Konyaspor’un kemik bir kadrosu 
vardı. Sezon başında yeni bir yapı-
lanmaya gidildi ve kadro planlaması 
yeniden yapıldı. Bu yüzden takıma 
adaptasyon süreci ve yeni oyuncuların 
takıma alışması zaman aldı. O süreçte 
de ciddi puan kayıpları yaşadık. Ancak 
ikinci yarıyla birlikte yönetim ve teknik 
ekibin değişmesiyle beraber bizler de 
hem kente alıştık. Hem de ikili ilişki-
lerimizde mesafe kat ederek adaptas-
yon sürecini biraz geç de olsa atlattık 
ve ikinci yarıyla beraber çıkışa geçtik. 
Sonrasında ise sahada ne yaptığını bi-
len bir 1922 Konyaspor oluştu.” 

HERKES NE YAPACAĞINI BİLİYOR
İlk yarıda ve ikinci yarıdaki kendi 

performansını değerlendiren Başarılı 
futbolcu, “Bir futbolcu oynayarak form 
tutar. Oynadıkça takıma katkı verir. 
Ben ilk yarı forma şansı bulamıyor-
dum. Enteresan işler oldu ve takımda 
yeterli süre bulamadım. İkinci yarı ise 
Salih Hoca, bana şans verdi. Oynaya-
rak form tuttum. Kendimi buldum ve 
bunun doğrultusunda performansımı 
her geçen maç yukarıya taşıdım. Oy-
nayarak da sorumluluk aldım. Sancak-
tepe karşılaşmasında ise attığım gol 
kısmetti. Önüm boştu biraz uzak me-
safeydi ancak iyi ve sert vurdum topa, 
sonrasında ise gol geldi. Şu an takım-
da kim ne yapması gerektiğini biliyor. 
Hangi dakikada kim sorumluluk alacak 
herkes bunu biliyor. Kim ne zaman 
nereye koşacak kime topu verirsem 
nereye topu atacak bunların hepsini 
biliyoruz. Takımda herkes birbirini çok 
iyi tanıyor.” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
BİLİYORDUM

1922 Konyaspor’a transfer süreci-
ni de değinen Güray Gazioğlu, “1922 
Konyaspor’a transfer olmadan önce 
sezon başındaki transfer sürecimde 
yukarı liglerde görüştüğüm takım-
larda vardı. Ancak kulüplerin ekono-
mik durumu ve menajerlerin arada 
olması beni ikileme soktu. Ondan 
sonra 1922 Konyaspor, beni aradı. 
‘Gelmeyi düşünür müsün’ dediler. 
Ben de Konya şehrinin büyüklüğünü 
biliyordum ve 1922 Konyaspor’da İtti-
fak Holding Konyaspor’un pilot takım 
olduğu için burada gösterilecek iyi bir 
performansta ilerisinin Konyaspor ol-
duğunu biliyordum. Bu yüzden 1922 
Konyaspor’un bana teklifi cazip geldi 
ve burayı seçtim. Hedeflerim var alt 
ligler de oynamak istesem, parayı 
düşünsem, farklı yerlerde olurdum. 
Ancak hedeflerim doğrultusunda 1922 
Konyaspor’u seçtim.” dedi. 
İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR YAŞANDI

Sezon başında bireysel yaşadığı 
sıkıntıları ve takımın sıkıntılarından da 
bahseden Güray Gazioğlu, konuşma-
sına şöyle devam etti: “İlk yarı yani is-
temediğimiz çok değişik olaylar oldu. 

Onu burada anlatmak istemiyorum. 
Futbolcuların sadece sahada oynama-
larını ve sürekli kendi isteklerini biz-
lere dayattılar. Önemli olan bu değil, 
futbolcunun psikolojisi, futbolcunun 
isteği, bunları da bilmek gerek. Salih 
Hoca, eski bir futbolcu olduğu için bu 
olayları çok iyi biliyor. İnsanlara yak-
laşırken nasıl yaklaşacağını biliyor. 
Takımda oynamayan oyuncular bile 
Salih Hoca konuştuğunda etkileniyor. 
Takımın iyiliği için elbet hocanın bir 
bildiği vardır diyor. Öyle olunca da ba-
şarı geliyor. Salih Hocanın takıma en 
büyük katkısı takımı birbirine bağladı. 
Birlik ve beraberliğimiz güçlendirdi. 
İlk yarı mesela Çorumspor transfer 
yapamadı. Küme düşer dediler. Ancak 
yakaladıkları arkadaşlık ortamıyla ilk 
yarıdaki topladıkları puanın ekmeğini 
yiyorlar”
ÖNEMLİ OLAN HAVAYA GİRMEKTİR

Devre arasında takımın başına 
getirilen Salih Eken’e övgüler yağdıran 
Güray, “Salih Hocanın takıma çok iyi 
bir katkısı oldu. Öncelikli bir futbolcu 
önce kendi için oynar. Takımı için oy-
nar ve sonra sevdikleri için oynar. İlk 
yarı doğru hamleler ve doğru kararlar 
alınmadığı için takım gol yollarında 
sıkıntı çekiyordu. Ancak Salih Hoca ve 
ekibi takımın başına geldikten sonra 
futboldan da anladıkları için bizleri 
doğru yönlendirdiler. Böyle olunca 
da havaya girdik. Alt liglerde önemli 
olan bir hava yakalamaktır. 2 galibiyet 
aldığında bir anda sıralamada üst ba-
samağa yükselebiliyorsun. Biz de bir 
hava yakaladık. Bireysel performansı-
mız ve takım performansımız yükseldi. 
Birlik ve beraberliğimiz arttı. 1922 Kon-
yaspor’u ait olduğu yere taşıyacağız. 
Onun için mücadele veriyoruz. Kalpler 
bir olunca da başarı geliyor.” dedi.

SEVE SEVE HİZMET EDERİM
Gelecekteki hedeflerinden de 

bahseden Güray Gazioğlu, “Her şey 

kısmet alt ligde kalmak ve sadece bu-
rada futbol hayatımı sürdürmek istemi-
yorum. Benim zaten geldiğim yer belli. 
Gaziantepspor’da oynarken bile, hep 
en üstü kendime hedef olarak koymu-
şumdur. Daha az paraya ancak beni 
daha çabuk ileriye taşıyacak kulüpleri 
seçiyorum. Böyle olunca da şu anki 
hedefim Konyaspor. Beni istedikleri 
takdirde seve seve Konyaspor’a hiz-
met ederim. İnşallah olur.” İfadelerini 
kullandı.
4 KİLO DAHA VERMEM GEREKİYOR

Fiziksel durumu hakkında da açıkla-
malarda bulunan başarılı futbolcu hak-
kında çıkan dedikodulara da son nokta-
yı koydu. Güray Gazioğlu, “İlk yarı bir 
sakatlık yaşadım ve uzun süre de oyna-
mayınca kilo aldım. Ailevi genetikle-
rimden dolayı da kilo almaya müsait 
bir oyuncuyum. Bir karşılaşmada 90 
dakika süre bulup oynamak ve bir ma-
çın son 10 dakikasında oyuna girip oy-
namak var. Bu iki seçenekte yakılan 
yağ oranları çok farklı böyle olunca da 
kilomu çabuk veremedim. İkinci yarı 
itibariyle şans buldukça kilo da verdim. 
İlk yarı 10 kilo fazlam vardı şu an 6 kilo-
sunu verdim. 4 kilo daha vermem ge-
rekiyor onun için çalışıyorum.” dedi.

YETENEĞİMİN FARKINA VARDI
Futbola nasıl başladığı konusuna 

da değinen 1922 Konyaspor’un ba-
şarılı futbolcusu, “Futbola 5 yaşında 
Gaziantepspor’da başladım. Seçme-
ler vardı o sezon oradan seçmelere 
katılıp seçildim ve futbol serüvenim 
başladı. Bebeklikten beri ayağım hep 
topa gidiyormuş. Babamın bir elbise 
dükkanı vardı. Onun yanında da Gazi-
antepspor’un gazeteciliğini yapan biri 
vardı. Gazeteci, babama yeteneğimin 
olduğunu söylemiş ancak babam 
olaya çekimser yaklaşmış. Sonrasın-
da ise babam, bir gün işten çıkıp eve 
gelirken mahallede benim top oyna-
dığımı şahitlik ediyor ve beni izliyor. O 

zaman yeteneğimin farkına varıyor ve 
beni seçmelere götürüyor. Sonrasında 
ise 15 yıl Gaziantepspor forması giydi-
ğim futbol serüvenim başlıyor.” İfade-
lerini kullandı.

OKAN BURUK KALSAYDI FARKLI 
YERLERDE OLURDUM

Futbol kariyerindeki kırılma nok-
tasını anlatan Güray Gazioğlu, konuş-
masına şöyle devam etti: “Gazian-
tepspor’da oynadığım dönemde Okan 
Buruk’un takımdan ayrılması benim 
kırılma noktam oldu. Okan Hoca, ta-
kımdan ayrıldıktan sonra yeni gelen 
hoca tarafından gözden çıkarıldım. 
Okan Buruk takımda kalsaydı şu an çok 
farklı yerlerde olabilirdim. Futboldaki 
çöküş noktamın Okan Buruk’un takım-
dan ayrılması diyebilirim.”

JONSSON VE ÖMER ALİ’Yİ 
BEĞENİYORUM

1922 Konyaspor’da ikinci yarıyla 

performansında artış görülen Güray 
Gazioğlu, kendisine yakın hissettiği, 
örnek aldığı ve beğendiği futbolcuları 
açıkladı. 

Güray, “Türk futbolculardan Emre 
Belözoğlu’nu, yabancı futbolculardan 
ise 9 yıl Fenerbahçe forması giyen Alex 
de Souza’yı örnek aldığını söyledi.” 
‘İttifak Holding Konyaspor’dan hangi 
futbolcuyu kendine yakın hissediyor-
sun’ sorusuna ise Güray Gazioğlu, şu 
şekilde cevap verdi. “Konyaspor’da 
mevkiim dışı olmasına rağmen Jens 
Jonsson’u beğeniyorum. Ömer Ali 
Şahiner’i ise kendime yakın hissedi-
yorum.”  

KENDİMİZİ BİR ŞEY SANIYORUZ
Genç sporculara da tavsiyelerde 

bulunan Yeşil-Beyazlıların başarılı orta 
sahası, “Genç futbolculara ne kadar 
tavsiye versek de pek dinleyeceklerini 
düşünmüyorum. Biz de genç olduk. Biz 

türk sporcular iki maç oynadığımızda 
ve iki haberimiz çıktığında kendimizi 
bir şey sanıyoruz. Olduk diyoruz ve 
bunu dediğimizde de büyük çöküş ya-
kalayarak dibe batıyoruz. Bizim zama-
nımızda bizim jenerasyonumuz lafları 
kaldırıyordu. Ancak şimdi zaman çok 
farklı iki uyarı bulunduğun genç spor-
cular, burun kıvırıyor. Bunu yapmama-
ları gerek ve sürekli çalışmalarına de-
vam etmeleri gerek. Bunu yaşayan çok 
arkadaşım var.” İfadelerini kullandı.

LİGDE KALACAĞINA İNANIYORUM
İttifak Holding Konyaspor’un mev-

cut durumundan da bahseden Güray 
Gazioğlu, “Aykut Hoca Konyaspor’a 
marka bir hoca. Bu sezon Aykut Hoca 
ile Konyaspor’un kimyası ve planları 
uyuşmadı. Onun için sıkıntılar yaşan-
dı. Her zaman kötü gidişatta fatura her 
zaman ilk önce hocaya kesilir. Kon-
yaspor’da da bu oldu. 

Bülent Hoca takımın başına geldi. 
Ondan da taraftarların büyük beklentisi 
var. Ancak Konyaspor, büyük bir ca-
mia her şeyin üstesinden geldiği gibi 
bunun da üstesinden gelerek ligde ka-
lacağına inanıyorum.” dedi. 

SEDDAR’LA ÇOK İYİ 
BİR İLİŞKİMİZ VAR

Boş vakitlerinde neler yaptığını da 
açıklayan başarılı orta saha, “Sezon 
içinde boş vakitlerimiz kısıtlı oluyor. 
Hafta içi idmanlarımız hafta sonu ise 
maçlar oluyor. 

Haftada bir gün iznimiz oluyor. O 
günde de sinemaya gidiyorum ya da 
evde vakit geçiriyorum. Seddar’la da 
çok iyi bir ilişkimiz var. Onunla sık sık 
buluşuyoruz. Boş zamanımı sevdiğim 
insanlarla geçirmeyi seviyorum.” diye 
konuştu. 

KULAĞIMA HOŞ GELEN 
HER ŞEYİ DİNLERİM

Hobilerinden de bahseden Gü-
ray Gazioğlu, ‘En sevdiğin kitap türü 
sorusuna’ Edebi konulu ve Oğuz Atay 
kitapları” olarak yanıtladı. ‘Ne tür 
müziklerden hoşlanırsın’ sorusuna ise 
kulağıma hoş gelen bütün müzikleri 
dinliyorum ayırt etmiyorum.” diyen 
Güray, futbol oyunlarından ise FİFA oy-
nuyorum.” dedi. ‘Türk dizi mi yabancı 
dizi mi’ sorusuna ise başarılı oyuncu 
şu şekilde yanıt verdi: “Türk dizilerini 
fazla izlemiyorum. Çoğunlukla yabancı 
dizi izliyorum.”

‘TAKIMDA EN HIRSLI KİM’: 
BÜTÜN TAKIM

1922 Konyaspor’da oyuncuları 
tek kelimeyle anlatan Güray Gazioğlu, 
takımdaki en eğlenceli ismin Seddar 
Karaman, olduğunu söyledi. Güray, 
takımda en cimri ismin ise Can Demir 
olduğunu dile getirdi. 

Başarılı orta saha, takımdaki en 
sinirli oyuncunun da Anıl Şahin, oldu-
ğunu vurguladı. Takımdaki en duygu-
sal ismin ise Burak Saban, olduğunu 
söyleyen Güray Gazioğlu, ‘Takımda 
en hırslı kim’ sorusuna ise bütün takım 
olarak yanıt verdi. n İLHAN ATLI

‘Başarının anahtarı 
birlik ve beraberlik’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’un başarılı oyuncusu Güray Gazioğlu Konya Ye-
nigün Gazetesi’ne konuştu. Güray, “İkinci yarı Salih hocanın takımın başına gelmesiyle çıkışa geçtik. Bu 
süreçte ben de şans buldum ve takıma katkı sağladım. Oynayarak daha da kendimi geliştireceğim.” dedi



Konyaspor kadrosu piyasa değerinde düşüşte
Konyaspor’un başarısız sonuçlar alma-

sının ardından oyuncuların piyasa değerleri 
düşüşe geçti. Transfermarkt verilerine göre 
başarısız performanların ardından pek çok 
oyuncunun piyasa değerleri negatif olarak 
güncellenirken, bazı genç oyuncuların ise 
piyasa değeri yükseldi. 

Farouk Miya, Deni Milosevic, Jens 
Jonsson ve Marko Jevtovic az da olsa pi-
yasa değrlerini yükselten oyuncular oldu. 
Erdon Daci ve Levan Shengelia ise pozitif 
yönde gelişim gösterdi. Konyaspor’un top-
lam piyasa değeri 22.9 milyon euro olarak 
gerçekleşirken en değerli oyuncusu Farouk 
Miya oldu oldu. Onu Deni Milosevic takip 
etti. 

EN ÇOK ARTIŞ TRABZONSPOR’DA
Trabzonspor, Süper Lig’de en çok değer 

kazanan takım oldu. Bordo-mavililer sezon 
başı 48 Milyon 900 bin Euro olan değerini 
89 Milyon 350 bin Euro’ya çıkartarak yüzde 
82’lık artışla en çok değer kazanan oldu.

Süper Lig’de 53 puanla averajla liderlik 
koltuğunda yer alan Trabzonspor, transfer-
markt verilerine göre sezon başında bu-
güne kadar gelen süreçte değerini en çok 
artıran takım oldu. Süper Lig sezon başında 
580 Milyon 200 bin Euro olan değeri güncel 

verilerle 690 Milyon 300 bin Euro’ya yük-
seldi. Bordo-mavililer, Danien Sturridge ve 
Obi Mikel gibi isimlerle yollarını ayırması-
na rağmen değerini artırdı. 

15 Ağustos 2019 verilerine göre Ka-
radeniz ekibi 48 Milyon 900 bin Euro olan 
değerini 7 aylık dönemde yüzde 82’i artıra-
rak 89 Milyon 350 bin Euro’ya çıkardı. Trab-
zonspor bu tabloyla Süper Lig’de en çok de-
ğer kazanan takım oldu. Trabzonspor sezon 
başında bugüne gelinen süreçte 48 Milyon 
900 Bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 
Bin Euro’ya yükselterek 40 Milyon 450 Bin 
Euro’luk değer bir değer kazandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın önüne geçti
Son verilere göre Alexander Sörlo-

th’ü 16 Milyon Euro’luk değeriyle Süper 
Lig’in en değerli oyuncusunu kadrosunda 
bulunduran Trabzonspor, Galatasaray’ın 
ardından en değerli ikinci takım oldu. Sa-
rı-kırmızılılar sezon başında 97 Milyon 830 
Bin Euro olan değeri güncel rakamlarla 103 
Milyon 100 Bin Euro oldu. Fenerbahçe’nin 
sezon başı 74 Milyon 350 Bin Euro olan 
değeri 81 Milyon 450 Bin Euro’ya, Beşiktaş 
ise 72 Milyon 600 Bin Euro olan değeri 71 
Milyon 580 Bin Euro’ya geriledi. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’un deneyimli oyuncusu ve 
takımın kaptanı Selim Ay, takımın en zor 
zamanlarında sorumluluk alarak elini taşın 
altına koyuyor. Konyaspor’da 10. sezonu-
nu geçiren başarılı stoper, Konyaspor’un 
başarılarındaki performansıyla göze çarpı-
yor. Yeşil Beyazlı forma altında şu ana dek 
208 maça çıkan başarılı stoperin tam bir 
istikrar abidesi olması da dikkat çekiyor. 
Konyaspor’da 2011-2012 ve 2013-2014 
sezonları arasında tüm maçlarda oynayan 
Selim Ay 3 sezonda hiçbir karşılaşma ka-
çırmadı. Gösterdiği bu performansla Kon-
yaspor’lu taraftarların takdirini toplayan 
deneyimli stoper, 2014 sezonundan sonra 

da bir anda ikinci plana atıldı. Selim Ay, 
takımın stoper mevkiinde alternatif oyun-
cu konumuna düştü. Son 6 sezondur ise 
takımda karşılaşmalara yedek olarak baş-
layan tecrübeli stoper, Konyaspor’un ona 
ihtiyacı olduğunda küsmeden, her zaman 
hazır vaziyette sahaya çıkıp mücadelesini 
ortaya koyuyor. Görev verildiği süre zarfı 
boyunca takımı adına her zaman sorumlu-
luk alan deneyimli futbolcu Konyaspor’un 
2017-2018 sezonunda ligde kalma adına 
verdiği mücadelede de takımı adına kap-
tanlık görevine getirilmiş ve Konyaspor’un 
savunmadaki lideri olmuştu. Bu sezon 
ligin 14. haftasında ilk kez ilk 11’de şans 
bulan Selim Ay Gaziantepspor karşılaşma-

sında gösterdiği performanstan sonra yine 
takımın vazgeçilmezi oldu. Stoper tande-
minde Gaziantepspor karşılaşmasıyla de-
ğişime giden Aykut Kocaman, Diagne-Ani-
cic ikilisinden Diagne’yi yedek kulübesine 
çekerek, stoper tandemini Selim-Anicic 
yaptı. Marin Anicic’in sakatlanmasından 
sonra ise defans hattı Selim Ay ve Uğur 
Demirok’a emanet edildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Süper Lig’de 14. haftada Gazian-

tepspor karşılaşmasıyla birlikte forma 
şansı bulan İttifak Holding Konyaspor’un 
başarılı stoperi Selim Ay, o haftadan 
sonra sadece Göztepe ile oynanan ve 
Konyaspor’un rakibine 3-1 yenildiği kar-

şılaşmada forma giyemedi. Konyaspor’da 
görev aldığı her maçta performansının 
yüzde yüzünü sahaya yansıtan Selim, 
savaşçı ve lider ruhlu oyunuyla da hem 
takımın hem de taraftarın takdirini topladı. 
Aykut Kocaman yönetiminde 14. haftada 
forma şansı bulan başarılı stoper Gazian-
tepspor’la oynanan karşılaşmadan sonra 
Kocaman’ın takdirini toplamış ve formayı 
kimseye vermemişti. Bülent Korkmaz’ın 
takımın başına gelmesinden sonra ise 
Korkmaz’da Selim’den vazgeçmedi. Kork-
maz’ın vazgeçilmezlerinden biri haline 
gelen Selim Ay, gösterdiği performansla 
teknik ekibin alkışını topladı. 
n SPOR SERVİSİ

Kurtarıcı kaptan!
Konyaspor’da 10. sezonunu geçiren Selim Ay, sıkıntılı dönemlerde sahneye çıkmaya devam 

ediyor. Uzun yıllardır düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli stoper, son haftalarda ligde kalınan 
2017-2018 sezonunda olduğu gibi bu sezon da takımın ihtiyaç duyduğu dönemde sorumluluk aldı

R
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Galatasaray başkan 
yardımcısının testi pozitif çıktı

Konyaspor’dan 
geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 
yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yusuf 
Günay, Twitter hesabından, “Covid-19 testim maalesef 
pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. 
İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyo-
rum.” paylaşımını yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan 
açıklamada da, “Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi 
altına alınan başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın 
Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen 
başkan yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş 
olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler alma-
yı ümit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.  Galatasaray İkinci 
Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Te-
rim’in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.  n AA

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Günay ve idari personelinde virüs 
tespit edilen Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı paylaştı. 
Konyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan 
açıklamada, “Geçmiş olsun Kayserspor, geçmiş olsun 
Galatasaray, dualarımız sizinle” ifadeleri kullanıldı. 
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

SÜPER TOTO
SÜPER LİG

PUAN DURUMU

7 maçta da 90 dakika oynadı Konyaspor tanı kitlerini bekliyor
TFF Süper Ligi’nde ligde kalma adına mücadele 

veren temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da devre 
arasında takıma dahil olan Brezilyalı sol bek Guiler-
me Sitya’nın istikrarlı performansı teknik heyetten 
tam not aldı.

İttifak Holding Konyaspor’a devre arasında trans-
fer olan Brezilyalı sol bek Guilerme Sitya gösterdiği 
performansla göz dolduruyor. Ligin 20. Haftasında 
Antalyaspor karşılaşmasıyla forma şansı bulan Gui-
lerme Sitya, henüz maç kaçırmadı. Devre arasında 
Polonya’ın Jagiellonia takımından İttifak Holding 
Konyaspor’a transfer olan Brezilyalı oyuncu transfer 
olduktan sonraki görev aldığı 7 karşılaşmada da 90 
dakika forma giydi. Gösterdiği performansla teknik 
direktör Bülent Korkmaz’ında gözüne giren Guiler-
me’nin, ligler başladığı takdirde de aynı performan-
sı göstermesi bekleniyor. Konyaspor’a geldiğinde 
basın mensuplarına hem transfer süreci ile hem de 
Konya şehri hakkında açıklama yapan Brezilyalı fut-
bolcu şunları söylemişti: “Jagiellonia ile kampa gi-
deceğimi beklerken, bir anda Konyaspor’a transfer 
oldum. Benim için çok hızlı bir transfer süreci oldu. 
Konya büyük bir şehir çok beğendim. Ayrıca Kon-
yaspor sahip olduğu imkanlarla çok büyük bir kulüp. 
Stadı, tesisleri ve imkanları gayet güzel.”   
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de oynanıp oynanmayacağı konu-
sundaki belirsizlik devam ederken, Konyasporlu 
futbolcular da evlerinde özel program dahilinde ça-
lışmalarını sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar’ın yapılması 
planlanan koronavirüs testi ise henüz gerçekleşme-
di. Konu ile ilgili Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne test 
başvurusu yapan Konyaspor, olumlu geri dönüş al-

mış ancak Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek 
olan tanı kitlerinin Konya’ya ulaşmasından sonra 
yapılacağı belirtilmişti. Acak şu ana kadar kitler Kon-
ya’ya gelmedi. Çin’den getirilen kitlerin sonuçlarının 
beklenen güvenilirlikte olmaması nedeniyle test kiti 
dağıtımının bir süre daha uzayabileceği gelen bilgiler 
arasında. n SPOR SERVİSİ


