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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 6 Şaban 1441  -  Rûmî: 17 Mart 1435

HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   6 °C   13 °C

Karaman             3 °C 12 °C 

Aksaray               3 °C       11 °C

Ankara                 3 °C 12 °C

30 MART 2020

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararlar doğrultusunda Konya’da Vali Cüneyit Orhan Toprak 
Başkanlığı’nda oluşturulan İl İdare Kurulu, koronavirüse karşı ilk toplantısını yaparak Konya için 26 maddelik kararlar aldı

Konya için önemli kararlar
Geçtiğimiz günlerde yeni ka-

rarları açıklayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Büyük-
şehirlerde şehirlerarası ulaşımın 
kısıtlandığını duyurmuş, mecburi 
ulaşımların izninin ise Valiliklerce 
verileceğini açıklamıştı. Ayrıca Er-
doğan, her ilde kurul oluşturularak, 
illerin özelindeki duruma göre bu 
kurulun çeşitli kararlar alabileceği-
ni söylemişti. Açıklanan yeni karar-
ların ardından Vali Cüneyit Orhan 
Toprak’ın Başkanlığı’nda hızlı bir 
şekilde oluşturulan İl İdare Kurulu, 
ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda 
alınan 26 maddelik kararlar şöyle;

1-İller arası otobüs seferleri 
28.03.2020 tarihi saat 17:00’den 
itibaren İlimiz merkez ilçeleri dâhil 
Valiliğimizin, merkez ilçeler hariç 
diğer ilçeler de ise Kaymakamlıkla-
rın izni ile yapılabilecektir.

2-Tüm vatandaşlarımızın bu-
lundukları şehirde kalmaları esas-
tır. Ancak tedavi ihtiyaçları nede-
niyle doktor kararıyla sevk edilen, 
birinci derece yakınları vefat eden 
veya ağır hastalığı olanlar ile özel-
likle son on beş gün içerisinde 
gelmiş olduğu yerde kalacak yeri 
bulunamayan vatandaşların şehir-
lerarası yolculuk yapması Valiliği-
miz veya Kaymakamlıkların izni ile 
gerçekleştirilebilecektir.

3-İller arasında seyahat etmesi 
zorunlu olan vatandaşlar, Valiliği-
miz veya Kaymakamlıkların koor-
dinesinde oluşturulacak “Seyahat 
İzin Kurulu’na” başvurarak seyahat 
belgesi düzenlenmesi talebinde 
bulunacaklardır. Talebi uygun gö-
rülenlere kurul tarafından seyahat 
güzergâhı ve süresini de içerecek 
şekilde “Şehirlerarası Otobüs Seya-
hat İzin Belgesi” düzenlenecektir.

4-Seyahat İzin Kurulu Sayın 
Valimizin ve İlçe Kaymakamlarımı-
zın belirleyeceği kamu görevlisinin 
başkanlığında, emniyet temsilcisi, 
belediye temsilci, otogar sorumlu-
su ve ilgili meslek odası temsilcisi 
yoksa konuya ilişkin sivil toplum 
temsilcisinden oluşacaktır. Bu ku-
rullarotogarlarda görev yapacak, 
bu amaçla görevin niteliğine uygun 
yerlerin tahsis edilmesisağlanacak-
tır.

5-Seyahat İzin Kurulunca, şe-
hirlerarası otobüs seyahat izin bel-
gesi verilenler tarafından yapılan 
başvurular dikkate alınarak otobüs 
seferi planlaması yapılacak ve ilgili-
lere bilgi verilecektir.

6-Otobüslerde seyahat etmesi-
ne izin verilen yolcuların ve perso-
nelin sağlık kontrollerinin yapılması 
amacıyla otogar giriş ve çıkışlarında 
sağlık kontrol noktaları oluşturula-
cak, yolcular sağlık kontrolleri ya-
pıldıktan sonra otobüs seyahatine 
başlayacaktır. Gelen yolcuların sağ-

lık kontrolleri yapıldıktan sonra oto-
gardan ayrılmaları sağlanacaktır.

7-Seyahat İzin Kurulunca, oto-
büsle yolculuk yapacak vatandaşla-
rın telefonları, gidecekleri yerlerde-
ki adresleri belirtilen yolcu listeleri 
gidilecek ildeki Valilikçe belirlenen 
Seyahat İzin Kuruluna bildirilecek-
tir. Şehir dışından İlimize gelecek

yolcuların iletişim bilgileri Va-
liliğimiz bünyesinde oluşturulan 
Seyahat İzin Kuruluna bildirilmesi 
sağlanacaktır.

8-Valiliğimizce (İl Sağlık Mü-
dürlüğü), ilimize gelecekleri bil-
dirilen yolcuların İl girişlerinde 
kontrolleri gerçekleştirilecektir. 
Karantinaya alınmasını gerektire-
cek bir durumun tespit edilmesi 
halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle 
karantinaya alınacak, karantina-
ya alınmayanlar arasında 14 gün 
süreyle gözlem altında kalmaları 
gereken vatandaşlara evlerinde 
kalmaları hususu tebliğ edilecek 
uyulup uyulmadığı sürekli kontrol 
edilecektir.

9-Bu süreçte otogarlarda görev 
yapacak tüm personelin rutin ara-
lıklarla sağlık kontrolünden geçiril-
mesi sağlanacaktır.

10-Yolculuğuna izin verilen 
otobüsler, seyahat güzergâhlarında 
sadece İlimiz otogarında duracak 
ve Valiliğimizce seyahat etmesine 
izin verilen yolcuları kapasitelerin-
de boşluk olması halinde alabile-
ceklerdir.

11-Süreç boyunca otobüs fir-
malarının şehir içi servis hizmetleri 
yasaklanmıştır.

12-İzinsiz yolculukların ön-
lenmesi için Valiliğimizce (Kolluk 
Kuvvetleri) yol kontrol noktalarında 
gerekli tedbirler planlanacaktır.

13-İlimiz merkez sınırları içe-
risinde otobüslerin güzergahların-
da mola verdikleri yerler, Kolluk 
Kuvvetleri vasıtasıyla sürekli hijyen 

kuralları açısından denetlenecek ve 
sağlık kurallarına uygun olarak faa-
liyet yürütmeleri sağlanacaktır.

14-Özel araçları ile şehirlerara-
sı yolculuk yapan vatandaşlarımıza 
yol kontrolü noktalarında salgınla 
ilgili almaları gereken tedbirler ha-
tırlatılarak evde kalmalarının öne-
mi tavsiye edilecektir.

15- İller arasında her türlü ula-
şım vasıtasıyla seyahat eden kişiler 
için İlimiz girişlerinde ve havaala-
nında oluşturulan noktalarda sağ-
lık kontrolü mutlaka yapılacaktır, 
karantinaya alınmasını gerektire-
cek bir durumun tespit edilmesi 
halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle 
karantinaya alınacaktır.Karantina-
ya alınmayan vatandaşlara ise 14 
gün süreyle evlerinde gözlem altın-
da kalmaları hususu ısrarla tembih 
edilecektir.

16- Evlerinde 14 gün süreyle 
gözlem altında kalmaları gereken 
kişilerin kimlik, adres ve iletişim 
bilgileri başta sağlık birimleri ol-
mak üzere mahalle muhtarları ile 
paylaşılarak konunun Kaymakam-
larımızın koordinasyonunda kolluk 
birimlerimiz tarafından takip edil-
mesi sağlanacaktır.

17- İlimizde başta gençler ol-

mak üzere orta yaştaki vatandaş-
larımızın virüsün etki alanı içinde 
olmadıkları duygusu ile yürütülen 
çalışmaların aksine cadde ve so-
kaklarda sosyal hareketlilik içindeo-
ldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsız-
lığı olan vatandaşlarımızı daha çok 
etkilemekle beraber tüm yaş grup-
larındaki vatandaşlarımızın sosyal 
hareketliliği virüsün yayılmasını 
hızlandırmaktadır. Görev içi veya 
görev dışında da Vali Yardımcıla-
rının, İl İdaresi Kurulu Üyelerinin, 
Kurum Amirlerinin, Kolluk Birim-
lerimizin, Özel Güvenlik Birimleri-
nin, Belediye Zabıta Ekiplerinin ve 
tüm vatandaşlarımızın kendilerini 
önlemler alınması konusunda gö-
revli kabul ederek topluluk halinde 
bulunan vatandaşlarımıza sosyal 
mesafeye dikkat etmelerinin öne-
mini vurgulayarak gerekli ikazı 
yapmaları, ikazlara uymayanları ve 
direnenleri ilgili kolluk birimlerine 
bildirmeleri sağlanacaktır.

18- Hafta sonunda vatandaş-
larımızın göl ve baraj kenarları ile 
mesire, piknik alanları gibi çok ya-
kın mesafede/bir arada bulunabile-
cekleri yerler için virüsle mücadele 
sonuçlanıncaya kadar hafta sonla-
rında, İl/ilçelerimizde vatandaşla-
rımızın piknik yapma, balık tutma, 
spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yap-
maları yasaklanmış olup, hafta içi 
günlerde de bahsi geçen yerlerde 
vatandaşlarımızın toplu halde bu-
lunmamaları sağlanarak, evde kal-
maları teşvik edilecektir.

19- Belediye merkezi sistemle-
ri, camiler ve kolluk birimlerinin ve 
zabıtanın kullandığı araçlardan sü-
rekli olarak vatandaşlarımızın ge-
rekli olmadığı sürece dışarı çıkma-
maları ve evde kalmaları için ikaz/
anons yapılacak, kolluk görevlileri 
tarafından da cadde ve sokaklarda 
zorunlu olmadıkça sosyal hareketli-

lik içinde olanlar evlerinde kalmala-
rı konusunda uyarılacaktır.

20- Banka, PTT, Belediye gişe-
leri gibi vatandaşların ücret öde-
mek, hizmet almak, başvuruda 
bulunmak gibi sebeplerle bir araya 
gelmek için ilgili kurum müdürü/
amirinin sorumluluğunda özel gü-
venlik görevlileri aracılığıyla sosyal 
mesafenin korunması ve gerekli 
tüm tedbirlerin alınması sağlana-
rak, ikazlara uymayanlar kolluk bi-
rimlerine bildirilecektir.

21- Açık tutulmasına izin veri-
len ticari işletme, şirket, fabrika vb. 
müesseselerde gerek çalışanların 
gerekse müşterilerin arasında sos-
yal mesafenin yeterince uygulan-
ması noktasında işletme güvenlik 
görevlilerince tedbir alınacaktır.

22- Toplu taşıma araçları gibi 
önceden bildirilen talimatlarda be-
lirlenen limitlere harfiyen uyulma-
sının sağlanması için kurum amir-
leri/müdürleri tarafından gerekli 
tedbirler alınacaktır.

23- Pazarlara (hayvan pazarları, 
araç alım satım pazarları, araç mu-
ayene istasyonları) ilişkin alınacak 
tedbirler kapsamında belirlenen ta-
limatlara uyulmasının başta Zabıta 
görevlileri tarafından olmak üzere 
sıkı denetim sağlanacaktır.

24- Hastanelerde sosyal mesa-
fe korunması hususu Başhekimler, 
Hastane Müdürleri ve Özel Güven-
lik görevlileri tarafından takip edile-
rek gerekli tedbirler alınacaktır.

25- İl merkezinde Valimizin İl-
çelerimizde de Kaymakamlarımız 
başkanlığında oluşturulan VefaSos-
yal Destek Grubu ve icrai faaliyet 
gösteren grupların etkin şekilde ça-
lışmalarına devam edecektir.

26- Umre ziyareti sonucu ka-
rantina altına alınan Vatandaşla-
rımızın tahliyesi veya karantina 
sürecinin devam etmesi için ge-
rekli tedbirler alınacaktır. B) Sos-

yal izolasyon ile sosyal mesafeyi 
en üst seviyeye taşıyacak her türlü 
ilave tedbirin vakit kaybetmeksi-
zin uygulanması amacıyla İl Sağ-
lık Müdürlüğü sekretaryasında İl 
Pandemi Kurulu oluşturulacaktır. 
C) İller arası otobüs seferlerinin 
28.03.2020 tarihi saat 17:00 dan 
itibaren ancak Valiliğimiz (Seyahat 
İzin Kurulu) izni ile yapılabilece-
ğinden Seyahat İzin Kurulu kuru-
lacaktır. D) Merkez İlçe dışındaki 
İlçelerde Kaymakamlar başkanlı-
ğında aynı kurulları oluşturacaktır. 
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
23 üncü ve 72 inci maddeleri ge-
reğince gerekli kararların alınması, 
il merkezinde Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, İlçelerimizde de Kay-
makamlarımızın koordinesinde 
ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde 
gerekli çalışmaların/tedbirlerin ive-
dilikle planlanarak uygulanması, 
alınan kararlara uymayan vatan-
daşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunun 282inci maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesi başta 
olmak üzere aykırılığın durumuna 
göre Kanunun ilgili maddeleri gere-
ğince işlem yapılması, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk 
Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına karar verilmiştir.

Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak’ın başkanlık etti-
ği İl İdare Kurulu toplantısına; 
Vali Yardımcıları, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğg. 
Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, İl Sağlık Müdürü 
Prof.Dr. Mehmet Koç, İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürü Hülya Şevik, İl 
Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük katıldı.
n HABER MERKEZİ

Cüneyit Orhan Toprak

Çelikkayalar’da koronavirüse kabinli tedbir

Koronavirüse karşı tedbirleri 
hayata geçirmeyi sürdürdüklerini 
belirten Çelikkayalar Alışveriş Mer-
kezi Genel Müdürü Ali Kaya, müş-
terilerinin ve çalışanlarının sağlıkla-
rını önemsediklerini söyledi.

Çelikkayalar AVM, Koronavirü-
se karşı tedbirleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. Koronavirüs tedbir-

leri kapsamında marketlerin çalış-
ma saatleri yeniden düzenlenirken, 
alınan önlemler kapsamında Çelik-
kayalar AVM’de alışveriş yapanlar 
sosyal mesafe kuralına uymaları 
konusunda uyarılıyor. Ayrıca mar-
ket çalışanlarının ateşleri de düzenli 
şekilde ölçülüyor.  Alınan tedbirler 
hakkında Konya Yenigün Gazete-

sine özel açıklamalarda bulunan 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezi Ge-
nel Müdürü Ali Kaya işletme ola-
rak müşterilerinin ve çalışanlarının 
sağlıklarını önemsediklerine dikkat 
çekerek, “Bünyemizde bulunan 18 
mağazamızda 250 kasamızda gö-
rev yapan kasiyerlerimiz ve müş-
terilerimizin sağlıklarını korumak 

adına kasalarımıza kabinler yaptır-
dık. Bu zorlu süreçte başta sağlık, 
Emniyet ve jandarma personelli 
ile hizmet sektöründe faaliyet gös-
teren işletmeler ve çalışanlarımız 
büyük bir özveri ile çalışmalarını 
gerçekleştiriyorlar. 

Bizler Çelikkayalar ailesi olarak 
müşterilerimizin ve çalışanlarımı-

zın sağlıklarını korumak zorun-
dayız. Koronovirüse karşı 18 ma-
ğazamızda gerekli tüm önlemleri 
aldık. Mağazalarımızı düzenli ola-
rak dezenfekte etmenin yanında 
çalışanlarımıza eldiven, maske, 
kolonya dağıtımları gerçekleştirdik. 
Mağaza girişlerimize dezenfektan-
lar yerleştirdik. Yine çalışan perso-

nellerimizin işe giriş ve çıkışlarında 
personellerimizin ateşlerini düzenli 
olarak ölçüyoruz. Alınan tedbirler 
müşterilerimiz tarafından mem-
nuniyet ile karşılandı. Çelikkayalar 
ailesi olarak Konya için hizmet et-
meye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Kaya

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Otomobiller çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Cansiperane çalışıyorlar Lütfen kurallara uyun Tüm imkanlar seferber! 
İlçe başkanlarıyla 
telekonferans 
yöntemiyle görüşen 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim 
Altay, koronayla 
mücadelede 
tüm belediyelere 
cansiperane 
çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, tüm 
pazarlarda vatandaşa 
ve esnafa eldiven 
dağıttıklarını belirterek, 
“İhmaliniz, sevdiklerinizin 
acı çekmesine sebep 
olabilir. Bir acıyı ölür 
boyu vicdanlarınızda 
taşımamak için lütfen 
kurallara uyun” uyarısı 
yaptı. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Karatay 
Belediyesi’nin 
koronavirüsle 
mücadelesinin 
aralıksız devam 
ettiğini söyleyen 
Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, 
“Vatandaşımızın 
sağlığı için tüm 
imkanlarımızı 
seferber ettik” dedi.. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Güneysınır ilçesinde 
iki aracın çarpıştığı 
kazada 6 kişi hayatını 
kaybederken 2 kişi 
yaralandı. Kazada 
hayatını kaybeden 
6 kişinin cansız 
bedeni incelemelerin 
ardından morga 
kaldırıldı. Hayatını 
kaybeden 
sürücülerden 
Abdullah Ünal’ın 
Güneysınır İlçe 
Kaymakamlığında 
yazı işleri müdürü 
olarak görev yaptığı 
öğrenildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Güvercinleri 
elleriyle besliyor

Şükür kurbanı 
kesiyorlar

7 yaşındaki 
çocuğu öldürdü!

Hükümet Meydanı’nda bu-
lunan vatandaşlar tarafından 
beslenen güvercinler korono-
virüs salgını nedeniyle aç kaldı. 
Meydanda aç kalınca yem 
arayan güvercinlere Hükümet 
Meydanında çiçekçilik yapan 
Özbek Çiçekçilik işletmecisi 
Fatih Özbek sahip çıktı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi 
altına alan Koronavirüse karşı 
Selamet Derneği şükür kurbanı 
çalışması başlattı. Dernek tarafın-
dan bir küçükbaş kurban bedeli 
500 TL olarak açıklandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

“Oğlum koronavirüsten öldü” 
ihbarı üzerine harekete geçen 
sağlık ekipleri, verilen adrese git-
tiklerinde ihbarcı Suriye uyruklu 
kadının yalan söylediğini, 7 ya-
şındaki çocuğun yediği dayaktan 
öldüğünü belirledi! 
n HABERİ SAYFA 6’DA

05 Rektör Zorlu’dan 
anlamlı kampanya 09 ‘Devletin koronavirüs

desteğinden faydalanın’ 11 Forklift ile caddede 
otomobil taşıdı

VALİ TOPRAK’A 
ŞİİRLE TALEP! 

MESLEK LİSELERİ 
SİPER ÜRETİYOR 

SEFERLER DURUNCA 
GAR SESİZ KALDI

İzin için Vali’ye şiir yazdı 

Sağlıkçılar için çalışıyorlar

Garda sessizlik hakim 

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının 
ardından evinde kalan yaşlı bir vatandaş, köyüne 
gitmek istediğini ve köye gitmesinin gerekliliğini 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’a yazdığı şiirle ifade 
etmeye çalıştı.

Yeni tip koronavirüsün etkilerini en aza indirmek ve 
yayılmasını önlemek için toplumun tüm kesimleri 
yoğun bir mücadele veriyor. Yunak ve Akşehir’de 
de meslek liseleri sağlıkçıların kullanımı için siper 
üretimi yapıyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) seferlerinin durmasının ardından 
Konya Garı’nda sessizlik meydana geldi. Gar yetki-
lileri tarafından gardaki dezenfekte çalışmaları ise 
aralıksız sürdürüyor.

n HABER SAYFA 12’DE

n HABER SAYFA 7’DE

n HABER SAYFA 4’TE

Yaşlılara koşuyorlar 
Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. 
Kaymakamlıkların koordinesindeki Belediye, Emniyet, 
Jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı çalışanları yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak gerekli 
ihtiyaçlarını karşılıyor. n HABER SAYFA 5’TE

Süre doldu ama çıkamadılar!
Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya’da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi sona erdi. Uzun bir sürenin ardından ailelerine 

kavuşmak isteyen vatandaşlar yakınlarını almak için yurdun önüne geldi ancak bazı kişilerde yeniden koronavirüs şüphesi belirince umreciler salınmadı  
14 GÜNLÜK KARANTİNA  

SÜRESİ SONA ERDİ
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil ko-
rona virüs salgınının dünyayı sarması ve Türki-
ye’ye de gelmesinin ardından umreden dönen 
vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Umreci-
lerin 14 günlük karantina süreci sona erdi. Bazı 
kişilerde koronavirüs şüphesi ortaya çıkınca um-
reciler yine salınmadı. Test sonuçlarının hepsinin 
bitmesi bekleniyor. 

YÜZ YÜZE HİÇ  
GÖRÜŞMEDİLER

Umreden dönen babasını almak için Şanlıur-
fa’dan geldiğini söyleyen Mehmet Uğur, “Hiç 
yüz yüze görüşmedik. Sadece telefonla görüntü-
lü konuşabiliyorduk. Ara sıra kendisi arıyordu. 14 
günlük süreç o şekilde geçti” ifadelerini kullandı. 
Tokat’tan gelen Fuat İşeri de, “Babam ve annemi 
bekliyorum, umreden geldiler. Süreleri bugün 
doldu onları bekliyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 9’DA
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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin durmasının ardından Konya 
Garı’nda sessizlik meydana geldi. Gar yetkilileri tarafından gardaki dezenfekte çalışmaları ise aralıksız sürdürüyor 

Seferler durdu, gar sessiz kaldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

tedbirleri kapsamında Yüksek Hız-
lı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel 
tren seferlerinin geçici olarak dur-
durulduğu bildirildi. TCDD Taşı-
macılık AŞ’den yapılan açıklama-
da, geçici olarak durdurulan YHT, 
Anahat ve Bölgesel trenlere ait 
biletlerin isteyenlere kesintisiz ola-
rak iade edilebileceğini, abonman 
kartlarda ise kullanılmayan kısım-
lara ait ücretin verileceği belirtildi. 
İstanbul’da Marmaray ve Anka-
ra’da Başkentray trenlerinin işle-
meye devam edeceğinin bildirildiği 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu 
trenlerde sosyal mesafeyi korumak 
amacıyla bazı koltukların kullanıl-
ması engellenecek. Koronavirüs 

salgınının önüne geçilmesinde en 
önemli unsurun kişisel hijyen ve 
sosyal izolasyon olduğu gerçeğin-
den hareketle “Evde Kal Türkiye” 
çağrısına uyulmasını bir kez daha 
hatırlatırız.”
KONYA GAR’I SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı 
Tren (YHT), seferlerinin durması-
nın ardından Konya Garı’nda ses-
sizlik meydana geldi. Gar çevresin-
de polis ekiplerinin nöbet tuttuğu 
da görüldü. Öte yandan tren garı 
ekranlarından #Evdekal çağrısı da 
gerçekleştiriyor. Tren garı ve çev-
resinde de dezenfekte çalışmaları 
aralıksız sürdürülüyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İlçe başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, koronayla mücadelede tüm belediyelere cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür etti

‘Süreci en kısa sürede
atlatmaya çalışıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, tele-
konferans yöntemiyle Konya’daki 
ilçelerin belediye başkanlarıyla 
toplantı gerçekleştirdi. Korona-
virüsle ilgili alınan tedbirlerin ve 
yapılan çalışmaların ele alındığı 
toplantıda Başkan Altay, tüm bele-
diyelerin ve belediye çalışanlarının 
cansiperane çalışması nedeniyle 
teşekkür etti. Başkan Altay, “Nere-
de ihtiyaç sahibi varsa hep birlik-
te herkesin hizmetine koşuyoruz. 
Tüm çalışanlarımızla birlikte bu 
sürecin en kısa sürede atlatılması 
için gerekli çalışmaları yürütüyo-
ruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya\’daki ilçelerin belediye başkan-
larıyla telekonferans üzerinden 
toplantı gerçekleştirdi. Karanavi-
rüs tedbirleri ve Konya\’da yapılan 
çalışmaları değerlendirerek, be-
lediye başkanlarıyla istişare eden 
Başkan Altay, Konya’da yoğun 
olarak sürdürülen koronavirüs ile 
mücadelede çalışmalarından do-
layı teşekkür etti. Konya’nın 31 
ilçesindeki belediyelerin ve bele-
diye çalışanlarının çok yoğun ve 
cansiperane şekilde çalıştıklarını 
belirten Başkan Altay, “Tüm be-
lediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Özellikle dezenfeksiyon 
anlamında çok yoğun bir gayret 
içerisinde olduğunuzu yakından 
takip ediyorum. Bu süreci inşallah 
hepimiz en kısa sürede atlataca-

ğız. Buna inancımız tam. Özellikle 
sosyal destek projesi anlamında 
göstermiş olduğunuz katkıdan 

dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 65 yaş üstü vatandaş-
larımızın ihtiyaçlarını gidermede 

gösterdiğiniz gayret takdire şa-
yan. Nerede ihtiyaç sahibi varsa 
hep birlikte herkesin hizmetine 
koşuyoruz. Tüm çalışanlarımızla 
birlikte bu sürecin en kısa sürede 
atlatılması için gerekli çalışmaları 
yürütüyoruz” dedi. Meclis toplan-
tılarına da belli bir süre ara veril-
mesi kararı alındığını belediye baş-
kanlarına hatırlatan Başkan Altay, 
“Biz de bu genelgeye uyarak Nisan 
ve Mayıs aylarında meclis toplan-
tısı yapmayı planlamıyoruz. Tekrar 
milletimize ve tüm dünyaya geç-
miş olsun diyoruz. Konya’da işle-
rin sorunsuz halledilmesi için tüm 
ekibimizle ve belediye başkanları-
mızla koordineli şekilde çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 
İlçe belediye başkanları ise, ilçe-
lerde yapılan çalışmalar ve koro-
navirüs karşısında alınan tedbirler 
halkında bilgi verdi. 

DAİRE BAŞKANLARI İLE DE 
TELEKONFERANSLA TOPLANTI 
Daha sonra Konya Büyükşe-

hir Belediyesi Daire Başkanlarıyla 
da telekonferans yoluyla görüşen 
Başkan Altay, “ Özellikle sahada 
çalışan arkadaşlarımız çok büyük 
gayretle çalışmalarına devam edi-
yor. Tüm çalışma arkadaşlarıma 
ben de teşekkür ediyorum. Koor-
dinasyonu sağlamak bize düşüyor. 
Bu sürecin en kısa sürede atlatıl-
ması için gece gündüz demeden 
çalıyoruz. Hepinize teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Aç kalan güvercinleri 
elleriyle besliyo

Selamet Derneği’nden 
şükür kurbanı çalışması

Hükümet Meydanı’nda bulunan 
vatandaşlar tarafından beslenen gü-
vercinler koronovirüs salgını nede-
niyle aç kaldı. Meydanda aç kalınca 
yem arayan güvercinlere Hükümet 
Meydanında çiçekçilik yapan Özbek 
Çiçekçilik işletmecisi Fatih Özbek 
sahip çıktı. Güvercinlerin karnını do-
yurmak için harekete geçen Özbek, 
her gün bölgeye mısır ve buğday 
atarak güvercinleri besliyor. Konuyla 
ilgili bilgi veren Özbek, “Düğünler, 

açılışlar ve organizasyonlar Korona-
virüs nedeniyle iptal edilince bizler 
de dükkanımızda boş boş oturuyo-
ruz. İnsanlar meydanlara çıkmayın-
ca da güvercinler aç kalıyor. Kuşlar 
aç kalmasın diye buğday getirip 
kuşların karnını doyurmaya çalışıyo-
ruz.  Vatandaşlarımızdan da bu dö-
nemde sokakta yaşayan canlıların 
beslenmelerine gereken hassasiyeti 
göstermelerini istiyorum” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi 
altına alan Koronavirüse karşı Sela-
met Derneği şükür kurbanı çalışma-
sı başlattı. Dernek tarafından bir kü-
çükbaş kurban bedeli 500 TL olarak 
açıklandı. Düzenlenen kampanya 
hakkında bilgi veren Selamet Der-
neği Konya Temsilcisi Mehmet Üre, 
“Peygamber efendimizin az sadaka 
çok belayı def eder hadisine bina-
en bizlerde Selamet Derneği olarak 
Afrika’da sadaka kurbanları kesme 
kararı aldık. Burada ki amacımız ül-
kemizin içinde bulunduğu ve tüm 
dünyayı etkisine alan Koronavirüs-
ten korunmak amaçlı bu çalışmayı 
başlattık Bağışlanan kurbanlarımız 
Afrika’nın çeşitli bölgelerinde kesilip 
orada ki gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak. Birlik ve beraberliğe 
en çök ihtiyaç duyduğumuz bu dö-

nemde inşallah, Rabbimizin izniyle 
bu felaketten birlik olup kurtulaca-
ğız. Sağlık çalışanlarımız emniyet 
teşkilatımız basın mensuplarımız din 
görevlilerimiz ve ülkemizdeki tüm 
kurum ve kuruluşlar canla basla 
mücadele verirken, bizde Selamet 
Derneği olarak isin bir ucundan tut-
mak istedik. Şuan birçok il temsilci-
miz yardıma muhtaç insanlarımıza 
yardımları ulaştırıyor. Birde sadaka 
kurbanlarımızla milletimizin yanında 
olacağız. Bu vesileyle bu hastalıktan 
vefat eden kardeşlerimize Allahtan 
rahmet tedavi gören hastalarımıza 
Allah’tan şifa diliyoruz. Rabbim tez 
zamanda bizleri kurtarsın, her türlü 
felaketten muhafaza etsin . Rabbim 
milletimizi en kısa zamanda selame-
te çıkarsın” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Mesire ve piknik 
alanlarında sıkı denetim

Ilgın İHH’dan 
yardım seferberliği

Konya’da, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-9) tedbirleri kapsamında 
alınan yeni kararlar sonrası, oto-
gar, piknik ve mesire alanlarında 
önlem alındı. İçişleri Bakanlığının 
sahil bantları, mesire-ören yerleri 
ile piknik alanlarında piknik yap-
mak, balık tutmak, spor ve yürü-
yüş gibi faaliyetlerin yasaklanma-
sına ilişkin genelgesi kapsamında 
kentte denetimler artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, piknik ve mesire alanlarında 
sürekli denetimlerde bulunuyor.  
Belediye görevlilerince girişleri 
kapatılan mesire alanlarına, pik-
nik yapmak veya gezmek amacıy-

la gelen vatandaşlara izin verilmi-
yor.

KONYA OTOGARI BOŞALTILDI
Öte yandan, polis ekipleri, 

Konya Otogarı çevresinde de ön-
lem alırken, terminalden otobüs 
giriş çıkışları durduruldu. Yolcu-
ların alışveriş yapabileceği dük-
kanlar ile dinlenme alanları da 
boşaltıldı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının 
ardından, saat 17.00’ye kadar 
olan seferlerin yapılacağı, sonra-
sında sadece seyahat izin belgesi 
bulunanların otogara alınacağı 
öğrenildi.
n AA

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği (IHH) Ilgın Temsilciliği, muh-
taç aileler ve koronavirüs salgını 
sebebiyle işsiz kalan ailelere gıda 
kolisi yardımı başlattı. İHH Ilgın 
Temsilcisi Abdullah Yağcı, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, daha 
önce tespit ettikleri yetim, muhtaç 
ve korona virüs salgını sebebiyle 
işsiz kalan ailelere gıda dağıtımla-
rına başladıklarını söyledi.

Gıda dağıtımlarının aralıksız 
devam ettiğini belirten Yağcı, “Bu 
fedakar ve duyarlı davranışı nede-
niyle öncelikle Ilgın gönüllülerimi-
ze teşekkür ediyorum. İlçemizde 
muhtaç ailelerimizin yanı sıra Tüm 
dünyayı etkisi altına alan korona 

virüs salgını sebebiyle bir çok va-
tandaşımız işsiz kaldı, bizde süratle 
hazırlığımızı yaparak vakfımızın 
başlattığı “Şimdi Dayanışma Vak-
ti” yardım kampanyası kapsamın-
da yardımlarımızı başlattık. Teş-
kilatımızın imkanları nispetinde 
ilçemizde gıda yardımlarımızı hız 
kesmeden sürdürüyoruz.” diye ko-
nuştu. Bağışçıların, bir ailenin aylık 
ihtiyacını karşılayan gıda kolisinin 
100 lira karşılığında Ilgın İHH’ya 
bağışta bulunabilecekleri belirten 
Yağcı, “İhtiyaç sahibi ailelere bu 
yardımları dağıtmamıza vesile olan 
tüm hayırseverlerimize teşekkür 
ediyorum. Kendilerinden Allah razı 
olsun” ifadelerini kullandı. n AA

Rektör Zorlu’dan anlamlı kampanya

Konya Valiliği’nin koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüsle mücadele 
kapsamında Konya genelinde günlük ortalama 2 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Günde 2 bin 500 kişiye 
yardım ulaştırıyorlar

Konya Valiliği koordinesinde 
oluşturulan Vefa Sosyal Destek 
Grupları, günde 2 bin 500 kişiye 
yardım ulaştırıyor. Kaymakamlık-
ların koordinesindeki Belediye, Em-
niyet, Jandarma, AFAD ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
çalışanları yardıma ihtiyacı olanlara 
ulaşarak gerekli ihtiyaçlarını karşı-
lıyor.

Birçok ülkede olduğu gibi Ül-
kemizde de insan hayatı açısından 
son derece tehlikeli olan yeni tip 
Koronavirüs (Covid-19) salgını ne-
deniyle tüm dünyada can kaybı ve 
vaka sayısı artmaya devam etmek-
te. Covid-19 salgınında en temel 
risk unsuru toplumsal alanlarda 
virüsün bulaşıcılığının hızlı olması 

65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi 
düşük ve kronik hastalığı olanlar ile 
bağışıklık sistemini bozan ilaçları 
kullanan insanların üzerinde ciddi 
sağlık sorunları oluşturarak insan 
hayatını tehdit etmekte. İçişleri Ba-
kanlığınca yayınlanan genelge ile 
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı 
bulunan vatandaşların dışarı çık-
maları sınırlandırılmış ve sokağa 
çıkmaları yasaklanmıştı. Yasaklama 
kapsamında bulunan vatandaşların 
zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşı-
lanması için Valilik ve Kaymakam-
lıkların bünyesinde ‘Vefa Sosyal 
Destek Grubu’ koordinesinde gö-
rev yapmak üzere çalışma grupları 
oluşturuldu. İkametlerinden ayrıl-
malarına kısıtlama veya yasakla-

ma getirilen vatandaşların zorunlu 
ihtiyaçları ise, 112, 155 ve 156 nu-
maralar üzerinden karşılanmakta. 
Bu kapsamda, Konya Valiliği koor-
dinesinde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grupları günde 2 bin 500 
kişiye yardım ulaştırıyor. Anlık ihti-
yaçları giderilen vatandaşlara gere-
kilirse gıda kolisi yardımı yapılıyor. 
Konya’da 31 ilçede oluşturulan 
Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 
65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak 
üzere binlerce kişinin yardımına 
koşuyor. Kaymakamlıkların koordi-
nesindeki Belediye, Emniyet, Jan-
darma, AFAD ve Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı çalışanları 
yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak 
gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Destek grubundaki Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı gö-
revlilerinin ihtiyacı olduğu tespit 
edilen ailelere haftalık gıda kolisi 
yardımı yapıyor. 5 gün içerisinde 
Konya merkez ve 31 ilçede 2 bin 
yardım kolisinin dağıtıldığı, hafta-
lık ihtiyaçları doğrultusunda dağı-
tılmaya devam edileceği öğrenil-
di. Konya Büyükşehir ve merkez 
ilçeleri olan Selçuklu, Karatay ve 
Meram Belediyelerinin ise sürekli 
yardım yaptığı aileler dışında, aşev-
lerinin hizmete devam ettiği, Vefa 
grubuna gelen talepler doğrultu-
sunda da 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı bulunan kişilere gerekli 
yardımları ulaştırdığı öğrenildi.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yeni tip korona virüs (Co-
vid-19) ile mücadele sürecinde, öğ-
rencilerin hem fiziksel hem ruhsal 
sağlıklarına iyi gelebilecek bir kam-
panya başlattı. Kampanya detayları 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
sosyal medya hesaplarından duyu-
ruldu.

Kampanya kapsamında, iki pro-
je hayata geçirildi. Birinci projede, 
gençler okudukları kitaplardan sev-
dikleri cümleleri #donusummuh-
tesemolacak etiketiyle sosyal med-
yada paylaşılıyor ve bu paylaşımlar 
üniversite tarafından “Dönüşümü 
Muhteşem Kılacak Cümleler” adıy-

la kitaplaştırılacak. 
İkinci proje kapsamında ise öğ-

renciler, üniversitede yaşadıkları 

anılarını konu alan fotoğraflarını 
#donusummuhtesemolacak etike-
tiyle sosyal medyada paylaşmakta 
ve yine bu paylaşımlar da “Özlem 
Duyulan Anlar” adıyla Necmettin 
Erbakan Üniversitesi tarafından ki-
taplaştırılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, gençlerin birçok şeye 
özlem duyduklarını ama daha güzel 
bir gelecek için evde kalmaları ge-
rektiğini kaydederek, süreci genç-
ler için de kendileri için de daha 
didaktik hale getirmek ve onların 
her koşulda yanlarında olduklarını 
hatırlatmak adına böyle bir kam-
panyayı başlattıklarını söyledi.

Gençlere sürekli olarak kitap 
okumaları hususunda tavsiyeler-
de bulunduklarını kaydeden Zorlu, 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi 
öğrencilerimizin birikimlerini, anı-
larını bir araya getirmek bizleri son 
derece mutlu ediyor. 

Onların da bu kampanyaya da-
hil olmaktan keyif aldıklarını düşü-
nüyorum. 

Bu vesile ile uzakların yakınlaş-
masının da bizim elimizde olduğu-
nu göstermiş olduk.

 Kampanyaya destek olan tüm 
evlatlarımıza teşekkür ediyor, yaşa-
dığımız bu zor günlerin bir an evvel 
son bulmasını temenni ediyorum” 
dedi. n İHA

İnsanlığın neredeyse yok olduğu, 
sadece fayda, güç,  sahip olma, satın 
alma gibi güdülerle insanın küresel bir 
makinenin parçası haline geldiği bir 
anda bir musibet her şeyi değiştirdi. 
Hatta öyle bir hale gelmiştik ki insanlık 
özelliği taşıyan adına erdem dediğimiz 
davranışlarımız hayalî bir hal almıştı.  
İnsanların bu erdemlere inancı kaybol-
muş,  adeta rol yapar hale gelmiştik. 

En uygar dediğimiz toplumları, mil-
yonlarca insanın ölümü, göçü, denizler-
de telef oluşu, aylan bebeklerin kıyıya 
vuruşu bile uyandıramamıştı. Gemisini 
yüzdüren kaptan, bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın ruh haleti ile sömürü 
düzeni ile sahip oldukları refah kalele-
rinde mutlu yaşamlarının bozulmasını 
istemiyorlardı.

Başta biz olmak üzere diğer top-
lumlar da bu sözüm ona uygarlık ve 
modern yaşam denen konuma gelmek 
için var gücümüzle çalışıyorduk. Kendi 
kültürümüzü, benliğimizi kaybederek 
yaşam içinde yol alıyorduk. Umursa-
mayarak. 

Umursayanlarımız da gerici oluyor-
lardı. İnsanı ve insanlığı hiçbir şekilde 
düşünmeden,  ölçü olarak almadan sa-
dece sahip olma düşüncesi ile yaşıyor-
duk. Namuslu, ilkeli, insanlığın farkında 

bir birey olmaya çalışmak aptallık, işini 
yürütmek, çaktırmadan çalmak, gasp 
etmek, bunun için ekonomik, sosyal, 
aşiretsel, siyasi, sözüm ona sivil orga-
nizasyonlarla kurnazca işimizi yürütmek 
akıllılık,  gelişmişlik gibi algılanmaya 
çoktan başlanmıştı.

İnsanlık azınlıkta, insanlar çoğun-
lukta idi. Şimdi insanlar virüs karşısında 
azınlığa düştü ve azınlık psikolojisi ile 
dayanışma, empati, ötekileştirmeme, 
işbirliği, iletişim gibi özelliklerimiz ön 
plana çıktı.

Bir virüs geldi hayatımız değişti. Bü-
tün dünyanın hayatı bir daha eskisi gibi 
olmamak üzere değişiyor.

Yaklaşık 7,8 milyar insan aynı 
anda ölümü düşünmeye başladı. Oysa 
ölmeyecek gibi bir dünyanın varlığına 
inanmıştık. Her gün seçim sonucu izler 
gibi, borsa verileri takip eder gibi dünya-
daki vakıa sayısı, ölüm sayısı, günlük ve 
birikmiş olarak açıklanıyor. İnsanlar da 
bugün kaç oldu diyerek açıklama saatini 
bekliyoruz.

Ölenlerin sayısı ile ve yakınlarımıza 
geldikçe ölüm daha yakın bir komşu 
haline geliyor.

Bu ortamda biz de ölebiliriz ruhsal 
haliyle hırs seviyemiz oldukça düştü. 
İstesek de lüks anlamsız hale geldi. Sa-

hip olduğumuz ve bekçisi 
haline geldiğimiz her şey 
anlamsızlık noktasına doğ-
ru yol alıyor.

İnsanlar çok güçlü ve 
sık tefekkür eder hale gel-
di. İyi ki sosyal medya var.  
Sosyal medya bile daha 
kaliteli hale geldi. Yediğini, 
içtiğini, giydiğini, satın aldı-
ğını paylaşan insanlar daha 
çok düşünce, duygu, tefek-
kür, muhakeme, iletişim, dolu, insanlığı 
tarif eden paylaşımlar yoğunlaştı.

Eskiden fiziksel yakınlık çok önemli 
idi şimdi ruhsal, düşünsel yakınlık çok 
daha önemli hale geldi.

Apartmanın asansörüne asmışlar. 
‘’Risk grubundaki komşularım, lütfen 
çekinmeyin, Allah rızası için bir ihyacınız 
olursa beni arayın.’’ Telefonunu da yaz-
mış. Ne kadar duygulandım.

Su istemiştik. Suyu getiren arkadaş 
ağabey biz dışarıdayız, ihtiyacını olursa 
getirelim, diyor,  ne kadar güzel bir teklif.

İnsanların acelesi yok. Bir yere ye-
tişmeye çalışmıyor. Tabir caiz ise insan-
ları yarış atına çeviren vahşi kapitalizm 

ve onun güçlü temsilcileri 
atların kontrolünü kaybe-
diyor.

Her gün işten gelip 
kedisini yatak odasın-
da karantina altına alan 
doktor arkadaşım eşi ve 
iki çocuğu ile aynı evde 
görüşmüyor. Kavuşma 
için eşi ve çocukları ile  
gün sayıyorlar. Yaşadığı 
ortamı bizlerle paylaşarak 

çok değerli, işin ciddiyetini hepimize ya-
şayarak anlatıyor.

Öğretmen eşim tıpkı mesai varmış 
gibi hatta gün boyu uzaktan eğitime 
katılıp öğrenci ve velilerini de eğitiminin 
aksamaması için gösterdiği gayreti de 
aynı şekilde duygulandığım bir davra-
nış.  Sordum herkes senin gibi mi diye, 
evet yüzde yetmiş böyle dedi,sevindim. 
Öğrenci ve ailelerle kurduğu iki grupla 
tam kapasite eğitim öğretim devam 
ediyor. Ödevler veriliyor, geri dönülüyor 
sesli, görüntülü, fotoğraf paylaşarak eği-
timi aksatmamaya çalışıyorlar.

Bu dönemin kahraman insanları 
sağlık personelidir. Yangının tam göbe-

ğinde en güçlü temas seviyesinde ça-
lışıyorlar. Tıp bilimine uygun tedbirleri 
alıyorlar ama risk çok güçlü.

Emniyet, askerlerimiz devlet gö-
revlilerimiz her biri yaşamın en az kayıp-
la devamı için mücadele ediyor.

Bu arada salgın anında siyasette, 
eğitimde, bilimde her işte liyakat sahibi 
insanların değeri de ortaya çıktı. Asalak 
insan, çalışanları şimdilik elemek zorun-
da kaldılar. Bu davranış biçimi daha da 
önemli hale gelecek. Yapmayanlar bu 
krizin en çok zarar görenleri olacak.

Bir de diğer alanlarda da;
Acil eylem planları yapılmalı.  Mese-

la tarım ile ilgili. Üretimin aksamaması, 
toplumun bekası için çok önemli. Çiftçi-
lerimiz ile  uzaktan eğitim ve iletişimi de 
kullanarak  , yerel örgütler; tarım kredi, 
ziraat odaları, tarım il ve ilçe müdürlük-
leri çok iyi organize olmalılar.

Bugünkü köşesinde Sözcü Gaze-
tesi Yazarı Yılmaz Özdil, konuya dikkat 
çekmiş. Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber 
Yıldırım,’’ Fabrikayı kapatabilirsiniz ama 
ineğin memesini kapatamazsınız’’ diyor, 
köşesinde dikkate almak lazım.

Gıda ve tarım özellikle bu salgın 
anında ve sonrasında en stratejik ve 
güçlü olmamız gereken yanımız. Bu sa-
dece bizim için değil bütün dünya insanı 

için gerekli. 
Sağlıkçılar, güvenlik birimleri dev-

let cephede savaşırken arka planda da 
diğer sektörlerimiz de aynı ciddiyetle 
çalışmalı.

Bilim kurulları kurulmalı, acil ve 
sonrası eylem planları yapılmalı.

Evden çalışma, uzaktan eğitim ve 
iletişim ile her sektör acil önlem planı 
alınmalı.

Belki de bu sıra dışı toplumsal da-
yanışma, istişare toplumsal akılı güç-
lendirecek, hak, adalet ve refah masal 
olmaktan çıkacak.

Toplum ve devletler, ,işletmeler yeni 
tip girişimler organizasyonlar ile insanlı-
ğı merkeze koyacak bir pozisyon alacak-
lar, hiç olmazsa yakın zamanlar için.

Eğer bu salgından güçlü değerlerle 
çıkabilirsek, insanlık adına kazanımları-
mız çok olacak.  Toplumlar inanmakta 
zorluk çektikleri erdemleri belki yeniden 
yaşayacaklar.

Her şeyden önemlisi; insan olduğu-
muzu hatırlayacağız. Kendimizi keşfet-
mekte olduğumuza dair çok güzel işa-
retler var. Sosyal medyada paylaşımlar 
daha kaliteli. Okumalar daha yoğun.

Ölüm gerçeği burnumuzun dibinde 
unutmadan yaşamı değerlendirmek bi-
lincimiz ve irademizin elinde.

MUSİBETLERİN HİKMETLERİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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“Oğlum koronavirüsten öldü” ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, verilen adrese gittiklerinde 
ihbarcı Suriye uyruklu kadının yalan söylediğini, 7 yaşındaki çocuğun yediği dayaktan öldüğünü belirledi! 

Koronavirüs değil,
üvey anne öldürmüş

Konya’da yabancı uyruklu bir 
kadın, 7 yaşındaki üvey oğlunu 
hortumla döverek öldürdü. “Oğ-
lum korona virüsünden öldü” di-
yerek ihbarda bulunan annenin 
yalanı sağlık ekiplerinin inceleme-
sinde ortaya çıktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Karahöyük 
Mahallesi Pirhasan Sokak’ta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Suriye uyruklu 27 yaşındaki üvey 
anne Raaşa Osman, kağıt toplayan 
kardeşleriyle birlikte eve geç ge-
len üvey oğlu 7 yaşındaki Azzam 
Al Abdullah’ı hortumla dövmeye 
başladı. Üvey annenin darbına 
dayanamayan 7 yaşındaki çocuk 
önce baygınlık geçirdi ardından 
hayatını kaybetti.

Olaydan sonra çocuğu yatağı-
na yatırarak akrabalarını çağıran 
kadın 112 Acil Çağrı Merkezini 
arayarak çocuğunun fenalaştığını 
söyledi. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekiplerine çocuğu-
nun korona virüs nedeniyle fena-
laştığını söyleyen üvey annenin ya-
lanı kısa sürede ortaya çıktı. Sağlık 
ekibinin kontrol ettiği 7 yaşındaki 
çocuğun hayatını kaybettiği, vü-
cudunda morluklar olduğu tespit 
edildi. Kadın gözaltına alınırken 
çocuğun cansız bedeni otopsi ya-
pılmak üzere Konya Numune Has-
tanesi morguna kaldırıldı.

‘SUÇUNU İTİRAF ETTİ’
Asayiş Şube Müdürlüğüne 

bağlı Cinayet Büro Amirliği ekip-
leri tarafından ifadesi alınan üvey 
anne Raaşa Osman’ın çelişkili 
ifadeler vermesi üzerine polis so-
ruşturmayı derinleştirdi. Sorguya 

alınan şüpheli kadın, “Üvey oğlum 
eve geç geldiği için hortumla döv-
düm ve şiddet sırasında bayılarak 

hayatını kaybetti. Odasına alarak 
sağlık ekibini aradım ve korona 
virüsünden öldüğünü söyledim” 

dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri 
tamamlanan kadın adliyeye sevk 
edildi. n AA

Husumetli olduğu şahsa ateş 
ederken 2 kişiyi yaraladı

Asılsız sosyal medya 
paylaşımına soruşturma

Seydişehir ilçesinde bir kişi 
husumetli olduğu şahsa ateş 
ederken yanlışlıkla 2 kişiyi yarala-
dı. Olay, akşam saatlerinde Uluka-
pı Mahallesi Uludağ Caddesi Han-
boğazı mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, hurdacılık 
yaptığı öğrenilen S.K. aralarında 
husumet bulunan ve henüz ismi 
öğrenilemeyen kişiyi görünce 
at arabasında bulunan otomatik 
av tüfeğini alarak bir el ateş etti. 
Açılan ateş sonrası cadde üzerin-
de bulunan bir dükkan önündeki 

işyeri sahibi Erol E. ve Kenan Ç. 
yaralandı. Olayı görenlerin haber 
vermesi üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ekibi ve ambulans 
sevk edildi. Yaralanan iki kişi am-
bulans ile Seydişehir Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınırken, olay sonrası at arabası 
ile kaçan şüpheli S. K. polis ekip-
lerinin yaptığı çalışma sonrası kısa 
süre içerisinde yakalanarak gö-
zaltına alındı. Şüphelinin olaydan 
sonra sakladığı silah bulunurken 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde umreden 
gelenlerde korona virüs çıktığı 
yönündeki asılsız sosyal medya 
paylaşımına yönelik soruşturma 
başlatıldığı bildirildi. 

Akşehir Cumhuriyet Başsav-
cılığından yapılan açıklamada, 
“Twitter adlı sosyal medya plat-
formunda bulunan bir hesabın 
“Konya Akşehir’de umreden ge-

len ve karantinaya alınmayan 56 
umrecinin 24’ünde COVİD - 19 
çıktı şeklinde asılsız bilgi paylaştı-
ğı bildirilmiştir. 

Söz konusu sosyal medya 
kullanıcısı hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılığımızca ‘Halk arasında 
korku ve panik yaratmak amacıyla 
tehdit suçundan soruşturma baş-
latılmıştır” denildi. n İHA

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca başlatılan soruşturma kap-
samında, 112 Acil Servis’te görevli 
sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüp-
heli tutuklandı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığından yapılan açıklama-
da, 25 Mart’ta saat 01.20 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Ha-

san Mahallesi Gülpembe Sokak’ta 
şüpheli İ.S’nin kullandığı aracın 
park halindeki tıra  çarpması sonu-
cu araçta bulunan A.S. ve H.R.D’nin 
yaralandığı belirtildi.

Olay yerine gelen ambulanstaki 
sağlık görevlilerinin yaralılara mü-
dahale ettikleri sırada şüpheliler İ.S, 

A.S. ve H.R.D’nin, kimlik bilgilerinin 
tespitine çalışılan diğer şüphelilerle 
birlikte sağlık personelini darbe-
derek ambulansa zarar verdikleri 
ifade edilen açıklamada, gözaltına 
alınan İ.S, A.S. ve H.R.D’nin Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu 
görevlisine görev yaptırmamak için 

birden fazla kişiyle birlikte direnme 
ve kamu malına zarar verme suçla-
rından çıkarıldıkları Konya 1. Sulh 
Ceza Hakimliği’nce tutuklandıkları 
bildirildi. Açıklamada, olaya karışan 
diğer şüphelilerin kimlik bilgilerinin 
tespitine çalışıldığı, soruşturmanın 
devam ettiği kaydedildi. n AA

Sağlıklıçıları darbeden 3 kişi tutuklandı

Otomobiller çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı Ereğli’de otomobil takla attı: 3 yaralı
Güneysınır ilçesinde iki aracın 

çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını 
kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza, 
20.30 sıralarında Güneysınır ilçesi 
girişinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya yönüne seyir 
halinde olan Abdullah Ünal idare-
sindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, 
karşı yönden gelen Veysel Akbaş 
yönetimindeki 42 SP 397 plakalı 
hafif ticari araç ile kafa kafaya çar-
pıştı. Kazayı gören diğer sürücüle-
rin ihbarı üzerine olay yerine çok 
sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye 
ekibi sevk edildi. Olay yerine ula-
şan sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinde otomobil sürücüsü Abdul-
lah Ünal, eşi Asiye Ünal ve diğer 
araçta bulunan sürücü Veysel Ak-
baş ile eşi Fatma Akbaş’ın olay ye-
rinde hayatını kaybettiği belirlendi. 
Sürücülerden Abdullah Ünal’ın da-
madı Davut Köse, kızı Zeynep Ünal 
ve aynı araçta bulunan henüz ismi 
öğrenilemeyen bir kişi ile diğer 
araçta bulunan bir kişi kazadan ya-

ralı kurtuldu. Yaralılar ambulans-
larla Konya’daki çeşitli hastanele-
re kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılan Mustafa 
Akbaş ile Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırılan Davut 
Köse’nin de yapılan tüm müdaha-

lelere rağmen yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. Diğer yaralılar Zeynep 
ve Beyza Ünal ve Emin Akbaş’ın 
tedavileri ise sürüyor. Hayatını 
kaybeden sürücülerden Abdullah 
Ünal’ın Güneysınır İlçe Kayma-
kamlığında yazı işleri müdürü ola-
rak görev yaptığı öğrenildi. n İHA

Ereğli ilçesinde otomobilin 
takla atması sonucu meydana 
gelen kazada aynı aileden 3 kişi 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre 
kaza, Adana Aksaray karayolu 
üzeri Ereğli İlçesine bağlı Zengen 
Mahallesi mevkisinde meydana 
geldi. 

Aksaray istikametine giden 
Ramazan Ünlü idaresindeki 31 
KGS 71 plakalı otomobilin yağ-
mur nedeniyle kayganlaşan 
yolda sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak şarampole 
takla attı. Kazada sürücü ile oto-
mobilde bulunan annesi Nazlı 
Ünlü ve Kız kardeşi Zeynep Ünlü 
yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ih-
barı üzerine kazada yaralanan 
aynı aileden 3 kişi olay yerine 
gelen ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza ile ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA
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Konya’dan çaldılar, Osmaniye yolunda telef ettiler

Osmaniye’de, yol kenarında 
bulunan 14’ü telef olmuş 15 bü-
yükbaş hayvanı Konya’nın Ereğli 
ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 
şüpheli gözaltına alındı. 

Bahçe köyü güzergahında yol 
kenarında hayvan ölüleri gören 
vatandaşlar durumu jandarmaya 

bildirdi.
Jandarma ile bölgeye yönlen-

dirilen İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ekipleri, yol kenarında 14’ü 
telef olmuş 15 büyükbaş hayvan 
buldu. 

Konya’nın Ereğli ilçesinde bü-
yükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı 

bilgisine ulaşan ekipler, plakası 
belirlenen kamyon ile onu takip 
eden bir otomobili Cevdetiye bel-
desi yakınlarında durdurdu. 

Araçlardaki daha önce ben-
zer suçlardan kaydı bulunduğu 
belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, 
F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı. 

Hayvanların, kamyonda havasız 
kalarak telef olduğunun tahmin 
edildiği öğrenildi.

‘HAYVANLARIM GEBEYDİ’
Osmaniye’ye giden hayvanla-

rın sahibi Ethem Erdoğan, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, gece 
ahırdan çalınan büyükbaş hayvan-

larının 11 kilometre yaya götürül-
dükten sonra bir kamyona konul-
duğunun kamera kayıtlarından 
tespit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin Osmaniye’de 
yakalandığını öğrenince kente 
geldiğini aktaran Erdoğan, “Hay-
vanlarımızın canlı bulunduğunu 

sanıyordum. Fakat araçta sıkışıp 
havasız kalarak telef olduğunu öğ-
renince üzüldüm. Bunların hepsi 
gebeydi. 

Karınlarında yavruları vardı. 
Bu hayvanları bu hale getirenlerin 
gerekli cezayı almasını istiyoruz.” 
ifadesini kullandı. n AA

Stoklanmış 142 bin maske
ve eldiven elegeçirildi

Baskın yapılan evde 18
tüfek ve 3 tabanca bulundu

Stok yapan bir kişinin depo-
suna düzenlenen baskında 142 
bin adet maske ve eldiven ele 
geçirildi. Konya Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, korona virüs 
salgını sonrası kent merkezinde 
bir depoda piyasadan toplanan 
koruyucu maske ve eldivenlerin 

bulunduğunu tespit edildi. Teknik 
ve fiziki takibin ardından depoya 
baskın düzenlendi. 

Depoda stok yapılan 142 bin 
adet koruyucu maske ve eldiven 
bulundu. Malzemelere el konu-
lurken depodaki bulunan bir kişi 
gözaltına alındı. Olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. n İHA

Beyşehir ilçesinde bir evde 
yapılan aramada, 18 tüfek ve 3 
tabanca ile çok sayıda mermi ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Beyşehir ilçesi Bahçe-
lievler Mahallesindeki bir evde 
çok sayıda silah olduğunu belir-
ledi. Yapılan teknik ve fiziki taki-
bin ardından jandarma ekipleri 

eve baskın düzenleyerek arama 
yaptı. Aramada 18 adet ruhsatsız 
av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet 
tabanca şarjörü, 72 adet tabanca 
mermisi ve 52 adet av tüfeği fi-
şeği ele geçirildi. Evde bulunan 
şüpheli B.B., ifadesi alınmak 
üzere jandarma karakoluna gö-
türüldü. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. n İHA

THY bu şehirler dışında sefer yapmayacak

Yeni tip koronavirüsün etkilerini en aza indirmek ve yayılmasını önlemek için toplumun tüm kesimleri yoğun 
bir mücadele veriyor. Yunak ve Akşehir’de de meslek liseleri sağlıkçıların kullanımı için siper üretimi yapıyor

İlçelerdeki meslek
liseleri siper üretiyor

Yunak ilçesinde yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) ile mücadele 
eden sağlık çalışanlarına ulaştır-
mak amacıyla “yüz koruyucu si-
perlik” üretimine başlandı. Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı ile Yunak 
Kaymakamlığı tarafından imzala-
nan “Kop ile Kodlayalım Geleceği 
Kurtaralım” projesi kapsamında 
3-D yazıcılara kavuşan Yunak’taki 
eğitim kurumları ürettikleri mas-
keleri sağlık çalışanlarına teslim 
edecekler.

Özellikle sağlık çalışanlarının 
ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu si-
per maske üretimi, 3D yazıcılarla 
gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar 
vermeyen doğal malzemelerden 
üretilen maskeler, sağlık çalışan-
larının istek ve tavsiyeleri dikkate 
alınarak tasarlanıyor.

Yunak Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi idareci ve öğretmen-
lerinin gönüllü yer aldığı üretim 
faaliyetleri 24 saat boyunca de-
vam ediyor. Üretimi tamamlanan 
yüz koruyucu siper maskeler, ilk 
etapta ilçedeki sağlık çalışanlarına 
teslim edilecek. Buradaki ihtiyacın 
karşılanmasının ardından üretilen 
diğer maskeler Yunak Kaymakam-
lığı koordinesindeki Vefa Sosyal 

Destek Grubunda görevli personel 
ile yaşlı ve yardıma muhtaç ailele-
re ulaştırılacak.

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, yaptığı açıklama-
da, sağlık çalışanlarının bu süreçte 
her şeyin en güzelini hak ettiğini 
aktararak, “Kaymakamlık olarak 
bu özverileri için kendilerine te-
şekkür mahiyetinde bu çalışma-
ya girdik. Bu projeyi uygulamaya 
geçiren Yunak Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa 
Uyanık’a ve gönüllü öğretmenle-
rimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 

yine ekonominin tüm paydaşlarını 
bu süreçte milli ekonomi seferber-
liğine ve bu virüs tehlikesine karşı 
topyekun birlikte mücadeleye da-
vet ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKŞEHİR’DE YÜZ KORUYU SİPER 
ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Akşehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, sağlık çalışanlarının kul-
lanımına sunulmak üzere yüz ko-
ruyucu siper üretimine başlandı. 
Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü, geçtiğimiz yıl kabul edilen 
KOP projeleri kapsamında 3-D ya-
zıcılara kavuşan eğitim kurumla-

rında, koruyucu siper üretimi için 
harekete geçti. Bu kapsamda sağ-
lık çalışanlarına dağıtılmak üzere 
yüz koruyucu siperin ilk prototipi 
üretildi.

Akşehir Bilim ve Sanat Mer-
kezi, Nasreddin Hoca Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir 
Gençlik Merkezi ile gönüllü bir 
öğretmenin evinde olmak üzere 
toplam 4 yazıcı ile haftada 150 
civarında üretilecek olan siper-
ler, Akşehir Devlet Hastanesi’nde 
sağlık çalışanlarının kullanımına 
sunulacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bar-
baros Topaloğlu, yaptığı açıklama-
da, “Üç boyutlu yazıcıların kulla-
nıldığı siper üretiminde, yaklaşık 3 
saatte 1 ürün elde edilebiliyor. 3-D 
yazıcıya sahip okul ve merkezle-
rimizde, hiçbir ücret beklentisi 
olmaksızın gönüllü olarak çalışan 
öğretmenlerimize teşekkür ediyo-
rum. Bu kurumlar, önümüzdeki 
günlerde imkanları doğrultusunda 
kesintisiz üretim yaparak, koro-
navirüsle mücadeleye önemli bir 
katkı sunmuş olacaklar.” şeklinde 
konuştu. Topaloğlu, açıklamasının 
sonunda vatandaşlara “Evinizde 
Kalın” çağrısını yineledi.
n AA

Türk Hava Yolları (THY), 29 
Mart’tan itibaren iç hatlarda, Adana, 
Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzu-
rum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, 
Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, 
İzmir ve Van seferlerinin icra edile-
ceğini duyurdu. 

THY’nin resmi sitesinden yapı-
lan açıklamada, yeni tip koronavirüs 
salgını sebebiyle uçuşlarda önemli 
düzenlemelere gidildiğini belirtil-
di.  Açıklamada, 27 Mart 2020 saat 
23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat 
seferlerinin 17 Nisan’a kadar dur-
durulduğu kaydedilerek, “29 Mart 
2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç 

hatlarda yalnızca Adana, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Ga-
ziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, 
Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve 
Van seferleri icra edilecek olup tüm 
diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 
2020 tarihine kadar durdurulmuş-
tur.” ifadesi kullanıldı. 

Bu kapsamda bugün saat 17.00 
itibarıyla iç hat uçuşlarında tüm yol-
culardan valiliklerden seyahat izni 
aldıklarına dair belge talep edileceği 
aktarılan açıklamada, gerekli izinle-
rin nasıl temin edileceği konusunda 
yönlendirmelerin kısa sürede bilgi-
lere sunulacağı bildirildi. n AA
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Salgın hastalıklar kalabalık 
ortamlarda, düzensiz beslenme, 
hijyen şartlarının yetersizliği, uyku 
düzeni bozukluğu gibi ortamlarda 
ki bağışıklık  sisteminin zayıf olduğu 
kişileri daha çabuk yakalamaktadır. 
Bu mikrobik hastalık ortamı uygun 
bulduğunda daha hızlı yayılmakta-
dır. Günümüzde teknolojik gelişme, 
refah düzeyinin artması,  halkın bi-
linçlenmesi, gruplar halinde yaşayan 
öğrenciler ve askeri birliklerin imkan-
larının artması salgınların daha kolay 
önleneceği kanaatindeyim.  Ancak 
günümüzde ticari alışverişler, ula-
şım, ülkeler arası seyahatler bilerek 
veya bilmeyerek hastalık etmenleri-
nin  daha kolay  yayılmasında önemli 
bir etken olarak görülmektedir.

Tarım insanların beslenme, gi-
yim gibi en temel ihtiyaçlarını karşı-
ladığı, tarımsal nüfusa gelir ve istih-
dam alanı olduğu için vazgeçilmez 
bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle tarım 
ve sağlık arasında birbirini doğrudan 
etkileyen bir ilişki mevcuttur. Ta-
rımsal faaliyetlerin en önemlisi gıda 
üretimi ve arzını belirleyerek toplum 
beslenmesini etkilemesidir. Tarım 
ve sağlık arasındaki diğer bir ilişki 
alanı tarımsal faaliyetlerin çevre sağ-
lığı üzerindeki etkileridir. Daha önce 
belirtilen bu etkiler yanında tarımsal 
faaliyetlerde çalışanlarında görülen 

sağlık sorunları doğrudan sağlık 
üzerine etkilidir. Bu sağlık problem-
lerine zamanında  çözüm bulunmaz 
ise hastalıklar salgına sebep olabilir.  
Bunların yanı sıra tarım ürünlerinin 
üretiminde kullanılan pestisitler, 
insektisitler, fungisitler, tohumlar, 
hormonlar, antibiyotikler, tarımsal 
kimyasallar, gübreler ve mikrobiyal 
etkenler bilinçsiz kullanıldığında gıda 
güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. 
Kullanım esnasında kullanıcılar ve 
kulanım dozu ve süresi de birçok 
sağlık sorunun yaşanmasına sebep 
olmaktadır.  Bakanlıkça birçok tedbir 
almasına rağmen bu endişeler ya-
şanmaktadır. 

Doğal ekolojik sistem içerisinde 
toprağın, bitkilerin, hayvanların do-
ğası bozulmuş ve çevresel sorunlar 
artmıştır. Tarımda çalışan küçük çift-
çiler ancak karınlarını doyurabilme 
mücadelesi vermekte, kendi toprak-
larında günlük yevmiyelerini karşıla-
ma çabasını sürdürmektedirler.  Ça-
resiz kalan küçük çiftçiler tarımdan 
uzaklaşmakta ve özellikle gençler 
kırsaldan kentlere göç etmektedirler. 

Ottava Ticaret Müşavirliğinin  19 
Mart 2020 tarihli (Rake Around web 
sitesinde yayımlanan 16 Mart 2020 

tarihli) haberinde Ka-
nada tarım sektörünün 
covıd-19’dan önemli 
ölçüde etkilenmesinin 
beklendiği, tarımda iş-
gücü temininde sıkıntı 
yaşayan ve faaliyetle-
rini sürdürebilmek için 
büyük ölçüde yabancı 
mevsimlik işçilere ih-
tiyaç olduğu belirtil-
mektedir. Ayrıca ürün 
yetiştirme sezonu hava koşulları 
nedeniyle oldukça kısıtlı olduğu için 
yerel talebi karşılamak üzere taze 
meyve ve sebze ithalatına bağımlı 
olan Kanada tarım sektörünün, CO-
VID-19 krizinden ciddi şekilde etkile-
nebileceği ifade edilmektedir. Kana-
da İstatistik Kurumu’na göre, 2015’te 
tarımsal üretim alt sektöründeki 
işlerin %92,62’sında yabancı işçiler 
çalışmıştır. The Conference Board 
of Canada adlı kuruluşun raporuna 
göre, son on yılda Kanada tarım sek-
töründeki işgücü temini sıkıntısı iki-
ye katlanmış ve 2025’e kadar tekrar 
ikiye katlanması beklenmektedir. Şu 
ana kadar, işgücü temininde yaşa-
nan sorunların başlıca nedeni,  yaş-
lanan işgücü, kırsal bölgelerde çalış-

ma koşulları ve sektörle 
ilgili negatif algılardan 
kaynaklanırken, mevcut 
bağlamda küresel salgın 
nedeniyle sınır güvenlik 
önlemlerinin sıkılaştırıla-
rak seyahat yasaklarının 
uzatılmasının işgücü te-
minini oldukça zorlaştı-
rarak Kanada’daki küçük 
ve orta ölçekteki tarım-
sal işletmelerinin faali-

yetlerini olumsuz şekilde etkilemesi 
öngörülmektedir. Tarım kesiminde 
çalışanların yaş ortalaması ve işgücü 
temini açısından Kanada ile benzerlik 
göstermektedir. 

Sürünün ardında ki çobanın veya 
arazide çalışanın çoğunluğunun yurt 
dışı kökenli işçiler olması nedeniy-
le ülkemiz tarımsal üretim için acil 
tedbirlere ihtiyaç olduğu gerçeği göz 
ardı edilmemelidir. 

Ülkemiz ve Konya’mız önemli bir 
tarımsal üretim potansiyeline sahip-
tir. Mevcut nüfusumuzu ve ülkemize 
gelen turistleri  ve daha fazlasını da 
doyuracak bir üretim kapasitesine 
sahip olup üreticimiz tarımsal faa-
liyetlerini sürdürme imkanları bul-
sun yeter. İlkbahar ekim ve dikim 

döneminde çiftçimiz tarlasına nasıl 
gidecek, arazi işlerinde çalışacak 
işçileri sağlık güvenceleri nasıl sağ-
lanılacak. Çeşitli işyerleri için alınan 
önlemler açıklandı, açık arazide çalış-
ma durumu ve işçilerin ulaşımı nasıl 
sağlanılacak. Bu ve benzer sorulara 
yetkililer ve sağlıkçılar bir yol haritası 
çizmeli ve bu yol haritası acil olarak 
açıklanmalıdır. Tarımsal faaliyetlerin 
tarla, bağ ve bahçelerde başladığı bu 
dönemde bazı işlerin ertelenmesi söz 
konusu olamayacağından zamanın-
da yapılmalı, yapılamadığı takdirde 
verim kaybına veya ürün alınamama-
sına sebep olabilir. Fazlaca iş gücüne 
ihtiyaç duyulan bu dönemin rahat 
atlatılabilmesi için acil önlemler açık-
lanmalı ve uygulanması konusunda 
destek verilmelidir. Önümüzdeki 
günlerde tahılların gübrelenmesi, 
yabancı ot mücadelesi için ilaçlama, 
bahçelerde fidan dikimi, budama, 
ilkbahar ekimleri için tohum yata-
ğı hazırlama, dikim işleri ve ürüne 
göre diğer bakım faaliyetleri mutlaka 
yapılması gerekmektedir. Sokağa  
çıkmayın, evde kalın uyarıları sürer-
ken bu faaliyetler nasıl yürütülecek, 
gerekli açıklamalar yapılmalı ki çalı-
şacak işçi bulunabilsin. Yaşanmakta 

olan salgın gerçeğine rağmen zirai 
faaliyetleri süresi içerisinde yapma-
lıyız ki ürün ve verim kaybı yaşanıl-
masın. Şehir hayatına yönelik bü-

tün tedbirler ve destekler açıklanmış 
iken tarımsal faaliyetler için açıkla-
malar yeterli görülmemektedir. Bazı 
ürünlerde yurt dışı satışların durması 
nedeniyle kesme çiçekte çöpe atma 
ve yumurta da olduğu gibi fiyat dü-
şüşleri görülmekte, bu sezon üretilen 
bazı tarım ürünleri ucuz veya pahalı 
satılabilir, ancak gelecek sezon kor-
karım pazara sunulacak ürün sıkıntısı 
çekebiliriz. bu nedenlerle birçok sek-
törde açıklanan yol haritası bölgelere 
göre tarım takvimi, tedbirler ve des-
tekleri açıklanmalıdır. Açıklanan eko-
nomik tedbirlerde tarımsal faaliyetler 
bakımından yeterli olmadığı ve ilave 
tedbirlere ihtiyaç olduğu gerçeği göz 
önüne alınarak ilgilerce yeni bir paket 
açıklanmalıdır.

Tarım takvimi, tedbirler ve des-
tekler kısa zamanda açıklandığı 
takdirde Türk çiftçisi, tarımsal ürün 
üreticileri ve tarımsal ürünlere dayalı 
gıda sektörü milletimizi aç bırakmaz 
ve bırakmayacaktır.  

Temennimiz Covid 19 virüs sal-
gınının bir an önce atlatılmasıdır. 
Ülkemizin bu salgından dolayı tarım 
ürünlerinde dışarıya muhtaç olma-
ması dileklerimle hoşça kalınız.

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER SALGIN HASTALIKLARIN ÇEVRE VE TARIMA ETKİLERİ (6)

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

Yaşanan elim trafik kazası sonucu
Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü 

Abdullah ÜNAL
eşi  Asiye ÜNAL

damadı Davut KÖSE
ile

Veysel AKBAŞ
eşi  Fadime AKBAŞ

ve oğlu 
Mustafa AKBAŞ’ın

 

vefatını üzüntüyle öğrendik. 
Yüce Allah’tan rahmet 

kederli ailelerine başsağlığı dileriz.
Ayrıca kazada yaralanan ve yakınlarını 

kaybeden Beyza Ünal, Zeynep Ünal  ve Emin 
Akbaş’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

GAZETESİ

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Karantina süresi sona erdi, ancak çıkamadılar!

Umreden döndükten sonra 
Ankara ve Konya’da karantinaya 
alınan vatandaşların 14 günlük ka-
rantina süresi dün sona erdi. Uzun 
bir sürenin ardından ailelerine ka-
vuşmak isteyen vatandaşların, ka-
rantinanın yapıldığı yurdun önün-
deki bekleyişi sürüyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya 
çıkan yeni nesil korona virüs sal-
gınının dünyayı sarması ve Türki-
ye’ye de gelmesinin ardından um-
reden dönen vatandaşlar Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurt-
larında karantina altına alınmıştı. 
Umrecilerin 14 günlük karantina 
süreci sona ererken, yakınlarının 
umrecileri almak için karantinanın 
yapıldığı yurdun önündeki bekleyi-
şi sürüyor. Sürenin sona ermesiyle 
yakınları umrecilerin salınması-
nı bekliyordu. Ancak umrecilerin 
bir kısmında koronavirüs şüphesi 
belirince bu umreciler hastaneye 
kaldırıldı. Umrecilerin hepsinin test 
sonuçlarını bitmesi beklenirken, 
umrecilerin karantinada tutulmaya 
devam edileceği kararı alındı. Um-
recilerin ne zaman karantinadan 
çıkacağı ise bilinmiyor. 

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR 
Umreden dönen babasını al-

mak için Şanlıurfa’dan geldiğini 
söyleyen Mehmet Uğur, “Hiç yüz 
yüze görüşmedik. Sadece telefonla 
görüntülü konuşabiliyorduk. Ara 
sıra kendisi arıyordu. 14 günlük 
süreç o şekilde geçti” ifadelerini 
kullandı.

Babası ve annesini almak için 
Tokat’tan gelen Fuat İşeri de, “Ba-
bam ve annemi bekliyorum, umre-
den geldiler. Süreleri bugün doldu 
onları bekliyoruz. Sürekli telefonda 
görüştük tabi ki, şu anda bir sıkın-
tıları yok. Dün son bir test yapıldı. 
Onun sonucunu bekliyorlar, biraz-
dan çıkarlar diye bekliyoruz. Her 
gün ateşleri ölçülüyordu, dün de 
boğazlarından kültür alındığını bili-
yorum” ifadelerini kaydetti.

Umreden gelen aileleri için İs-
tanbul ve Tokat’tan geldiklerini 
ifade eden Ömer Hanoğlu ise, “Bu 
süreçte yüz yüze görüşmedik. Hep 
telefonla görüştük. İyi olduklarını 
söylüyorlar, testleri sağlam çıktı. 
Bugün de günleri doluyor, inşallah 
çıkıp evde istirahat edecekler” dedi.

Ailelerin karantina süresi do-
lan umrecileri bekleyişi sürerken, 
emniyet ekipleri tarafından yurdun 
etrafında geniş güvenlik önlemleri 
alındı. n İHA - HABER MERKEZİ

Sağlıkçılara bir destek de 
Altınokta Körler Derneği’nden

Aşevinde pişirip yaşlıların
evlerine servis ediyorlar

Ülkemizde etkisini artırmaya 
devam eden yeni tip Korona Virüs 
hastalığı (Covid-19) salgını nede-
niyle gece gündüz görevlerinin ba-
şında olan sağlık görevlilerine bir 
destek de Altınokta Körler Derneği 
Konya Şubesinden geldi. 

Ali Şafak Döküm sahibi hayır-
sever Mevlüt Yılmaz ve Altınokta 
Körler Derneği Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Ali Şahin, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi sağlık çalışanlarına bu zor 
süreçte moral ve motivasyon adına 
yanlarında olduklarının göstergesi 
olarak hazırladıkları tatlı ve çeşitli 
ikramları hastane yetkililerine tes-
lim ettiler. Konuyla ilgili bir açıkla-

ma yapan Dernek Başkanı Mehmet 
Ali Şahin “Ülke olarak virüs salgını 
ile mücadele içindeyiz. Bununla bir-
likte hükümetimiz, sağlıkçılarınız, 
güvenlik güçlerimiz ve halkımız bü-
yük bir mücadele içerisine girerek 
inşallah bu süreç atlatılacak. Altı-
nokta Körler Derneği Konya Şube-
si olarak sağlıkçılarımıza böylesine 
zorlu bir günde yanlarında olduğu-
muzu göstermek ve hissettirmek 
açısından onlara küçükte olsa bir 
ikramımız oldu. 

Bu zor günleri hep beraber aşa-
cağımıza inanıyor, fedakarca çalışan 
sağlık personeline canı gönülden 
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” 
dedi. n HABER MERKEZİ

65 yaş üstü ve hasta vatan-
daşlara aşevinde yemek pişirilip 
evlerine servis ediliyor. Akkise 
Yardımlaşma Derneği, Ahırlı Be-
lediyesi ve Ahırlı Kaymakamlığı-
nın ortaklaşa başlatmış oldukları 
proje kapsamında hasta, engelli 
ve evinden çıkamayan 65 yaş 

üstü yaşlılara ücretsiz evlerine ye-
mek servisi başlattı. 15 mahalleyi 
kapsayan ve 150 kişiye yakın ki-
şinin faydalandığı bu projede Ak-
kise Aşevinde hijyenik bir şekilde 
pişirilen yemekler önerilen ön-
lemler dahilinde yemek dağıtımı 
yapılıyor.  n HABER MERKEZİ

Devletin sağlık krizinin ekonomik etkilerini en aza indirmek için açıkladığı destek paketlerinin önemini 
anlatan MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, ‘bu desteklerden azami düzeyde faydalanın’ çağrısı yaptı

‘Devletin koronavirüs
desteğinden faydalanın’

Çin’de ortaya çıktıktan sonra 
tüm Dünya’ya yayılan ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pande-
mi olarak belirlenen yeni tip ko-
ronavirüsün (COVID-19) sosyal 
alandaki etkilerinin azaltılmasının 
yanı sıra ekonomik alanda da etki-
sinin azaltılmasına yönelik olarak 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
paketine iş dünyasından destekler 
gelmeye devam ederken, konuyla 
ilgili bir değerlendirme de Mevla-
na Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
ter V. Savaş Ülger’den geldi.

Devletimizin, Dünya genelinde 
yaşanan bu sağlık krizinde salgının 
görülmeye başlandığı ilk günden 
itibaren sağlık alanında uygula-
dığı sıkı tedbirlerin yanı sıra, kri-
zin ekonomik alandaki etkisini en 
aza indirmek amacıyla açıkladığı 
ve işçi, işveren, emekli, memur, 
üretici ve esnaf gibi milletimizin 
her kesimini kapsayan ekonomi 
paketinin piyasalara ve milletimi-
ze nefes aldırdığını ve güven ver-
diğini belirten Mevlana Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreter V. Savaş 
Ülger yaptığı değerlendirmede, 
“Dünya’yı adeta karantinaya ala-
rak esir eden yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgını sadece sağlık 
alanında değil, ekonomik anlamda 
da Dünya ülkelerini zor durumda 
bırakmaktadır. Bu küresel salgın, 
başta Avrupa olmak üzere, Ameri-
ka, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde 
can almaya devam ederken, ül-
kelerin ekonomilerinde de büyük 
kayıplara yol açmaktadır. Küresel 
sağlık krizinin meydana getirdiği 
ekonomik tahribatın azami hasarla 
atlatılması için devletler iş dün-
yasına yönelik olarak art arda bir 
takım ekonomik tedbirler açıkla-
maktadır. Tıpkı Dünya ülkelerinde 
olduğu gibi devletimiz de yaşanan 
krizin ekonomimize zarar ver-
memesi, üretimin, istihdamın ve 
ihracatın normal seyrinde devam 

etmesi adına ekonomik tedbirleri 
yürürlüğe koymuş durumda. Kri-
zin ortaya çıkmasının ardından 
salgının ülkemize sıçramaması, 
sıçraması halinde ise en az hasarla 
atlatılması adına devletimizin tüm 
mekanizmaları ile birlikte koordi-
ne bir şekilde uyguladığı tedbirler 
ve milletimizin aklıselimle hareket 
etmesi takdire şayandır. Bunun-
la birlikte devletimizin, çarkların 
dönmeye, bacaların tütmeye de-
vam etmesi adına iş dünyamızın 
ihtiyaç duyduğu finansal tedbirleri 
uygulamaya koyması da istikrar 
ve güven açısından son derece 
memnuniyet verici bir gelişmedir. 
Açıklanan paketle toplumun her 
kesimi gözetilerek, istihdam ve 
üretim kaybının önüne geçilmeye 
çalışılmış ve iş dünyasının nakit 
sıkıntısının giderilmesine yönelik 
adımlar atılmıştır” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan ve 100 Mil-
yar TL’yi bulan ekonomik istikrar 
paketinde yer alan, perakende, 
alışveriş merkezleri, demir çelik, 
otomotiv, lojistik- ulaşım, sinema, 
tiyatro, konaklama, yiyecek-içe-

cek, tekstil, konfeksiyon ve organi-
zayon gibi salgının neden olduğu 
ekonomik kayıpların daha fazla gö-
rülebileceği sektörlere yönelik ve-
rilen desteklerle üretim, istihdam 
ve gelir kaybının önüne geçilmesi-
nin hedeflendiğini görüyoruz” di-
yen Ülger, “Esnaf ve sanatkârların 
üç ay süreyle kredi borçlarının er-
telenmesi ve KOSGEB’in geri öde-
meli destekleri kapsamında, 30 
Haziran’a kadar olan alacaklarının 
2021 yılına ötelenmesi ise esnafın 
ve KOBİ’lerin zor duruma düş-
memesi ve bu süreçte sicillerinin 
olumsuz etkilenmemesi açısından 
önemlidir. Ayrıca, bu acil durum 
karşısında Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Sayın Mustafa Varank ta-
rafından KOSGEB aracılığıyla yeni 
tip koronavirüsün teşhis ve teda-
visinde kullanılabilecek ürünler ile 
hastalıkların önlenmesinde etkili 
koruyucu ürünlerin geliştirilmesi-
ne yönelik işletme başına 6 Milyon 
TL destek verileceği ve TÜBİTAK 
tarafından COVİD-19 ile mücadele 
kapsamında bazı destek program-
larının ilan edileceği açıklanmıştır. 
Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı tarafından ihtiyaç 
sahibi insanlara 2 Milyar TL’lik bir 
tutarın ayrılması önemli bir sosyal 
sorumluluk yönetimi ve uygula-
masıdır. Daha pek çok kalemde 
birçok alana hitap eden istikrar 
paketiyle birlikte kamu bankaları-
nın geliştirdiği tedbirlerin kısa ve 
orta vadede imalat ve hizmet sek-
törüne olumlu katkılar sunacağı 
ve bu krizin etkilerinin minimum 
düzeyde kalacağı yönünde olumlu 
sinyaller vermektedir. Tüm bun-
ların yanı sıra, salgının teşhis ve 
tedavisinde kullanılabilecek ürün-
ler ile hastalıkların önlenmesinde 
etkili koruyucu ürünlerin sahip 
olduğumuz üretim potansiyeli de 
göz önüne alınarak ülkemizde üre-
tilmesi krizin fırsata çevrilmesi an-
lamına da gelecektir. Ajans olarak 
buradan hareketle, bölgemizde 
yer alan tüm kurum ve kuruluş-
larımıza devletimizin sunduğu bu 
desteklerden yararlanma ve yeni 
üretim süreçlerine karşı pozis-
yon alma çağrısında bulunarak, 
KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri 
hakkında Konya Yatırım Destek 
Ofisimizin www.konyadayatirim.
gov.tr internet sitesinden ayrıntılı 
bilgi alabileceklerini de hatırlat-
mak istiyorum. Daha önce yaşa-
nan küresel finans krizlerinden ve 
kaoslardan güçlenerek çıkma tec-
rübesine sahip olan ülkemizin bu 
küresel sağlık krizini de iyi yönete-
rek kamu, sivil toplum ve özel sek-
tör eliyle hep birlikte en az hasarla 
atlatacağına inancımız sonsuzdur. 
Dün olduğu gibi bugün de kurum 
olarak, üzerimize düşen sorumlu-
luğu yerine getirmek için çalışma-
larımızı tüm hızıyla sürdüreceği-
mizi ifade ederek, sağlam temeller 
üzerine kurulu olan ekonomimize, 
zor dönemlerde önemli rol üstle-
nen iş dünyamıza ve her daim ak-
lıselimle hareket eden milletimize 
güvendiğimizin altını çizmek isti-
yorum” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ
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Kavuş: İhmaliniz 
katiliniz olabilir!

Tozoğlu’ndan belediye
başkanlarına çağrı

Karaman’da eğitim camiası 
yaşlıların yardımına koşuyor

İYİ Parti Konya İl Başkanı Avu-
kat Gökhan Tozoğlu, Konya Büyük-
şehir ve ilçe belediye başkanlarına 
çağrıda bulunarak, belediyelerin 
üzerinde bu dönemde önemli so-
rumlulukların var olduğuna işaret 
etti. Türkiye’nin ve dünyanın ko-
ronavirüs salgını nedeniyle ciddi 
mağduriyetler yaşadığını, çok sa-
yıda insanın hayatını kaybettiğini, 
birçok insanın halen karantinada ol-
duğunu hatırlatan Gökhan Tozoğlu, 
“Bu çerçevede vatandaşlarımızın 
tedbirli olmaları, evlerinden çıkma-
maları ve hastalığı bulaştırmama-
ları bir devlet tedbiri olarak karşı-
mızdadır. Bu süreç takdir edileceği 
üzere birtakım mağduriyetleri de 
beraberinde getirmiştir. Vatandaş-
larımızın birkısmı ücretsiz izne çıka-
rılmıştır, bir kısmı işinden olmuştur. 
Piyasada para alışverişi neredeyse 
durmuştur. Bu hassasiyetlerle va-
tandaşlarımızdan kurallara uyma-
larını beklerken kamu idareleri de 
kendi üzerlerine düşen yükümlü-
lükleri yerine getirmelidir. Özellikle 
belediyelerin üzerinde önemli bir 
sorumluluk bulunmaktadır. An-
kara Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere birçok belediye sosyal 
belediyeciliğin nasıl olması gerekti-
ğini bizlere göstermiştir. Yine aynı 
şekilde Karaman- Ermenek Beledi-
yesi uyguladığı projelerle vatandaş 
odaklı belediyecilik anlayışını ortaya 
koymuştur. Örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Bu hassasiyetlerle 
Konya Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere ilçe belediyelerinin be-

lirli bir miktara kadar suyu ücretsiz 
veya indirimli olarak sunmaları, be-
lediyenin sunduğu birçok hizmeti 
bu dönemde ücretsiz hale getirme-
leri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
nakdi veya ayni yardımda bulun-
maları, özellikle sağlık personelle-
rine ücretsiz barınma alanı tahsis 
edilmesi, ilkokul düzeyinde çocuğu 
olan personelin okulların tatili sona 
erene kadar idari izinli sayılması, 
özellikle 65 yaş üstü vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarının karşılanması 
için organizasyon faaliyeti yürütül-
mesi önemli bir gerekliliktir. Bu ko-
nuda belediyelerce alınacak kararla-
ra İYİ Parti olarak her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu önemle 
ifade etmek isteriz. Sosyal belediye-
cilik, gönül belediyeciliği sözle değil, 
icraat ile olur. Şehrimizin belediye-
lerinin bu hassasiyetleri gösterece-
ğini ümit ediyor. Vatandaşlarımızın 
devlet yetkililerimizin #evdekal 
çağrısına kulak vererek evlerinden 
çıkmadan sürecin en az zararla 
atlatmasını temenni ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Koronavirüsle (Kovid-19) müca-
delede alınan tedbirler kapsamında 
İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü 
vatandaşlar için koyduğu sokağa 
çıkma yasağından sonra Karaman 
Valiliği koordinesinde oluşturulan 
“Vefa Sosyal Destek Grubuna” okul-
larda görev yapan idareci, öğretmen 
ve personelden gönüllü destek gel-
di. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri çerçevesinde Karaman 
Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa 
Sosyal Destek Gruplarına gönüllü 
olarak dahil olan idareci, öğretmen 
ve personeller, özellikle tek başına 
yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 
evlerinde ulaşarak bankalar üzerin-
den yürütmeleri gereken işlerde yar-
dımcı oluyorlar. Karaman genelinde 
taleplerin karşılanması için valilik ve 
kaymakamlıklar bünyesinde oluştu-

rulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına 
eğitim camiasının gönüllü olarak 
dahil olduğunu ifade eden İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan 
şunları kaydetti: “Bazı zorlukların 
yaşandığı bu günlerde bizlere düşen 
sorumlulukların olduğu bilinciyle 
eğitimciler olarak Valiliğimiz koor-
dinesinde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grubu içerisinde yer almak 
istedik. İdareci, öğretmen ve perso-
nelimiz, Karaman’da ikamet eden 
yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz ve 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşları-
mız için buradalar. Onlar evde kalsın 
ve sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyor-
sa bizler yapmaya hazırız. Gönüllü 
olarak Vefa Sosyal Destek Grubuna 
destek olan, vefa örneği gösteren 
idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza 
da teşekkür ediyorum.” n AA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm pazarlarda vatandaşa ve esnafa eldiven dağıttıklarını belirterek, “İhmaliniz, sev-
diklerinizin acı çekmesine sebep olabilir. Bir acıyı ölür boyu vicdanlarınızda taşımamak için lütfen kurallara uyun” uyarısı yaptı

Meram Belediyesi, insanların 
toplu halde bulundukları yerlerin 
başında gelen pazar yerlerini virüs 
tehlikesinden korumak amacıyla 
başlattığı çalışmaları arttırarak de-
vam ettiriyor. Pazarların giriş ve 
çıkışlarında vatandaşların hijyeni 
için dezenfektan veren Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, Meram’da bulu-
nan tüm pazarlarda vatandaşlara ve 
pazarcı esnafına eldiven ve maske 
dağıtımına da başladı. Ekipler ayrıca 
hijyen ve sosyal mesafe noktasında 
da en küçük taviz vermeme adına 
denetimlerine ara vermiyor.    Koro-
navirüs (Covid-19) ile mücadelede 
denetimlerini sıklaştıran Meram Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 
denetimlerinin yanı sıra pazarlarda 
maske ve eldiven dağıtımına da 
başladı. Ekipler, ilk uygulamayı Mu-
hacir Pazarı ve Gödene TOKİ Paza-
rında gerçekleştirdi. Pazarların giriş 
ve çıkışına konulan dezenfektanlarla 
hijyen konusunda da vatandaşlara 
yardımcı olan ekipler, sık sık yaptığı 
anonslarla vatandaşları ve pazarcı 
esnafını virüs tehlikesine karşı uya-
rıyor ve yapmaları gerekenleri hatır-
latıyor. Uygulamalar tehlike geçene 
kadar devam ettirilecek.   

‘HEMŞEHRİLERİM ALIŞVERİŞ 
PLANLAMASINI VİRÜS TEHLİKESİNE 

GÖRE YAPMALILAR’
Muhacir Pazarının hem cumar-

tesi hem de pazar günleri açık oldu-
ğunu ve ayrıca Meram sınırları için-
de hafta içi her gün iki farklı semtte 
pazar kurulduğunu hatırlatan Baş-
kan Kavuş, vatandaşların bunları 
göz önünde bulundurarak alışveriş 
planlamalarını yapmalarını istedi. 
Kendilerinin her ne kadar tüm ön-
lemleri alsalar da virüsün yayılma-
sını ancak vatandaşların kurallara 
uyup uymayacağının belirleyeceğini 
kaydeden Başkan Kavuş, “Vatan-
daşlarımız zaruri olmadıkça dışarı 
çıkmamalı. 

Çıkmak mecburiyetinde kaldık-
larında ise tüm önlemlerini alarak, 
dışarıda sosyal mesafeyi muhafaza 
ederek ve hijyen kurallarına en ince 
ayrıntısına dikkat ederek çıkmalılar. 

Biliyoruz ki alışveriş bu zaruretler-
den biri. Önceliğimiz burada oluşan 
kalabalığı minumuma indirmek. 
Muhacir Pazarı, cumartesi günleri 
de kuruluyor. Bunun yanı sıra ilçe 
sınırları içinde hafta içi her gün iki 
semt pazarımız kuruluyor. 

Muhacir Pazarındaki yoğunlu-
ğu minimuma indirmek için bunlar 
birer fırsat. Vatandaşlarımızın bu 
fırsatı değerlendirmesi ve alışveriş 
planlamasını buna göre yapması ge-
rekiyor” dedi. 

Meram’da kurulan tüm pazar-
ların temizliği için azami gayret 
gösterdiklerini de hatırlatan Başkan 
Kavuş,  sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Bununla birlikte pazarlarımız, va-
tandaşlarımızın gönül rahatlığıyla 

alışverişini yapabilecekleri yerler 
olsun diye Zabıta Müdürlüğü ekip-
lerimiz denetimlerini sıklaştırdı. 
Genelgede 3 metre olarak belirle-
nen tezgah aralıklarını biz Muhacir 
Pazarında 5 metre olarak ayarladık. 
Ekiplerimiz, çığırtkanlığa da geçit 
vermeme adına sürekli çalışıyor.  Bu 
tedbirlere ilave olarak alışveriş için 
gelen vatandaşlarımıza pazar giri-
şinde maske ve eldiven dağıtımına 
da başladık.

 Giriş ve çıkış noktalarına ko-
nulan dezenfaktanlarla vatandaşla-
rımıza hijyen noktasında yardımcı 
oluyoruz. Pazar içinde sürekli anons-
larla virüse karşı hem vatandaşlar 
hem pazarcı esnafı uyarılıyor. Tüm 
bu önlemlere rağmen son sözümüz 
yine şu olacak; ‘olabildiğince az dışa-
rı çıkın. Sadece asli ihtiyaçları karşı-
lamak için çıkın. Bu çıkışınızın önce-
sinde ve sonrasında tüm kurallara 
tavizsiz uyun. Çünkü, dünyadaki en 
ağır şey sevdiğiniz birinin hastalan-
masına, acı çekmesine ya da ölme-
sine neden olmaktır. Hiçbir vicdan 
bu yükü kaldıramaz. Bu kurallara 
uymadığınız her an kaderin, sizi de 
bu vicdani yükle karşı karşıya bıra-
kabileceğini asla unutmayın. Her-
kesin anlaması gerekiyor; ‘ihmaliniz 
sizin ve sevdiklerinizin katili olabilir.’ 
Bu iş bu kadar ciddi.”  
n HABER MERKEZİ

Mahrem imamların darbe girişimiyle ilgili sözleri ifadelere yansıdı
Konya’da, Fetullahçı Terör 

Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı 
Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem 
yapılanmasına yönelik yürütülen 
soruşturmada etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlanarak ifa-
de veren bazı mahrem imamlar 
ile eski astsubaylar, 15 Temmuz 
2016’daki hain darbe girişimine 
ilişkin bazı itiraflarda bulundu. 

TSK içerisine sızmış bir grup 
FETÖ’cü tarafından gerçekleşti-
rilen ancak halkın ve vatansever 
güvenlik güçlerinin püskürtme-
siyle başarısız olan 15 Temmuz 
darbe girişimine destek olan ör-
güt mensubu mahrem imamların 
sözleri ve bazı talimatları itiraflara 
yansıdı. 

Darbe girişiminden kısa bir 
süre önce tayin olduğu Yükseko-
va’da görev yaptığı sürede, askeri 
kalkışmanın gerçekleştiğini söyle-
yen ve meslekten ihraç edilen ast-
subay F.Ö, 15 Temmuz 2016’da 
mesaisini tamamlamasının ardın-
dan odasına çekildiğini anlattı. 

Kendisine gelen bir mesaja an-
lam veremediğini iddia eden F.Ö, 
“İstirahat ederken saat 22.00 sıra-
larında ‘Coco’ programı üzerinden 
Karadeniz şivesiyle konuşan mah-

rem imam, ‘Görevinizin başın-
da kalın, sakın tereddüt etmeyin 
ve çok dua edin.’ şeklinde mesaj 
gönderdi. O ana kadar darbe gi-
rişiminden haberdar değildim. O 
esnada televizyondan İstanbul’da 
köprünün kapatıldığına dair habe-
ri gördüm. Hemen telefonumdaki 
Coco isimli programı sildim.” diye 
beyanda bulundu. 

İtirafçı mahrem imam O.S. 
ise örgütün kalkışmasından bir-
kaç gün sonra evine gelen ve FE-

TÖ’nün hiyerarşik yapılanmasında 
sözde “Müdür yardımcısı” olarak 
görev yapan “Gürsel” kod adlı 
G.Ş’ye, darbe girişiminin ardında 
örgütün olmadığına ilişkin sözle-
ri üzerine tepki gösterdiğini ileri 
sürdü.

O.S, “Ben kendisine kesinlikle 
bu darbe kalkışmasını sözde hiz-
metin yaptığını, buna TSK imamı 
olan Adil Öksüz, Kemal Batmaz 
gibi kişilerin önayak olduğunu, 
medyadan bu durumu takip etti-

ğimi ifade ederek kendileri ile bir 
daha görüşmeyeceğimi kesin bir 
dille ifade ederek G.Ş’yi evden 
kovdum.” dedi.

Bir başka itirafçı mahrem 
imam M.G. de darbe girişiminden 
iki ay kadar önce mahrem imam-
ların da bulunduğu bir istişare 
toplantısında “Yapının zor günler 
yaşadığı, bu zorlukların aşılması 
için yeterli güce sahip olunduğu 
hatta istenilse her yolun denene-
bileceği, darbe bile yapılacak güçte 

olduğu” hususunun konuşulduğu-
nu aktardı. 

Bu sırada “Yusuf” kod adlı Y.E. 
isimli FETÖ’nün sözde “müdür 
yardımcısı”nın araya girerek bir 
konuşma yaptığını belirten M.G, 
ifadesini şöyle sürdürdü: 

“Y.E, mahrem imamlara hita-
ben ‘Şimdi darbede ne var ki, iki 
köprüyü kapatınca darbeyi yapar-
sın.’ şeklinde bir söz söylemişti. 
Darbe girişimi cereyan edince ya-
pının gerçek yüzünü anladım, bir 

daha kimseyi aramadım. Darbe gi-
rişiminden birkaç hafta sonra Y.E. 
eşimle kaldığım eve geldi, mecbur 
içeriye aldım. Kendisine darbe gi-
rişimiyle ilgili süreci sordum, bir 
açıklama beklediğimi dile getir-
dim. Y.E. bana ‘Darbeyi biz yap-
madık, yapanlara katıldık, cemaat 
(FETÖ kastedilerek) bitti artık.’ 
dedi. Kısa süre oturduktan sonra 
hiçbir şey konuşmadan evden çı-
kıp gitti. Sonradan öğrendiğim ka-
darıyla da yurt dışına kaçmış.”n AA
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Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 
aralarında öğrencilerinde bulunduğu 
141 kişi gözlem altında tutulacakları 
Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na 

yerleştirildi. KKTC’den feribotla 
Mersin Limanı’na getirilen araların-
da öğrencilerinde bulunduğu 141 
kişi, geniş güvenlik önlemleri altın-
da Karaman Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Nefise 
Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na getiril-
di. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci 
yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi 
ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat 

çekti. Karantina için yurda yerleştiri-
len 141 kişi, tüm dünyayı etkisi altına 
alan yeni tip korona virüs tedbirleri 
kapsamında 14 gün boyunca gözlem 
altında tutulacak. n İHA

KKTC’den gelenler Karaman’da karantinada

AK Parti TBMM Grubu’nda
esnek çalışma dönemi

Hastaneye giden herkes
kontrolden geçiriliyor

Forklift ile caddede 
otomobil taşıdı

AK Parti TBMM Grubu, dünya 
çapında salgına dönüşen yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) müca-
dele önlemleri kapsamında esnek 
çalışma sistemine geçecek. Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulunun, Ko-
vid-19’la mücadeleye ilişkin tav-
siyeleri doğrultusunda kamu ve 
özel sektörde geçilen esnek çalış-
ma modeli, AK Parti milletvekille-
ri için de uygulanacak.

AK Parti TBMM Grup Başkan-
lığının aldığı karar doğrultusunda, 
Meclis’te bu hafta yasama faali-
yetlerine, AK Parti’den, TBMM 
Adalet Komisyonu ve İçişleri Ko-
misyonu üyeleri ile yakın illerden 
milletvekilleri katılacak. Bu kap-

samda dengeli ve kısa çalışma 
programı yürütülecek.

Meclis’in bu haftaki çalışma-
larına iştirak ederek katkı sağ-
layacak AK Parti milletvekilleri 
belirlendi. TBMM Genel Kurulu 
ve komisyonlardaki çalışmalara 
AK Parti Afyonkarahisar, Aksaray, 
Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, 
Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğ-
de ve Tokat milletvekillerinden 
oluşan yaklaşık 80 ismin katılımı 
planlanıyor. Bu hafta için çalışma-
lara katılamayacak milletvekilleri-
nin ise bu sürede evde kalmaları 
istendi.
n AA

Aksaray’da hastaneye muaye-
ne olamaya gidenler korona virüse 
karşı kontrolden geçiriliyor.

Aksaray’da korona virüs ön-
lemleri kapsamında çeşitli rahat-
sızlıklar ve hastalıklarla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine muaye-
ne olmaya gelen vatandaşlar sağ-
lık çalışanları tarafından kurulan 

stantta ateş ölçümü ve dezenfekte-
si yapıldıktan sonra hastaneye giriş 
yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt 
genelinde başlatılan uygulama 
Aksaray’da da hastane ve sağlık 
kuruluşlarında devam ettiriliyor. 
Korona virüse karşı uyarılanlar 
hastalık belirtisi taşıması halinde 
karantina merkezine sevk ediliyor.
n İHA

Konya’da trafikte arızalı olduğu 
tahmin edilen bir otomobilin forklift 
ile taşınması ilginç görüntüler oluş-
turdu. Olay, merkez Selçuklu ilçesi 
Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tra-
fikte arızalı olduğu tahmin edilen 
otomobil forklift üzerinde taşındı. 
Çekici yerine forkliftle otomobilin 
taşındığını gören vatandaşlar ta-

şınma anını cep telefonuyla görün-
tüledi. İnşaatlarda ya da kargolarda 
görülmeye alışık olunan forkliftin, 
trafiğin ortasında hiçbir güvenlik 
önlemi almadan araç taşıdığını gö-
ren sürücüler, gördükleri manzara 
karşısında şaşkına döndü. Cep te-
lefonu görüntülerinde bir forkliftin 
kaldırılarak bir süre seyir halinde 
olması yer alıyor. n İHA

Karatay Belediyesi’nin koronavirüsle mücadelesinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Vatandaşımızın sağlığı için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi

‘Tüm imkanlarımızı
sağlığa seferber ettik’

Karatay Belediyesi tarafından 
yürütülen Koronavirüs salgınıyla 
mücadele çalışmaları aralıksız bir 
şekilde sürüyor. İlçedeki 17 pazar 
yerinde haftada 24 defa kapsamlı 
dezenfeksiyon ve temizlik çalışması 
yapan, pazarcı esnafına maske ve 
eldiven dağıtan Karatay Belediye-
si, ayrıca pazar yerlerine el dezen-
fektan aparatları yerleştirerek hem 
esnafın hem de vatandaşın sağlıklı 
bir şekilde alışveriş yapmasına kat-
kı sunuyor. 

Dünyayı saran Koronavirüs 
tehdidine karşı Karatay Belediyesi, 
ilçe geneline yaydığı çalışmalarını 
pazar yerlerinde de aralıksız bir şe-
kilde sürdürüyor. 
ZABITA EKİPLERİ PAZARCI ESNAFI-

NA MASKE VE ELDİVEN DAĞITTI 
Bu kapsamda Karatay Beledi-

yesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ko-
rona virüs salgınına karşı ilçede ku-
rulan tüm pazarlarda esnafa maske 
ve eldiven dağıtarak Koronavirüse 
karşı uyarıp bilgilendiriyor. Ekipler, 
pazarlarda ürünlerin seçilmeden 
alınmasını ve tezgahlar arasında 
mümkün olduğunca geniş mesafe 
bırakılmasını da istedi. 

Öte yandan Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler de, Karatay 
genelindeki 15 kapalı ve 2 açık pa-
zar yerinde pazarlar kurulmadan 
bir gün önce hem pazar yerini ta-

mamen temizleyip dezenfekte edi-
yor hem de pazarlar kapandıktan 
sonra yine aynı ekipler, Pazar yer-
lerinde temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemlerini gerçekleştiriyor. 

İLÇEDEKİ 17 PAZAR YERİNDE 
DEZENFEKTE VE TEMİZLİK 

ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Karatay Belediyesi Çevre Koru-

ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 
ilçe genelinde de yürüttükleri te-
mizlik ve dezenfektan çalışmaları-
nın yanı sıra ilçe genelindeki tüm 
pazar yerlerine de el dezenfektan 
aparatları yerleştirerek vatandaşlar 
ile esnafın sağlıklı bir şekilde alışve-

riş yapmasına katkı sunuyor. 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, ilçe genelindeki 17 pazar 
yerinde haftada 24 kez tezgah açan 
esnafın yanı sıra alışverişe gelen 
her vatandaşın da Koronavirüse 
çok daha fazla tedbirli olması ge-
rektiğini belirterek sürecin hassasi-
yetine vurgu yaptı. 

VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN TÜM 
İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK 

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediyesi olarak dezenfekte çalış-
malarımız devam ediyor. Okulla-
rımızın, sağlık ocaklarımızın, cad-
de, sokak ve meydanlar ile kamu 

kurumlarının hepsinde dezenfekte 
çalışması yapıyoruz. İlçe genelinde 
açılan tüm Pazar yerlerimizde ge-
rekli temizlik ve dezenfeksiyon ça-
lışmalarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz. 

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz de gerek işyerlerinin 
denetimi, gerekse konan kurallara 
riayet konusundaki kontrollerini 
gerçekleştiriyor. Esnaf ve vatan-
daşlarımızın süreçten zarar görme-
meleri adına her türlü önlemimizi 
alıyoruz. Zorlu bir süreçteyiz ama 
bugünlerin de geçeceğine yürekten 
inanıyorum. Yeter ki biz, bu konuda 
hassasiyet gösterelim” ifadelerini 
kullandı. 

65 yaş ve üzeri vatandaşların 
evden hiç çıkmamalarını, diğer 
yaş gruplarındaki vatandaşların da 
gerekli olmadığı takdirde evden 
çıkmamalarını da isteyen Hasan 
Kılca, toplum sağlığını yakından 
ilgilendiren bu dönemlerde herke-
sin üzerine düşeni yapması gerek-
tiğine vurgu yaptı. Kılca, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu zamanlarda 
evimizde kitap okuyabilir, ailemize 
daha çok zaman ayırabiliriz diye 
düşünüyorum. Bu sıkıntılı günle-
rimizde özverili bir şekilde çalışan 
tüm ekiplerimize ve mesai arka-
daşlarıma da şükranlarımı sunuyo-
rum.”
n HABER MERKEZİ

Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı uzattı
Mercedes-Benz Türk, korona-

virüse karşı aldığı önlemler kapsa-
mında üretime verilen aranın uza-
tıldığını duyurdu.

Mercedes-Benz Türk, yeni tip 
koronavirüse (COVID-19) karşı al-
dığı önlemler kapsamında üretime 
verilen aranın uzatılması hakkın-
da açıklama yayınladı. Buna göre, 
Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kam-
yon Fabrikalarında üretime ara ve-
rilme kararı 20 Nisan 2020 tarihine 
kadar devam edecek.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlı-
ğı’nın koronavirüsün yayılmaması 
yönündeki önerileri doğrultusun-
da, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 
5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda 10 Nisan 2020 ta-
rihlerine kadar üretime ara veril-

mesi kararımızı, çalışanlarımızın 
ve toplumumuzun sağlığına yöne-
lik tedbirler ile uluslararası tedarik 
zincirindeki lojistik aksamalar kap-
samında uzatmış bulunuyoruz.

Mevcut durumda; Hoşdere 
Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabri-
kalarımızdaki üretime ara verilme 
kararı 20.04.2020 tarihine kadar 
devam edecektir.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 
yılında başlayan ve bugün ülkenin 
en büyük yabancı sermayeli şir-
ketlerinden biri ve Mercedes-Benz 
üretim ağının ayrılmaz bir parçası 
olan Mercedes-Benz Türk; küresel 
salgının etkisini azaltmasıyla birlik-
te üretimine devam ederek, ülke 
ekonomisine katkılarını artırarak 
sürdürecektir” denildi. n İHA
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Emekli öğretmenden şiirli talep
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının ardından evinde kalan yaşlı bir vatandaş, köyüne gitmek 

istediğini ve köye gitmesinin gerekliliğini Vali Cüneyit Orhan Toprak’a yazdığı şiirle ifade etmeye çalıştı

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüsle etkin bir şe-
kilde mücadele eden Türkiye, 
bazı önemli yaptırımları da uy-
gulamaya başladı. 

Bunlardan bir tanesi de 65 
yaş üstü vatandaşların evden 
çıkmasının yasaklanmasıydı. 

Konya’da ikamet eden ve 
Ereğli’ye bağlı Zengen köyünde 

de bir evi bulunan 81 yaşında-
ki emekli öğretmen Bünyamin 
Akçay, yasağa uyduğunu ancak 
köyüne gitmesi gerektiğini Vali 
Cüneyit Orhan Toprak’a hitaben 
yazdığı şiirle anlatmaya çalıştı. 

İşte emekli öğretmen Bün-
yamin Akçay’ın Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’a hitaben yazdığı 
o şiir:

BEN KÖYÜME GIDECEĞIM
Selam sana aziz valim
Ben köyüme gideceğim
Arz edeyim benim halim
Ben köyüme gideceğim
 ***
Yaşım 81’i buldu
Ömür bitti miad doldu
Şimdi bana gel gel oldu
Ben köyüme gideceğim

26 yıldır emekliyim
Gerçek böyle vali beyim 
Beni bekler bahçem evim
Ben köyüme gideceğim
 ***
Tam dört yüz elma fidanım
Antep fıstıkları canım
Zenginindir meskun mekanım
Ben köyüme gideceğim
 ***

Üzümler budanmaz kaldı
Kurtlar meyvelere daldı
Korona başa bela oldu
Ben köyüme gideceğim
 ***
Yirmi altı yıllık emeğim 
Ölürsem köyde öleyim
Yüce Allah’tan dileğim
Ben köyüme gideceğim
 ***

Selam olsun büyüklere
Boyun bükmüşüz kadere
Hasret doluyum bir kere
Ben köyüme gideceğim
 ***
Bünyamin’dir seksen yaşta
Ömrümde olmadım hasta 
Hazırlıklıyım bu savaşta
Ben Zengen’e gideceğim 
n İRFAN AYHAN

Koronavirüsünün yayılımına 
dair 3 senaryo hazırlandı

Türkiye’de COVID-19 virüsüne 
dair ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 
2020 tarihinden bu yana 2.433 vaka 
tespit edilirken virüs nedeniyle 59 
can kaybı yaşandı. İlk vakanın görül-
mesinden sonra arttırılan önlemler 
ile sosyal izolasyon sağlanırken vaka 
sayısında artış belirli bir oranda ger-
çekleşmeye devam ediyor. Sosyal 
izolasyon tedbirlerine uygun olarak 
salgının yayılımına dair bir öngörü-
de bulunmak amacıyla sağlık eko-
nomisi ve sağlık çıktıları alanında 
araştırmalar ve analizler yapan Eco-
nix Araştırma, sağlık uzmanları eşli-
ğinde hazırlanan Türkiye COVID-19 
Kaynaklı Muhtemel Vaka Sayıları ve 
Sağlık Hizmeti İhtiyaç Analiz rapo-
runu açıkladı.

Analiz kapsamında Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından 11-23 
Mart 2020 tarihleri arasında açıkla-
nan veriler, salgının dünya genelin-
deki gidişatı, sağlık sisteminin mev-
cut kaynakları ve tıp literatüründeki 
verilerden hareketle vaka sayısının 
değişimine dair muhtemel 3 senar-
yo hazırlandı. Her üç senaryo da 30 
Haziran 2020 tarihine kadar sürdü-
rülerek modellendi. Türkiye özelin-
de modellenen senaryolarda temel 
değişkenin sosyal izolasyon olduğu 
görülüyor. Sosyal izolasyona uyul-
mayan senaryoda Haziran sonunda 
vaka sayısı 3,5 milyonu aşabilir. 

I.Senaryo sosyal izolasyon ted-
birlerine uyulmadığı ve vaka artış 
hızının ise yavaş bir şekilde düşeceği 
öngörüsüyle hazırlandı. Yeni vaka 
sayısının artış hızının Mart ayı so-
nuna kadar mevcut artış oranında, 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
azalarak vaka sayısının artacağı ön-
görüsü ile tahmin edildi. I. Senaryo 
varsayımına göre, Türkiye’de 30 Ha-
ziran 2020 tarihine kadar 3.705.555 
vaka ve 184.213 ölüm gözlenebi-
lir ve Haziran sonu itibari ile halen 
vaka artışının kontrol altına alına-
mayabileceği söylenebilir Gözlenen 
vakaların zirve zamanında yoğun 
bakım yatak ihtiyacı 47.891, nitelikli 
yatak ihtiyacı 222.421 olarak he-
saplanmıştır. Söz konusu öngörüye 
göre, yoğun bakım ve nitelikli yatak 
ihtiyacı kapsamında Türkiye ‘deki 
sağlık sisteminin kapasite aşımına 

uğrayacağı belirtiliyor. 
KISITLI TEDBIRLER NETICESINDE 

VAKA SAYISI 183 BINE ULAŞABILIR
II. Senaryo ise sosyal izolasyo-

nun kısıtlı uygulandığı ve günlük 
muhtemel vaka artış oranının dü-
zenli bir şekilde azaldığı varsayı-
mına göre planlandı. Senaryo, yeni 
vaka sayısının artış hızının Mart ayı 
dahil Nisan, Mayıs ve Haziran ayla-
rında  daha hızlı azalacağı ve vaka 
sayısının daha kontrollü artacağı ön-
görüsüyle modellendi. II.Senaryoya 
göre, Türkiye’de Haziran ayı sonuna 
kadar 183.922 vaka ve 9.143 ölüm 
yaşanabileceği belirtiliyor. Sosyal 
izolasyonun kısıtlı olsa bile yapılması 
ile Mayıs sonunda vaka artışı kontrol 
altına alınabilir ve vaka sayısı pla-
toya ulaşabilir. Bu senaryoda vaka-
ların zirve yaptığı dönemde yoğun 
bakım yatak ihtiyacı 2.586, nitelikli 
yatak ihtiyacı ise 12.008 olarak orta-
ya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında 
vakaların ülke genelinde nüfus ora-
nında dağılması durumunda sağlık 

sisteminin kapasite aşımına uğra-
mayabileceği belirtiliyor.

SALGINLA ETKIN MÜCADELE 
YÜRÜTÜLÜRSE VAKA SAYISI EN 

FAZLA 52 BINDE KALABILIR
Sosyal izolasyonun etkin yapıldı-

ğı varsayımı üzerine kurgulanan III.
Senaryo ise, yeni vaka sayısının artış 
hızının Mart ayı itibari ile hızlı düşüş 
göstererek vaka sayısının azalan bir 
ivme ile artacağı yönünde tahmin-
lendi. Salgınla yoğun mücadelenin 
öngörüldüğü bu varsayımda Türki-
ye’de 30 Haziran 2020 tarihine ka-
dar 52 bin 614 vaka ve 2 bin 616 
ölüm gözlenebileceği belirtildi. Etkin 
önlemlerin devam ettirmesi ile vaka 
artışının Nisan sonunda kontrol al-
tına alınabileceği ve vaka sayısının 
platoya ulaşabileceği belirtildi. III.
Senaryoda salgının en hızlı yayıldığı 
zaman diliminde yoğun bakım yatak 
ihtiyacının 856, nitelikli yatak ihtiya-
cının ise 3 bin 975 olacağı öngörü-
lüyor. Türkiye’nin mevcut sağlık alt-
yapısının kapsamında vakaların ülke 

genelinde nüfus oranında dağılması 
durumunda bu ihtiyaca cevap vere-
bileceği tahmin ediliyor. 

Tüm senaryolarda yeni hasta 
hızı azalıyor. Ancak azalma hızla-
rı arasında çok az bir fark olsa bile 
muhtemel vaka sayılarında ciddi 
farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Bu du-
rum önlem almanın ve özellikle er-
ken adım atmanun önemini ortaya 
koyuyor.

Tedbirler azami düzeyde uygu-
lanırsa Nisan - Mayıs ayında kontrol 
altına alınabilir. Araştırma ekibinin 
başında yer alan ECONiX Ortağı 
ve Yöneticisi, Dr. Güvenç Koçkaya, 
alınacak önlemlerin düzeyine bağlı 
olarak Türkiye’nin koronavirüsü en 
az zararla atlatabilmesi için vatan-
daşlara ciddi sorumluluk düştünü 
vurguladı. Koçkaya, “Elimizde bulu-
nan veriler ışığında varsaydığımız üç 
senaryo arasında en olumlu tabloya 
yaklaşmak ve daha az vakanın ola-
bilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 
alınan ve önerilen tedbirlerin vatan-

daşlarımızca istisnasız uygulanması 
ve önlemlere azami desteğin veril-
mesi gerekiyor. Bilinçli ilerlememiz 
durumunda vaka sayımızın en fazla 
50.000’lerde seyretmesini ve salgı-
nın kontrolünü Nisan sonunda veya 
en geç Mayıs içerisinde yapabilece-
ğimizi öngörüyoruz. Ancak önlem-
lere uyulmadığı veya hiçbir önlem 
alınmadığı takdirde vaka sayısının 
kontrolden çıkabileceği ve Haziran 
sonunda vaka sayısının 3.7 milyona 
kadar çıkması, hatta kontrol altına 
alınamamış olması da olası senar-
yolar arasında. Bu da sağlık siste-
minin kitlenmesi, hastaların tedavi 
olamaması, sürecin yönetilememesi 
ve salgının ne zaman sonlanabile-
ceğinin belirli olmaması anlamına 
gelir. Böyle bir tabloyla karşı karşıya 
kalmamak için durumun ciddiyetini 
tam anlamıyla kavramamız ve T.C. 
Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarıları 
dikkate almamız ve harfiyen uyma-
mız çok önemli. Dileriz bu senaryo-
ların hiç biri gerçekleşmez ve Türki-

ye çok daha az vaka ile Koronavirüs 
salgınını atlatır” dedi.
SAĞLIK HIZMETLERINDE KAPASITE-

NIN YETERLILIĞI TEDBIRLERE 
UYMAYA BAĞLI

Rapora göre Türkiye sağlık sis-
temi içerisinde 24 bin 71’i erişkin 
yoğun bakım yatağı, bin 625’i çocuk 
ve 12 bin 402’si yenidoğan yoğun 
bakım yatağı olmak üzere toplam 38 
bin 98 yoğun bakım yatağı ve 139 
bin 403 nitelikli yatak bulunuyor. 
Yatakların yıllık ortalama doluluk 
oran ise yüzde 66.9 olduğu belirtil-
miş. 

Koronavirüs kaynaklı yoğun ba-
kım ihtiyacının yüksek oranda eriş-
kin ve ileri yaş bireylerde olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda ise 24 
bin 71 yoğun bakım yatağının ve 
139 bin 403 nitelikli yoğun bakım 
yatağının kullanılabileceği öngörü-
lüyor. Kapasitenin yeterli gelmesi 
ve salgının sınırlandırılabilmesi için  
sosyal etkileşimin olabildiğince kısıt-
lanması , tüm toplumun ve özellikle 
yüksek risk grubu bireylerin izolas-
yonunun arttırılması kritik önem 
taşıyor.

KORONAVIRÜSTE EN RISKLI GRUP 
KALP HASTALARI 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
analizine göre koronaya bağlı mev-
cut ölüm oranı yaklaşık yüzde 3,4 
olarak tahmin ediliyor. Ek hastalıklar 
ise bu oranı etkiliyor. Ancak Türki-
ye’de diğer ülkelere göre genç yaş 
nüfusu yoğun olmasına rağmen di-
yabet ve hipertansiyon gibi kronik 
hastalıkların yüksek olmasından do-
layı ölüm ve hastane yatış risk oran-
ları DSÖ`nün tahminleri üzerinde 
seyredebilir. Econix Araştırma`nın 
hazırladığı rapora göre, en yüksek 
ölüm riski yüzde 10,5 oranla kalp 
rahatsızlıkları olarak tanımlanan 
kardiyovasküler hastalıklarda gö-
rülürken, diyabet yüzde 7,7, kronik 
solum rahatsızlıkları yüzde 6,3, hi-
pertansiyon yüzde 6 ve kanser yüz-
de 5,6 risk teşkil ediyor. Ancak bu 
tablo, ek hastalıkları olmayan birey-
lerin risk altında olmadığı anlamına 
gelmiyor. Sağlıklı bireylerde de dahi 
ölüm risk oranı düşük olsa bile yüz-
de 0,9 olarak seyrediyor.
n HABER MERKEZİ



13 30 MART 2020HABER

Ev karantinasında aşırı 
kaygıdan uzak durun!

İstinye Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı ve Psiko-
loji Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. 
Rita Krespi Ülgen, yaptığı açık-
lamada, yeni tip koronavirüs  
(Kovid-19) salgınından dolayı 
evlerinde kendilerini karantina-
ya alanların, bu salgından nasıl 
korunacağı, aşının ne zaman bu-
lunacağı gibi belirsizliklere aşırı 
yoğunlaşmalarının sakıncalı ol-
duğunu söyledi. Bu süreci evler-
de geçirirken insanların kontrol 
edebilecekleri durumlara odak-
lanarak ruh sağlıklarını koruya-
bileceklerini ifade eden Ülgen, 
“Koronavirüs salgınında kimse 
kimseden üstün değil. Hepimiz 
aynı gemideyiz. Herkes Korona-
virüsten etkilenebilir. Herkese 
eşit uzaklıkta. Herkes aynı süre-
ci yaşıyor. İnsanları ayrıştıracak 
mesajlardan uzak kalalım.” dedi. 
Ülgen, bu süreçte bağışıklık sis-
teminin güçlendirilmesi için fi-
ziksel aktivite ve sağlıklı beslen-
menin önemini vurgulayarak, 
aşırı kaygının da sağlığı olumsuz 
etkileyeceğini kaydetti. 

Aşırı kaygının olumsuz gü-
cünün fark edilmesi gerektiği-
ni belirten Ülgen, şöyle devam 
etti: “Kaygı arttığı vakit hayat 
zorlaşır. Aşırı kaygı bağışıklık 
sistemine yük getirecek. Kay-
gıyla baş etmeyi öğrenmeliyiz. 
Felaket tellallığı yapmaktan ka-
çınmalıyız. Özellikle sosyal med-
yayı bu açıdan seçici kullanmaya 
özen göstermeliyiz. 

Bunun için akıllı telefonla-
rımızdaki uygulamalardan ya-
rarlanılabilir, çeşitli egzersizler 
yapabiliriz. İşe gidiyormuşuz 
gibi aynı saatte uyanıp, aynı ru-
tine devam etmek yararlı olacak. 
Evde yalnız olduğumuz için sos-
yal bir örüntünün içinde değiliz. 
Bu süreçte farkında olmadan 
kendimize dönebiliriz. Bu dönüş 
bazen zararlı olabilir, korkuları-
mızı kurcalayabiliriz. 

Bunun yerine yapılacak baş-
ka şeyler var. Bu süreci içimize 
dönmek, kendimizi değerlen-
dirmek, yeniden keşfetmek için 
kullanabiliriz. Bu belirsiz, olum-
suz durumdan pozitif anlamlar 
çıkartabiliriz. Belki bu durum 

bizim sevdiklerimizin kıymetini 
daha çok anlamamıza, küskün-
lüklerimizi sonlandırmamıza 
yarayabilir. Sağlıklı yaşamaya, 
beslenmemize dikkat etmeye 
karar verebiliriz. Bu doğrultuda 
yeni amaçlar belirleyip, ilerleye-
biliriz. Ertelediğimiz, ihmal etti-
ğimiz şeyler olabilir. Belki iste-
yip de okuyamadığımız kitapları 
okuyabiliriz, belki yazı yazabili-
riz, belki çocuklarımızla birlikte 
vakit geçirecek zamanımız ol-
madı, bunları yapabiliriz. Önce-
liklerimizi gözden geçirebiliriz. 
Yani ‘Şimdiye kadar yaptıkları-
mız insan olarak bizi ne kadar 
tatmin ediyor, bunlar toplum 
için ne kadar yararlı, istekleri-
miz, önceliklerimiz neler.’ diye 
düşünebiliriz ve önceliklerimizi 
belirleyebiliriz.” Prof. Dr. M. Rita 
Krespi Ülgen, mail ve WhatsApp 
üzerinden iletişim kurulan, uzun 
süredir görüşülmeyen aile ya-
kınları ve arkadaşlarla telefonla 
konuşarak iletişim kurmanın 
evde yalnız kalanlar için faydalı 
olacağını söyledi.
GEÇMİŞTE YAŞANAN TRAVMALARI 

TETİKLEYEBİLİR
Geçmişte farklı olaylarla baş 

etmek için kullanılan yöntemle-
rin bazı kişiler için bu dönemde 
işe yaramayabileceğini dile ge-
tiren Ülgen, geçmişte yaşanılan 
bir travma ya da doğal bir afe-
tin bıraktığı etkinin koronavirüs 
salgınında tekrarlanabileceğini 
kaydetti. 

Ülgen, eski travmaların bu 
salgınla ilgili yaşanan kaygıyı 
daha da artıracağını belirterek, 
“Bu durumda olanların, uzman-
lardan yardım alması gerekir. 
Bazen egzersiz yapmak, komedi 
filmi seyretmek, sıcak duş al-
mak gibi yöntemler bizi rahat-
latır. Bazen de problem odaklı 
yöntemler kullanmamız gerekir. 
Arada bir haberleri izlemek, gü-
venilir kaynaklardan bilgi almak 
problem odaklı baş etme yön-
temleridir. Bazı kişilerde ise bu 
işe yaramayabilir. Olayları kur-
calama kaygı düzeyini artırınca 
yardım alınması gerekir.” diye 
konuştu.
n AA

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Ağır hastalar ve kaybedilen hastalar arasında halen veya geçmişte sigara 
kullanan oranı yüksek bulunmuştur. Sigara içmek, Kovid-19 enfeksiyonunda olumsuz seyir ve sonuçlarla ilişkilidir” dedi

Sigara büyük risk!
Sağlığa Evet Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Elif Dağlı, koronavirüs ve 
tütün kullanımı arasındaki ilişkiyi 
değerlendirdi. Tütün kullanımının 
başta solunum ve kalp-dolaşım sis-
temi olmak üzere vücudun bütün 
dokularına zarar verdiğini vurgu-
layan Dağlı, koronavirüsün de bu 
organ sistemlerini tahrip ettiğini 
söyledi. Çin’de yapılan çalışmala-
rın solunum, dolaşım sistemleri 
ve kalp hastalığı bulunanların ko-
ronavirüs belirtileri gösterme ola-
sılığının yüksek olduğunu ortaya 
koyduğunu dile getiren Dağlı, “Bu 
hastalıkları olan kişilerin kaybedil-
me oranları daha yüksek olduğu 
tanısı laboratuvar testiyle doğru-
lanmış ve 55 bin 924 kişinin değer-
lendirilmesiyle ortaya konmuştur.” 
diye konuştu.

“TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ SOLUYAN 
KOVİD-19 TAŞIYICILARI NEFESİNİ 

DIŞARI ÜFLERKEN VİRÜS DE 
SAÇMAKTADIR”

Prof. Dr. Elif Dağlı, 18 Mart 
itibarıyla çoğunluğu Çin ve İtal-
ya’da olmak üzere toplam 194 bin 
909 koronavirüs olgusunun rapor 
edildiğini anlatarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Aralık 2019-Ocak 2020 
tarihlerinde yayınlanan 5 çalışma 
incelenerek sigara kullanmayla 
hastalığın şiddeti, yoğun bakım 
desteği, mekanik ventilasyon ih-
tiyacı ve ölüm riski arasında ilişki 
olup olmadığı araştırılmıştır. Ağır 
hastalar ve kaybedilen hastalar 
arasında halen veya geçmişte si-
gara kullanan oranı yüksek bulun-
muştur. Sonuç olarak sigara içmek, 
Kovid-19 enfeksiyonunda olumsuz 
seyir ve sonuçlarla ilişkilidir. Kanıt-
ların ağırlığı arttıkça mevcut veriler 

kuvvet kazanacaktır.”
Nargile kullanımına da değinen 

Dağlı, nargile ağızlığı, hortumu ve 
fanusunun hepatit C, tüberküloz, 
uçuk virüsü gibi çeşitli hastalıkla-
ra neden olabileceğini ve bunların 
yanı sıra koronavirüs enfeksiyonu-
nu da yayma olasılığının yüksek ol-
duğunu belirtti. 

Dağlı, elektronik sigara ve ısı-
tılmış tütün ürünlerinin de çok za-
rarlı olduğuna dikkati çekerek, “Bu 
ürünleri soluyan Kovid-19 taşıyıcı-
ları nefesini dışarı üflerken virüs de 
saçmaktadır. 

Elektronik sigarada akciğer ha-
sarı yapan birçok kimyasal vardır. 
ABD’de birçok genç bu nedenle yo-
ğun bakımda tedavi görmüş hatta 
akciğer nakline gitmiştir. Elektro-
nik sigara Kovid-19’a benzer ak-
ciğer hasarı yapar. Kullanıcıların 
virüsü alması akciğer hasarını çok 

ağırlaştırabilir.” ifadelerini kullan-
dı. “Doğrudan akciğere saldıran bir 
virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Ak-
ciğerine iyi bakmış olanların şansı 
daha yüksek.” diyen Dağlı, şunları 
kaydetti: “Yaşadığımız salgın ne-
deniyle nargile kafeleri ve kapalı 
alan sigara yasaklarını ihlal eden ik-
ram işletmeleri şimdilik kapalı. Bu 
salgından kurtulduğumuz zaman 
nargilelik tütün sunumunun yasak-
lanması doğru olacaktır. Elektronik 
sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini 
yasa dışı satan internet platformları 
kapatılmalıdır. Nargile kafeler bir 
daha açılmamalıdır. Akciğerimi-
ze iyi bakmalı, hava dışında başka 
madde solumamalıyız.”

“BU HASTALIKLAR, 
KOVİD-19 HASTALIĞI İÇİN 

DOĞRUDAN RİSK FAKTÖRÜ”
Türk Toraks Derneği Tütün 

Kontrol Çalışma Grubu Başkanı 

Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da 
tütün kullanımının kalp-damar ve 
solunumsal hastalıklara bağlı ya-
şam kaybı riskini artırdığına vurgu 
yaptı. 

Koronavirüs enfeksiyonunun 
hem kalp-damar, hem de solunum 
sistemine doğrudan hasar verdiği-
ne işaret eden Dilektaşlı, şöyle ko-
nuştu: “Tütün kullanımının yol aç-
tığı başlıca hastalıklar olan akciğer 
kanseri, kalp-damar hastalıkları ve 
KOAH gibi kronik solunum hasta-
lığı bulunan kişiler sağlıklı bireylere 
göre, daha ağır Kovid-19 hastalığı-
na yakalanma riskine sahiptir. Do-
layısıyla, tütün ürünü kullanımına 
bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır 
Kovid-19 hastalığı için doğrudan 
risk faktörüdür.” 

Dilektaşlı, tütün dumanının 
solunum yollarındaki koruyucu 
mekanizmaları bloke ederek alt 
solunum yolu enfeksiyon gelişimi-
ni kolaylaştırdığını dile getirerek, 
bunun da koronavirüs salgını için 
önemli risk faktörü haline geldiğini 
vurguladı. Kovid-19 ile aynı aileden 
olan MERS-CoV ve SARS-CoV sal-
gınları sırasında tütün ürünü kulla-
nımının hastaların hayatta kalma 
şansını olumsuz etkilediğine işaret 
eden Dilektaşlı, şunları kaydetti: 
“Bu nedenle tütün ürünü kullanı-
mının terk edilmesi, Kovid-19 gibi 
solunum yolu enfeksiyonlarının 
seyrini olumlu yönde etkileyeceği 
öngörülebilir. 

Tüm bu gerekçelerle tütün 
ürünü kullanımının vakit kaybet-
meden terk edilmesi özellikle Ko-
vid-19 salgınının sağlığımızı tehdit 
ettiği şu günlerde fevkalade önemli 
ve önceliklidir.”  n AA

Vefa Projesi ile gençler iyiliğe koşuyor
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 

Eylem Planı’nda da yer alan ve ilk 
olarak Mayıs 2019’da Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
pilot uygulama olarak başlatılan 
“Vefa Projesi” ile hem kimsesi olma-
yan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının 
karşılanması hem de ekonomik açı-
dan dezavantajlı kadınlara istihdam 
fırsatı yaratılması amaçlanmıştı. Bir 
yılda meyvelerini veren proje ile 
büyük bölümü kadın, sosyal yardım 
alan veya geriatri bölümü mezunları 
ile yaşlı bakımı konusunda sertifi-
ka sahibi 2 bin kişi, sosyal güvenlik 
primleri karşılanarak asgari ücret 
ile istihdam edildi. Bu kişiler, tek 
başına yaşayan yaşlı vatandaşların 
ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar 
alışverişi, günlük bakımı ve diğer te-
mel ihtiyaçlarını karşılarken bir yan-
dan da kendi yuvalarına ekonomik 
katkı sağlama imkanına kavuştu. 
Türkiye’nin dört bir yanında yay-
gınlaştırılan projeyle bugüne kadar 
21 bini aşkın yaşlı vatandaşa dev-
letin “Vefa” eli uzatıldı. Vefa Projesi, 
dünya ile birlikte Türkiye’yi de etki-
si altına alan yeni tip koronavirüsle 

(Kovid-19) mücadele sürecinde de 
önemli bir misyon yüklendi. 65 yaş 
üstü ile kronik hastalıkları bulunan 
vatandaşların evden çıkmalarına 
gelen kısıtlama sonrasında proje, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı Ekonomik İstik-
rar Kalkınma Paketi’nde yer alarak, 
Türkiye’nin 81 ilindeki yaşlılar için 
seferber edildi. Yeni süreçte İçişleri 
Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı koordinesin-
de Aile Sosyal Destek Personelin-
den (ASDEP) belediyelere, polisten 
jandarmaya kadar tüm birimler, 
evinden çıkamayan yaşlı vatandaş-
ların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
“Vefa” çatısı altında buluştu.

BİR HAFTADA 545 BİNDEN FAZLA 
VATANDAŞIN TEMEL İHTİYAÇLARI 

KARŞILANDI
“Vefa Sosyal Destek” grupları, 

bir hafta önce başlatılan uygula-
mayla, tüm il ve ilçelerde 65 yaş 
üzerindeki vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı. 

Vali ve kaymakamların baş-
kanlığında oluşturulan “Vefa Ko-
ordinasyon Grubu” tarafından 
yönetilen ekipler, şu ana kadar 
ihtiyacını karşılayacak kimsesi 
bulunmayan 545 bin 906 yaşlı ve 
kronik hastanın yardımına koştu.

 Ekipler, temel ihtiyaçları kar-
şılamanın yanında, sokağa çıkma 
yasağı bulunanların maaşlarını 
evlerinde alabilmeleri sürecine de 
banka görevlilerinin yetişemediği 
noktalarda destek veriyor.
VEFA’DAN YARDIM İSTEMEK İÇİN 
ÜÇ NUMARAYI ARAMAK YETERLİ

Temel ihtiyaçlarını karşılaya-
cak kimsesi olmayan, sokağa çık-
ması kısıtlanan 65 yaş üstü veya 

kronik rahatsızlığı olan vatandaş-
lar 112, 155, 156 numaralarını 
arayarak destek talebinde buluna-
biliyor. 

Bu talepler, valilik ve kayma-
kamlıklarda oluşturulan Vefa İle-
tişim Merkezleri tarafından takip 
ediliyor ve ekiplerin yönlendiril-
mesi sağlanıyor. Ayrıca belediye-
ler de duyurdukları Vefa iletişim 
numaraları üzerinden vatandaşla-
rın taleplerini alıyor.

KAPIYI ÇALANLAR YAKA KARTLI 
KİŞİLER OLMAK ZORUNDA
İçişleri Bakanlığının genelgesi-

ne göre, Vefa Sosyal Destek gru-
bunun kararı, görevlendirmesi, 
koordinasyonu olmadan hiçbir ku-
rum, kuruluş veya STK, Kovid-19 
nedeniyle evinden çıkamayacak 
vatandaşlara yönelik yardım dağı-
tımı yapamıyor.

Valilik ve kaymakamlıklar ta-
rafından bu kapsamda görevlen-
dirilen kamu, sivil tüm görevlilere 
“görev belgesi-yaka kartı” düzen-
leniyor ve görevlilerin isimleri, gö-
rev alanları ilgili mahalle muhtar-
larıyla paylaşılıyor. n AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 mil-
yon emeklinin Ramazan Bayramı 
ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri 
arasında ödeneceğini açıkladı. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı 
açıklamada, SSK’lıların 7-10 Nisan 
tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli 
Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan’da 
bayram ikramiyesi alacağını belirtti. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
bayram ikramiyesi ödemelerini öne 
çektiklerini hatırlatan Selçuk, “Buna 
göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsa-
mında olanlara tahsis numarasının 
son rakamına göre 17-18-19 olanlar 
için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 
Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-
26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-
kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında 
olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.  
Yaklaşık 12 milyon emeklinin Rama-
zan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan 
tarihleri arasında ödenecek.” ifade-
lerini kullandı. Koronavirüsün en 
fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan 
Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler 

kapsamında, kamu bankalarının 76 
yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde 
ödediğini anımsattı.

“EVDEN ÇIKMAMALARI İÇİN 
HİZMETİ YAŞLILARIMIZIN KAPISINA 

GÖTÜRÜYORUZ”
Emekli aylığını PTT’den alan 65 

yaş üstü vatandaşlara da ikramiyele-
rinin, istekleri halinde, SGK ve PTT 
arasındaki protokol gereği evlerinde 
teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, 
şunları kaydetti: 

“Evden çıkmamaları için hizmeti 
yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. 

Biz sizler için gece gündüz çalışıyo-
ruz. 

Mesafelerimiz sizleri koruyabil-
mek için. Evde kalın, hizmeti kapını-
za getirelim. ‘Hayat eve sığar’ diye-
rek hep birlikte salgının üstesinden 
geleceğimize inanıyorum.” n AA

Emeklinin ikramiyesi 7-11 Nisan’da ödenecek
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde 
kalma adına mücadele veren 1922 
Konyaspor ilk yarıda gösterdiği per-
formansın ardından küme düşecek 
denilirken ikinci yarıda yakaladığı 
müthiş performansla ateş hattın-
dan kurtuldu. İlk yarıyı 14 puanla 
kapatan Yeşil- Beyazlılar, ikinci 
yarıyla beraber teknik ekibin de-
ğişmesiyle ikinci yarıda çıktığı 11 
maçta 19 puan toplayarak 13. sıra-
ya kadar yükseldi ve ateş hattından 
uzaklaşmayı başardı. Koronavirüs 
ve karantina dönemine dair koşan 
1922 Konyaspor’un başarılı oyun-
cusu Celal Hanalp ise “Karantina 
sürecinde külübün bize gönderdiği 
program doğrultusunda çalıştık. 
Elimizden geldiği sürece bireysel 
olarak koşu ve egzersiz yaptık. Ülke 
olarak her şeyi atlattığımız gibi Ko-
ronavirüsü’de atlatacağımıza inanı-
yorum. Bizlere söylenilen kararlara 
uymalıyız ve acil bir işimiz olmadığı 
takdirde de evlerimizden çıkmama-
lıyız. İnşallah bu süreci az kayıpla 
atlatırız.” ifadelerini kullandı.

LİGDE KALACAĞIZ
1922 Konyaspor’un ilk yarı ve 

ikinci yarıdaki performansı hakkın-
da da konuşan başarılı sağ bek, “İlk 
yarı bizim açımızdan çok kötü geçti. 
Sadece 14 puan toplayabildik. Bi-
zim açımızdan belli sıkıntılar oldu. 
Yönetim ve hoca değişikliği gerçek-
leşti. Sezon başı da yeni kurulmuş 
bir ekiptik birbirimize alışamadık. 
İkinci yarıda ise Salih Hoca ve ekibi-
ni gelmesiyle birlikte çıkışa geçtik. 
Hem takımdaşlık konusunda ilerle-
dik hem de iyi çalıştık bunun doğrul-
tusunda da başarı geldi. İkinci yarı 
itibariyle de küme düşme hattından 
çıktık. Ligler başlaması halinde ise 
kalan maçlarda elimizden geldiği 
kadarıyla puan toplayarak bu sene 
ligde kalacağız ve önümüzdeki se-
zona hazırlanacağız.” diye konuştu.
HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE 

ORADA OYNARIM
1922 Konyaspor’daki kendi 

performansı hakkında ve takımdaki 
pozisyonunun değiştirilmesi konu-
sunda da açıklamalarda bulunan 
Celal Hanalp, “Ben öncelikle bu 
takıma kanat forvet olarak geldim. 
Sarıyer karşılaşmasıyla beraber 
sağ beke geçtim. İlk yarının son iki 
karşılaşması ve ikinci yarının tüm 
maçlarında sağ bekte görev aldım. 
Sağ bek pozisyonu benim futbolda 
ilk mevkiim şimdi de o pozisyonda 
oynamaya devam ediyorum. Ho-
camız bana nerede görev verirse 
orada oynarım. Şu an için de bir 
sakatlığım oluşmadı. İyi performan-
sımın yanında puanlarda alınınca 
sağ bekte oynamaya devam ettim. 
Her şey iyi gidiyor benim açımdan 
inşallah böyle devam eder.” ifade-
lerini kullandı.

İLK YARI BİRBİRİMİZDEN 
KOPUKTUK

1922 Konyaspor’da ilk yarı ve 
ikinci yarıda olan olaylar ve 1922 
Konyaspor’un ilk yarıda neleri ya-
pamadığını veya ikinci yarıda yeni 
yönetim ve teknik ekibin nasıl bir 
katkısı olduğu hakkında da konuşan 
Celal, “Önceki hocalarımıza da te-
şekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü, 
bizler üstünde emekleri var. İlk ya-
rıda takım olarak birbirimizden ko-
puktuk. Devre arasında takımın ba-
şına Salih Eken geldi. Her anlamda 
bizi kendimize getirdi. Salih hoca 
zaten kendini kanıtlamış bir hoca. 
Önceki senelerde de altyapıdan 
tanıdığımız bir isim. Salih hoca, 
Mesut hoca, Derviş hoca ve İsmail 
hocanın takımın başına gelmesiyle 
iyi bir hava yakaladık. Takımdaşlık 
ruhumuzu yakaladık. Onlarla be-
raber bir uyum sağladık. İnşallah 
böyle devam eder.” dedi.

KİMSENİN YÜZÜNÜ 
KARA ÇIKARMADIM

1922 Konyaspor’dan ayrıldık-
tan sonra farklı takımlardaki se-
rüvenini anlatan başarılı futbolcu, 
“Konyaspor’dan 1922 Konyaspor’a 
geldim. Ondan sonraki süreçte ise 
farklı takımlara kiralandım. Orada 
bir müddet oynadım. 1922 Kon-

yaspor’daki ilk senemde çok fazla 
forma şansı bulamadım. Sonra ise 
Karacabey takımında yarım devre 
futbol oynadım, Ondan sonra tekrar 
3. Lig’de kendimi pişirmek istedim. 
Oranın da bir tozunu almak istedim. 
Bayburtspor’da oynadım. O senenin 
ikinci yarısında orada bir sakatlık 
geçirdim. Ayak tarak kemiğimde 
kırık meydana geldi. Ondan sonra 
ise Adliyespor’da da 1 sene oyna-
dıktan sonra 1922 Konyaspor’la 
sözleşmem sona erdi. 1 sene de 
Sultanbeyli’de oynadıktan sonra 
Abdurrahman Baysal hoca bana 
3.Ligde oynadın oynayacağın ka-
dar dedi ve dönmemi istedi. Ben de 
1922 Konyaspor’a döndüm. Sonra-
sında çok şükür kimsenin yüzünü de 
kara çıkarmadık ve elimden geldiği 
kadarıyla performansımın yüzde yü-
zünü vermeye çalıştım.” ifadelerini 
kullandı. 

HEDEFİM KONYASPOR
Gelecekteki hedeflerinden 

de bahseden 1922 Konyaspor’un 
başarılı sağ beki, “Öncelikle he-
defimiz tüm takım olarak Kon-
yaspor’un pilot takımı olan 1922 
Konyaspor’da iyi bir performans 
sergileyip Konyaspor’a transfer 
olmak. Şu an için amacımız 1922 
Konyaspor forması altında en iyi 
mücadelemizi sergileyip takımı üst 
sıralara taşımak. Hedefimiz Kon-
yaspor hakkımızda hayırlısı.” dedi.

İNŞALLAH BAŞARILI OYUNUMA 
DEVAM EDERİM

Futbola nasıl başladığını da an-
latan Celal Hanalp, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Futbola sokakta 
başladım. Hedefim futbolcu olmak-
tı. Ankara’da futbola başladım. Ar-
dından futbol kariyerime Konya’da 
da devam ettim. Konya’da amatör-
lerde ve altyapılarda oynadım. Ora-
da da yeteneğimin olduğuna karar 
verdim. Çok çalışmaya başladım. 
Ardından 1922 Konyaspor’a gel-
dim. Burada da iyi oynayınca bu işi 
profesyonel olarak yapmaya karar 

verdim. İnşallah burada da başarılı 
oyunuma devam ederim.”

ÖNEMLİ OLAN PES ETMEMEK
Futbol kariyerindeki kırılma 

noktasından da bahseden 1922 
Konyaspor’un istikrarlı oyuncusu, 
“Benim için yani kırılma noktası 
yok. Her futbolcu gibi ben de ciddi 
bir sakatlık yaşadım. Ancak bunlar 
futbolda olan şeyler. Bunlara isyan 
etmemek lazım. Sakatlıktan sonra 
da aynı ciddiyetle çalışılırsa bir fut-
bolcu yine istediği yerlere gelebilir. 
Önemli olan pes etmemek ve mü-
cadele etmek. Her şeyde bir hayır 
vardır.” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ETSİNLER
Genç sporculara da tavsiyelerde 

bulunan Celal Hanalp, “Futbolda 
çalışmadan mücadele etmeden ve 
kendini üzmeden bir yerlere gele-
miyorsun üzülmeden emek verme-
den bir şey olmuyor. Çok çalışırsa-
nız mücadele verirseniz kaderinizde 
de varsa bir yerlere geliyorsunuz en 

büyük tavsiyemde genç sporcuları 
her zaman çalışmaları ve hep daha 
iyisini istemeleri.” dedi.

KONYASPOR’DAKİ BÜTÜN 
OYUNCULARI TAKİP EDİYORUM

Örnek aldığı futbolcuları ve be-
ğendiği futbolcuları da açıklayan 
1922 Konyaspor’un sağ beki, “Kon-
yaspor dahil Türkiye’deki büyük ta-
kımlarda da beğendiğim oyuncular 
var. Öncelikle ilerde oynadığım za-
manlarda idoller farklıydı. Şu an sağ 
bekte oynadığım için idoller farklı. 
İdolüm öncelikle Konyaspor’daki 
bütün oyuncular hepsini örnek alı-
yorum hepsinden bir şeyler kapma-
ya çalışıyorum ama Konyaspor’dan 
bir isim söyleyecek olursam kendi 
mevkiimde oynayan Skubic’i söyle-
yebilirim. Beşiktaş’tan ise Gökhan 
Gönül’ü takip ediyorum. Hırsından 
dolayı çok iyi bir performans ortaya 
koyuyor.” ifadelerini kullandı. 

ÇOĞUNLUKLA TESİSTEYİM
Boş zamanlardaki vaktini nasıl 

kullandığını da anlatan Celal Ha-
nalp, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Boş zamanlarımız çok kısıtlı 
oluyor. İdmanlarımız öğlen oluyor 
zaten. İdmandan sonra ise birkaç 
saat tesiste dinliyoruz. Ondan sonra 
da takımdaki arkadaşlarla ara ara 
dışarda buluşuyoruz. Bazen de si-
nemaya gidiyorum. Çoğunlukla te-
sisteyim. Konyaspor’u ve gündemi 
takip ediyorum.” 

ÖZGÜVEN PROBLEMİ YAŞANDI
İttifak Holding Konyaspor’un 

bu sezonki performansından da 
bahseden istikrarlı oyucu, “Bizde 
Konyaspor’un yaşadığı durumların 
aynısını yaşadık. Hatta Konyaspor 
lige bizden daha iyi başladı. Bu çö-
küşün en büyük nedeninin özgüven 
olduğunu düşünüyorum. Psikolojik 
olarak da galip gelemeyince fut-
bolcular sıkıntılar yaşadı. Bir süre 
Konyaspor gol atamadı. Ancak 
Konyaspor kısa sürede alt liglerden 
gelip Süper Lig’de adından çok bah-

settirdi. Türkiye Kupası’nı kaldırdı-
lar. Avrupa da iyi mücadele ettiler. 
Konyaspor’un bu kısa süredeki bu 
başarısının takdir edilmesinin ge-
rektiğini düşünüyorum. Takımlarda 
böyle sıkıntılar yaşanıyor. Bir özgü-
ven sorunu vardı. Bir maçtan galip 
gelinmesi gerekiyordu. Nitekim 
Ligler ertelenmeden önceki Fener-
bahçe karşılaşmasında 9 kişiyle ge-
len galibiyet tekrardan Konyaspor’u 
çıkışa sokacaktır. Bülent Korkmaz’la 
da beraber ligde kalacağına inanı-
yorum. Konyaspor’daki bu olanakla-
rın tesislerin stadın var olan imkan-
ların ve bu şehrin TFF 1. Lig’i hak 
etmediğini düşünüyorum. Süper Lig 
her zaman Konyaspor’un yeridir. 
ÖĞRETİCİ KİTAPLARI SEVİYORUM

Hobilerinden de bahseden Celal 
Hanalp, “Çok fazla kitap okumuyo-
rum. Fakat bana bir şeyler katan 
kitapları okuyorum. Genellikle kitap 
okuduğumda bilim ve genel kültür 
kitaplarını okuyorum. Öğretici kitap-
ları seviyorum. Her türlü müzik din-
liyorum. Bu ülkenin bütün müzikleri 
iyidir. Konsol oyunları da oynuyo-
rum. Daha çok tesiste takım arka-
daşlarımla FiFA veya PES oynuyo-
ruz. Bir de son yıllarda meşhur olan 
PUBG oyununu oynuyorum. Şu an 
çok dizi takip etmiyorum. Ancak şu 
an gündemden düşmeyen korona-
virüsü sıkça takip ediyorum.” dedi. 

ÖRNEK BİR İSİM
1922 Konyaspor’da takımdaki 

oyuncuları tek kelimeyle özetleyen 
istikrarlı futbolcu, “Takımdaki en 
neşeli ismin kendisinin olduğunu 
vurguladı. Celal, takımın en cimri 
oyuncusunun ise Can Demir Aktav 
olduğunu söyledi. Takımdaki en 
duygusal ismi de açıklayan başarı-
lı oyuncu, en duygusal futbolcunun 
ise Seddar Karaman olduğunu be-
lirtti. ‘Takımın en hırslı oyuncusu 
kim sorusuna’ ise Celal, İkinci yarı 
itibariyle bütün takım olarak yanıt 
verdi. Salih Eken hakkında da konu-
şan Celal Hanalp, “Örnek kişiliğiyle 
türk sporuna fazla bir adam.” dedi.
 n İLHAN ATLI

‘Takım ruhu oluştu’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’un başarılı sağ beki Celal Hanalp, Konya Yenigün Gazete-
si’ne açıklamalarda bulundu. Celal, “İlk yarı çok körü bir performans sergiledik. Ancak ikinci yarıyla sahaya karak-

ter yansıtarak küme düşme hattından uzaklaştık. Salih hoca ile takımdaşlık ruhumuz arttı.” dedi
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Mete Kalkavan: Futbol ile ilgilenmiyorum
  FIFA kokartlı hakem Mete Kal-

kavan, koronavirüs salgını nedeniyle 
evde kaldığı günlerde futbolla alakalı 
hiçbir şeye bakmadığını söyledi. Ha-
kem Kalkavan, bugünlerde en çok 
açık havada antrenman yapmayı öz-
lediğini ifade ederek, vatandaşların 
getirilen kısıtlamalara da uyduğunu 
aktardı.

Türkiye’de birçok mücadelede 
düdük çalmış olan FIFA kokartlı ha-
kem Mete Kalkavan, koronavirüs 
salgınının etkileri ve aldıkları ön-
lemlerle alakalı Türkiye Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki 
hakem, koronavirüs salgının ardından 
hayatında birçok şeyi atladığını fark 
ettiğini ifade ederek, “Çok hızlı yaşı-
yormuşuz. Hayatımızda değerlendi-
remediğimiz çok şeyi ve eksiklerimizi 
görme fırsatı bulduk. Özellikle manevi 
anlamda. Birçok şeyi ıskalamışız. 
Farkında değilmişiz. Bir çok konuda 
empati yapma şansını yakaladık” 
şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMLA ZAMAN 
GEÇİRME İMKANI BULDUM”
Bu dönemde evde bol bol çocuk-

larıyla vakit geçirdiğinin altını çizen 
Mete Kalkavan, “Oğlum Poyraz 6 bu-
çuk yaşında ilkokul 1’e gidiyor. Şimdi 
online eğitime geçtiler. Kızım Yağmur 
4 yaşında kreşe gidiyordu. O da uzak-

tan video başında eğitim alıyor. Ço-
cuklar, benim evde onlarla kalmam-
dan çok mutlular. Ben yoğunluktan 
hep ikinci planda kalmıştım, şimdi 
annelerinden daha fazla benimle va-
kit geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“YASAĞA UYULUYOR”
Hakem Kalkavan, koronavirüs 

salgınının yayılımını daha fazla ön-
lemek adına getirilen kısıtlamalara 
vatandaşların uyduğunu aktararak, 
“Ben şu günlerde fabrikaya 30 daki-
kada varıyorum. Artık dışarı çıkmam 
gerektiğinde haritalara, yoğunluk 

durumuna bakmıyorum. İstanbul 
yasağa her geçen gün daha ciddi şe-
kilde uymaya başladı. Toplu ulaşım 8 
milyondan,1 milyona geldi. Yoğunluk 
yüzde 10-15’i hiç geçmiyor” değer-
lendirmesini yaptı.

“FUTBOLLA ALAKALI 
HİÇBİR ŞEYE BAKMIYORUM”

MHK’nın kendilerine gönderdiği 
programı uyguladığını söyleyen ha-
kem Kalkavan, şu ifadelere yer verdi:

“En çok açık havada antrenman 
yapmayı özlüyorum. Kıymetini bile-
memişiz. Açık hava müthiş bir nimet-

miş. Futbolla alakalı hiçbir şeye bak-
mıyorum. Genelde haber kanallarını 
izliyorum. Sosyal medyayı referans 
kabul etmiyorum. MHK bize program 
gönderdi. Günde 4 antrenman yapı-
yorum. Kimsenin olmadığı saatlerde 
Göktürk’te ara ara yürüyorum. Ant-
renman esnasında müzik dinliyorum. 
Şekerden çok uzak duruyorum. Bağı-
şıklık sisteminin en büyük düşmanı 
şeker. Sebze ağırlıklı besleniyorum. 
Olası hastalıklar karşısında çinko ve C 
vitamini depoluyorum” açıklamasını 
yaptı.

“YASAĞA HARFİYEN 
UYUYORUZ”

Bu dönemde aile büyüklerini sıkı 
takip ettiğini vurgulayan hakem Kal-
kavan, “Samsun’da annem ve baban-
nem var. Onlarla her gün görüntülü 
konuşuyorum. Hiç dışarı çıkmadılar. 
Onların duasını alıyorum. İhtiyaçlarını 
yakından takip ediyoruz. İstanbul’da 
kayınvalidem ve halam var. Onlar da 
bu süreçte hep içeride kaldılar. Yasa-
ğa harfiyen uyuyoruz. Ben hariç eşim, 
çocuklar ve evdeki çalışanlarımız da-
hil hiç dışarı çıkan olmadı. Aile bağla-

rımız çok sıkıdır. Sabırla güzel günleri 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“YOĞUN BAKIMI İYİ BİLİRİM”
Kalkavan, koronavirüsten dolayı 

yoğun bakımda tedavi gören hasta-
ları düşünüp, daha fazla evde kalmak 
gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer 
verdi:

“Babam aylarca yoğun bakım-
da kaldı. Hasta ve hasta yakınlarının 
psikolojisini anlayabiliyorum. Yoğun 
bakımdan korkmamalı. Adı üstünde, 
yoğun bir bakım var. Tedavi olup kur-
tulanlar da çok. Ancak oradaki has-
taları düşünerek evde kalmaya özen 
göstermeliyiz. Bu şekilde evde kal-
maya kendimizi motive edebiliriz.”
“PERSONELİ TELEFON VE İNTERNE-

TE YÖNLENDİRDİK”
Aile şirketlerinde çalışan perso-

nellerinin de telefondan ve internet 
üzerinden çalışmaya başladığını vur-
gulayan Mete Kalkavan, “Ambalaj 
kutusu ve koli üreten bir fabrikamız 
var. İş yoğunluğu şu günlerde çok 
fazla. Çalışanlarımızdan riskli olanla-
rı evlerine çektik. Piyasada dolaşan 
satış ekibimizi internet ve telefona 
yönlendirdik. İzolasyona çok dikkat 
ediyoruz. Samsun’daki aile şirketimi-
zin günlük toplantılarını video konfe-
ransla yapıyorum” diye konuştu.
n İHA

Karaman: Acilen antrenmanlara başlamamız gerekecek
Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü 

Hikmet Karaman, takımdaki son durumla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncularımı-
zın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürü-
yor. Zaman zaman çalışmalar video ile 
bize aktarılıyor. Yarın ne olacağını kim-
se kestiremez. Bazı şeyler futboldan da 
yaptığımız işlerden de daha önemlidir. 
Öncelikle Sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz. 
Gerisi bir şekilde halledilir” dedi.

Takımdaki son durum ve futbola veri-
len korona virüs arasıyla ilgili basın men-
suplarına açıklamada bulunan Karaman, 
bireysel antrenmanlarının sürdüğünü 
söyledi.

“ŞUAN KİMSENİN FUTBOL 
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SANMIYORUM”

Sağlığın futboldan daha önemli oldu-
ğunu belirten Karaman, “Oyuncularımı-
zın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürü-

yor. Zaman zaman çalışmalar video ile 
bize aktarılıyor. Teknik ekibimiz bunları 
izliyor ve değerlendiriyor. Eğer bize bir 
antrenman tarihi ya da maç tarihi verilirse 
futbol federasyonundan, bizim de acilen 
antrenmanlara başlamamız gerekecek. 
Şuan kimsenin futbol düşündüğünü san-
mıyorum ama bir de böyle bir durum var. 
Yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bazı 
şeyler futboldan da yaptığımız işlerden de 
daha önemlidir. Öncelikle Sağlığımız, 
ailemiz ve ülkemiz. Gerisi bir şekilde hal-
ledilir. Ama bu ortamda futbol düşünülür 
mü, biraz zor. Her şeye rağmen hayat de-
vam ediyor” dedi.

“YETKİLİLERDEN GELEN 
TAVSİYELERE UYMALIYIZ”

Yetkililerden gelen uyarılara uyul-
ması gerektiğini de belirten Karaman, 
“Önemli olan bu hastalığı erken bir dö-

nemde engelleme başarısını göstermek. 
Hepimizin erken dönemde hastalığı 
engelleme başarısı göstermesi zorunlu-
luktur. Zaman zaman belirti gösterme-
yen hastalar var. Dolayısıyla ‘evde kal’ 
sloganı doğru bir slogandır. Evde kalıp 
kendimizi izole etmeliyiz. Yetkililerden 
gelen tavsiyelere uymalıyız” ifadelerini 

kullandı.
“HASTALIK KİMSEYİ YAŞI, 
YAPTIĞI İŞİ YA DA SOSYAL 
STATÜSÜYLE AYIRMIYOR”

Karaman, spor camiasından hastalı-
ğa yakalananlara sa başsağlığı dileyerek, 
“Belki gündemde olan isimler medyada 
ön plana çıkıyor ama bu sorun hepimizin 
sorunu. Dolayısıyla ismini zikredemedi-
ğimiz bu hastalığa yakalanan ve belki çok 
zor durumda olanlar var. 

Tüm dünyaya geçmiş olsun mesajını 
vermek gerekiyor. Birbirimizle dayanış-
ma içinde olmak durumundayız. Esas 
ihtiyacımız olan birliktelik ve moral. Spor 
dünyasından da bir çok isim hastalığa 
yakalandı. Demek ki bu hastalık kimseyi 
yaşı, yaptığı işi ya da sosyal statüsüyle 
ayırmıyor. Bu anlamda daha bilinçli hare-
ket etmeliyiz” dedi n İHA

Trabzonspor’un Süper Lig’de attığı 
59 golün 29’u bu iki oyuncudan gelirken, 
Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında 
ilk sıraya yer aldı. Nwakaeme ise gol 
sayısını 10’a çıkardı. Norveçli oyuncu at-
tığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, 
Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı 
verdi.

SÜPER LİG’İN EN İYİ HÜCUM İKİLİSİ
Sörloth ve Nwakaeme attıkları goller 

ve yaptıkları asistle Süper Lig’in en iyi 
hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bor-
do-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle 
Alanyaspor’dan Papiss Cisse- Junior 
Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda 
üçüncü sıraya ise 21 golle Gençlerbir-
liği’nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio 

ikilisi izledi.
İKİLİ SÜPER LİGİ AVRUPA LİGLERİ 

ARASINA SOKTU
Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi 

olan Alexander Sörloth ve Nwakaeme 
Avrupa basamakalranı ise zorluyorlar. 
Avrupa piyasasında ortaya koydukları 
performansla önemli bir değer kazanan 
iki oyuncu Avrupa’nın önemli yıldızlarını 
ise zorluyor. Almanya, İtalya, Fransa, İs-
panya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli 
liglerde arasına Türkiye’de iki oyuncuyla 
birlikte girmeyi başardı.

İLK SIRA BUNDESLİGA’DA
Avrupa’nın en iyi hücum ikilisi sırala-

masında Bundesliga ekiplerinden Bayern 
Münih iki oyuncusu Robert Yewandawski 

(25-3) ve Serge Gnabry (11-9) yer alıyor. 
İki oyuncu 36 golle ilk sırada yer alırken 
12’de asiste birlikte imza attılar. İkili İtal-
ya’nın Serie A takımlarından Lazio’lu Ciro 
Immobile (27-7) ve Felipe Caicedo (8-4) 
takip etti. İkili 35 gol ve 11 asistte birlikte 
imza attılar. Üçüncü sırada ise Fransa Li-
gue ekiplerinden Paris SG’li Mbappe (18-
7) ve Neymar (13-6) yer aldı. İki oyuncu 
31 goli imza atarak 13 asist yaptılar.

DÖRDÜNCÜ SIRADA MESSİ VE 
SUAREZ İKİLİSİ YER ALDI

İspanya’nın LaLiga ekiplerinden Bar-
celona’nın iki yıldız ismi Messi ve Suarez 
ise sıralamada dördüncü sırada yer aldı-
lar. Messi (16-6) ve Suarez (11-7) ikilisi 
30 gole imza atarken 19 asist yaptılar. 

İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Li-
verpool iki yıldızı Mohamed Salah (16-6) 
ve Sadio Mane (14-9) ikilisi ise 30 gol ile 
15 asiste imza attılar.

YILDIZLARIN ARDINDAN SÖRLOTH 
VE NWAKAEME GELDİ

Avrupa’nın önemli yıldızlarının ardın-
dan Trabzonspor’un iki yıldız ismi Sörloth 
ve Nwakaeme geldi. 

Avrupa’nın önemli kulüplerinin taki-
binde olan Norveçli oyuncu Sörloth (19-
6) ve Nwakaeme (10-9) ikilisi 29 gole 
imza atarken 15 asist yaptılar.

Sörloth ve Nwakaeme ikilisi ise Por-
tekiz’in Lig Nos ekiplerinden Benfica’dan 
Carlos Vinicius (15-7) ve Pizzi (14-8) ikili-
si 29 gol ve 15 asistle izledi. n İHA

Sörloth ve Nwakaeme 
Avrupa yıldızlarını zorluyor
Trabzonspor’un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asist-
lerle Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi koltuğunda yer alırken, Avrupa’nın ise en iyi 7 lig’inde 6. sırada yer aldılar

Konyalı sporculardan 
‘evde kal’ çağrısı

Kayserispor en fazla 
ikinci yarıda gol yedi

Konya’da faaliyet gösteren Meram Görme Engelliler 
Spor Kulübünün sporcuları, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle başlatılan “Evde kal” çağrısına, 
hazırladıkları video ile destek verdi.

Meram Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali 
Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu bu sıkıntılı süreçten ancak birlik ve beraberlikle çıka-
cağını söyledi.  Bu sürecin hafife alınmaması gerektiğini 
vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: “Tüm vatandaşları-
mızın dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın ha-
zırladığı 14 kurala evde kalıp uymamız gerekiyor. Biz de 
kulüp olarak bu kurallara hassasiyetle yaklaşıp uyuyoruz 
ve herkesin de uyması ülkemizin refahı, huzuru ve gelece-
ği için önemlidir. Bu nedenle sporcularımızla birlikte bir 
araya gelmeden herkes kendi evinde kendi imkanlarımız-
la ‘Evde kal sağlıklı kal’ sloganı ile bir video çekimi yapıp 
sosyal medya hesabımızda paylaşıp tüm vatandaşlarımı-
za mesaj vermek istedik. Herkes bu kurallara uyarsa ül-
kemiz bu sorunu da aşmayı başaracaktır. Görme engelli 
sporcu kardeşlerimizin bu mesajına kulak vermeliyiz. Ben 
‘Evde kal sağlıklı kal Türkiyem’ diyorum.” 

Yayımlanan görüntüde sporcular, “Sağlığınız ve sev-
dikleriniz için sık sık sabunla elini yıka. Kirli ellerinle bur-
nuna, gözüne ve ağzına dokunma. Yakın temastan uzak 
dur. Sağlıklı ve dengeli beslen. Bol bol sıvı tüket. Kapalı 
alanları sık sık havalandır. Kalabalık alana girme gerek-
medikçe. Lütfen dışarı çıkma. Kendini ve aileni koru. 
Evde kal, sağlıkta kal. Mutlu kal huzurlu kal.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

Hes Kayserispor, 26 haftada en fazla golleri maçın 
ikinci yarılarında yedi.

Süper Lig’in geride kalan 26 haftasında kalesinde 62 
gol gören Hes Kablo Kayserispor, en fazla maçın ikinci ya-
rılarında kalesini gole kapatamadı. Sarı Kırmızılılar, oy-
nadığı 26 maçta 25 golü ilk yarıda 37 golü ise ikinci yarıda 
yedi. 4 maçta kalesini gole kapatan ancak 22 maçta gol 
ve goller yiyen Hes Kablo Kayserispor, ilk yarım saatlik 
dilimde 16 gol, ikinci yarım saatlik dilimde 15 gol yerken 
maçın son yarım saatlik bölümünde ise 31 gole engel ola-
madı. n İHA



Korkmaz ile tablo yeşile dönmüştü
TFF Süper Lig’de ligde kalma adı-

na mücadele eden temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz 
yönetiminde Fenerbahçe karşılaş-
masında alınan galibiyetten sonra 
tam çıkışa geçecekken, koronavirüs 
nedeniyle ligler ertelendi. Anadolu 
Kartalı’nda haftalar sonra gelen ga-
libiyet takımı havaya sokmuşken, 
Yeşil-Beyazlılara virüs engeli geldi. 
Korkmazla tablo önce kırmızıdan sarı-
ya ardından da yeşile dönmüştü.

TFF Süper Lig’de mücadele 
eden temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Bülent Korkmaz’ın 
gelişinden sonra ilk galibiyeti alın-
dı. Konyaspor’ bu galibiyetten sonra 
tam havaya girecekken tüm dünyayı 
etkisine alan koronavirüs nedeniyle 
liglerin süresiz olarak ertelendiği du-
yurulmuştu. TFF Süper Lig’de sezona 
çok iyi başlayan İttifak Holding Kon-
yaspor, Ligin 8.haftasında sahasında 
oynadığı ve Yeni Malatyaspor’a 2-0 

kaybedilen karşılaşma sonrasında 
adeta bir çöküş yakalamıştı. Aldığı 
kötü sonuçlardan sonra küme düş-
me potasına düşen Yeşil-Beyazlılar, 
Denizlispor ile içerde oynanan karşı-
laşma sonrası Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’la karşılıklı olarak anlaşıp 
yollarını ayırmıştı. Kocaman’ın ardın-

dan Anadolu Kartalı’nın başına geçen 
Bülent Korkmaz yönetiminde ise Kon-
yaspor, Fenerbahçe karşısında galip 
gelerek 7 hafta sonra 3 puanın sahibi 
olmuştu.

İYİ OYUN SONUNDA 
GALİBİYETİ GETİRDİ

TFF Süper Lig’de Göztepe karşı-

laşmasıyla ilk maçına çıkan Bülent 
Korkmaz, takımını maça iyi hazırla-
masına ve maçın kontrolünü elinde 
bulundurmasına karşın ilk karşılaş-
mada rakibine 3-1 mağlup olmak-
tan kurtulamadı. Ardından Korkmaz 
yönetiminde, 4 karşılaşmaya çıkan 
Yeşil-Beyazlılar, 1 galibiyet ve 3 be-

raberlik aldı. 
Söz konusu karşılaşmalarda 

Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni 
Malatyaspor karşılaşmalarından be-
raberlikle ayrılan Anadolu kartalı bu 
karşılaşmaların hepsinden de oyunun 
mutlak üstünü olmasına karşın bir tür-
lü galip gelemedi. Ligler ertelenme-

den önce Fenerbahçe’yi sahasında 
ağırlayan Anadolu Kartalı o karşılaş-
mada ise muhteşem bir performans 
sergiledi. Maçta 9 kişi kalmasına 
karşın rakibini Riad Bajic’in harika go-
lüyle 1-0 mağlup eden Yeşil-Beyazlı-
lar, hem ligde kalma adına kritik bir 
galibiyet elde etmiş hem de kaybolan 
özgüvenini tekrardan sağlamıştı. An-
cak liglerin ertelenmesi Konyaspor’un 
çıkışına engel oldu.

YEŞİL IŞIK YANMIŞTI
Uzun süredir ligde kırmızı ışıkta 

bekleyen ve galibiyete hasret kalan 
Konyaspor, Bülnet Korkmaz ile Gözte-
pe maçında çıkış umudu vermese de, 
Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Ma-
latya maçlarında sarıya yakalanmış 
ve kalkışa hazırlanmıştı. 

Fenerbahçe galibiyeti ise Kon-
yaspor’un uzun süredir devam eden 
duraklama sürecinin bitişi olarak 
umut ediliyordu. 
n SPOR SERVİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle toplum-
sal seferberlik ilan edilmiş durumda. Devlet 
ve millet el ele verirken spor camiası da 
herekete geçti. Sporcular dar gelirli ailelere 
yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya 
pek çok önemli isim katılırken Konyaspor 
kaptanı Selim Ay, bin aileye destek vererek 
yine öne çıktı.

SPOR CAMİASI AYAĞA KALKTI
Futbol ailesini harekete geçiren ilk 

adımlar Tuncay Şanlı’nın Sakarya’daki ote-
lini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini 
açıklamasıyla başladı. Ardından Adem Bü-
yük ve Merih Demiral’ın Sağlık Bakanlığı’na 
maske, test kiti ve koruyucu ekipman bağış-
ları geldi. Demiral, öğrencilere kitap seti ve 
ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında da bu-
lundu. Sosyal medyada “Sende var mısın?” 
mesajı ile birbirlerine pas atan futbolcular, 

kampanyanın çığ gibi büyümesini sağladı.
HANGİ FUTBOLCU, 

NE YARDIMINDA BULUNDU?
İşte yıldız futbolcuların yardım ve bağış-

ları: Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Ço-
lak ailelerin (Sayısı belli değil) kira giderle-
rini karşılıyor; Cenk Tosun 250 aileye 2 aylık 
gıda paketi yardımı yapacak; Merih Demiral 
2000, Altay Bayındır, Umut Nayir, Okan Ko-
cuk, Taylan Antalyalı, İlhan Parlak, İrfan Can 
Kahveci, 1000’er, Umut Meraş 200, Orhan 
Ovacıklı ise 40 ailenin erzak ihtiyacını kar-
şılayacak. Bu arada Beşiktaşlı Caner 1000 
ailenin, Mehmet Topal da 200 ailenin 2 aylık 
erzak ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

ZİNCİRİ ALTAY BAŞLATTI
Pek çok futbolcu yardım için harekete 

geçerken sosyal medya kampanyasının 
işaret fişeğini Altay Bayındır yaktı. Sosyal 

medya hesabından “Hep beraber savaşarak 
aşacağımız bu dönemde Evde Kal Türkiye ! 
Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yap-
mak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacı-
nı karşılıyorum. Paketlerin ulaştırılmasını da 
İste Gelsin üstleniyor Umut Nayır ve  İlhan 
Parlak siz de var mısınız?” açıklaması yapan 
yıldız kaleci etiketlediği futbolcu arkadaşları-
na meydan okudu.

İLHAN PARLAK SELİM’E PASLADI
Altay Bayındır’in kampanyasına eti-

ketilediği İlhan Parlak ise “Böyle zorlu bir 
süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler 
Altay kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve 
bende 1.000 ailenin erzak ihtiyacını karşılı-
yorum. Gün birlik beraberlik günü sende var 
mısın Selim Ay.” ifadeleri ile hem kampan-
yaya katıldı hem de pası Konyaspor kaptanı 
Selim Ay’a attı. 

SELİM YARDIMA İHTİYAÇ 
DUYANLARI DA SAVUNDU

Konyaspor’un başarılı savunmacısı Se-
lim Ay, İlhan Parlak’ın daveti ile kampanya-
ya katıldı. 

Sosyal medya hesabından açıklama 
yapan tecrübeli oyuncu, “Varım İlhan abi! 
Bu günleri birbirimizin yaralarına, acıları-
na, ihtiyaçlarına destek vererek atlatacağız. 
Valiliğimizle görüşerek Konya’da salgın 
nedeniyle zor durumda kalan ailelere gıda 
yardımında bulunmak suretiyle kampanya-
ya katılıyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Konyaspor kaptanı Selim Ay’ın bu dav-

ranışı sosyal medyada günün olayı oldu. 
Futbolcuların duyarlılık içeren bu hareketi 
toplumun takdirini topladı.
n SPOR SERVİSİ

Kaptan Selim ihtiyaç 
sahiplerini de savundu
Konyaspor’un başarılı savunmacısı Selim Ay, sahada gösterdiği fedakarlığı saha dışına da taşıdı. Koronavirüs sebebi ile toplumsal 

seferberlik ilan edilirken spor camiası da harekete geçti. Konyaspor kaptanı Selim Ay bin aileye erzak yardımında bulundu
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Küçükbakırcı’dan 
‘evde kal’ çağrısı

Büyükşehir Belediyesinden 
evde sağlıklı yaşama destek

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükba-
kırcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı “Evde 
kal Türkiye” çağrısı yaptı.

Evde kondisyon bisikletinde pedal çevirmeye devam 
eden Küçükbakırcı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun sos-
yal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında, 
“Ben de düzenli spor yapanlardan biriyim. Haftada 3 gün 
düzenli dışarıda spor yapıyordum. Son 10 gündür evde 
sporuma devam ediyorum. Evde kal Türkiye. Hayat eve 
sığar.” ifadelerini kullandı.  n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs 
salgını dolayısıyla vatandaşların evde bulundukları dö-
nemde spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla sosyal 
medyadan “Evde Sağlık Var” temalı egzersiz videoları 
yayınlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona 
virüs salgını dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların sağ-
lığına katkıda bulunmak amacıyla YouTube kanalından 
“Evde Sağlık Var” temalı egzersiz videoları yayınlıyor. 
Büyükşehir Belediyesi KOMEK Kurslarındaki spor hoca-
larının anlatımıyla uygulamalı olarak gerçekleşen spor 
programlarında, egzersiz hareketlerinde yapılan doğru ve 
yanlış kuralların yanı sıra hangi spor hareketlerinin insan 
sağlığı için daha faydalı olduğu konusunda uygulamalı 
anlatım yapılıyor. Videoları izleyenler spor hocaları ile 
birlikte spor yapabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 
“Evde Sağlık Var” egzersiz eğitimi programının yanı sıra 
daha çok kadınlara yönelik evde ekmek yapımı, şiş örgü, 
takı tasarımı, örgüde cep kesimi, iğne oyası gibi farklı 
sanatsal çalışmaları da ilerleyen günlerde izleyicilerle 
buluşturacak. n İHA

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

SÜPER TOTO
SÜPER LİG

PUAN DURUMU


