
Basına maske

Konya’da görev yapan ulusal ve 
yerel basın mensuplarının korona-
virüsten korunmak için yaptıkları 
maske çağrısına Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü’nden anında cevap 
geldi. İl Müdürlüğü, Beyşehirli 

öğrencilerin yaptıkları maskelerin 
gazetecilere dağıtılacağını söyledi.

n HABER SAYFA 4’TE
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Destek tüm 
esnafa verilsin!

Ersöz’ün projesine 
Avrupa desteği 

KTO sorunları 
takip ediyor

Konya Şoför Nakliyeci ve Oto-
mobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Ahmet Şen, oda olarak Konya-
lıların ve üyelerin sağlığı için 
gerekli önlemleri aldıklarına 
dikkat çekti. Şen, desteklerin 
şartlarının kolaylaştırılması ve 
desteğin tüm esnaflara verilme-
sini istedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Prof. Dr. Mustafa Ersöz’ün projesi 
Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenecek. Projeyle Selçuk 
Üniversitenin nano-imalat, sensör, 
akıllı malzemeler, mikrosistemler 
alanında bilimsel mükemmelliğin 
geliştirilmesi ve yenilik kapasitesi-
nin geliştirilmesi hedefleniyor.
n HABERİ SAYFA 5’tE

İş dünyasının koronavirüs salgını 
nedeniyle zararını en aza indirge-
mek için talep ettiği konuları takip 
eden KTO, 23 – 30 Mart tarihleri 
arasındaki taleplerin gerçekleşti-
ğini, ayrıca üyelerin sorunlarının 
sıkı bir şekilde takip edildiğini 
bildirdi. n HABERİ SAYFA 9’DA

07 Ülkü Ocakları’ndan
yardım kampanyası05 10Endişelere karşı 

psikososyal destek
Konya, patates 
üretiminde 2. sırada06 Fırıncıdan ihtiyacı 

olana ücretsiz ekmek

KİTAP OKUMAYI 
YAYGINLAŞTIRIYORLAR

Önemli bir hizmet veriliyor 

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitabı 
yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Konya Kitap 
Okuyor Platformu, hastanelere, cezaevlerine ve 
köy okullarına kütüphane kurma faaliyetiyle model 
oluyorlar.

n HABER SAYFA 2’DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, koronavirüs salgını nedeniyle 
vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 
su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri 
çektiklerini açıkladı.  
Ayrıca Altay, iş yeri kapanan ve 
çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz 
kalanların evlerinden 2 ay boyunca su 
ücreti alınmayacağını söyledi. Başkan 
Altay, “1 Nisan’dan itibaren Esnaf Odaları 
Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi’ne 
kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay 
boyunca iş yerinde suyu 
ücretsiz vereceğiz. 
Bu süreçte borçtan 
dolayı su kesintisi 
yapmayacağız 
ve suyu kesik 
abonelerimizin 
sularını açacağız” 
dedi.
n HABER SAYFA 
4’TE

Koronavirüs salgınına karşı Konya’da Fizik Öğretmenliği yapan Hasan Hüseyin Bayrak, Mobil Ortam Ultraviyole Koruma 
(MORUK) sterilizasyon arabası geliştirdi. Bayrak, geliştirdiği sterilizasyon aracı için patent başvurusunda da bulundu

MORUK’la sterilizasyon! 
STERİLİZASYON 

ARABASI GELİŞTİRDİ 
Binlerce insanın hayatına mal olan 
koronavirüs nedeniyle küresel düzeyde 
milyonlarca insan evlerinde kalıyor ve 
ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmıyor. 
Konya’da Mehmet -Hanife Yapıcı Anado-
lu Lisesinde Fizik Öğretmenliğini yapan 
Hasan Hüseyin Bayrak, Koronavirüs 
salgınına karşı mobil ortam ultraviyole 
koruma (M.O.R.U.K.) sterilizasyon ara-
bası geliştirdi.

ARAÇ İÇİN PATENT 
BAŞVURUSU YAPTI 

Araç hakkında bilgi veren Fizik Öğret-
meni Hasan Hüseyin Bayrak, “Otomatik 
Sterilizasyon Arabası; UV-C ışınlarını 
kullanarak zeminde ve havada bulunan 
virüs,  bakteri, mantar, protozoalar gibi 
mikroorganizmaları yüzde 99,9 bir etki 
ile yok etmektedir” dedi. Ayrıca Bayrak, 
sterilizasyon aracının patentini almak 
için de gerekli başvuruda bulunduğu-
nun bilgisini paylaştı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Sular kesilmeyecek 

Uğur İbrahim Altay
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Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitabı yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Konya Kitap Okuyor Platfor-
mu, hastanelere, cezaevlerine ve köy okullarına kütüphane kurma faaliyetiyle model oluyorlar 

Okumayı yaygınlaştırıyorlar
Türkiye’de kitap okuma oran-

larının düşük olması nedeniyle ki-
tap okuma alışkanlığı kazandırmak 
ve kitabı yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulan Konya Kitap Okuyor Plat-
formu, önemli çalışmalar yürütü-
yor. 2004 yılında kurulan Platform, 
kamu hastanelerine, cezaevlerine 
ve kitap bulunmayan köy okulları-
na kütüphane kurulmasını sağlıyor. 
2005 yılında Konya Kamu Hastane-
leri Birliği ile yapılan protokolle ilk 
defa Konya numune Hastanesi’ne 
kütüphane kuran Platform, sonra-
sında bu kütüphaneleri diğer kamu 
hastanelerine de kurdu. Önemli bir 
geri dönüş sağlayan platform, Türki-
ye’ye model olmayı ve bu tür faali-
yetlerin artırılmasını hedefliyor. 

KİTABI YAYGINLAŞTIRMAK
 İSTİYORUZ 

Konya Kitap Okuyor Platformu 
Başkanı Hikmet Yılmaz, çalışmaları 
ve amaçlarıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. 2004 yılında bir gurup 
kitap kurdu gençle birlikte bu plat-
formu kurduklarını belirten Yılmaz, 
“Amacımız kitabı sevdirmek ve ki-
tap okuma oranlarını yaygınlaştır-
mak amacımız vardı. İlk defa 2005 
yılında Konya Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri ile bir pro-
tokol imzaladık. Bu protokol Kon-
ya’daki tüm kamu hastanelerine bir 
kütüphane kurulmasını içeriyordu. 
Hemen akabinde de Konya numune 
Hastanesi’ne sponsorlar kanalıyla ilk 
defa kütüphane kurduk. Akabinde 
Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi’ne 
kütüphane kurduk. Onun haricinde 
cezaevlerine kütüphane kurulması 
için çalışma yapıyoruz. Onun hari-
cinde köylere kitap desteği sağlıyo-
ruz. Derneğimizin amacı cezaev-
lerine, hastanelere ve kütüphanesi 
olmayan köy okullarına kütüphane 
kurmak” dedi. 

KİTAP OKUMANIN DA 
BİR ZAMANI VAR

“Kitap okuma oranları Türki-
ye’de çok düşük” diyen Yılmaz, 
bu konuda hep Japonya’nın örnek 
verildiğini belirterek şunları söyle-
di, “Japonya’da insanlar trenlerde, 
uçaklarda kitap okunuyor. Biz de bu 
neden Türkiye’de olmasın diye yola 
çıktık. Gerçekten Türkiye bu nok-
tada çok geri. Kitap okumanın boş 
vakitlerde gerçekleştirilen bir eylem 
olduğunun yanlış olduğu kanaatine 
vardık. 

Çünkü kitap boş vakitlerde 
okunmaz. Kitap okumanın da bir za-
manı var. Ve gençlerimizin, çocuk-
larımızın kitap okumadığını gördük. 
Buna çözüm bulmak amacıyla bu 
platformu kurduk.”

GERİ DÖNÜŞLER GÜZEL OLDU
İlk defa 2005 yılında Konya 

Numune Hastanesi’ne kütüphane 
kurduklarını hatırlatan Yılmaz, geri 
dönüşlerin ilk başlarda olumsuz olsa 
da sonrasında olumlu birçok tepkiyle 
karşılaştıklarını söyledi. “İnsanlar ca-
nıyla uğraşırken bu yapıla doğru mu 
tarzında tepkiler geldi” diyen Yılmaz, 
şöyle konuştu, “Ama kütüphaneyi 
kurduktan sonra büyük bir ilgiyle 
de karşılaştık. Ulusal basın da buna 
ilgiyle bakınca geri dönüşü çok iyi 
oldu. Özellikle yatan hastalar, yanın-
daki refakatçiler, hastane personeli 
derken neredeyse 15-20 bin kişiye 
hitap etti. Numune Hastanesi’nde 
aylık 1000-1500 kitap okuma oran-
larına ulaşıldı. Bu oranları görünce 
hemen diğer kamu hastanelerine 
de kütüphane kurmak için adımlar 
atmaya başladık. Böylece Beyhekim 
Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma 
Hastanesi ve Fizik Tedavi Hastane-
si’ne de kütüphane kurduk.”

CEZAEVLERİNE KÜTÜPHANE 
KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Hastanelerde kitabın okundu-
ğunu ve büyük bir ilginin olduğunu 
gördüklerinin altını çizen Yılmaz, 

“Hastalar mesela okuyamadığı ki-
tapları eve götürdü. Akabinde diğer 
hastanelerden de bize teklif geldi. İn-
şallah önümüzdeki günlerde de Me-
ram Tıp Fakültesi yeni Hastanesi’ne 
de bir kütüphane kuracağız. Cezaev-
leri bizim için çok önemliydi. Çünkü 
oradaki kitaplar eski kitaplar, günde-
lik kitaplar yoktu. Onunla ilgili pro-
tokol çalışmamız oldu son aşamaya 
geldik. Türkiye’de yaklaşık olarak 
400 cezaevi var. Birinci amacımız 
bu cezaevlerine güzel bir kütüp-
hane kazandırmak” diye konuştu. 

BİZ HER YERE YETİŞEMEYİZ
Türkiye’nin geniş bir coğrafyası-

nın olduğunu, bu anlamda her yere 
yetişmelerinin zor olduğunu dile 
getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Biz model olmak istedik. Bi-
zim yaptığımızı başka arkadaşlar da 
yapabilir diye düşünmüştük. Bizim 
yaptığımız hizmetleri yapan kuru-
luşlar, dernekler var. Erzurum’dan 
mesela bir kardeşimiz aradı. Orada 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı’na bağlı kimsesiz çocuklar yur-
duna kitap desteği istediler. Orada 
40-50 çocuğun kaldığını söylediler. 
Biz onlara da destek oluyoruz. Gücü-
müz her yere yetmiyor tabi ki ama 
gücümüz yettiğince yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Farklı cezaevlerinden 
bize kitap için mektuplar geliyor biz 
de kitap gönderiyoruz elimizden gel-
diğince. Ama biz dediğim gibi her 
yere yetişemeyeceğimiz için model 
olmak ve farklı kurum ve kuruluşla-
rın da bu tür faaliyette bulunabilece-
ğini göstermek istedik.  Diğer illere 
de örnek olalım ki bu işi el birliğiyle 
yapalım.”

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ 
BÜSAN SANAYİ

“Biz ikinci el kitap kullanmıyo-

ruz” diyen Yılmaz, bu anlamda hep 
yeni kitaplar kullandıklarını söyledi. 
Bunun da maliyetli bir iş olduğuna 
değinen Yılmaz, bu sorunu spon-
sor aracılığıyla çözdüklerini dile 
getirerek sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Biz Büsan Sanayici ve İşadamları 
Derneği bir protokol imzaladık. Bu 
kapsamda şuanda bize en büyük 
destekçi Büsan Sanayi ve İşadamları 
Derneği. Şuan Konya’daki hastane-
lerin sponsorluğunu da onlar aldı. 
İnşallah bundan sonraki sosyal pro-
jeleri de onlarla birlikte yapacağız.”

DOĞRU KİTABI OKUMUYORUZ
Gençlerin daha çok popüler ki-

taplar okuduğunu, ancak bu kitapla-
rın da onların hayatına ve geleceğine 
katkı sunmadığını dile getiren Yıl-
maz, “Biz doğru kitabı okumayı bil-
miyoruz. Gençlerimizdeki en büyük 
sorun bu. Yaşantısına, aile yaşan-
tısına, geleceğine katkı sağlayacak 
kitaplar değil de az katkı sağlayacak 
kitaplar okuyorlar. Gerçekten kaliteli 
kitaplar hayatın kalitesini değiştirir. 
Genellikle yüzde 45 civarında aşk 
kitapları okunuyor. Yüzde 42 civa-
rında dini kitaplar okunuyor. 

Kalan oranda da masaldır, hi-
kayedir, denemedir, siyasettir gibi 
kitaplar okunuyor. Şimdi yüzde 45 
aşk kitaplarının okunmasıyla so-
runun ne olduğu da ortaya çıkmış 
oluyor. Burada yönlendirme hatası 
da var. Okumama nedeniyle bak-
tığımız zaman iktisadi, eğitim, aile, 
kültür anlamında eksikler olduğunu 
görüyoruz. Okullarda ezbere dayalı 
bir eğitim var bu da sıkıntıya neden 
oluyor. 

Diğer taraftan kitapların fiyatları 
pahalı. Anne, baba çocukları sınava 
hazırladığı için çocuğun kitap oku-
masını istemiyor. Biz bazen kon-
ferans düzenliyoruz, kitap okuma 
yarışması düzenliyoruz. Çocukların 
sınava hazırlandığı gerekçesiyle aile 
buna karşı çıkıyorlar. Bu anlamda ai-
leler yönlendirme yapmıyor. Halbu-
ki kitap çocuğun zekasını, düşünce-
sini, soru çözme yeteneğini geliştirir. 
Burada da bir sıkıntımız var” değer-
lendirmesinde bulundu.

GÜZEL BİR KAMPANYA
Konya İnsan Mektebi Projesi 

kapsamında “Konya Okuyor” kam-
panyasının oldukça yerinde olduğu-
na da dikkat çeken Yılmaz, “Kam-
panya oldukça güzel. 

Teşvik anlamında güzel. Fayda-
lı olacağı düşüncesindeyim. Zaten 
faydasını da görüyorum. Konya bu 
anlamda iyi bir durumda. Fayda-
lı olacağı kanısındayım” ifadelerini 
kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hikmet Yılmaz 
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Konya                   6 °C   14 °C

Karaman             9 °C 14 °C 
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Koronavirüs salgınına karşı Konya’da Fizik Öğretmenliği yapan Hasan Hüseyin Bayrak, Mobil Ortam Ultraviyole Koruma 
(MORUK) sterilizasyon arabası geliştirdi. Bayrak, geliştirdiği sterilizasyon aracı için patent başvurusunda da bulundu

Çin’in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan koronavirüs (Kovid-19) 
salgını dünyanın pek çok bölge-
sinde hayatı etkilemiş durumda. 
Binlerce insanın hayatına mal olan 
salgın nedeniyle küresel düzeyde 
milyonlarca insan evlerinde kalı-
yor ve ihtiyaç olmadıkça dışarıya 
çıkmıyor. 

Konya’da Mehmet -Hanife 
Yapıcı Anadolu Lisesinde Fizik 
Öğretmenliğini yapan Hasan Hü-
seyin Bayrak, Koronavirüs salgı-
nına karşı mobil ortam ultraviyole 
koruma (M.O.R.U.K.) sterilizasyon 
arabası geliştirdi. Bayrak geliştir-
diği sterilizasyon aracı için patent 
başvurusunda da bulundu.

‘STERİLİZASYON EKONOMİK VE 
KARLI BİR YATIRIMDIR’

Araç hakkında bilgi veren Fizik 
Öğretmeni Hasan Hüseyin Bayrak 
tasarımının  Ortam Sterilizasyonu 
(UV-C) ile ilgili olduğuna dikkat 
çekerek şunları söyledi,  “Steri-
lizasyon, bir öldürme işlemidir. 
Sterilizasyon ile cansız maddeler-
de barınan mikroorganizmalar ve 
sporlar öldürülür. Sterilizasyon 
kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle 
yapılabilir. Günümüzde kullanılan 
ortam sterilizasyonları (UV-C 200-
280 nm) sabit bir konumda ol-
maktadır. Kullanımı kısıtlı olmakla 
beraber işlevselliği de azdır. Çoğu 
manuel olarak kullanılmaktadır. 

Etki alanları sınırlıdır ve pahalı 
ürünlerdir. Otomatik Sterilizasyon 
Arabası; UV-C ışınlarını kullanarak 
zeminde ve havada bulunan virüs,  
bakteri, mantar, protozoalar gibi 
mikroorganizmaları yüzde 99,9 bir 
etki ile yok etmektedir. 

Yaşayan mikroorganizmala-
rın hücre membranlarını deler 
ve DNA moleküllerini parçalaya-
rak çoğalmasını engeller. Timin 
molekülleri arasındaki bağ rep-
likasyonunu engeller. Ortalama 
mikroorganizmaları öldürme sü-
resi 20 – 40 saniye aralığındadır. 
UV-C’nin mikroorganizmaları yok 
etmesi bilimsel olarak 5. Ulusal 

Sterilizasyon Kongresinde test 
edilmiştir. Kapalı ortamlarda hava 
yolu ile bulaşan hastalıkların yayıl-
masını engellemek için kullanılır. 
UV-C derhal etkilidir. Uygulaması 
kolaydır. Bakımı kolaydır. Güveni-
lir ve çevre dostudur. Sterilizasyon 
Arabası üzerindeki yazılım saye-
sinde Mobil olarak hem kendi ken-
dine sterilizasyon yapmakta hem 
de taşınabilir olduğu için farklı 
ortamlarda kullanılabilmektedir. 
Sterilizasyon Arabası sayesinde 
birden fazla UV-C kurulumuna 
gerek yoktur. Rahatsızlık vermez. 
Dezenfektan gibi kimyasallara ih-
tiyaç yoktur. Ekonomik ve karlı bir 
yatırımdır.”

‘HEM YÜZEY HEM DE HAVA 
STERİLİZASYONU YAPILABİLMEKTE’

Mobil ortam ultraviyole koru-
ma sterilizasyon arabası ile hem 
yüzey hem de hava sterilizasyonu 
yapılabilmekte oluğuna dikkat çe-
ken Bayrak, “UV-C ışınları insan 
gözü ile görülemez. UV-C ışınları 
su, hava ve yüzeylerde bulunan 
mikroorganizmaların etkisiz hale 
getirilmesinde kullanılır. 

Arduino tabanlı bir araç üze-
rine monte edilen 3 adet UV-C 

lamba ile hem yüzey hem de hava 
sterilizasyonu yapılabilmektedir. 
Araba üzerindeki yazılım ile ken-
di kendine(otomatik) sterilizasyon 
yapmaktadır.  UV-C lambaları ara-
cın sağ ve sol tarafında diğeri ise 
ortadır. 

Ortamın sterilizasyonu orta-
mın büyüklüğü ile ve lambanın 
gücü ile yakından ilgilidir yani or-
tam büyüdükçe sterilizasyon sü-
resi uzar ampülün gücü arttıkça 
sterilizasyon süresi azalır. UV-C 
lambaları aracın sağ ve sol tarafın-
da diğeri ise ortadır. 

Ortamın sterilizasyonu orta-
mın büyüklüğü ile ve lambanın 
gücü ile yakından ilgilidir yani or-
tam büyüdükçe sterilizasyon sü-
resi uzar ampülün gücü arttıkça 
sterilizasyon süresi azalır

bir ortamda insan, hayvan gibi 
canlılar var ise arabanın sağ ve sol 
tarafında bulunan korumalı sterili-
zasyon lambaları aktif olmaktadır. 
Lambalar sadece yere ve orada 
bulunan havaya ışınım yaptıkları 
için diğer canlılara zarar vermez. 
Sterilizasyonu üzerindeki yazılımı 
sayesinde kendi kendine yapar. 
Önüne çıkan engellerden kaçınır 

ve sterilizasyona devam eder. Ste-
rilizasyon Arabası günlük hayatta; 
belediye otobüslerinde, minibüs 
ve taksiler de, ev, Çocuk yuvala-
rı, kafeteryalar, okullar, hastane-
ler, oteller, alışveriş merkezleri, 
laboratuvarlar, ameliyathaneler, 
biyoloji kabinleri gibi ortamlarda 
yerdeki ve havadaki mikroorga-
nizmaların yok ederek veya sayısı-
nı azaltarak hava yolu ile bulaşan 
hastalıkların yayılımını engelle-
me de kullanılabilir. Hastalıklarla 
mücadele de kullanılabilecek, seri 
olarak üretimi yapılabilecek bir 
üründür. 

Aracın üstünde bulunan ve 
koruması olmayan sterilizasyon 
lambası ise zamanlayıcı karta bağlı 
olup canlı (insan ve hayvan) olma-
yan ortamlarda kullanılır. Zaman-
layıcı kart aktif edilir. İstenen süre 
girilir ve orada uzaklaşılır. Devre 
çalışmasını bitirince zamanlayı-
cı kart devreyi kapatır. Ortalama 
mikroorganizmaları öldürme sü-
resi 20 – 40 saniye aralığındadır. 
İstenirse zamanlayıcı kart ayarla-
narak mobil sterilizasyona devam 
edilebilir” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ulusa 
seslenerek, milli seferberlik başlattı. 
Yerelde Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu 
konunun nemine dikkat çekti. Milli 
seferberlik konusunda da katkılarını 
esirgemeyen ve Konya’da uzun yıl-
lardır faaliyet gösteren Helvacızade 
Şirketler Grubu hem istihdam, hem de 
ülke ekonomisine katkıları ile adından 
söz ettiriyor. 

Helvacızade Şirketler Grubu, Kon-
ya’da bulunan genel merkezi, Zade ve 
Zade Vital tesisleri ile bitkisel yağ ve 
doğal besleyici gıda takviyeleri üre-
timini gerçekleştirmektedir. Helvacı-
zade 7 tesis ve 430 çalışanı ile Türki-
ye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 
arasında yer almaktadır. Günümüzde 
5 kıtaya ve 85’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Helvacızade 17 kalite ve 
sistem sertifikasyon belgesi ile üretim 
yapan ilk ve tek kuruluştur. Faaliyetle-
rine 1888 yılında helva ve şekerleme 
üretimi ile başlayan Helvacızade Gru-

bu, 130. hizmet yılında üç farklı iş 
koluyla, Türkiye’nin önde gelen, köklü 
ve kurumsallaşmış aile şirketleri ara-
sında yer almaktadır. Gıda ve distribü-
törlük hizmetleri alanında Zade A.Ş. ile 
Helvacızade A.Ş., sağlık alanında Zade 
Vital A.Ş. şirketlerinin sahibi olan Hel-
vacızade Grubu, uluslararası operas-
yonlarını, Zade Global Inc. Şirketi ile 
yürütmektedir.  

Helvacızade, sahip olduğu Ar-Ge 
merkezleri ve global ölçekteki Ar-Ge 
işbirlikleri ile, tohumun doğduğu 
Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in be-
reketli topraklarından elde ettiği bitki 
ve tohumları yenilikçi ürünlere dönüş-
türmekte, dünya genelinde ABD ve 85 
farklı ülkeye ulaştırmaktadır. 

Helvacızade Grubu’nun Ar-Ge 
merkezleri ve üretim tesisleri Konya’da 
bulunmaktadır. Zade Bitkisel Yağ Ra-
finasyon Tesisleri’nde, 18 farklı kalite 
ve sistem belgesiyle, insan hatasından 
bağımsız üretim yapılmaktadır. 102 
bin m² açık, 50 bin m² kapalı alan üze-
rine kurulu Zade Tesisleri, Türkiye’de 

kalitesi ISO 9002 Kalite 
Sistem Belgesi’yle tes-
cil edilen ilk bitkisel yağ 
tesisi unvanını taşımak-
tadır. Üretim sürecinin, 
aynı üstün kaliteyi sürekli 
olarak üretebilmesi ve in-
san hatasından bağımsız 
olması, PLC otomasyon 
sistemlerinin kontrolüy-
le sağlanmıştır. Tesisler 
günlük 400 ton, yıllık 
130.000 ton üretim kapa-
sitesine sahiptir. 2018 yılında tamam-
lanan 16.000 m² kapalı alana sahip 
dolum ve paketleme ek tesisleri yatırı-
mı kapsamında günlük kapasite 3 kat 
artırılarak, 1.200 tona çıkartılmıştır. 
Zade Tesisleri’nde üretilen yemeklik 
bitkisel sıvı yağ ürünleri Zade, Truco 
ve Sunilla markaları ile sunulmaktadır. 
Avrupa’nın GMP standartlarındaki en 
büyük yumuşak kapsül üretim tesi-

sine sahip olan Helva-
cızade, Zade Vital İlaç 
Üretim Tesisleri’nde yıllık 
1 milyar yumuşak kapsül 
üretimi gerçekleştirmek-
tedir. Tesislerin yıllık sert 
kapsül üretim kapasitesi 
ise 324 milyondur. Ürün 
geliştirme ve üretim ola-
nakları ile dünya OTC 
pazarına yön veren Hel-
vacızade, pek çok ulus-

lararası ve ulusal kurumun 
güvenilir hammadde sağlayıcısı ve 
markalı ürün tedarikçisidir.

Dünya genelini etkileyen yeni tip 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
ardından ülkeler sanayileri ve ekono-
mileri ile adından söz ettirdi.  Helva-
cızade ailesi de bu dönemde büyük 
bir sorumluluk üstlendi. Zade Glo-
bal markası ile üretilen besin destek 
ürünü Amerika’dan dünyaya yayıldı. 

İçinde bulunduğumuz zorlu koronavi-
rüs süreci, sağlıklı yaşam ürünleri ve 
bağışıklığa destek ürünleri geliştiren 
ve üreten Zade Vital’e daha da fazla 
çalışma sorumluluğu yükledi. Zade 
Vital bu süreçte başarısı ile Konya’nın 
dünyaya acılan bir markası oldu.  Hel-
vazıcade Ailesi bu dönemde büyük fe-
dakârlık yaparak özveri ile çalışmaları-
nı sürdürüyor.  Milli üretimin önemini 
anladığımız ve Koronovirüs ile müca-
dele ettiğimiz bugünlerde çok sayıda 
vatandaşımız sağlıklı besin takviyelere 
yöneldi. Bu anlamda Zade Vital kalitesi 
ile adından sıkça söz ettiren bir firma 
oldu. Amerika’dan Amozon ile dün-
yaya açıldı. Vatandaşlar olarak bu dö-
nemde paramızın Türkiye’de kalması 
adına sağlıklı yaşam destek ürünü alır-
ken önceliğimiz Zade Vital olmalı. Bu 
konuda başta biz Konyalılara büyük 
görevler düşüyor. Zade Vital’ın sağlıklı 
yaşam ürünleri bu süreçte güvenilir bir 
şekilde tercih edebilir. Zade ve Zade 
Vital tesislerinde üretim oldukça has-
sas bir şekilde takip ediliyor.

Özellikle bu süreçte Zade Vital’ın 
başta çörek otu yağı olmak üzere tüm 
ürünlerini ünlü kalp doktoru Mehmet 
Öz de tavsiye etti. Ben de bu dönemde 
Zade Vital’ın ürünlerini güvenle tavsiye 
ediyorum. Zade Vital markasını ortaya 
çıkararak bu alanda Türkiye’nin başa-
rasını ispatlanmasına katkı sağlayan 
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu 
Onursal Başkanı Kadir Büyükhelvacı-
gil, Helvacızade Grubu Yönetim Kuru-
lu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Zade 
Vital Ceosu Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 
ve tüm Zade ve Zade Vital çalışanlarını 
tebrik eder, çalışmalarında başarılar 
dilerim. 

Son olarak siz değerli okuyucula-
rıma tavsiyem; Koronovirüsten kork-
mayın, önlem alın, panik yapmayın, 
moralinizi bozmayın, yaşama sıkı sıkı 
sarılın... Siz habersiz kalmayın diye 
biz dışarıdayız. Siz evde kalın kıymetli 
okuyucularım. Lütfen Sağlık Bakanlı-
ğı’nın tedbirlerine uyalım. 

Baki selamlar. Bu zor günlerde du-
alarda buluşmak dileğiyle…

ZADEVİTAL KONYA’NIN GURURU OLDU

MORUK, steril edecek!

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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Büyükşehir’den tam destek
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için su fiyatlarını 2019 rakamlarına çektiklerini belirten Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, işsiz kalanlardan 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını dile getirdi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ko-
ronavirüs salgını nedeniyle va-
tandaşların mağdur olmaması 
amacıyla su fiyatlarını 2019 ra-
kamlarına geri çektiklerini açıkla-
dı. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş 
yeri kapandığı için işsiz kalanların 
evlerinden 2 ay boyunca su ücre-
ti alınmayacağını belirten Başkan 
Altay, “1 Nisan’dan itibaren Esnaf 
Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi 
Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımıza 
2 ay boyunca iş yerinde suyu üc-
retsiz vereceğiz. Bu süreçte borç-
tan dolayı su kesintisi yapmayaca-
ğız ve suyu kesik abonelerimizin 
sularını açacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, su 
fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına 
geri çektiklerini açıkladı. Bütün 
dünyanın koronavirüs ile müca-
dele ettiğini belirten Başkan Al-
tay, dünyanın süper güçlerinin 
bile ölümcül salgına karşı çaresiz 
kaldığını, insanlığın büyük bir 
imtihandan geçtiğini ifade etti. 
Türkiye’nin aldığı önlemler ve 
kriz yönetimi ile dünyaya örnek 
olduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Şimdi bize düşen devletimize gü-

venmek, devlet-millet iş birliğinin 
en güzel örneklerini göstermektir” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak virüsün Türkiye’de görül-
düğü 11 Mart tarihinden itibaren 
var güçleriyle mücadele ettikleri-
nin altını çizen Başkan Altay, “Bu 
yolda bizlere destek olan her bir 
hemşehrimize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 31 ilçemizde, ilçe bele-
diyelerimizle birlikte dezenfeksi-
yon çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. Belediyemizin ki-
racılarından 2 aylık sürede kira al-
mayacağımızı açıkladık. Abonman 

yükleyen öğrenci ve öğretmenleri-
mizi mağdur etmeyeceğimizi söy-
ledik. Toplu ulaşımda devletimizin 
aldığı önlemleri harfiyen uygula-
dık. Sokakta kalan hemşerilerimi-
zi otellere yerleştirdik. Umreden 
dönen, şehrimizde karantina altı-
na alınan misafirlerimizin ihtiyaç-
larını giderdik. Sadece 1 ayda 10 
bin hemşerimize gıda ve temizlik 
maddesi desteği sağladık” açıkla-
masında bulundu. 

SU FİYATLARI 2019 
RAKAMLARINA ÇEKİLDİ 

Konyalıların bu süreçten en 

az şekilde etkilenmesi adına önü-
müzdeki dönem için önemli karar-
lar aldıklarını vurgulayan Başkan 
Altay, Konya’da hiç kimseyi açta 
ve açıkta bırakmayacaklarını söy-
leyerek, su fiyatlarında önemli bir 
indirime giderek fiyatları 2019 ra-
kamlarına geri çektiklerinin müj-
desini verdi. 

İŞYERİ KAPANDIĞI İÇİN İŞSİZ 
KALANLARA 2 AY EVDE SU 

ÜCRETSİZ 
İşyeri kapanan ve çalıştığı iş 

yeri kapandığı için işsiz kalanların 
evlerinden 2 ay boyunca su ücreti 

almayacaklarını duyuran Başkan 
Altay, “1 Nisan\’dan itibaren Es-
naf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi 
Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımıza 
2 ay boyunca iş yerinde suyu üc-
retsiz vereceğiz. Bu süreçte borç-
tan dolayı su kesintisi yapmayaca-
ğız ve suyu kesik abonelerimizin 
sularını açacağız. İşyeri kapanan 
ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı 
için işsiz kalan hemşerilerimize 
sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç 
sahibi tüm hemşerilerimize hane 
halkı sayısına bağlı olarak destek 
vereceğiz” ifadelerine yer verdi. 

Başvurularla ilgili Büyükşehir Be-
lediyesi’nin internet sayfasının ve 
sosyal medya hesaplarındaki açık-
lamaların takip edilmesini isteyen 
Başkan Altay, “Sizlerin sağlığı, ai-
lenizin huzuru ve çocuklarımızın 
mutluluğu bizim için her şeyden 
önemlidir. Sizden isteğimiz evde 
kalmanız, evden çıkmanız gerek-
tiğinde de korunma kurallarına 
uymanızdır. Birlik-beraberlik için-
de nice sağlıklı günlerde yeniden 
kucaklaşacağımıza yürekten ina-
nıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, oda olarak Konyalıların ve üyelerin sağlığı için gerekli 
önlemleri aldıklarına dikkat çekti. Şen, desteklerin şartlarının kolaylaştırılması ve desteğin tüm esnaflara verilmesini istedi

‘Desteğin şartları 
kolaylaştırılsın!’

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüse ilişkin ülkemizde de 
alınan bir dizi tedbir kararları başa-
rıyla uygulanmaya devam ediyor. 
Konya’ da yerel yönetimin etkin 
mücadele sürdürdüğü koronavirü-
se karşı dezenfekte çalışmaları ara-
lıksız devam ediyor. Konya Şoför 
Nakliyeci ve Otomobilciler Odası 
da Konya genelinde bulunan taksi 
durakları, taksi ile Konya Kamyon 
Garajında gerekli dezenfekte işlem-
lerini tamamladı.  Konya Şoför Nak-
liyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Ahmet Şen, oda olarak 
Konyalıların ve üyelerin sağlığı için 
gerekli önlemleri aldıklarına dikkat 
çekti. Ayrıca Şen, hükümet tarafın-
dan destekler verilirken şartların 
kolaylaştırılması ve desteğin tüm 
esnaflara verilmesini istedi. 

TAKSİLER VE DURAKLAR 
DEZENFEKTE EDİLDİ

Konya genelinde bulunan tüm 
taksilerin ve durakların dezenfekte 

edildiğine dikkat çeken Şen, “Oda 
olarak koronavirüs salgını nede-
niyle Sağlık Bakanlığının uyarılarını 
dikkate alarak Konya genelinde bu-
lunan tüm taksilerimizi dezenfekte 
ettirdik. Odamıza kayıtlı tüm üyele-
rimizle koronavirüs önlemleri ile il-
gili gerekli tüm önlemlerimizi aldık. 
Yine taksi duraklarında dezenfekte 

işlemi yaptık. Kamyon Garajında 
bulunan iş yerlerinin ve garajları 
hem yıkadık hem de dezenfekte 
ettik. Konyalı hemşerilerimiz Kon-
ya genelinde bulunan taksilerimi-
ze güvenli bir şekilde binebilirler” 
dedi. 

‘DESTEK ŞARTLARININ 
KOLAYMASINI İSTİYORUZ’

Esnaflar olarak koronavirüsle 
mücadele kapsamında açıklanan 
deste paketinde yer alan kredi des-
teğinin şartlarının kolaylaştırılması 
gerektiğine dikkat çeken Şen, şun-
ları söyledi, “Bizler hükümetimiz 
tarafından yeni tip koronavirüs sal-
gınıyla mücadele sürecinde ekono-
mik faaliyetlerine destek sağlamak 
amacıyla esnaf ve sanatkarlara 
yönelik açıklanan  25 bin lira des-
tekler verilirken, bu şartların biraz 
daha esnafımızın lehine kolaylaştı-
rılmasını istiyoruz. Bizler verilecek 
desteğin 25 bin lira yerine 15 bin 
lira olmasını ve her esnafa verilme-

sini istiyoruz. Esnaflarımıza bu dö-
nemde koşul sormadan, kefil iste-
meden verilmesini istiyoruz. Bizler 
hükümetimizden bu konuda gere-
ken önemin ve desteğin verilmesi-
ni istiyoruz. Kredilerin herkese eşit 
şekilde verilmesini istiyoruz. Bizler 
her türlü mücadeleye hazırız.” 

KONYA YENİ PLAKA BASIM 
MERKEZİNE KAVUŞUYOR

Başkan Şen ayrıca, Konyalılara 
daha iyi hizmet verebilmek adına 
Galericiler Sitesine yeni bir plaka 
basım merkezi inşa ettiklerini ifade 
etti. Merkezin bir ay içerisinde inşa-
atının tamamlanacağına dikkat çe-
kerek, “İnşallah Galericiler Sitemiz-
de plaka basım merkezimin yeni 
yerini inşa edeceğiz. Plaka basımı 
için buraya giden vatandaşlarımız 
rahatlıkla işlemlerini gerçekleştire-
bilecekler. Odamızda bulunan ba-
sım merkezinin tamamını orada da 
toplayacağız” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gazetecilerin maske talebine
MEM’den olumlu cevap

Eczanelerin açılış ve kapanış
saatleri yeniden belirlendi

Konya’da görev yapan ulu-
sal ve yerel basın mensuplarının 
koronavirüsten korunmak için 
yaptıkları maske çağrısına Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü’nden anında 
cevap geldi. İl Müdürlüğü, Beyşe-
hirli öğrencilerin yaptıkları mas-
kelerin gazetecilere dağıtılacağını 
söyledi. Koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle Konya’da görevlerini 
yapmakta zorlanan ulusal ve yerel 
basın mensuplarının maske tale-
bi, Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından karşılandı. Bazı 
gazetecilerin İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük’e durumu 
bildirmesinin ardından harekete 

geçen Büyük, Beyşehir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencile-
ri tarafından yapılan maskelerin 
gazetecilere dağıtılacağını söyle-
di. Basın mensupları tarafından 
takdir edilen uygulamanın diğer 
kurum ve kuruluşlara da örnek 
olması temenni edildi. Bunun ya-
nında Meram Halk Eğitim Mer-
kezi ve Akşam Sanat Okulu’nda 
üretilen maskeler de gazetecilere 
dağıtılacak. Dağıtılan maskeler, 
tek kullanımlık ve yıkanabilir ol-
mak üzere iki çeşitten oluşuyor. 
Gazeteciler, İl Müdürlüğü bina-
sından istedikleri maskeden ala-
bilecekler. n HABER MERKEZİ

Konya Eczacı Odası Başkanı 
Adem Açıkgöz, “Yapılan yönetim 
kurulu sonrası Konya Merkez, Ka-
ratay, Selçuklu ve Meram ilçele-
rindeki eczanelerde çalışma saat-
leri yeniden belirlendi” dedi.

Konu hakkında yönetim ku-
rulu adına bir açıklamada bu-
lunan Konya Eczacı Odası Baş-
kanı Adem Açıkgöz, “Dünya 
Sağlık Örgütünün pandemi ilanı 
ve Cumhurbaşkanlığınca yapı-
lan açıklama gereğince Konya il 
merkezinde geçici olarak 30 Mart 
2020 tarihinden itibaren eczane 
açılışlarının 09.30, kapanışlarının 
17.30 saatleri olmasına yönetim 

kurulumuzca karar verilmiştir. 
Ayrıca pandemi ile mücadelede 
özveri ile çalışan ve birinci basa-
mak sağlık kuruluşu olan eczane-
lerimizde hizmet veren eczacıları-
mızın, eczane personelimizin ve 
eczanelerden hizmet alan kişilerin 
sağlığının korunması amacıyla 
odamızca daha önce duyurusu ya-
pılan serbest eczaneler için alın-
ması gereken pandemi tedbirleri 
hakkında ki uyarılara dikkat edil-
melidir. Meslektaşlarımız ecza-
nelerinde çalışan personellerinin 
mesai saatlerini kendi iç dinamik-
lerine göre belirleyebilirler” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ahmet Şen
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Endişelere karşı 
psikososyal destek hattı

Tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de görülmeye başlayan 
Koronavirüs (COVİD-19) salgını 
insanların fiziksel sağlıklarını etki-
lediği kadar ruhsal sağlıklarını de 
etkiliyor. 

Bu kapsamda Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü Konyalı vatandaşlara 
deste olmak amacıyla psikososyal 
destek hattı kurdu. “Psikososyal 
destek ekibimiz bir telefon kadar 

yakınızda” sloganıyla başlatılan 
proje kapsamında sosyal çalış-
macı, psikolog ve çocuk gelişimci 
isimler yer alıyor. Koronovirüs 
Psikolog destek hattı 08:00-17:00 
arasında hizmet verecek. Kon-
ya’da Koronovirüs Psikolog Deste 
Hattı iletişim numaraları Selçuklu 
251 34 46, Karatay 358 00 29, 
Meram 310 48 88.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Mustafa Ersöz’ün EngSurf-Twin: Reinforcing the Scientific Excellence of Selcuk University in Enginee-
red Surfaces and Films for Emerging Technologies” başlıklı projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek 

Ersöz’ün projesine 
Avrupa desteği

Öğrenciler üretimleriyle, sağlık çalışanlarına siper oluyor

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Tür-
kiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli 
Üyesi ve Bilim ve Teknolojide Avru-
pa İşbirliği (COST) Bilim Komitesi 
üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz’ün ko-
ordinatörlüğünde Ufuk 2020 Prog-
ramı kapsamında, mükemmeliyetin 
yayılımı ve katılımın genişletilmesi 
alanında sunulan “EngSurf-Twin: 
Reinforcing the Scientific Excellence 
of Selcuk University in Engineered 
Surfaces and Films for Emerging Te-
chnologies” başlıklı “Twinning” pro-
jesinin, Avrupa Komisyonu tarafın-
dan desteklenmesine karar verildi.  
Projede nanoteknoloji alanında nano 
boyutta ölçekleme, nano boyutta 
cihazların özel olarak yüzey mü-
hendisliği ile dizayn edilmesi, metal 
oksit nanoyapı dizilimi, elektronik, 
kataliz, enerji ve sağlık alanlarında 
kullanılacak sensörlerin tasarımı ve 

uygulaması amaçlanmaktadır. Proje 
ortakları olarak, uluslararası alanda 
üst sıralarda ve teknolojide liderlik 
yapan kurum olan İrlanda’daki Tri-
nity College of Dublin’deki (AMBER) 
İleri Malzemeler ve Biyomühendis-
lik Araştırma Merkezi ve İtalya’dan 

Fondazione Bruno Kessler (FBK) 
enstitüsü yer alıyor.  

ORTAK BİR ÇALIŞMA 
Proje hakkında bilgi veren Sel-

çuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kim-
ya Bölümü öğretim üyesi, Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üye-
si ve Bilim ve Teknolojide Avrupa 
İşbirliği (COST) Bilim Komitesi üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Ersöz, “ Proje fa-
aliyetleri olarak Selçuk Üniversitesi, 
Kimya, Fizik, Biyoloji, Biyoteknoloji, 
Biyokimya ve Malzeme mühendis-
liği alanlarında çalışan araştırmacı-
ların, nanoteknoloji, biyoteknoloji, 
yüzey mühendisliği, sensör gelişti-
rilmesi alanlarında araştırma yap-
maları ve uluslararası proje geliş-
tirme ve yönetme deneyimlerini 
kazanmaları sağlanmış olacak. 

Selçuk Üniversitesi araştırmacı-
ları ve proje ortakları bilim insanları 
ile birlikte ortak araştırma, çalıştay, 

yaz okulu ve yerinde eğitim faali-
yetlerini kapsıyor. Proje süresi 3 yıl 
olup, Selçuk Üniversitenin nano-i-
malat, sensör, akıllı malzemeler, 
mikrosistemler alanında bilimsel 
mükemmelliğin geliştirilmesi ve 
yenilik kapasitesinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.  

Proje sonucunda Selçuk Üni-
versitesinin bilimsel araştırma ka-
pasitesi, uluslararası proje geliştir-
me ve uluslararası projelerde ortak 
olması yanında etki faktörü yüksek 
dergilerde yayın yapma kapasitesi 
geliştirilerek, Selçuk Üniversitesinin 
araştırma ve yenilik kapasitesinin 
geliştirilmesine, araştırmacı profili-
nin iyileştirilmesi ile dikey büyüme-
sine katkı sağlanarak nanoteknoloji 
ve biyoteknoloji alanında Avrupa ve 
uluslararası seviyeye yükseltilmesi 
amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birli-
ğinde öğrenciler, sağlık çalışan-
ları için yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı siperlikli maske 
üretiyor. 

Belediyenin desteğiyle, Cum-
huriyet Ortaokulu ve Gazi Mus-
tafa Kemal Ortaokulunda açılan 
tasarım ve beceri atölyelerinde 
üretilen siperlikli maskeler Kara-
pınar Devlet Hastanesinde kul-
lanılmak üzere Başhekim Dr. Er-
tuğrul Yaralı’ya teslim edildi.

Haftada 100 adet üretilmesi 
planlanan maskelerin kentte, ko-
ronavirüs salgınına karşı yoğun 
bir şekilde mücadele eden sağlık 
çalışanlarına verileceği kayde-

dildi.  İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Önal, süreçte vatandaş-
lar için görev yapan sağlık çalı-
şanlarına teşekkür ederek onla-
rın varını yoğunu vatandaşı için 
ortaya koyduğunu dile getirdi.  
Önal, “Bu zorlu süreçte bir nebze 
faydamızın dokunması amacı ile 
Karapınar Belediyesinin desteği 
ile iki ortaokulda üç boyutlu lazer 
yazıcılar ile siperlikli maske üreti-
mine başladık. 

Haftada 100 adet üreterek 
sağlık çalışanlarına hediye edece-
ğiz. Allah onlara kolaylık versin.” 
dedi.  Yaralı ise siperlik maskele-
rin önemine vurgu yaparak üre-
timde emeği geçenlere şükranla-
rını iletti. n AA
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Konya’da bir fırıncı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor. 
İşletme sahibi, “Osmanlı’dan gelen bu kültürü hatırlatmak, hatırlatırken de hizmet sunmak istedik” dedi

Fırıncıdan ihtiyacı 
olana ücretsiz ekmek

Konya’da bir fırıncı, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtı-
mı yapıyor. Karatay ilçesi Saraçoğlu 
Mahallesi’nde fırıncılık yapan Kemal 
Aydoğdu, koronavirüs nedeniy-
le mağduriyet yaşayanlara yönelik 
“ücretsiz ekmek” çalışması başlattı.

Aydoğdu, iş yerinin camına as-
tığı afişe,  “Koronavirüs nedeniyle 
işinden ayrılmak zorunda kalan va-
tandaşlarımızın ekmek ihtiyacı kar-
şılanmaktadır.” yazdı. Aydoğdu’nun 
bu davranışı, sosyal medyada da 
beğeni aldı. Fırın çalışanları, sokağa 
çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü 
vatandaşların ekmek ihtiyacını da 
evine giderek karşılıyor.

‘MANEVİ BİR GÖREV OLARAK 
YAPIYORUZ’

Kemal Aydoğdu, Türkiye’nin zor 
bir süreçten geçtiğini dile getirdi. 
Beş şube ve 70 çalışanla hizmet ver-

diklerini, ihtiyaç sahiplerine günlük 
600 ekmek dağıtıldığını aktaran Ay-
doğdu, “Bu dönemde salgın nede-
niyle kapanan birçok iş yeri mevcut. 

Bunun yanı sıra işsiz insanlarımız da 
var. Biz de bu kardeşlerimizin gün-
lük ekmek ihtiyacını karşılamak için 
bir çalışma başlattık. Bunu bir kam-

panya olarak değil manevi bir görev 
olarak yapıyoruz. İnşallah normal 
hayatımıza geçene kadar bu hiz-
metimizi devam ettireceğiz.” diye 
konuştu.

‘HERKES ELİNİ TAŞIN 
ALTINA KOYMALI’

Aydoğdu, girişimleriyle ilgili 
güzel geri dönüşler aldıklarını be-
lirterek, “Böyle bir hizmet bize Os-
manlı kültüründen geliyor ancak 
günümüzde unutulan bir hizmet 
olmuştu. Biz de bunu tekrar gün 
yüzüne çıkartmak istedik. Herkesin 
bu süreçte son derece duyarlı olması 
gerekiyor. Bu bir milli mücadeledir. 
Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. 
Biz gücümüz nispetinde bir şeyler 
yapıyoruz. Bu yüzden herkes elini 
taşın altına koymalı. İnşallah en kısa 
sürede de bu salgın biter ve sağlıklı 
günlerimize yeniden kavuşuruz.” 
sözlerine yer verdi.
n AA

2 grup arasındaki 
bıçaklı kavgada 2 yaralı

Polisler ateş ölçümü 
yaptı, uyarılarda bulundu

Karaman’da iki grup arasında 
çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla ya-
ralandı. Alınan bilgiye göre, Gazi 
Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet 
Taşer Caddesi 115. Sokak’ta iki 
grup arasında, henüz bilinmeyen 
nedenle tartışma çıktı. Kavgaya 
dönüşen olayda Mehmet Kılıçvur 
(22) ve Onur Erkabaktepe (18) 

vücutlarının çeşitli yerlerinden bı-
çakla yaralandı. Karaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikelerinin bulunmadığı 
öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde 
detaylı inceleme yapan polis ekip-
leri, kavgaya karışarak kaçan şüp-
helilerin yakalanması için çalışma 
başlattı. n AA

Kulu ilçesinde polis ekipleri 
tarafından karayollarında dene-
timler gerçekleştirilirken, korona 
virüs tedbirleri kapsamında bilgi-
lendirme ve ateş ölçümü yapıldı. 
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü tra-
fik ekipleri, Konya Ankara Kara-
yolu güzergahında denetimlerine 
devam ediyor. 

Karayolunda uygulama yapan 

polis ekipleri, durdurulan araçlar-
daki vatandaşları korona virüsle 
ilgili bilgilendirerek, ateş ölçümü 
yaptı. Yolculuk yapanlara uya-
rılarda bulunan trafik polisleri, 
gereksiz yere yolculuk yapmayıp 
hem kendi ve hem de toplum 
sağlığını zora sokmamak ve sağ-
lığımız için “Evde kal” çağrısını 
hatırlattı. n İHA

FETÖ, itirafçı olmaya karar veren mahrem imamı yurt dışına kaçırmak istemiş
Konya Cumhuriyet Başsavcılı-

ğınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki 
(TSK) kripto yapılanmasına yöne-
lik soruşturmada etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlanarak ifade 
veren şüpheli mahrem imam O.Ç, 
eşi ByLock’tan tutuklanınca kolluk 
kuvvetlerine giderek itiraflarda bu-
lundu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Şu-
besinde itirafçı olarak ifade veren ve 
adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 
mahrem imam O.Ç, örgütün mah-
rem imam yapılanmasına ilişkin de-
taylı bilgiler vererek, sorumlu oldu-
ğu astsubay ve subaylar ile mahrem 
imamları tek tek deşifre etti.

İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 sü-
recinin ardından örgüt içerisinde 

gizlilik ve tedbirlerin had safhaya 
çıktığını anlatarak, bu süreçte kendi-
lerinden sorumlu sözde “müdür yar-
dımcısı” Y.E’nin gizli bir haberleşme 
programı kullanacaklarını söyleye-
rek android işlemcisi olan bir telefo-
na Wi-Fi bağlantısı ile ByLock’u hem 
kendi hem de eşinin kullandığı hatta 
yüklettiğini aktardı. 

ByLock’ta kripto askerlerle nasıl 
buluşulacağına ilişkin mesajlar at-
tıklarını belirten itirafçı, örgüt ele-
başı Fetullah Gülen’in mesajlarını, 
okumaları gereken örgütle ilgili köşe 
yazarlarının yazılarını okuduklarını 
beyan etti. Eşinin, “ByLock” kullan-
maktan tutuklanmasının ardından 
sıkıntı yaşadığını, bu nedenle örgüt-
ten ayrılmak için kesin kararını ver-
diğini kaydeden O.Ç, emniyete gide-
rek itirafçı olmak istediğini anlattı.

ÖRGÜTTEN BASKI GÖRMÜŞ
Bu süreçte örgütten çok baskı 

gördüğünü, itirafçı olmaması için 
kendisine bazı tekliflerde bulunul-
duğunu anlatan O.Ç, şu beyanlarda 
bulundu: “Bu süreçte ‘Ogün’ kod 
adlı Ö.K. isimli örgüt mensubu be-
nimle irtibata geçerek evine davet 
etti. Evine gittiğimde evde mah-
rem ‘müdür yardımcısı’ Kamil kod 
adlı H.Ç. ve ‘müdür’ olan ‘Ufuk’ kod 
adlı M.G’yi gördüm. Kendileri bana 
bu durumun bir imtihan olduğu-
nu, zamanla geçeğini söyleyerek 
rüya safsataları ile beni teselli ve 
ikna etmeye çalıştılar. Kendilerine 
her şeyin farkına vardığımı, yapılan 
darbeyi kesinlikle tasvip etmediğimi 
ve karşısında olduğumu, dini duy-
gularımın istismar edildiğini ancak 
bundan sonra kesinlikle bunlara izin 

vermeyeceğimi, kendileri ile görüş-
mek istemediğimi belirterek evden 
ayrıldım. O dönemde medyadan 
etkin pişmanlık hükümlerinden ha-
berdar olduğumdan durumu araştı-
rarak emniyete gittim. Burada FETÖ 
ile ilişki ve irtibatımı, yaşadıklarımı 
ve tanıdığım şahısları tüm samimi-
yetimle anlattım. Bu arada ‘Ogün’ 
kod adlı Ö.K, benimle irtibata ge-
çerek yurt dışına gitmek istemem 
durumunda, beni yurt dışına kaçıra-
bileceklerini, para yardımı yapabile-
ceklerini söyledi ancak ben bir daha 
beni aramamasını söyleyerek telefo-
nu yüzüne kapattım.” O.Ç, ByLock 
programını kendisinin kullandığını, 
eşinin bir ilgisinin olmadığını iddia 
etti. ByLock içerikleri tespit edildik-
ten sonra şüphelinin eşinin cezae-
vinden çıktığı öğrenildi. n AA

Akşehir’de kumar 
baskını: 5 gözaltı

Konya’da 216 parça 
tarihi eser elegeçirildi

Akşehir ilçesinde kumar oynan-
dığı iddia edilen iş yerine yapılan 
baskında 5 kişi gözaltına alınırken, 
oyun aletlerine de el konuldu. Ak-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk 
Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üze-
rinde kumar oynandığı yönündeki 
ihbar üzerine harekete geçti. Asa-
yiş Büro Amirliği ekiplerinin bahse 
konu yere düzenledikleri baskında; 
masa üzerinde bulunan oyun alet-

lerine el konuldu. Kumar oynattığı 
ileri sürülen işyeri sahibi R.Y. (35) 
ve kumar oynadıkları iddia edilen 4 
kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.Ş. 
(43), İ.E. (24), Z.C. (43) ve F.E. (46) 
hakkında kumar oynamak suçun-
dan, işyeri sahibi hakkında ise ku-
mar oynanması için yer ve imkan 
sağlamak suçundan işlem yapıldı. 
Polisteki işlemlerinin ardından şa-
hıslar serbest bırakıldı.
n İHA

Ereğli ilçesinde jandarma ta-
rafından yapılan yol kontrolü sı-
rasında yaşanan kovalamaca so-
nucu durdurulan otomobilde 216 
parça tarihi eser ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Ada-
na-Aksaray kara yolu üzerinde 
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından yol kontrolü 
yapıldı. Bu sırada arama noktasın-
dan otomobiliyle kaçmaya çalışan 
H.G., yaşanan kovalamacanın ar-

dından yakalandı. 
Araçta yapılan aramada, 13 

yüzük şeklinde obje, 25 eski taş 
eser, 1 adet ok ucu, 3 adet eski 
küpe ile birlikte toplam 216 deği-
şik şekil ve boyutlarda tarihi obje 
eser olduğu değerlendirilen par-
çalar ele geçirildi. 

Araç sürücüsü H.G. şahıs hak-
kında adli işlem yapılırken, tarihi 
eserler ise Ereğli Müze Müdürlü-
ğüne teslim edildi. n İHA
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Beyşehir’de hijyen çalışmaları 
aralıksız sürdürülüyor

Beyşehir Belediyesi Korona 
virüsle (KOVİD 19) etkin müca-
delede öncelik kurallar arasında 
yer alan hijyen sağlanması nok-
tasında çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Çalışmalar kapsamında 
vatandaşlar tarafından yoğun kul-
lanılan alanlar önce buharlı araç-
lar ve özel solüsyonlarla yıkanıyor, 
ardından da dezenfektanlarla de-
zenfekte ediliyor. Beyşehir Bele-
diyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri virüsün Türkiye’de gö-
rülmesinin ardından başlattıkları 
hijyen ve dezenfekte çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürüyorlar. Özellik-
le yapılan çalışmalar kapsamında 
çöp konteynerlerinde birikmiş çöp 
ve atık bırakmaksızın ilaçlama ve 
dezenfekte işlemleri yapılıyor.

İLÇE GENELİNDE ÇÖP
 KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE 

EDİLİYOR
Beyşehir Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koro-
na virüs tedbirleri kapsamında 
şehrin dört bir yanında halkın 
yoğun olarak kullandığı cadde 
ve sokaklar, meydanlar, parklar, 
otobüs durakları gibi alanlarda 
buharlı ve basınçlı temizlik araç-

larıyla yıkama çalışması gerçek-
leştirirken, çöp konteynerleri de 
bu çalışma kapsamında titizlikle 
dezenfekte ediliyor. Yürütülen ça-
lışmalar doğrultusunda çöp kon-
teynerleri çöplerin alınmasının 
ardından önce konteyner yıkama 
makinesi ile yıkanıyor ardından 
da dezenfektanlarla dezenfekte 
ediliyor. Ekipler yürüttükleri çalış-
malar konteyner çevresinde çöp 
ve atıkların etrafa dağılmaması 
konusunda da hassas bir çalışma 
yürütüyor.

SOBA VE KALORİFER KÜLLERİ 
TOPLANIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, Korona virüs tedbirleri 
kapsamında şehrin dört bir ya-
nında yer alan soba ve kalorifer 
küllerinin bulunduğu çuvalları 
ise aralıksız toplayarak olası bir 
salgın tehlikesinin önüne geçiyor. 
Kış ayının gelmesiyle birlikte soba 
ve kalorifer küllerinin çevreye ve 
insan sağlığına zarar vermeden 
toplanabilmesi için Beyşehir Bele-
diyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ilçe genelinde tüm soba ve kalori-
fer küllerini topluyor.
n HABER MERKEZİ

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kampanya başlatan Konya Ülkü Ocakları, topladıkları ayni 
yardımları ülkücü gençler aracılığı ile önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine kapı kapı götürüp teslim ediyor

Ülkü Ocakları’ndan
yardım kampanyası

CHP’li gençlerden, yaşlı vatandaşlara yardım

Beyşehir’de park ve mesire alanlarının kullanımı yasaklandı
Beyşehir Belediyesi, tüm dünyayı ve 

ülkemizi etkisi altına Korona virüs salgı-
nının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında mesire alanlarını, 
vuslat parkı ve İçerişehir sahil bandını kul-
lanıma kapattı. Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır yaptığı açıklamada, Korona 
virüs önlemleri kapsamında öncelikle va-
tandaşların evlerinde zaman geçirmelerini 
ve mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamala-
rının büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Başkan Bayındır, “Beyşehir Belediyesi 
olarak Temizlik İşleri, Fen İşleri Müdürlüğü 
ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 
tarafından toplum sağlığını korumak adı-
na hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımız 
kesintisiz devam etmektedir. Öte yandan 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemizdeki mesi-
re alanları ve park alanlarında nöbet tutarak, 
vatandaşlılarımızı olası tehlikelere karşı bilgi-
lendirmeye devam ediyor. Korona virüs sal-
gınıyla mücadelede vatandaşlarımızın da ev-
lerinde kalarak, toplu kullanım alanlarından 
uzak durmaları büyük önem arz etmektedir. 
Bu doğrultuda alınan önlemler kapsamın-
da sosyal tesisleri daha önceden kapatılan 
Vuslat Park, İçerişehir sahil bandı ve Mesire 
Alanlarımız ikinci bir talimata kadar kullanı-
ma kapatılmıştır. Bu alanlarda haftanın yedi 
günü özellikle hafta sonları mangal yakmak 
ve piknik yapmak yasaklanmış olup, vatan-
daşlarımızın alınan tedbirlere ilişkin gerekli 
hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları, ihtiyaç 
sahibi ve kimsesiz vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
yardım kampanyası başlattı. Ülkü-
cü gençlerden oluşan ekipler hazır-
lanan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi 
ve kimsesiz vatandaşlara teslim 
ederek gönüllerini alıyor.

Konya Ülkü Ocakları bünyesin-
de, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla ekip-
ler oluşturuldu. Korona virüs salgını 
nedeniyle ‘Ülkemiz için sağlığınız 

için evde kalın’ çağrısına uyarak dı-
şarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahi-
bi vatandaşların yardımına koşuyor.

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, “Devletimiz 65 
yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlarımıza, korona virüsten 
korunmaları için sokağa çıkma ya-
sağı getirmiştir. 

Elbette bu vatandaşlarımız 
arasında yalnız yaşayanlar yahut 
yakınları uzakta olanlar bulunmak-
tadır. Ülkü Ocakları olarak sokağa 

çıkma yasağı kapsamındaki bü-
yüklerimizin veya sokağa çıkama-
yan vatandaşlarımızın ihtiyaçları 
olduğu her durumda yanlarındayız. 
Konya Ülkü Ocakları olarak biz de 
ihtiyaç sahibi kimsesizlerin ve 65 
yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larının karşılanabilmesi için gıda 
yardımı kampanyası düzenledik. 
Ülkücü Gençlerden oluşan ekiple-
rimiz Konya merkez ve ilçelerinde 
hazırlanan gıda paketlerini ihtiyaç 
sahibi ve kimsesizlere teslim ediyor 

ve vatandaşlarımızın gönüllerinde 
taht kuruyorlar. Ülkücü gençlik ola-
rak her zaman bu vatanın yanında 
olduk ve olmaya devam ediyoruz. 
Hedefimiz ise birlik, beraberlik içe-
risinde büyük Türkiye’nin ilelebet 
yaşamasıdır. Başlatmış olduğumuz 
gıda yardımına destek olmak için 
arayan, kendi aralarında destek 
kampanyası başlatan tüm Konyalı 
ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Allah razı olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Gençlik Kolları ta-
rafından Koronavirüsü salgını nede-
niyle evlerinden çıkmaları yasak olan 
65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım 
kampanyası başlatıldı. CHP Genç-
lik Kolları Genel Merkezi tarafından 
başlatılan “CHP’li Gençlerden Koro-
navirüse karşı Dayanışma Çağrısı ve 
Bu Binada Gençlik Var” kampanyası 
çerçevesinde tüm yurtta olduğu gibi, 
Konya’da Seydişehir, Selçuklu, Ereğli 
ve diğer ilçelerde yardım kampanyası 
düzenlendi.

Koronavirüs’le mücadele kapsa-
mında 65 yaş ve üstü vatandaşlara 
sokağa çıkma yasağı ilan edilme-
sinden sonra evlerinden çıkamayan 
yaşlı vatandaşlara yardım etmek için 
CHP Konya Gençlik Kolları ilçelerde-
ki yaşlı vatandaşların ilaç, temel gıda 
ve buna benzer ihtiyaçlarının temin 
edilmesi için iletişime geçerek, ihti-
yaçlarını gideriyor.
GENÇLERİMİZİN EMEKLERİNE SAĞLIK

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, “Gençlerimize bu duyarlı davra-

nışlarından dolayı teşekkür ederken, 
emeklerine sağlık diyorum. Yaşlı va-
tandaşlarımıza market, ilaç ve diğer 
alışverişlerini temininde yardımcı 
oluyorlar. CHP Gençlik Kollarımız, 
ekonomik ve toplumsal açıdan ülke-
mizi hızlı bir şekilde etkileyen bu vi-
rüse karşı en etkili ilacın dayanışma 
olduğunu görüyor. Bu amaç doğ-
rultusunda elinden geleni yapıyor. 
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Af-
yonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bur-
sa, Çanakkale, Gaziantep, Kayseri, 

Kocaeli, Mardin, Mersin, Samsun, 
Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak gibi 
kentlerde de aktif çalışmalar yürütül-
dü. Bu kentlerin hepsinde yaş almış 
insanlarımızın yoğun olarak yaşadığı 
ilçeler var. Konya’da ilçelerimizde 
de gençlerimiz çalışmalarına de-
vam ediyor. Umarım en kısa sürede 
toplumsal dayanışmamız sayesinde 
Koronavirüs salgınından ülkemiz ve 
dünya kurtulur. Normal hayatımıza 
kavuşuruz” dedi.
n DURAN ÇÖLCÜ

Ülkemizin tarihi geçmişinde her 
olumsuz olayları atlatmada “BİRLİKTE” 
mücadeleyle başarı elde edilmiştir.

Bugüne kadar yaşattığımız Bir-
likte olma kültürünü hala yaşatıyor 
olmamız güzel ve yerinde olan bir 
davranıştır.  

Bu sayede sayısız toplumsal, 
sosyal ve ekonomik krizleri, kurak-
lıkları atlatmışız. Bunun örnekleri de 
çoktur. 

Salgın hastalıkları, doğal afetleri, 
kuraklıkları ve vs. olaylar karşısında bir-
likte mücadele edilmiştir.

Koronavirüs’le toplumun bütün 
katmaları olarak mücadele edersek, 
kurtuluruz.    

Söz konusu salgından kurtulmak 
için, devletimizin yetkili birimlerinin 
söylediklerini uygular, alının tedbirle-

ri eksiksiz yerine getirmekten başka-
da çare yoktur.

Vatandaş olarak bizden istenilenleri 
eksiksiz yerine getirirsek bu salgından 
kurtulduğumuz gibi, yeniden normal 
hayatımızı devam ettiririz. 

Koronavirüs salgını farklılıkla-
rımızı bir kenara bırakarak birlikte 
hareket etmemiz gerektiğini bir kez 
daha hatırlattı.

Bunun yanında, her bireyin komşu-
sundan sorumlu olduğunun bilincinin 
yeniden inşa edilmesine neden oldu. 

Herkesin kurallara uyması halin-
de, sağlıklı kalınabileceğini ve bilim-
sel aklın yol göstericiliğinde tüm so-
runların çözülebileceğini anlamamızı 
sağladı. 

Hiç tanımadığımız bir kişinin bile 
sağlığından sorumlu olduğumuzu gös-

terdi. 
Birlikte hareket et-

meyi öğrettiği gibi,  da-
yanışmanın güzelliğini 
anlamamızla birlikte, 
güçlenmesine araç oldu.

En önemlisi de bu 
salgını dayanışma içinde 
hep birlikte yeneceğimizi 
anlamamızı sağladı. 

Yeter ki karamsar ol-
mayalım. Yeter ki, birlik-
te mücadele kültürünü geliştirelim. 

Göreceksiniz ki, çözülmeyecek 
hiç sorun olmadığı gibi, atlatamadı-
ğımız hiç salgında kalmaz.  

Gelelim salgının ekonomimizi ne 

yönde etkileyeceğine, 
şu anda süreç gereği 
durgunluk içinde olan 
ekonomi elbette üç ay 
sonrasında yeniden to-
parlanacak gibi gözükü-
yor.

Piyasalarda bu 
beklenti içinde olup, bir 
rahatlama sürecinin baş-
lanacağını ümit ediyor. 

Daha şimdiden 
işten çıkarmalar başlanacak endişe-
sinden herkes kurtarılmalıdır.

Diğer taraftan hükümetin Koro-
navirüs’le ilgili ekonomik destekleri 
yeterli de diyemeyiz.

Çünkü ertelenen borçlar, vergi-
ler birikerek ödeneceğinden dolayı 
hayli bir zorlanma yaşanacaktır. 

Bu durumdan en çok etkilenen 
kesimlerden esnaflar, sanatkârlar ve 
vatandaş olarak bizler nasıl ödeme ya-
pacağımızın telaşı içindeyiz.

Ekonomik anlamda yapılacak 
destekler tabandan tavana her kesimi 
içine alarak, rahatlatacak bir yapıda 
ve anlayışta olmalıdır.

Tabi ki bizlerde endişeden uzak 
durarak, bu sürecin sağlıklı atlatıl-
ması noktasında elimizden gelen her 
türlü katkıyı vermeliyiz. 

Ülkemizde tüm dünyada olduğu 
gibi, salgından kurtulmamız için gecesi-
ni gündüze katarak mücadele eden tüm 
sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Umarım ülkemiz ve dünya en kısa 

sürede Koronavirüs salgınından kurtu-
lur. Normal hayatına döner.

Salgından dolayı hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet dilerken, 
tedavi altında olan vatandaşlarımıza 
da acil şifalar diliyorum.

Sonuçta Koronavirüs salgını karşı-
sında dirençli olursak, “BİRLİKTE” bu 
salgından kurtulmanın çabasını gös-
terirsek büyük bir başarı elde ederiz. 
En kısa zaman içinde de bu salgından 
kurtuluruz.

Ama “Birlikte Mücadele İnancını 
ve Çabasını” gösterirsek, başardığı-
mızı göreceğiz.

Koronavirüs salgınından kurtula-
cağız umudunu yitirmeden mücade-
leye devam edeceğiz.

Ne dersiniz sizce de öyle değil 
mi?

KORONAVİRÜS’Ü “BİRLİKTE” MÜCADELEYLE ATLATACAĞIZ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Av. Mustafa 
DEVECI’nin

 

annesi

Havva
DEVECI’nin

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

GAZETESİ

Güven Sondaj Boru sahiplerinden  

Ali 
UKDEM’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Av. Mustafa Deveci’nin annesi Havva Deveci ve Güven Sondaj Boru sahiplerinden Ali Ukdem hayatını 
kaybetti. Merhume ve merhumun ailelerini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Deveci ve Ukdem 
ailelerinin acı günü 

Güven Sondaj Boru sahiplerin-
den Ali Ukdem 50 yaşında vefat 
etti. Merhum Ali Ukdem dün Öğle 
namazına müteakip Hacıveyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Üçler Mezarlığına 
defnedildi. Ukdem ailesini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Ukdem ailesi cenaze 
ardından taziyeleri kabul etti. Mer-
hum Ali Ukdem 2 erkek, 1 kız çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Ali Ukdem’e Yüce 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.

DEVECİ AİLESİNİN ACI GÜNÜ 
Av. Mustafa Deveci’nin annesi 

Havva Deveci 82 yaşında vefat etti. 
Merhume Havva Deveci’nin cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Çumra’da kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Çumra Mezarlı-

ğına defnedildi. Deveci ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Merhume Havva 
Deveci 4 kız, 1 erkek çocuk annesiy-
di. Deveci ailesi cenazenin ardından 

taziyeleri kabul etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Havva 
Deveci’ye Yüce Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN

Kanser çağımızın en tehlikeli ve 
en yaygın hastalıklarının başında gelir. 
Kanser kabaca tarif edecek olursak 
aslında bir hücre hastalığıdır. Hücre de 
canlıların yapı taşıdır. Kanser hücreleri 
çoğalarak önce dokuları daha sonra da 
organları ele geçirir ve sarar. Sonuçları 
oldukça kötü ve yıkıcıdır. Peki kanser ile 
nasıl mücadele edilecek kanser ile sa-
vaş nasıl yapılacak. Bu konuda sanırım 
en kolay yanıt sağlıklı yaşam olacaktır. 
Genetik faktörlerden dolayı oluşan 
kanser hastalıklarına yapacak teklik şey 
sık sık ve düzenli olarak kontrollere git-
mektir. Ancak diğer türlü kanser insanın 
yaşam biçimi ve yaşadığı ortamdan di-
rekt olarak etki ederek insan vücudunda 
üremeye başlar. Sigara, alkol, fazla ye-
mek yemek, hareketsiz yaşam, çevre 
kirliliği, çok fazla hazır gıda ürünü tüket-
mek kansere yol açan başlıca faktörler-
dir. Maalesef sayılan bu kriterle modern 
toplumlardaki insanların bir çoğunda 
var olan davranışlar olduğundan kanser 
hızla özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde yayılmaktadır. Kansere 
yol açan önemli etkenlerden sigarayı ta-
mamen hayatımızdan çıkartmalıyız. Ya-
nımızda dahi sigara içilmesine müsade 
edilmemelidir. Kapalı alanlarda zaten 
kanunen yasak olan sigaradan olabil-
diğince uzak durmak kanser ile savaşın 
birinci önemli kuralıdır. Bunun haricin-
de mutlaka spor yapmalı. Dengeli ve 
düzenli beslenmeliyiz. Hazır gıdalar ve 
yağlı fast food tarzında ki yiyeceklerden 
kati suret ile uzak durulmalıdır.Kanser 
ile savaşın bir başka önemli cephesi 
de erken tanıdır. Bu hem hükümetlerin 
hem de bireylerin birer sorunudur. Kişi 
sık sık düzenli olarak belirli kontroller-
den kendini geçirmelidir. Özellikle yaş 
ilerledikçe kontrollerin sıklaşması şarttır. 
Unutmayın ki ne olursa olsun erken 
tanı konulduğu takdirde kanser teda-
vi edilebilen ve yenilen bir hastalıktır. 
Önce kansere sebebiyet veren her türlü 
davranıştan uzak durmalı ardından da 
belirli aralıklar ile uzman hekimlerin gö-
zetiminde kendimizi kontrol ettirmeliyiz. 

Kanser
Temiz hava bol gıda
Bize hayat bağışlar
Erken teşhis her zaman
Kanseri uzak tutar.
Çağımız bilim çağı
Onu da yenecektir,
Bilime inanmalı
Korkuyu atmalıyız
Her kanser haftasında
Bunu anlatmalıyız
Sait KIRKGÖZLÜ
https://www.nkfu.com/
kanserle-savas-haftasi-ile-ilgili-yazi/

KANSERLE SAVAŞ HAFTASI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

BAŞSAĞLIĞI

ZAYİ
Konya Ticaret Odasından tescil işlemini yaptırmış olduğumuz 34-00-11-4209 tescil plakalı

makinemizin plakasını kaybettik. Hükümsüzdür.
YAKUP ANLAŞ & MUSTAFA SALAN
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Çumra’da 65 yaşüstü 
vatandaşlara yardımeli 

Seydişehir’de belediye
hizmetleri aksatılmıyor

Çumra Belediyesi, Çumra 
Kaymakamlığı ile yaptığı ortak 
yardım planlaması çerçevesinde 
ilçede ikamet eden ve evlerinden 
çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşların ihti-
yaçlarını karşılıyor. 

Koronavirüse karşı vatandaşa 
‘Evde kal’ çağrısı yapmayı sürdü-
ren Çumra Belediyesi, vatandaş-
ların ihtiyaçlarını karşılamaya de-
vam ediyor.

 Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında Çumra Belediyesi tarafın-
dan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak 
üzere erzak paketleri hazırlandı.  
İçerisinde temel mutfak ihtiyaçla-
rının yer aldığı paketler, belediye 
ekipleri tarafından yüzlerce kapı 
ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı. Ayrıca vatandaşlara be-
lediye ekipleri tarafından Korona-
virüsten korunmak için ‘Evde kal’ 
çağrısı yapıldı. 

‘BÜYÜKLERİMİZE BAĞLILIK 
ZAMANI’

Bu günlerde yaşlılara destek 
için bağlılıklarını gösterme zamanı 
olduğunu ifade eden Çumra Bele-
diye Başkanı Halit Oflaz, “Yaşlıla-
rımıza hürmet, ömrümüze bereket 
getirecektir. Onların varlığı zahmet 
değil rahmettir. Vakit yardımlaş-
ma, dayanışma ve fedakarlık vak-
tidir. Koronavirüs ile mücadelemizi 
ilçemizin dört bir yanında ilaçlama 
ve dezenfekte çalışmalarımız ile 
etkin bir şekilde sürdürürken bir 
yandan da yaşlılarımızı ve kronik 
rahatsızlığı bulunan hemşehrile-
rimizi de bu zor günlerde yalnız 
bırakmıyor görevlendirdiğimiz 
ekip arkadaşlarımız ile ihtiyaçları-
nı karşılıyoruz. Biz onların yanında 
olurken hemşehrilerimizden yega-
ne isteğimiz evlerinde kalıp bu zor 
günleri birlikte atlatacağımızı bil-
meleri” dedi.n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan ilçe genelinde hem koronavi-
rüs ile mücadele sürüyor hem de 
hizmetler aksatılmıyor. Seydişehir 
Belediyesi Fen İşleri  Müdürlüğü 
ekipleri, şehrin farklı noktalarında 
çalışmalarına ara vermeden de-
vam ediyor.  İnsan odaklı hizmet 
anlayışıyla, merkez-kırsal ayırımı 
yapmadan tüm mahallelere hiz-
met veren Seydişehir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; bir 
yandan yol açma ve düzenleme, 
asfalt, kaldırım , kilitli taş ihtiyacı 
olan bölgelerde de yenileme çalış-
ması yapılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Dünyada olduğu 
gibi  Türkiye’yi  de etkisi altına alan 
koronavirüse karşı her gün devam 
eden dezenfekte çalışmalarının  
yanında ekiplerin  diğer yandan 
da saha çalışmalarına devam etti-
ğini kaydetti. Seydişehir Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
koordineli bir şekilde yürütülen ko-
ronavirüs ile mücadele çalışmaları 

başta vatandaşların yoğun olarak 
bulundukları alanlar olmak üzere 
ilçenin dört bir noktasında devam 
ederken, belediyecilik hizmetleri 
de aksatılmadan sürdürülüyor. 

İlçedeki koronavirüs için alınan 
önlemlerin yanı sıra saha çalış-
malarına da önem verdiklerini ve 
hizmetlerin Seydişehir’de aksa-
tılmadan devam ettiğini belirten 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, hemşehrilerimizin biz-
lerden beklentileri var. Şartlarımız 
ne olursa olsun onların bu beklen-
tilerini cevapsız bırakamayız. Ekip-
lerimizin bir bölümü koronavirüse 
karşı gerçekleştirdiğimiz dezenfek-
tasyon çalışmalarını sürdürürken 
diğer bir bölümü ise merkez ve 
kırsal mahallerimizin  ihtiyaçları 
noktasındaki taleplerini gideriyor-
lar. Biz hizmetlerimize kesintisiz ve 
aralıksız devam ediyoruz. Vatan-
daşlarımızdan tek isteğimiz evle-
rinde kalmaya özen göstermeleri. 
Evde kal, sağlıklı kal” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

İş dünyasının koronavirüs salgını nedeniyle zararını en aza indirgemek için talep ettiği konuları takip eden KTO, 23 – 30 
Mart tarihleri arasındaki taleplerin gerçekleştiğini, ayrıca üyelerin sorunlarının sıkı bir şekilde takip edildiğini bildirdi

İş dünyasının bu
talepleri gerçekleşti

Konya Ticaret Odası, koronavi-
rüs kapsamında çıkarılan ekonomik 
paketlerdeki güncel gelişmeleri 
yayımladı. Koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle ekonomik açıdan 
zor günler geçiren Oda üyelerinden 
gelen sorunlar, talepler ve çözüm 
önerilerini ilgili tüm kurum ve ku-
ruluşlara aktarmaya devam edildiği 
ifade edilen açıklamada iş âleminin 
aktardığı taleplere yönelik açık-
lanan ekonomi paketleriyle ilgili 
güncel gelişmelerin Konya Ticaret 
Odası’nın internet sitesinde takip 
edilebildiği belirtildi. 

Oda üyeleri koronadestek@kto.
org.tr e.posta adresinden, 0 532 
404 92 99 no.lu whatsapp hattın-
dan ve (0332) 221 5292 no.lu te-
lefondan Koronavirüs kapsamında 
çıkarılan ekonomik paketlerdeki 
güncel gelişmelerle ilgili soru ve 
görüşlerini iletebilecekler.

İŞ DÜNYASINI GERÇEKLEŞEN 
TALEPLERİ

Yapılan açıklamada 23 – 30 
Mart tarihi itibariyle iş dünyasının 
talep ettiği ve gerçekleştirilen ko-
nular şu şekilde sıralandı:

Mevsimlik tarım işçilerinin 
salgın hastalığa karşı barınma ve 
çalışma koşullarının sürekli olarak 
kontrol edilmesi, tarım arazilerine 
ulaşım koşullarının iyileştirilmesi 
ve tarım ürünlerinin pazara ula-
şımını kolaylaştıracak tedbirlerin 
alınmasına yönelik düzenleme ya-
pıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne 
Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gere-
ken krediler, faizsiz olarak 2 ay sü-
reyle ertelendi.

Banka şubelerinin kredi uygu-
lamalarından kaynaklı sorunların 
iletilmesi için BDDK nezdinde şika-
yet hattı oluşturuldu.

Kredi Garanti Fonu’nun kefa-
let kapasitesi 500 milyar TL’ye çı-
karıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine 
kadar kullandırılacak kredilerde, 
“vergi borcu yoktur” ve “SGK prim 
borcu yoktur” belgeleri aranmaya-
cak.

11 Mart 2020 tarihi itibariyle, 
ticari taşımacılık yapan firmaların 
yetki belgelerinde kayıtlı olan ve 

muayene süreleri geçen araçların 
(tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki 
belgelerinden düşüm işlemleri er-
telendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı inte-
raktif vergi dairesi internet adre-
sinde, “mücbir sebep durum sorgu 
ekranı” açıldı, işletmeler internet 
üzerinden “mücbir sebep” hüküm-
lerinden faydalanıp faydalanama-
yacaklarını sorgulayabilecek.

Haziran ayında Oda ve Borsala-
ra ödenmesi gereken yıllık üyelik ve 
munzam aidatları, “gecikme zam-
mı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmek-
sizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.

İşletmelerin çeklerini ödeyebil-
meleri için, tüm sektörlerde Kredi 
Garanti Fonu destekli 3 ay anapara 
ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Des-
tek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygu-
lamaya alınacak.

Kamu bankaları tarafından 
açıklanan “İşe Devam Kredi Des-
teği” yanında özel bankaların da 
katılabileceği yüzde 9,5 faizli, 3 ay 
ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” pa-
keti Türkiye Bankalar Birliği tara-
fından açıklandı. Bu kredi paketine 
başvurular 30 Mart 2020’de kabul 
edilmeye başlanacak.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuru-
su için istenen belge sayısı 10’dan 
2’ye düşürüldü.

Mikro ve küçük ölçekli işletme-
ler için geçerli olan “Ticari Alacak 
Sigortası” kapsamında orta ölçek-
li (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar 
olan) işletmeler de dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 
Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar 
TL’lik destekleme ödemesi yapa-
cak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ön-
cülüğünde geleneksel hayvansal 
üretim yapan işletmeler için 100 
bin TL’ye kadar, bitkisel üretim 
yapan işletmeler için 50 bin TL’ye 
kadar faizsiz kredi verilecek.

Kamu bankaları öncülüğünde 
“İş’e Devam Kredi Desteği” açık-
landı. 6 ay anapara ve faiz ödeme-
siz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık 
%7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 
26 Mart 2020 tarihi itibariyle baş-

layacak.
Kısa Çalışma Ödeneği’nden ya-

rarlanma şartları iyileştirildi. 600 
gün sigorta primi şartı 450 güne, 
son 120 günlük prim ödeme şartı 
60 güne indirildi.

1 Mart 2020 ile 30 Haziran 
2020’ye kadar işyeri kira bedelinin 
ödenememesi, kira sözleşmesinin 
feshi ve tahliye sebebi oluşturma-
yacak.

Turizm sektöründe 1 Nisan 
2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 ta-
rihi arasında kamuya ödenecek tüm 
kira, hasılat, ecri misil ödemeleri 6 
ay ertelendi. Konaklama Vergisi, 1 
Ocak 2021 tarihine ertelendi.

24 Mart 2020 öncesine ait 
ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi 
kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihi-
ne kadar ödenir veya yeniden yapı-
landırılırsa, sicile işlenmeyecek.

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 
aya çıkartıldı.

Mart ayı KDV ve BA/BS beyan-
nameleri ve ödemeleri 1 ay ertelen-
di.

Mart, Nisan, Mayıs aylarına iliş-
kin 6 aylık Muhtasar ve KDV erte-
lemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve 
bazı ilave sektörleri (Mobilya, Ma-
dencilik, İnşaat, Endüstriyel Mut-
fak, Araç Kiralama, Matbaacılık, 
Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak 
şekilde genişletildi.

Otopark Yönetmeliği’nin yürür-
lük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

Perakende, AVM, Demir Çelik, 
Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, 
Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçe-
cek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkin-
lik- Organizasyon sektörleri için 
Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muh-
tasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay 
ertelenecek.

KGF desteği 25 milyar liradan 
50 milyar liraya çıkartılacak, böyle-
ce 350 milyar TL’nin üzerinde ilave 
kefalet limiti sağlanacak. Kullandı-
rımlarda likidite ve teminat açığı 
bulunan firmalar ile KOBİ’lere ön-
celik verilecek.

Kovid-19 salgınıyla ilgili ted-
birlerden etkilendiği için nakit akışı 
bozulan firmaların kredi anapara 
ve faiz ödemeleri asgari 3 ay öte-

lenecek ve ilave finansman desteği 
sağlanacak.

Kamu bankaları ve bazı özel 
bankalar tarafından vadesi gelen 
çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi 
gibi ödemeler için ilave kredi limiti 
tahsis edilecek.

İhracatçıya stok finansmanı 
desteği verilecek.

Reeskont kredisi geri ödeme-
lerine 90 güne kadar vade uzatımı 
sağlanacak, yeni kullanımlara 12 
ay ek taahhüt kapama süresi veri-
lecek, kredi kullanım süreleri 240 
güne ve uzun vadeliler için 720 
güne çıkarılacak.

KOSGEB’in 30 Haziran’a ta-
hakkuk edecek alacakları 2021 yı-
lına ertelenecek.

Çalıştırılamayan personelin 
brüt maaşının %60’ına kadarının 
İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağ-
layan Kısa Çalışma Ödeneği süreci 
kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

Bu dönemde çalışılamayan 
mesainin telafisi için tanınan telafi 
çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkar-
tılacak.

Esnek ve uzaktan çalışma mo-
delleri daha etkin hale getirilecek.

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a 
kadar durdurulacak.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayla-
rında temerrüde düşen firmaların 
kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu 
düşülecek.

Otel kiralamalarına ilişkin irti-
fak hakkı bedelleri ve hasılat payı 
ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

Faaliyetleri zorunlu olarak dur-
durulan iş yerleri için kamu idare-
lerince kira bedeli tahakkuk ettiril-
meyecek.

Teknoparklardaki kuluçka fir-
malarından ve ticari işletmelerden 
2 ay süreyle kira alınmayacak.

Geri kazanım payı (GEKAP) be-
yannameleri altı ayda bir verilecek.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda (ön-
cesinde Habur’da başlatılmıştı) 
tampon bölgede şoför, dorse veya 
konteyner değişimi başlatıldı. Uy-
gulama İpsala ve Hamzabeyli kapı-
larına da yaygınlaştırılacak.
n HABER MERKEZİ
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Konya, patates 
üretiminde 2. sırada

KKTC’den gelen 332 kişi 
daha Karaman’da karantinada

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre Konya’da 
2019 yılında 599 bin 699 ton pa-
tates üretildi. Konya bu üretimle 
Türkiye geneli üretimde Niğde’nin 
ardından 2. sırada yer aldı. 

TÜİK verilerine göre Türki-
ye’de 2019’da 4 milyon 979 bin 
824 ton patates üretildi. Türki-
ye’nin yüzölçümü açısından en 
büyük şehri olan Konya ise geçtiği-
miz yıl içerisinde 599 bin 699 ton 
patates üretti. Konya bu miktar ile 
patates üretiminde Türkiye’de 81 

il içerisinde 2. sırada yer aldı.
EN FAZLA PATATES ÜRETİLEN 10 İL

Türkiye’de 2019 yılında en faz-
la patates üretilen il 716 bin 180 
ton ile Niğde oldu. Niğde’yi 599 bin 
699 ton ile Konya, 532 bin 410 ton 
ile Afyonkarahisar, 451 bin 798 
ton ile Kayseri, 390 bin 481 ton ile 
İzmir, 321 bin 301 ton ile Nevşe-
hir, 251 bin 408 ton ile Adana, 239 
bin 650 ton ile Aksaray, 190 bin 
511 ton ile Bitlis, 180 bin 756 ton 
ile de Sivas izledi.
n EMİNE ÖZDEMİR

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) getiri-
len 332 kişi daha gözlem altında 
tutulacakları yurda yerleştirildi. 
KKTC’den feribotla Mersin Lima-
nı’na getirilen aralarında öğrenci-
lerinde bulunduğu 332 kişi, polis 
eşliğinde otobüslerle Yüksek Öğ-
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 

bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci 
Yurdu’na getirildi. Burada polis 
ekipleri ve özel kıyafetli görevliler 
hazır bulundu. 28 Mart Cumartesi 
günü KKTC’den karantina altına 
alınmak üzere Karaman’a getirilen 
141 kişiyle birlikte burada gözlem 
altına alınan kişi sayısı 473’e ulaş-
mış oldu. n İHA

Korona virüs kapsamında birlik ve beraberlik mesajı veren Aksaraylı küçükbaş hayvan üretici-
leri, hem insanları uyardı hem de “Paramızı kaybedelim, insanlarımız kaybetmeyelim” dedi

‘Paramızı kaybedelim,
insan kaybetmeyelim’

Tüm dünyayı tehdit eden ve 
birçok ülkede binlerce insanın ölü-
müne neden olan korona virüs kap-
samında Türkiye’de de güvenlik ve 
tedbir çalışmaları hızla sürerken, 
her geçen gün daha çok bilinçlenen 
insanlar duyarlılıklarını, dikkatlerini 
artırarak devlet millet el ele etkin 
bir mücadele sergiliyor. Türkiye’de 
hemen her yerden korona virüs 
mücadelesi kapsamında her alanda 
destekler yağarken, Aksaray’da da 
hayvan üreticileri birlik beraberlik 
mesajı vererek, hem insanları uyar-
dı hem de “Paramızı kaybedelim, 
insanlarımız kaybetmeyelim” diye 
seslendi. Korona virüs etkisiyle bazı 
sektörlerde olduğu gibi hayvan üre-
ticileri de olumsuz şekilde etkilenir-
ken, üreticiler ellerindeki maddi im-
kanları tamamen kaybetseler de bir 
öneminin olmadığını söyledi.

‘SAĞLIK BAKANIMIZA 
VATANDAŞLARIMIZ ADINA 

TEŞEKKÜR EDİYORUM’
Aksaray Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mah-
mut Aktürk, korona virüs salgını 
dolayısıyla üreticileri uyardıklarını 
ve aynı zamanda dışarıya çıkmadık-
larını belirterek, “Hem ülkemizde 
hem dünyada insan sağlığını, in-
san hayatını tehdit eden en önem-
li salgınlardan birisi korona virüs. 
Tabii hükumetimiz, bakanlığımız, 
özellikle Sağlık Bakanımız gerçek-
ten çok başarılı. Kendisine buradan 
vatandaşlarımız adına teşekkür 
ediyorum. Ama en önemli görevin 
vatandaşlara düştüğünü düşünüyo-
rum. Evimizde kalmamız gerekiyor. 

İnsanlardan kendimizi izole etme-
miz lazım. Özellikle tarım ve hay-
vancılıkta çalışan vatandaşlarımızın 
tarlalarında, bağlarında, bahçelerin-
de veya hayvan işletmelerinde ken-
dilerini insanlardan izole ederek, in-
sanlardan uzak durarak faaliyetlerini 
devam ettirmelerini tavsiye ediyo-
ruz. Mümkün olduğu kadar dışarıya 
çıkmamalarını ve özellikle kalabalık 
ortama girmemelerini buradan tav-
siye ediyoruz” diye konuştu.

‘PARAMIZ GİTSİN, VATANIMIZ 
MİLLETİMİZ SAĞ OLSUN’

Başkan Aktürk, her şeye rağ-
men üretmeye devam edeceklerinin 
altını çizerek, “Hayvancılık nokta-
sında şöyle; Piyasa fiyatlarında sıkın-
tı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü 
lokantalar, kafeteryalar, halka açık 

yerler yavaş yavaş sınırlandırıldı. 
Bu da tüketim noktasında sıkıntı 
yapabilir diye endişeleniyoruz tabii. 
Bizim ekmek kapımız o yüzden fi-
yatların düşmesinden yana ciddi sı-
kıntılar yaşanır diye düşünüyorum. 
15-20 gün, belki Sağlık Bakanımızın 
ifade ettiği gibi 2 ay civarında ufak 
bir sıkıntı yaşayacağımız ortada. 
Ama devletimiz var olsun, insan-
larımız sağ olsun hepsi düzelir. Biz 
yılmadan, bıkmadan üretmeye tabii 
ki devam edeceğiz. Bugünler gelip 
geçer diye düşünüyorum. İnşallah 
vatandaşlarımıza, insanlarımıza bir 
şey olmaz. Paramız gitsin önemli 
değil, vatanımız milletimiz sağ olsun 
yeter” diye konuştu.

Tedbir almak gerektiğine deği-
nen hayvan üreticisi İsmet Üçkulak 

(43) da, “Tabii ki, illaki, bize ne diyor 
Cumhurbaşkanımız, ‘Evde kalalım, 
sağlıklı kalalım, uzun kalalım, uzun 
yaşayalım’ diyor. Bugün hiç kimse-
nin incinmesini, hiç kimsenin üzül-
mesini istemiyor devletimiz. Biz de 
ne yapıyoruz, icabet ediyoruz. Her 
şekilde tedbirlerimizi aldık amma 
takdir Allah’tan. Ne gerekiyorsa yap-
maya çalışıyoruz. Dezenfekte konu-
sunda, temizlik konusunda, milletle, 
tamamen toplumdan uzak kalmaya 
çalışıyoruz. Uzakta kalıyoruz. Köyde 
ne kadar uzak kalabilirsin, hayvan-
larımızla illaki içeride dışarıda çalış-
mamız oluyor. Ama şöyle de bir şey 
var ki, biz insanoğlu aşırı derecede 
bu konuda duyarlı olmaya başladık. 
Ve olanlardan da Allah razı olsun, 
inşallah olmayanlarda olacak. Bunu 
en kısa zamanda düşük şeylerle at-
latacağımıza inanıyorum. Şu andaki 
çok bir etkileyeceği bir şey gözük-
müyor ama ne kadar da olsa tedbiri 
almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hayvan üreticisi Yasin Üçkulak 
(45) ise, “Korona virüsü tüm dün-
yayı etkilediği gibi tabii ki bizleri de 
etkiliyor, Türkiye’yi de etkiliyor, çift-
çisini de etkiliyor, memurunu da et-
kiliyor, amirini de etkiliyor. Etkileme 
nedenleri lokantaların kapanması, 
restoranların kapanması da haliyle 
bu et tüketimini azalttı ama sonuç-
ta malımız 50 liraya kesiliyordu şu 
anda 30 liraya da kesilse hiçbir öne-
mi yok. Neden? Çünkü vatan sağ 
olsun, ülkemiz sağ olsun. Paramızı 
kaybedelim ama ülkemizi, insanları-
mızı, insanlığımızı kaybetmeyelim” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Kültürümüzde Mart ayı ile ilgi-
li çok Atasözümüz vardır, bunların 
hepsi güzel, anlamlı ve özlü sözlerdir. 
“Mart kapıdan baktırır,  kazma kürek 
yaktırır” bu yıl kazma kürek yaktırma-
dı ancak Covid-19  nedeniyle beklen-
meyen çok farklı şeyler yaşandı.

“Mart ayı dert ayı” gerçekten dert 
ayı oldu. Allah , bir daha yaşatma-
sın ve kısa sürede sona ermesi için 
dua edelim ve  uyarılara hep birlikte 
uyalım. Mart ayı baharın geldiği zirai 
faaliyetlerin başladığı aydır. Nevruz 
bayramı, 21 Mart da bu aydadır. Ara-
zi işlerine kapıdan, pencereden bak-
makla yürütemeyiz, o halde her türlü 
tedbirimizi alıp zirai faaliyetlerimizi 
sürdürmeliyiz.

Salgın Mart ayı içerisinde ülke-
mizde yoğun görüldüğü için, ülke 
içindeki günlük yaşama, alışkanlıkla-

ra, siyasete, eğitime, turizme, kültü-
rel faaliyetlere, ticarete, zirai faaliyet-
lere, ekonomik bütün hareketliliklere 
etki etmiştir.  Korona salgının dün-
yada görüldükten sonra ülkemize de 
geleceği, ülkemizin de etkileneceği 
dünyada daha önce görülen salgı-
ların seyrine göre beklenen bir du-
rumdu, ancak bu kadar öldürücü ve 
etkileyici olacağı en azında toplumda 
bilinmiyordu. Korona virüsü  zengin 
ve fakir ülke, din, dil ve renk ayrımı 
yapmadan ülkemiz dahil, bütün dün-
ya ülkelerini etkisi altına aldı. Yayıldı-
ğı ülkelerde insanlar arasında ayırım 
yapmıyor ise de bu virüsten evsiz, iş-
siz, beslenme şartları daha iyi olma-
yanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar 
ve kronik rahatsızlıkları olan yaşlılar 
daha çok etkilenmektedir.

Salgın hastalık nedeniyle dünya-

da birçok ülke sosyal 
devlet olmanın gereği 
bazı destekler vermek-
te, vatandaşlarından 
ihtiyacı olanlara gü-
cüne göre maddi yar-
dımda bulunmaktadır. 
Türk- İslam kültüründe  
yardımlaşma gibi çok 
güzel hasletler vardır. 
Bu dönemde hem zirai 
faaliyetlerde hem de ih-
tiyacı olanlara yardımda bu özellikler 
öne çıkarılmalıdır. Her şeyi devletten 
beklemek yerine bu güzel alışkanlık-
larımızı da bu günlerde daha fazla 
öne çıkarmalıyız.

Ülkelerin,   bu tehlikeli salgınla 

mücadele etmek için 
her türlü ekonomik ve 
sosyal önlemleri al-
makta ve maddi destek 
paketleri açıklamaktadır. 
Elbette her sektörün 
etkilendiği bir ortamda 
devlette üzerine düşeni 
yapacaktır. Dünya ülke-
lerince açıklanan maddi 
destekler bizim ülkemiz 
için ölçü olmamalı, bi-

razcık kendi yağımızla kavrulmalı ve 
bu zor dönemimde toplumuzda ki 
yardımlaşma kültürü hayata geçi-
rilmeli, özellikle bu dönemde daha 
canlı tutulmalıdır. 

  Korona virüs salgınının ne za-

man biteceği veya etkisinin ne zaman 
azalacağı hususunda farklı öngörüler 
ileri sürülmekte 1-2 ay diyenden, 1-2 
yıl sürebileceğini öngörenler de var. 
Bilim adamlarının çoğu bu salgının 
en azından birkaç ay daha süreceğini  
tahmin etmektektedirler.

Türkiye’yi yönetenlerce virüsün 
ülkemizde görülmesiyle alınan ilk 
önlemlerden sonra alınmakta olan 
daha sıkı önlemler toplum sağlığı 
açısından gerekli görüldüğüne göre 
işin ciddiyeti farklı ve hafife alınacak 
gibi değildir. 

Devlet el yıkamayı içeren 14 ku-
ral ile başlayan ilk  tedbirlerden son-
ra, tedbirler yerini “Evde kal, Evde 
hayat var,  Evimizde kalalım. Hayat 
eve sığar” sözlerine bıraktı. Böylece 
alınan yeni tedbirlerle insanlar ara-
sında ki yakın  teması en düşük sevi-

yeye indirmeye ve bunların yanında 
yaşlıların sokağa çıkmamaları gibi 
farklı tedbirler almaya yasaklar koy-
maya kadar gidilmiştir. 

”Mümkün  olduğu kadar insanlar 
arasında istenilen sosyal mesafeyi 
koruyalım. Salgın hastalıklar gıda 
üretimini ve dağıtım zincirini önemli 
ölçüde etkileyeceğinden üretimimizi 
aksatmayalım.  Zirai faaliyetlerimizi 
mümkün olduğunca imece usulü ile 
yardımlaşarak yapmaya ve her yıldan 
daha fazla üretmeye gayret edelim. 
Yılmak ve yıkılmak yok, Allahın izni 
ile hem hastalığı atlatacağız, he de ta-
rımsal üretimi sürdüreceğiz. İhtiyacı 
olanlara devletin yardımları yanından 
kültürümüzün gereğini de elimizden 
geldik kadar yapmaya çalışalım. Bu 
süreci en az kayıpla  atlatma dilekle-
rimle hoşça kalınız.

BİR KAÇ KONUDA FARKLI BAKIŞ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Büyükşehir sosyal 
hayatı evlere getiriyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si, koronavirüs salgını nedeniyle 
“Evde kal” çağrısına uyarak dı-
şarıya çıkmayan vatandaşların 
evlerine kültür sanat hayatının 
önemli isimlerini konuk ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin YouTu-
be kanalından yayınlanmaya baş-
layan programlarda Yazar Hayati 
İnanç edebiyat sohbetiyle Serdar 
Tuncer de şiirleriyle Konyalılarla 
buluştu. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, koronavirüs salgını nedeniyle 
evlerinden çıkamayan vatandaşlar 
için YouTube kanalından çeşitli fa-
aliyetler gerçekleştiriyor. Evde ka-
lan çocuklar için eğitici ve eğlence 
içerikli etkinlikler hazırlayan Konya 
Büyükşehir Belediyesi, yetişkin-
ler için de çeşitli konular üzerinde 
söyleşiler hazırlıyor. “Siz evde kalın 
biz sosyal hayatı evinize getirelim” 
sloganıyla evlerinde kalan Konya-

lılarla YouTube kanalından Tür-
kiye’nin yakından tanıdığı isimleri 
buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 
programların ilkinde Yazar Hayati 
İnanç’ı konuk etti. İnanç, edebiyat 
üzerine Konyalılara özel keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Programla-
rın ikincisinde ise Şair-Yazar Ser-
dar Tuncer şiirleri ve hoş sohbeti 
ile Konyalılara hitap etti. Konya 
Büyükşehir Belediyesi önümüzde-
ki günlerde; Yazar ve Oyuncu Ba-
hadır Yenişehirlioğlu, Televizyon 
Programcısı Bekir Develioğlu, Ta-
rihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Psi-
kiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, 
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Ga-
zeteci-Yazar Erem Şentürk ve Aile 
Danışmanı Hatice Kübra Tongar’ı 
YouTube kanalı üzerinden Konya-
lılarla buluşturacak.
n HABER MERKEZİ

Koronavirüs nedeniyle birim müdürleriyle yaptığı toplantıları dijital ortama taşıyan Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, “Her durumda ve her şartta hemşerilerimize hizmet etmek en temel görevimizdir” dedi

‘Her durumda ilçemize
hizmet etmek görevimiz’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, tüm dünyayı etkileyen 
koronavirüs salgını nedeniyle alı-
nan önlemler kapsamında toplantı-
ları dijitale taşıdı. Başkan Kılca; Be-
lediyenin Birim Müdürleri ile video 
konferansta bir araya geldi. Tüm 
dünyanın zor zamanlar yaşadığı 
günlerde özverili çalışmalarından 
ötürü çalışma arkadaşlarına teşek-
kür eden Kılca; “Her durumda ve 
her şartta ilçemize hizmet etmek 
en temel görevimiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca; Karatay Belediyesi Birim 
Müdürleri ile video konferans yön-
temini kullanarak virüsle mücadele 
yöntemlerini konuştu. Koronavirüs 
önlemleri kapsamında geçtiğimiz 
hafta başından itibaren nöbetleşe 
çalışma sistemine geçilen Karatay 
Belediyesi’nde birim müdürlükleri-
nin toplantıları da video konferans 
ile yapılıyor. Belediye Müdürlük-
lerinin yaptığı çalışmaların değer-
lendirildiği toplantıda Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, video 
konferans ile ilgili müdürlerden 
geniş kapsamlı bilgiler aldı.

Müdürlükler arası koordinasyo-
nun önemine dikkat çekilen toplan-
tıda önümüzdeki günlerde alınacak 
yeni tedbirler ve yapılacak çalışma-
lar da açıklandı. 

HEMŞEHRİLERİMİZİN HER 
DURUMDA YANLARINDAYIZ
Salgın önlemleri kapsamında 

toplantıları dijital ortama taşıdık-
larını ifade eden Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, “Her zaman 
ve her şartta şehrimize hizmet et-
mek bizim görevimiz. Bu görevi en 
iyi şekilde gerçekleştirmek için sal-
gın günlerinde de toplantılarımızı 
aksatmıyor, görüşmelerimizi video 
konferans yöntemiyle yapıyoruz. 
Müdürlüklerimizin koordineli ça-
lışması, hizmetin en doğru ve hızlı 
şekilde vatandaşa ulaşması gere-

kiyor. Virüs tehdidi ile yaşadığımız 
bugünlerde toplum sağlığının en 
üst düzeyde korunması, verdiğimiz 
hizmet ile ihtiyacı olan vatandaşla-
rımızın yanında olabilmek, temizlik 
ve dezenfektasyon çalışmalarının 
devamlılığı bizim için önemli. Va-
tandaşlarımızın süreçten zarar gör-
memeleri adına her türlü önlemi-
mizi alıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN KILCA’DAN 
PERSONELE TEŞEKKÜR

Başkan Hasan Kılca, tüm dün-
yanın zor zamanlar yaşadığı gün-
lerde özverili çalışmalarından ötü-
rü çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ederek, “Görevlerini üstün çaba 
harcayarak, fazlasıyla yerine geti-
ren tüm meslek gruplarına minnet 
duygularımızı iletiyoruz. Ben ön-
celikle tüm sağlık çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, 
temizlik, zabıta, park bahçeler ekip-
lerimiz başta olmak üzere sahada 
olan tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bugünler de 
geçecek önemli olan dayanışma 
içinde olabilmek” dedi.
n HABER MERKEZİ

4 yıldır üzerinde çalıştığım bilgi 
notlarının ikincisini sizlerle paylaştıktan 
sonra, eğitim sistemi üzerine bir beyin 
fırtınası sonrası bilgi notlarımın ilkini 
takdirlerinize sunacağım. Amacım eği-
tim sistemini kurumsal çerçevede işlev 
boyutunda ve amaç boyutunda masa-
ya yatırmak, dost sohbetlerinin mevzu 
haline getirmek ve bu alanda ortak aklı 
tecessüm ettirmek.   

Eğitim sistemimizin hem sayısal 
boyutunda hem de nitelik boyutunda 
ağırlıklı yapısında örgün eğitim kurum-
ları yani okul vardır. Örgün eğitim tek 
seçenek olduğu sürece sisteme giriş 
çok önemli hal alır. 

Özellikle Türkiye gibi sosyal mo-
bilitesi yüksek ve eğitimin en önemli 
sosyal mobilite aracı olduğu bir ülkede, 
okulun sosyal mobilitede rolünü de 
dikkate aldığımızda okul sistemine giriş 
ve bu girişin yöntemi merkezi sınavlar 
kritik önem kazanır, sınavlar hayat-me-
mat meselesi haline gelir. Bu tip sınavlar 
zaten doğası gereği riski yüksek olan sı-
navlardır. Eğer sınav günü başınız ağrıdı 
ise hayatınız boyunca başınız ağrıyacak-
tır, hayatınız boyunca bedel ödeyecek-
sinizdir, telafisi edemeyeceksinizdir. Bu 
kadar büyük bir riski üretmek rasyonel 
mi, değer mi?

Eğitim sistemi, diğer sistemlerle 

hem etkileyen olarak hem de etkilenen 
olarak etkileşim içerisindedir. Biz eğitim 
bilimcilerin eğitim sistemi üzerindeki 
kontrol edilebilir iç değişkenlere odak-
lanması lazım. Eğitim sisteminin ba-
şarısında üzerinde çalışabileceğimiz ilk 
değişken öğretmen, ikinci değişkenimiz 
okul sistemi, üçüncü değişken ise müf-
redat, öğretim programları…

İlk değişkenimiz öğretmen boyu-
tunda önemli çalışmalar yapılıyor. Öğ-
retmen niteliğini geliştirmeyi hedefleyen 
bazı çalışmalara son strateji belgesinde 
yer verilmiş, strateji belgesindeki bazı 
hususlara ciddi rezervlerimiz olsa da iyi 
bir başlangıç olarak görüyoruz. Bütün 
negatif faktörlere rağmen Türkiye’nin 
yine de en nitelikli insan kaynağı ve en 
ideal insan kaynağı bu alanda, öğret-
menlerimiz hala toplumun en idealist 
ve fedakar kesimi. Bu büyük bir artı. 
Öğretmenimizin niteliğini geliştirmek 
için çaba harcarken, öğretmenin bir 
medeniyet inşacısı olduğuna dair tüm 
paydaşların konsensüsü lazım. Siyasal 
karar vericilerin bunu içselleştirmesi la-
zım. Eğer Siz öğretmeninizi bir memur 
olarak görürseniz memur öğretmende 
karşısındaki öğrenciyi bir evrak olarak 

görür. Siz eğer öğretme-
ninizi Fatihleri yetiştiren, 
Yavuzları yetiştiren pey-
gamberlerin varisi bir 
mesleğin müntesibi ola-
rak görür ve öyle bir rol 
biçiyorsanız başka olur. 
Ama ne yazık ki yaşadığı-
mız toplumsal dönüşüm 
öğretmenimizi  devlet 
memuru olarak görüldü-
ğü örnekleri fazlası ile Bize 
yaşatmaktadır. Tüm kesimlerinin öğret-
mene biçtiği rolü yeniden bir değerlen-
dirmesi  gerektiğini düşünüyoruz.

İkinci değişkenimiz Okul, teknolojik 
olarak ve fiziki mekan bağlamında oku-
la çok yatırım yaptık. Kısmen karşılığını 
da alıyoruz. Derslik başına düşen öğ-
renci sayısını 30’lu sayılardan 15-18’li 
sayılara çektik. Eğitime milli gelirden 
ayırdığımız payı %1,5-1,7 bandından 
%3’lere çıkardık. Ama artık okul sistemi 
üzerine kafa yormamız gerekiyor, okulu 
yeniden tanımlamamız belki de farklı bır 
bakış açısıyla Bizim okulumuzu yeni-
den kurmamız gerekiyor. Okulu mabet 
konseptiyle inşa etmemiz lazım. Hem 
fiziki mekan bağlamında hem işlev bağ-

lamında mabet konseptini 
kastediyorum.  Okulun, 
tüm paydaşlarının her-
kesin ama herkesin ser-
visçisinden, çocuğunu 
sabah uğurlayan anneye 
kadar herkesin, kainatın 
en önemli işinin yapıldı-
ğı, öğrenme faaliyetinin 
yürütüldüğü bir mekan 
olarak okulu tanımlaması 
lazım. Ne yazık ki, oku-

la verdiğimiz değer ne o fiziki mekan 
bağlamında ne de işlev bağlamında bu 
çerçevede değil. Okulun bir ruhu oldu-
ğunu yok sayıyoruz. Okulu daha ziyade 
fiziki bir mekan olarak değerlendiriyo-
ruz. Mimari yapısına baktığımızda bile 
o soğukluğu, ruhsuzluğu hissediyoruz. 
Bir mabedi inşa ederken ki o hassasi-
yetimizi maalesef bir okul inşaasında 
göremiyoruz, ki Biz, medeniyet olarak 
eski okul/medrese mimarisine baktı-
ğımızda o ruhu, huzuru çok net hisse-
deriz ama… Okul mimarimiz mekanı 
paylaşan herkesin hem duyuşsal hem 
de bilişsel boyutta itminana erdiği, hu-
zura erdiği, kendini rehabilite ettiği ve 
en önemlisi kendisini değerli hissettiği 

bir mekan olması gerekirken, kitlesel 
eğitimin 19.Yüzyılda bize dayattığı okul 
mimarisine Bizi mahkum ettiler. Sert 
sıralar, soğuk duvarlar, mekanik ritüel-
ler…. 

Bir okulun başarılı olup olmadığına 
dair bir kriterim var. Sabahleyin öğ-
rencileri, öğretmenleri, koşarak, neşe 
içerisinde okula geliyor ise o okul ba-
şarılıdır. Eğer öğrencileri, öğretmenleri 
sabah okula gelirken ayakları geri geri 
gidiyor, omuzları çökmüş, yüz gerilmiş 
ve insanların birbirine selam vermediği, 
veremediği bir formatta ise o okul başa-
rısızdır. Diyorum. Bana göre bir okulun 
başarı ölçüsü budur. Yani okulun tüm 
paydaşları, okula gelmekten, okulda 
bulunmaktan mutluluk duyuyorsa hu-
zur hissediyorsa iyi ki bu mekandayım 
diyor ise okul başarılıdır, maksat ha-
sıl olmuştur. Okulda geçireceği süre, 
öğretim içerikleri, öğretim yöntemleri 
vs…hepsi ikincildir. Birincil olan ora-
da bulunmaktan haz almasıdır, huzur 
bulmasıdır. Okulumuzu huzuru arayan 
okul konsepti ile dizayn etmek zorunda-
yız. Bunu yaparken bireysel farklılıkları 
dikkate alacak ve ve kişilerin hayatın-
daki olası tercih değişmelerini rahatça 

gerçekleştirebileceği program çeşitliliği 
sağlamak zorundayız. Sistemin dikey 
ve yatay geçişlere izin veren bir sistem 
olması lazım. Bunu yapabildiğimiz de 
zaten kendiliğinden bugün için hayat 
memat meselesi haline gelmiş olan 
merkezi sınavlar ikincilleşecek, önemi-
ni kaybedecektir. Bugünkü paradigma 
19. Yüzyıl ile 20 Yüzyılın ilk yarısı Fran-
sa’sının aydınlanmacı bakışının inşa 
ettiği okul sistemi artık insanın ruhunu 
okşamıyor, insanın bir tarafını eksik 
bırakıyor. Ona belki beceriyi öğretiyor 
ama o bile yetersiz artık. 21 yüzyıl insan 
tipi bu becerileri de kullanamayacak. 
Sanayi 4.0 devrimi ile beraber bilginin 
üretim sistemi değişti, üretilen metanın 
yaşama transferi değişti. 19. Yüzyıl Kara 
Avrupa’sında üretilen okul sistemi, dün-
yayı bu gün için anlamaktan Dünya’nın 
ihtiyacı olan insan tipini yetiştirmekten 
uzaktır. Bu kriz aynı zamanda zamanı 
ıskalayan Bizim gibi Büyük medeni-
yetlerin taşıyıcısı milletler için büyük 
bir tarihi fırsat sunuyor. Paradigma 
değişim zamanı geldi, köklerimize 
dönme zamanı geldi. Bireysel farkları 
dikkate alan, insan tercihini dikkate 
alan, öğrenme sürecinin biricikliğini 
dikkate alan, bireyin özgürlüğünü 
esas alan bir eğitim sistemi için;

‘Haydi Bismillah.’

CORONA VİRUS, EĞİTİM SİSTEMİNDE BİR REFORM İÇİN FIRSAT OLABİLİR Mİ?

haber@konyayenigun.com
ŞENOL METİN

MİSAFİR KALEM

Tenzile Ana Hasta Konukevi sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Meram Belediyesi, Çin’in Wu-

han kentinde ortaya çıktıktan sonra 
kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs (covid-19) salgını 
ile mücadelesini tüm hızıyla sürdü-
rüyor. Belediye bu çerçevede son 
olarak salgınla mücadelede büyük 
özveri gösteren sağlık çalışanları için 
bünyesinde bulunan Tenzile Ana 
Hasta Konuk Evini tahsis etti.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
MİNNETTAR VE MÜTEŞEKKİRİZ’
Hasta konuk evi 42 odasıyla 

virüs tehlikesi bertaraf edilinceye 
kadar, mesaileri sonrasında ailele-
rini riske atmamak adına evlerine 
gitmek istemeyen Meram Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde çalışan-
lara otel konforuyla hizmet verecek. 
Tüm sağlık çalışanlarının bu zorlu 
süreçte gösterdikleri büyük özveri, 
fedakarlık ve yoğun emekle büyük 
bir takdiri ve teşekkürü hak ettiğini 
belirten Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, hemşehrilerini sal-
gından korumak adına yaptıkları ça-
lışmalarda ve alınan önlemlerde en 
riskli gruplardan biri olan sağlık ça-
lışanlarını da unutmadıklarının altını 
çizdi. Tüm hemşehrilerinin olduğu 
gibi sağlık çalışanlarının da yanında 
olduklarını kaydeden Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Göster-
dikleri fedakarlıklarla toplumun göz 
bebeği olduğunu bir kez daha ka-
nıtlayan sağlık çalışanlarımızın ve 
ailelerinin de yanındayız. Ailelerini 
korumak adına sevdiklerini görüp 
sarılmaktan mahrum kalma pahası-
na gece gündüz demeden milletimi-
ze hizmet eden sağlık çalışanlarımız 
için Tenzile Ana Hasta Konuk Evi-
mizin kapılarını açtık. Gösterdikleri 
bu fedakarlıklığın yanında onlar için 
ne yapsak azdır. Onlara minnettarız 
ve sadece bu zorlu günlerde değil 
her zaman yanlarındayız.”
n HABER MERKEZİ
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PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 Şubat ayında Konya’nın ihracatı yüzde 7,6 artarak 159,9 mil-
yon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat oranı yüzde 57,6 oranında artarak 43,3 milyon dolar olarak gerçekleşti

İhracat yüzde 7,6, 
ithalat yüzde 57,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü Dış 
Ticaret İstatistiklerinden Konya’nın 
2020 Şubat ayı dış ticaret istatistik-
lerini çıkardı. 

Buna göre Konya’da Şubat 
ayında 172,1 milyon dolar değerin-
de ihracat gerçekleşti. İhracat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
159,9 milyon dolar (yüzde 7,6) artış 
gösterdi. Aynı dönemde Konya’da 
68,4 milyon dolar değerinde ithalat 
gerçekleştirildi. İthalat değeri bir 
önceki yılın aynı ayına göre 43,4 
milyon dolar (yüzde 57,6) artış gös-
terdi.

Açıklamada, “Ülkemizde genel 
ticaret sistemi kapsamında üretilen 
geçici dış ticaret verilerine göre; ih-
racat 2020 yılı Şubat ayında, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 
artarak 14 milyar 653 milyon dolar, 

ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 
634 milyon dolar olarak gerçekleş-
ti” denildi. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya, 2020 Şubat ayında en fazla 
ihracat 21,2 milyon dolar ile Irak’a 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11 mil-
yon dolar ile Almanya ve 8,9 mil-
yon dolar ile ABD izledi. 

Türkiye’de; Şubat ayında ih-
racatta ilk sırayı Almanya aldı. Al-
manya’ya yapılan ihracat 1 milyar 
341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 906 milyon dolar ile Irak, 
857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 
766 milyon dolar ile İtalya ve 740 
milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 
ülkeye yapılan ihracat, toplam ihra-
catın yüzde 31,5’ini oluşturdu.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
ÇİN’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ    
2020 Şubat ayında en fazla it-

halat 14,5 milyon dolar ile Çin’den 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,8 mil-
yon dolar ile Bulgaristan ve 5,3 mil-
yon dolar ile Brezilya izledi. Türki-
ye’de İthalatta Rusya Federasyonu 
ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya 
Federasyonu’ndan yapılan ithalat 
1 milyar 714 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 
milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 
milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 
133 milyon dolar ile ABD ve 750 
milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ül-
keden yapılan ithalat, toplam itha-
latın yüzde 39,3’ünü oluşturdu.

KONYA EN ÇOK MOTORLU 
KARA TAŞITI PARÇA VE AKSESUARI 

İHRAÇ ETTİ
TÜİK Konya Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamada, “2020 
Şubat ayında Konya ilinden yapı-
lan ihracat içerisinde en büyük pay 
23,6 milyon dolar değeri ile Motor-
lu kara taşıtları için parça ve akse-
suar imalatına aittir. Bu değeri 16,1 
milyon dolar ile Tarım ve ormancı-
lık makineleri imalatı ile 10,4 mil-
yon dolar ile Fırın Ürünleri imalatı 
izlemektedir.

2020 Şubat ayında Konya ilinde 
yapılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 18,7 milyon dolarlık 
değeri ile Tahılların (pirinç hariç), 
baklagillerin ve yağlı tohumların 
yetiştirilmesi ilk sırada yer almak-
tadır. Bu değeri 4,5 milyon dolar 
ile Rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı, 4,0 milyon dolar ile Birincil 
formda plastik ve sentetik kauçuk 
imalatı izlemektedir” denildi. 
n HABER MERKEZİ

PTT, son dönemde tüm dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınından müşterilerini ve ça-
lışanlarını korumak adına tedbir-
ler alıyor. Bu kapsamda tüm PTT 
iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı 
uyguluyor. Konya PTT Başmüdür 
Vekili Mustafa Çalışkan, “Müşte-
rilerimiz ve çalışanlarımızın sağlı-

ğı için koronavirüs etkilerine karşı 
gerekli tedbirler konusunda çalış-
malarımızı geliştirerek sürdürüyo-
ruz. 

Covid-19 salgınına karşı hem 
müşterilerimizin hem de çalışan-
larımızın sağlığını önemsiyoruz. 
Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe 
kuralını uyguluyor, şube ve gişe-

lerde görevli personel sayımızın 
en fazla iki katı kadar müşteriyi 
içeride misafir ederek, işlemleri-
ni sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu 
kapsamda müşterilerimizden hem 
içeride hem dışarıda sıra bekler-
ken 1 metre mesafe kuralına uy-
maları noktasında gerekli özeni 
göstermelerini bekliyoruz. Koro-

navirüs salgınına karşı tedbirler 
kapsamında gişe ve bankacılık iş-
lemlerinizi PTT iş yerlerimize gel-
meden PTT Bank İnternet Banka-
cılığı, PTT mobil uygulaması veya 
PTT ATM’lerinden kolaylıkla ger-
çekleştirebileceğinizi hatırlatmak 
ister, sağlıklı günler dileriz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek çağrısı
Millet olarak zor günler yaşadığımız 

bu süreçte Korona virüsü ile mücade-
lenin en önemli ayağını devlet-millet 
dayanışması oluşturuyor. Tüm dünyayı 
etkisi altına alan Koronavirüs tehlike-
si bizi biz yapan ‘bir olma, birlik olma’ 
duygularını ön plana çıkarıyor.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyası bu beraberlik 
için önemli bir adım olmuştur. “Biz Bize 
Yeteriz Türkiye” başlığı ile başlatılan 
kampanya; hayırseverlerimizle dar ge-
lirli vatandaşlarımızın arasında köprü 
vazifesi görecektir. Konya Büyükşehir 
Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve Si-
vil Toplum Kuruluşlarımızın desteği ile 
bu amaçla şehrimizde başlatılan “Kon-
ya İçin İyilik Vakti” sosyal yardımlaşma 
kampanyamıza hemşehrilerimizin ilk 
günden itibaren verdiği destek takdire 
şayandır.

Şimdi birlik olma zamanı, güçle-
rimizi birleştirme zamanı ve Devle-
timizin yanında yer alma zamanıdır. 
Yardımları kimin yaptığı, nereden yap-
tığı öncelik olmaktan çıkmış, hepimizin 
önceliği yanan bu ateşe su taşımaktır. 

Amacımız aynıdır, yolumuz aynı istika-
mettedir. Bu nedenle, Konya’da başlat-
tığımız “Konya İçin İyilik Vakti” sosyal 
yardımlaşma kampanyamızı, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde başlatılan “Biz Bize 
Yeteriz” milli dayanışma kampanyasına 
aktararak birlik beraberliğimizi ve gü-
cümüzü Devletimiz yanında yer alarak 
devam ettireceğiz. 

Dünyanın en fazla yardım yapan 
ülkesi Türkiye içinde bu kampanyalara 
duyarlılığını her zaman en üst seviyede 
gösteren Konyamızın ayrı bir yeri var-
dır. Konya, her zaman üstüne düşeni 
yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya 
devam edecektir.

Bu vesile ile tüm hayırseverlerimizi 
Milli Dayanışma Kampanyası “Biz Bize 
Yeteriz Türkiye” kampanyasına destek 
olmaya davet ediyoruz. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte 
şehrimizin sosyal hayatına destek olma-
ya devam edeceğiz.  Millet olarak içinde 
bulunduğumuz bu zor zamanları atlata-
cağımıza olan inancımızla tüm hemşeh-
rilerimize sağlıklı günler diliyor, saygıyla 
selamlıyoruz” denildi.
n HABER MERKEZİ

Karkın Mahallesi eğitime 
katkı sunmaya devam ediyor

Günay ve Terkenli 
ailelerinin mutlu günü

Karkın Eğitim Kurumları Ya-
şatma Derneği’nin sürdürdüğü 
proje kapsamında temeli atılan 
yeni okul inşaatı hız kesmeden 
devam ediyor. Mahalledeki eği-
tim yatırımlarına ilişkin açıklama 
yapan Karkın Mahallesi Muhtarı 
Ekrem Karademir, “Başlatmış ol-
duğumuz proje, eğitime daha çok 
katkı sağlamak amacıyla geliştiri-
liyor. 

Özellikle çocuklarımızın ileriki 
zamanda daha sosyal ve nezih bir 
alanda eğitimlerini sürdürmeleri 
ve daha yaşanabilir bir eğitim ala-
nında eğitim almalarını sağlamak 
için çaba gösteriyoruz. Bunun için 
özellikle ekip arkadaşlarıma ve 
Karkın Mahallesi halkımıza bize 

gösterdikleri destek için sonsuz 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Şube Müdürlerinden 
Yavuz Günay ve eşi Havva Gü-
nay’ın kızları Av. Nagehan Günay 
ile Akşehir’in tanınmış simaların-
dan Ömer Terkenli ve eşi Arife 
Terkenli’nin oğulları Av. Fatih 
Terkenli evlendi. 

Daha önce 5 Nisan 2020 ta-
rihinde yapılmasını planladıkları 
düğün törenini, koronavirüs ted-

birleri uyarınca ertelemek zorun-
da kalan çift, düğün hakları saklı 
kalmak üzere geçtiğimiz Pazar 
günü Meram Belediyesi Nikah 
Salonu’nda iki aile arasında dü-
zenlenen sade bir törenle dünya 
evine girdiler. 

Günay ve Terkenli ailelerini 
tebrik eder, genç çifte ömür boyu 
mutluluklar dileriz.
n  MEHMET ALİ ELMACI

Ekrem Karademir
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Konya spor camiasının saygın 
isimlerinden İsmet Karababa’nın, 
hatıralarını kaleme aldığı Bay Fa-
ir-Play kitabı okuyucu ile buluştu. 
Yıllarca Konya spor camiasına her 
alanda hizmet veren ve Dünya Fa-
ir-Play Ödülü’nü alan ilk Türk olan 
İsmet Karababa’nın Bay Fair Play: 
İsmet Karaba kitabı büyük ilgi gördü. 
Geçmişte amatör bir maçta yaşanan 
olayın ardından o yıl dünyanın en 
büyük fair-play ödülünün sahibi olan 
İsmet Karababa, daha sonra çalıştır-
dığı Konyaspor PAF takımını üst üste 
şampiyonluklara ulaştırmış ve bu 
dönemde hiç kırmızı kart görmeyerek 
ikinci kez fair-play ödülüne layık gö-
rülmüştü.

Bir döneme damga vuran Ka-
rababa, daha sonraki süreçlerde 
Konyaspor’a hizmetlerde bulundu. 
TÜFAD Konya Şube Başkanlığı da 
yapan Karababa, güzel oyun olarak 
nitelendirdiği fubolun güzelliklerini 
yeni nesile hatırlatabilmek için ha-
tıralarını kaleme aldığını, insanların 
büyük ilgi göstermesinden de mem-
nun olduğunu söyledi. 

1982 yılına kadar Türkiye’de 
Fair-Play kavramının bilinmediğini, 
kendisinin ödül alması ile birlikte 
kavramın yaygınlaştığını anlatan Ka-
rababa, kitabı yazma amacının da 
gençlere Fair Play olgusunu sevdir-
mek olduğunu ifade etti.

VİCDANEN RAHATIM
Kitabın içeriğinden bahseden İs-

met Akbaba şunları söyledi: “Kitap 
iki bolümden oluşuyor. Birinci bö-
lüm benim hayatımı anlatan bölüm. 
İkincisi ise yaptığım çalışmalarım, 
antrenörlük yaşamım ve karşılaştı-
ğım olayları anlatıyor. Kitabımda en 
önemlisi Fair Play adında üstlendi-
ğim görevleri açıklamam ve vicdanen 
rahat olduğum konuları kitabımda yer 
vermem”

MUTLU VE GURULUYUM
Bay Fair Play adlı kitap hakkında 

düşüncelerini söyleyen İsmet Akba-
ba,“Şehrime kazandırdığım Fair Play 
ödüllerinin Sinan Erdem’den takdir 
kazanması da beni ayrıca mutlu et-
mişti. Sinan Erdem’in, ‘Konya bizim 
centilmenlik abidemizdir’ görüşünü 
ortaya koyması. Daha sonra Dünya 
Fair Play Başkan yardımcısının, ‘Fair 
Play’in başkenti Konya’dır’ açıkla-
ması da beni çok gururlandırmıştı. 
Kitapta, şimdiki futbol düzeni, Fair 
Play adına yapılan veya yapılmayan 
işler, gençlerin şu anki Fair Play’e 
yakınlığı, Kulüplerin Fair Play adına 
yaptıkları ve yapmadıkları gibi birçok 
konuyu kitabımda anlattım. Bay Fair 
Play adlı kitap derslerde de kaynak 
kitap olarak işlenecek.” dedi. 

OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM
Kitabı yazdıktan sonraki süreçte 

gelen tepkilerden de bahseden İsmet 
Akbaba, “Kitapla ilgili olumlu tepki-
ler alıyorum. Böyle bir kitabın Türki-
ye’de ilk olması ve önemli olayların 
kitapta anlatılması beni sevindiriyor. 
Amacım Fair Play olgusunu yaya-
bilmek. Ayrıca gençlere bu konular 
hakkında Fair Play’in ne olduğunu 
anlatabilmek.” diye konuştu. 

FAİR PLAY’İN NE 
OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Futbolculuk kariyerinde Konya 1. 
Amatör Küme’ de Derbentspor for-
ması giyerken, Çumraspor karşısında 
önemli bir karşılaşmaya çıkan İsmet 
Akbaba, bu karşılaşmada çok önemli 
bir olaya imza attı. Kaleci olan İsmet 
Akbaba gelişen Çumraspor atağında 
golü kalesinde gördü ancak pozisyon-
da hakem topun çizgiyi geçip geçme-
diğini görmedi. 

Çumraspor’lu oyuncular gol diye 
itiraz ederken hakem, İsmet Akba-
ba’nın yanına geldi. Pozisyonu İs-
met’e soran hakemin aldığı cevap şu 
şekildeydi: “ Hocam top çizgiyi geçti. 
Kurtaramadım.”  Bu konu hakkında 
açıklamalarda bulunan İsmet Akbaba 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu 
olaya kitabımda geniş olarak yer ve-
riyorum. 

Başkan gerçekleşen olaydan 
sona normalde hiç devre arasında 
soyunma odasına inmezdi ancak o 
karşılaşmanın devre arasında soyun-
ma odasına indi ve bir yandan takıma 
moral verirken bir yandan da İsmet 
en doğrusunu yaptı. Önemli olan 
doğruluktur dedi. İkinci bir 45 daki-
ka daha var çıkın maçınızı oynayın 

açıklamasında bulunmuştu. Benim 
gerçekleştirdiğim olay bir başlangıç. 
Fair Play’in Türkiye’de gündeme 
gelmesi 1982’de gerçekleşti. Benim 
olayımda 1982’de gerçekleşti. O za-
manlar kimse Fair Play’in ne oldu-
ğunu bilmiyoduk. Daha sonradan ne 
olduğunun farkına vardık.

ÜZÜNÇ VERİCİ
Fair Play’in günümüzdeki olayın-

dan da bahseden deneyimli futbol 
adamı, “Benim en çok üzüldüğüm 
olay sporun ve sporu yönetenlerin bu 
olaya Fair Play adına bir çaba har-
camamaları. Onların ilgilendikleri 
sporun sadece skora dayalı olduğu 
düşüncesi ve diğer bütün doğrulukları 
reddetmeleri ve uğraş vermemeleri 
beni çok üzüyor. Fair Play güzelliğini 
163 ülke arasından alarak ülkemize 
getirmenin gururunu yaşarken, ay-
rıca bu alınan Fair Play ödülünden 
sonra yabancıların Türkler hakkındaki 
ön yargılarını kaldırırken, sporu yö-
netenlerin bu olaylara gereken has-
sasiyeti göstermemesi üzünç verici.” 
ifadelerini kullandı. 

MADDİ KAZANÇ OLSUN 
DİYE YAZMADIM

Genç sporculara ve şimdiki nesi-
le Fair Play olgusunu anlatan İsmet 
Akbaba, şunları söyledi: “Kitabı oku-
yanlar kendilerini bulacak.  Özellikle 

birinci bölümde kendi yaşantılarında 
kendilerini bulacak. Kitabı ben duygu-
suyla ya da maddi açıdan bir kazanç 
olarak yazmadım. Beni yazmayın, 
burada önemli olan gençlerimize, 
sporcularımıza, sporun değerinden 
öneminden ve dürüstlüğünden bah-
setmek onu anlatmak.” diye konuştu.

ONU EN GÜZEL ATİLLA 
TÜRKER ANLATTI

İsmet Karababa’nın aldığı Fa-
ir-Play ödülü bir döneme damga vur-
sa daha sonra unutulmaya yüz tuttu. 
Karababa’nın örnek kişiliğini ve aldı-
ğı sayısız ödülü ise en iyi anlatan isim 
ünlü spor yazarı Atilla Türker oldu. 

Yazdıkları ile spor basınına yön 
veren usta kalem Atilla Türker, İsmet 
Karababa’nın hikayesini son olarak 
Ajansspor’da anlatmıştı.

İşte Atilla Türker’in o yazısı: İna-
nılmaz bir süreçteyiz.

Korkunç günler yaşıyoruz.
İnşallah en kısa zamanda el birli-

ği ile atlatacağız.
Her konuda dikkatli ve duyarlı ol-

mamız gerekiyor.
Tabii moralimizi de çok iyi tutma-

mız gerekiyor.
Yaşama tutunmamız şart...
İzninizle... Bir yaşam öyküsü ak-

taracağım bugün size.
Yıl 1982... Ocak ayının 15’i...

Konya 1. amatör kümede kader 
maçı oynanıyor. Derbentspor ile 
Çumraspor arasında... Yenilen takım 
küme düşecek.

Maçın 41. dakikası... Der-
bentspor kalesi önünde bir karambol 
oluyor.

Bayram vuruyor, kaleci İsmet 
dokunuyor... Top çizgi üstünde dola-
nıyor... Eller havaya kalkıyor.

Çumrasporlu futbolcular “Goo-
olll” diye bağırıyor... Derbentsporlu 
oyuncular “Top çizgiyi geçmedi” diye 
haykırıyor.

Saha karışıyor... Hakemin etrafı 
sarılıyor.

Hakem Sabri Demir “Ben de gö-
remedim” diyor.

Herkes birbirine bakıyor.
Hakem formülü buluyor:
“Kaleci İsmet’e soralım... O bize 

doğruyu söyler.
Hakem soruyor:
- “İsmet, gol mü, değil mi?”
İsmet tereddütsüz cevaplıyor:
- “Hocam, top çizgiyi geçti, kurta-

ramadım. Gol...”
Demir gol kararını veriyor.
Devre oluyor...
Derbentsporlu futbolcular “Yak-

tın bizi” diye kaleci İsmet’in etrafını 
sarıyor.

Kulüp Başkanı Erol Kişnişçi, 

“Önemli olan dürüstlüktür... İsmet’i 
kutluyorum” diyor.

Karşılaşma 1-0 sona eriyor.
Derbentspor yediği bu golle küme 

düşüyor.
Konya İl Spor Müdürü Bahtiyar 

Demir, bu mevzuyu Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’ne (TMOK) bildi-
riyor. TMOK, İsmet Karababa’yı ödül-
lendiriyor.

Aynı TMOK, UNESCO’ya (Birleş-
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu) bir yazı gönderiyor.

UNESCO da gereğini yapıyor.
Ne mi oluyor?
Modern olimpiyatların kurucusu 

Baron Pierre de Cobertin adına ilk kez 
düzenlenen Fair-Play Ödülü İsmet 
Karababa’ya veriliyor.

Dünyadaki çok seçkin isimlerden 
oluşan büyük jüri, Karababa’yı oy bir-
liği ile ödüle layık görüyor.

163 ülkenin adayları arasından 
sıyrılan Karababa, bu ödülü kazanan 
ilk sporcu olmanın onuru ile tarihe 
geçiyor.

Karababa ödülünü Paris’te alıyor.
Alkışlar arasında...
Büyük bir coşkuyla...
Büyük bir onurla...
Türkiye’nin gururu oluyor.
Ve bir süre sonra...
Karababa futbolculuğu bırakı-

yor... Antrenörlüğe başlıyor.
Zeki, çevik ve ahlaklı sporcu ye-

tiştirebilmek için teknik adamlığa 
soyunuyor.

İlk görev yaptığı kulüp haliyle 
Konyaspor oluyor.

Konyaspor altyapısında harika 
işlere imza atıyor. Milli takımlarımıza 
çok sayıda oyuncu kazandırıyor. 5 yıl 
içinde Konyaspor genç takımı 4 kez 
şampiyon oluyor.

Ve de... Konyaspor genç takımı 
aralıksız 84 maçta hiç kırmızı kart 
görmüyor.

TMOK yine gerekeni yapıyor. Ne 
mi yapıyor? Konyaspor’un bu pırıl 
pırıl gençlerini “ülkemizin örnek takı-
mı” ilan ediyor.

Ve ardından yine UNESCO dev-
reye giriyor. UNESCO da Konyaspor 
genç takımını “Dünyada örnek ta-
kım” seçiyor.

Paris’te yine muhteşem bir tören 
düzenleniyor. Yine İsmet Karaba-
ba’nın adı anons ediliyor.

Karababa için bu kez “Dünyanın 
en centilmen futbolcusu, dünyanın 
örnek takımını yarattı” deniliyor.

Salonda bulunan herkes ayağa 
kalkıyor, Karababa alkışlar arasında 
bu şahane ödülü de alıyor.

Bu ödülden 2 yıl sonra... Ne mi 
oluyor? Karababa’nın Konyaspor’da-
ki görevine son veriliyor.

Sebep? Sebep yok...
Normal şartlar altında Konyaspor 

Kulübü’nün en müstesna köşesine 
heykeli dikilmesi gerekirken... Kon-
ya’daki bazı cambazların uğraşı so-
nucu işini kaybediyor.

Fakat şu var. Her ne kadar Kon-
yaspor Kulübü’nün malum bazı yö-
neticileri hiçbir zaman kadir kıymet 
bilmese de... Konya’daki antrenörler 
gerekli duyarlılığı gösteriyor.

İsmet Karababa, Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği’nin Konya Şube-
si başkanlığına seçiliyor.

Halen de bu saygın koltukta bü-
yük bir onurla oturuyor.

İlginç bir yaşam öyküsü değil mi?
Onuruyla, gururuyla, acısıyla, 

tatlısıyla...
Kitap olur.
Evet, oldu.
İsmet Karababa’nın yaşam öykü-

sü bir kitap oldu.
Hem de şahane bir kitap...
Okullarda ders niteliğinde okutul-

ması gereken bir kitap.
Birbirinden ilginç anılar... Olay-

lar... Kupalar... Başarılar... Haksız-
lıklar... Türk futbolundaki çarpıklık-
lar... Ve de çarpıcı mesajlar.

Dolu dolu...
Elinizden düşüremeyeceğiniz bir 

eser bu...
Yarından itibaren tüm kitapçılar-

da bulabilirsiniz.
Karababa gecesini gündüzüne 

katarak bu kitabı hazırladı.
Her cümle üzerinde titizlikle dur-

du.
Dünyanın en centilmen sporcusu-

na yakışır mahiyette bir kitabı bizlere 
sundu.

Kitabın adını tahmin etmişsinizdir 
mutlaka...

-“BAY FAIR PLAY”
Evet... Bataklığa dönen spor ca-

miamızda...Ne mutlu bize ki... 
Sayıları az da olsa...İsmet Kara-

baba gibi nilüferler de yetişiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Bay Fair-Play: İsmet Karababa
Konya spor camiasının saygın isimlerinden ve Fair Play dünyasının en büyük ödülü, Modern Olimpiyat Oyunları’nın 

kurucusu Baron Pierre De Coubertin’in adını taşıyan Dünya Fair-Play ödülünü alan ilk Türk olan İsmet Karababa 
anılarını Bay Fair Play: İsmet Karababa isimli kitabı ile ölümsüzleştirdi. Karababa’nın kitabı büyük ilgi gördü
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TFF 2.Lig’de mücadele eden 
temsilcimiz 1922 Konyaspor’da 
Koronavirüs nedeniyle bireysel 
antrenmanlar sürüyor. Ligde kal-
ma mücadelesinde ikinci yarı 
gösterdiği müthiş performansla 
adından sıkça bahsettiren ve rakip 
takımların çekindiği bir takıma bü-
rünen Yavru Kartal, ligin ikinci dev-
resinde adeta küllerinde doğdu. İlk 
yarıda kötü bir performans sergile-
yen Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıda 
çıktığı 11 karşılaşmada 19 puan 
toplayarak ligde 13. basamağa 
kadar tırmandı. İkinci yarıda zorlu 
rakipler karşısında da yenilmeyen 
1922 Konyaspor Manisa FK ile 3-3, 
İnegölspor ile 0-0 berabere kalır-
ken, Sancaktepe karşılaşmasından 
ise 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Son 5 
maçtır rakiplerine yenilmeyen Yav-
ru Kartal, söz konusu karşılaşma-
larda ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik 
alarak 9 puan topladı. Koronavirüs 
nedeniyle lige verilen arada ka-
rantina dönemini nasıl geçirdiğini 
anlatan 1922 Konyaspor’un başa-
rılı futbolcusu, Can Demir Aktav, 
“Genelde karantina dönemini evde 
geçiriyorum. Arkadaşlarımın çim 
sahası var. Bir gün orada koşu ve 
topla çalışma idmanını yapıyorum. 
Bir gün evde hocalarımızın bize 
gönderdiği program eşliğinde ça-
lışıyorum. Dışarıya çıkmıyorum. 
Bize verilen program dahilinde 
antrenmanlarımı sürdürüyorum.” 
İfadelerini kullandı

İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK
1922 Konyaspor’un sezon ge-

nelindeki performansı hakkında 
konuşan Can Demir Aktav, “İlk yarı 
gözlemlediği kadarıyla yönetimsel 
sıkıntılar yaşanmış. İkinci yarı ise 
yönetim ve teknik kadronun değiş-
mesiyle ve devre arasında takıma 
katılan oyuncularla yeni bir düzen 
kuruldu. İlk yarı takımda yeterli 
şans bulamayan ve takıma küsen 
oyuncularla özel olarak ilgilenildi. 
Seddar, Güray ve Kadem tekrardan 
takıma kazandırıldı. İlerde oynayan 
Seddar ve Güray’ın kazanılması 
takıma olumlu yansıdı. Biz de sa-
vunmada sağlam durunca başarı 
geldi. İlk ve ikinci yarıdaki farkın 
tamamen oyuncu ve teknik ekip ça-
lışması olduğunu söyleyebiliriz. İyi 
bir çıkış yakaladık. 13. sıraya kadar 
yükseldik. Küme düşme hattından 
da kurtulduk.” diye konuştu.

KONYALI OLDUM
Yeşil-Beyazlılardaki perfor-

mansı hakkında da açıklamalar-
da bulunan 25 yaşındaki futbolcu 
“Sezona Sancaktepe’de başladım. 
Geçen sezondan kart cezalısı oldu-
ğumdan dolayı ilk hafta oynayama-
mıştım. Ardından takımın iyiye git-
mesi benim süre bulamama neden 
oldu. Üst sıralara oynayan takım-
larda ve iyi sonuçlar alan takım-
larda iskelet kadro değişmez. 1922 
Konyaspor’un eski futbolcusuyum. 
Genç yaşta başlayıp uzun yıllar 
burada forma giydim. Adanalı ol-
mama rağmen 10 yıldır Konya’da 
olduğum için artık kendimi Konyalı 
gibi hissediyorum. Eşim de Kon-
yalı buraya taşındım. Benim yine 
hedefim 1922 Konyaspor’da iyi bir 
performans sergileyip artık üst ta-
kımlarda mücadele etmek. Devre 
arasında takıma dahil oldum 11 
maç oynadım şu ana kadar. 11 
maçlık süreçte performansımın iyi 
olduğunu düşünüyorum.” ifadele-
rini kullandı. 

TARİHİNİN EN İYİ 
KONYASPORU’YDU

Profesyonel futbol kariyeri ve 
1922 Konyaspor’daki sürecini an-
latan başarılı stoper, “1922 Kon-
yaspor’da 5 sene profesyonel ola-
rak oynadım. Ondan öncesinde de 
burada altyapıda oynadım. Ben, 
Ahmet Önay, Ömer Ali Şahiner ve 
Ahmet Sabri 1922 Konyaspor’un 
altyapısından çıktık. Altyapıdan 
çıkan futbolcuları A takımda sı-
kıntılı süreçler bekler. Ancak ben 
böyle bir sıkıntı yaşamadım. Genç 
yaşta 5 sene full oynadım. Bu kar-
şılaşmalarda da iyi performans 
sergileyince Konyaspor’a transfer 

oldum. Aykut Kocaman ve Ahmet 
Şan, o dönem sık sık bizleri izle-
meye geliyorlardı. O sene de bizim 
şansımıza Konyaspor tarihinin en 
iyi sezonunu geçiriyordu. Ziraat 
Türkiye Kupası’nın sahibi oldular. 
O sezon ardından Avrupa’da çok iyi 
işler yaptığı sezonda takımdaydım 
ancak forma şansı bulmakta zorluk 
yaşadım.” dedi. 

ADANA DEMİRSPOR’A 
GİTMEM HATAYDI

Konyaspor’dan ayrılarak 
Adana Demirspor’un yolunu tu-
tan Can Demir Aktav, o süreci ve 
Adana Demirspor’dan sonraki 
süreci de anlattı. Başarılı stoper, 
“Konyaspor’dan ayrılarak Ada-
na Demirspor’a gitmem hataydı. 
Konyaspor’da yeterli forma şansı 
bulamadığım için takımdan ay-
rıldım. Ancak 1 sene daha bekle-
seydim, fırsat ayağıma gelecekti. 
Fakat Adana Demirspor’un o sezon 
beni çok istemesi ve Konyaspor’da 
yeterli süre bulamayışım Adana 
Demirspor’a transferimi gerçek-
leştirdi. Adana Demirspor beni çok 
istemesine rağmen orada da forma 
şansı bulmakta zorluk çektim. Ar-
dından Tuzlaspor’da yarım devre 
futbol oynadım. Akabinde San-
caktepe’ye transfer oldum. San-
caktepe’de 1.5 yıl kaldım. Devre 
arasında oradan ayrıldım ve 1922 
Konyaspor’a transfer oldum. Bu sü-
reçteki hatam Konyaspor’dan ayrı-
lıp Adana Demirspor’a gitmemdi.” 
ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SIÇRAMA YAPMAK 
İSTİYORUM

Sezona Sancaktepe’de baş-
layan Can Demir Aktav tekrardan 
1922 Konyaspor’a gelmesindeki 
nedeni ve o süreci anlattı. Can 
Demir, “Uzun yıllar forma giydi-
ğim 1922 Konyaspor’a tekrardan 
dönmemdeki amacım tekrardan 
bir sıçrayış yakalamak. Evim Kon-
ya’da ailem burada. Eşim Konyalı 
birinci nedenim o. İkincisi ise Salih 
Hoca burada. Mesut Erçetin hoca-

mız burada. En büyük etkenlerden 
biri de değer verdiğim hocaların 
burada olması.” dedi.
DEĞİŞİM TAKIMA KATKI SAĞLADI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele eden 1922 Konyaspor’un 
ilk yarı ve ikinci yarı kıyaslaması-
nı yapan Can Demir Aktav, önemli 
açıklamalarda bulundu. Can De-
mir, “Teknik ekibimizin ve yöneti-
min değişmesi 1922 Konyaspor’u 
tekrardan birbirine kenetledi. İlk 
yarıda aldığım duyumlara göre fut-
bolcu arkadaşlarım yönetim anla-
mında sıkıntılar yaşamış. İlk yarıda 
takımın tesis ortamı yokmuş. Ant-
renmandan antrenmana ve maçtan 
maça takım toplanıyormuş. Seddar 
ve Güray’la oturup konuştuğumda 
birbirimizi tanımıyorduk. Sonradan 
tanımaya başladık diyorlardı. An-
cak şu an biz antrenman saatinden 
önce tesiste oluyoruz. Birbirimize 
takılıyoruz. Beraber sık vakit ge-
çiriyoruz. Antrenman bittikten 2-3 
saat sonra dağılıyoruz. İlk yarıda 
bunlar yoktu. Salih Hoca ve ekibi 
bunları yapmayı, takımı birbirine 

bağlamayı başardı.  İkinci yarıda 
yönetimin ve teknik kadronun de-
ğişmesi takıma olumlu katkı sağla-
dı. Yönetimimiz ve hocalarımız çok 
iyi niyetliler. Biz hem takım olduk. 
Hem de bir aile olduk.” ifadelerini 
kullandı. 
KONYASPOR OLMAZSA TFF 1.LİG

Gelecek hedeflerinden de 
bahseden başarılı oyuncu konuş-
masına şöyle devam etti: “Şu an 
gerçekleştirebilirsek en büyük ba-
şarımız 1922 Konyaspor’u ligde 
tutmamız olacak. Koronavirüsten 
dolayı ne yapacağımız liglerin du-
rumu henüz belli olmadı. Benim 
hedefim Konyaspor’u tekrardan 
yakalamak. Ancak Konyaspor’u 
yakalayamazsam da TFF 1. Lig’de 
oynayan takımlardan birine trans-
fer olmayı hedefliyorum. Artık 2. 
Lig’de oynamak istemiyorum. Bir 
üst ligde kendimi göstermek isti-
yorum. 

ŞANSSIZLIK YAŞANDI
İttifak Holding Konyaspor’un bu 

sezonki başarısından da bahseden 
Can Demir Aktav, şunları söyle-

di: “Konyaspor iskelet kadrosunu 
korudu. Başarılı olduğu sezondaki 
kadrosunu da korudu. Ama bu sene 
bir kısmetsizlik var. Yeni yönetimin 
de takıma çok büyük bir desteğinin 
olduğunu duyduk. İyi hocalar vardı. 
Seyirci bakımından da dolu tribün-
lere oynayan bir stat ancak dediğim 
gibi bir şanssızlık oldu. Pozisyona 
girmekte ve gol yollarında sıkıntı 
çektiklerini düşünüyorum.” 

SABIRSIZLAR
Genç sporculara da tavsiyeler-

de bulunan başarılı stoper, “Genç 
sporcuları gözlemlediğim kadarıy-
la sabırsız olduklarını düşünüyo-
rum. Hemen forma gelsin olsun 
bitsin düşüncesindeler. Biz de öyle 
bir şey yoktu. Yeri geldiğinde uzun 
zaman takımdan uzak oluyorduk. 
Ancak kendimizi hep hazır tutuyor-
duk. Gençlerin de çok çalışması 
gerek. Mücadele etmeleri gerek. 
Fakat bunu çok göremiyorum. Ça-
lışmayı sevmeyen bir jenerasyon 
var. Yetenekli futbolcular çıkıyor 
ama günümüz futbolu artık takım 
oyununa ve güç eğilimli bir spora 

döndü.” ifadelerini kullandı. 
AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM

Boş vakitlerinde ne yaptığını 
anlatan 1922 Konyaspor’un stoperi 
Can Demir Aktav, boş zamanlarım-
da daha çok ailemle vakit geçiri-
yorum. Konsol oyunu oynuyorum. 
Eşimle beraber puzzle yapıyoruz. 
Resim çiziyorum, Bu süreçte evde 
kalmaya özen gösteriyorum. Kedi-
lerimiz var onlarla vakit geçiriyo-
rum.” dedi. 

CİMRİ DEĞİLİM TUTUMLUYUM
Takımın en cimri ismi olarak 

kabul edilen Can Demir, bu konu 
hakkında da konuştu. Can Demir 
Aktay, “Bu konu hakkında yani ben 
daha yeni evlendim. Yeni evlenen-
lerin masrafı olur. Bu dönem bazı 
konulardan dolayı maddi konular-
da da sıkıntılar yaşadım. Takım ar-
kadaşlarımın bu söylemi hakkında 
takılmıyorum dediklerine. Çünkü, 
onları çok seviyorum. Ondan dola-
yı alınmıyorum. Cimri değilim ama 
yeni evlendiğim için ve masrafla-
rım olduğu için bu aralar tutumlu-
yum.” ifadelerini kullandı. 

BENİ CELAL CİMRİ YAPTI
Yeşil-Beyazlı takımda futbol-

cuları tek kelimeyle özetleyen Can 
Demir, ‘Takımda en neşeli kim’ 
sorusuna, “En neşeli isim olarak 
kendimi, Celal Hanalp’i, Kadem’i, 
Seddar’ı ve Ekrem Kayılıbal’ı söy-
leyebilirim.” dedi. Takımdaki en 
duygusal ismi de açıklayan başarılı 
oyuncu en duygusal ismin Burak 
Saban ve Seddar Karaman oldu-
ğunu belirtti. Takımdaki en cimri 
ismi de açıklayan Can Demir en 
cimri futbolcunun ise Celal Hanalp 
olduğunu vurguladı. Başarılı sto-
per, “Beni Celal cimri yaptı.” dedi. 
Takımda en hırslı kim sorusuna ise 
Can Demir, şu şekilde yanıt verdi: 
İkinci yarı itibariyle bütün takım 
hırslı. Herkes terinin son damlası-
na kadar mücadele veriyor.” Salih 
Eken hakkında da konuşan başarılı 
stoper, “Çok karakterli bir insan. 
Saygınlığı ve efendiliği çok üst dü-
zeyde. Sağ bekte ya da sağ kanatta 
oynasaydım kesinlikle idolüm Sa-
lih Eken olurdu.” dedi.
 n İLHAN ATLI

‘AİLE GİBİ OLDUK’
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor’da devre arasında takıma geri dönen başarılı futbolcu 
Can Demir Aktav, Konya Yenigün Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Can Demir, “İkinci yarı takımdan ziyade iyi 

bir aile olduk. 1922 Konyaspor’u ait olduğu yere taşımak için mücadele veriyoruz.” dedi
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‘Bu sezon ligde düşme olmamalı’
MKE Ankaragücü Kulübü Baş-

kanı Fatih Mert, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını önlemleri kapsa-
mında bu sezon artık liglerin devam 
etmesinin zor olduğunu belirterek, 
“Bu sene ligden düşme olmamalı.” 
dedi.  Fatih Mert, yaptığı açıklamada, 
sarı-lacivertli futbolcuların bu süreçte 
evlerinde kalarak kendi imkanları da-
hilinde antrenmanlarını sürdürdüğünü 
vurgulayarak, “Futbolcularımız teknik 
direktörünümüzün verdiği talimatlar 
doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Te-
sislerimize de çok az sayıda persone-
limiz mecburi işler nedeniyle geliyor. 
Personelimizi sokağa çıkarmamak 
için kulübümüzde bütün önlemleri al-
dık.” diye konuştu. Başkan Fatih Mert, 
liglerin tekrar ne zaman başlayacağı-
na ilişkin de “Bu şekilde ligin nisan ayı 
içerisinde başlayacağına inanmıyo-
rum, başlayamaz. Çünkü örnekler var; 
Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe’de 
var, Hes Kablo Kayserispor’da böyle 
bir haber var. Yurt dışına giden teknik 
direktörler var. Bunların zaten iyileş-
me süreci, artı geldiklerinde de karan-
tina süreci...Şimdi zaten bunlarla ilgili 
bir şey yapılsa nisan sonunu bulur.” 
ifadelerini kullandı.

“BU SENE BU LİGİN OYNANMA 
İHTİMALİ ZOR GÖRÜNÜYOR”
Henüz Kovid-19 salgınının en üst 

noktaya ulaşmadığını, sürecin nasıl 
devam edeceğinin netlik kazanmadı-
ğını aktaran Fatih Mert, “Avrupa’da 
daha kötü salgın var. Biz alınan karara 
uymak zorundayız. Devletimiz nasıl 
derse biz ona göre hareket etmek zo-
rundayız. Artık bu sene liglerin devam 
etmesinin zor olacağını düşünüyorum. 
Yani bu sene bu ligin oynanma ihti-
mali zor görünüyor.” şeklinde görüş 
belirtti. Futbol yetkililerinin halen lig-
lerin başlamasına yönelik tarih vere-
mediğini vurgulayan Fatih Mert, şöyle 
konuştu: “Gençlik ve Spor Bakanımız 
da Sağlık Bakanımız da kesin bir tarih 
veremiyor. UEFA Başkanı’nın açıkla-
maları vardı; o da kesin bir şey söyle-
yemiyor; üç senaryodan bahsediyor, 
uygulanmazsa bu senenin yok sayıl-
masını söylüyor. Şimdi Türkiye’de 
Avrupa ülkelerinden iklimsel şartlar 
daha farklı haziran ayında burada maç 
oynanmaya kalkıldığı zaman 30-35 
derece sıcaklık olan iller var. Bunların 
hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Biz 
kendi görüşümüzü söylüyoruz ama 
bekliyoruz tabii ki. Bu işin kararı Tür-

kiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dı-
şında UEFA ve FIFA’dan gelecek. Biz 
de gelecek kararı bekliyoruz.” 
“LİGLER 21 TAKIMLA OYNANMALI”

Süper Lig’in bu sezon ne olaca-
ğıyla ilgili Fatih Mert, “Bu işin hakka-
niyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. 
Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. 
Lig’den Süper Lig’e, 2. Lig’den 1. 
Lig’e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 
takım oynanmalı bir sene sonra düşen 
takım 4 olur ona göre bu denge bir 
şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak 
isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabi-
lir.” dedi. 

Fatih Mert, şöyle devam etti: “Av-
rupa’nın birçok ülkesinde ligler 20 ta-
kımla oynanıyor. Premier Lig, Fransa 
ligi 20 takımla oynanıyor. İtalya ligi 
Seri A 20 takımla oynanıyor. La Liga 
20 takımla oynanıyor. Türkiye’de de 
bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye 
bir takım düşerek 20 takıma çevrilmiş 
olabilir. Alttaki takımların da bu şekil-
de 1. ve 2. ligden gelecek takımların 
da hakkı yenilmemiş olur.” 

“ŞAMPİYONLUK PLAY-OFF İLE 
BELİRLENEBİLİR”

Süper Lig’de şampiyonun nasıl 

belirleneceğine ilişkin de Fatih Mert, 
şunları dile getirdi: “Şampiyonluk ya-
rışında 4 takım görünüyor. Bu 4 takım 
seneye ligler başlamadan bir-iki haf-
ta önce bir play-off yapabilir, neden 
olmasın. Deniyor ki TFF’nin kuralları 
içerisinde yok. Yani şu yaşadığımız or-
tamla ilgili de dünyanın hiç bir yerinde 
böyle yazılı bir kural yok. Şimdi biz iş 
yerlerimize gidemiyoruz, iş yerlerimizi 
açamıyoruz evden dışarı çıkamıyoruz. 
Ben Ankara’da 75 yaşında babam 
ve annemin yanına gidemiyorum. 
Aramızda iki kilometre mesafe var. 
Evlerine gidip göremiyorum, çünkü 
taşıyıcı olabiliriz diye. Yani dünyada 
bugüne kadar bilinen 200 senedir ya-
şanmamış bir olay yaşanıyor, belki 
daha kötüsü yaşanıyor. Şimdi ‘TFF 
kurallarında yok’ diye olmaz diye bir 
şey yok. Burada hakkaniyet ölçüsünde 
ligden düşme kaldırılabilir. Bu sene 
için alttan gelecek takımlar bir üst 
lige çıkarılabilir.”  Fatih Mert, ligin 
devam etmesi halinde yazın maçla-
rın oynanmasının çok zor olacağını, 
ağustos ayında önümüzdeki sezonun 
futbol takvimi öncesinde kısa bir play-
off müsabakasının yapılmasının daha 
doğru olduğunu kaydetti. n AA

TFF Süper Lig’de 2013-2014 sezo-
nundan beri mücadele eden temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’e 
çıktığı o sezondan beri evinde ilk defa bu 
kadar kazanamama serisi elde etti. Süper 
Lig’de 26 hafta sonunda 26 puanla 14. 
sırada bulunan Anadolu Kartalı, bu sezon 
evinde çıktığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet 
alabildi. Sahasında Kayserispor’u son 
dakika golüyle 2-1 yenebilen Yeşil-Be-
yazlılar, bir de ligler ertelenmeden önce 
sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 
1-0’lık sonuçla mağlup etti. 2013-2014 
sezonundan beri sahasında konuk ettiği 
rakiplerine cehennemi yaşatan ve kendi 
evinde rakiplerine kolay kolay boyun eğ-
meyen Konyaspor’da, bu sezon iç saha 
kabusu yaşanmaya devam ediyor. Ligde 
en büyük kozu iç sahada taraftarı olan 
Konyaspor’da bu sezon işler tamamen ter-
sine döndü. Kendi evinde galip gelmekte 
zorlanan Anadolu Kartalı, deplasmanlar-
da aldığı puanlarla ayakta duruyor.

EV DEPLASMANA DÖNDÜ
Süper Lig’e yükseldiğinden beri iç 

saha karnesi başarılı olan İttifak Holding 
Konyaspor’da, bu sezon normal sezonla-
rın aksine durgunluk yaşanıyor. Sahasın-
da kazanmakta zorlanan Yeşil-Beyazlılar, 
önceki sezonlarda genellikle deplasman 
ekiplerini sahasından eli boş gönderen 
temsilcimiz bu sezon ise rakipleri karşı-
sında kendi evinde gol atmakta dahi zor-
lanıyor. 

Ligde iç saha performansında 2 galibi-
yetle son sırada bulunan temsilcimiz içer-
deki maçlarda, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 
5 mağlubiyetle alarak iç saha performansı 
en kötü takım konumunda bulunuyor. 
İttifak Holding Konyaspor, deplasman-

lardaki karşılaşmalarda ise 3 galibiyet 5 
beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak iç saha 
performansına göre daha iyi bir istatistik 
elde ederek deplasmanlarda aldığı puan-
larla yarışını sürdürüyor. Süper Lig’de iç 
sahada en başarılı ekipler, topladığı 31’er 
puanla Galatasaray ve Sivasspor olurken, 
deplasmanlarda en başarılı ekipler ise 
topladıkları 23’er puanla Trabzonspor ve 
Medipol Başakşehir oldu.

DEPLASMANDA ALINAN PUANLAR 
AYAKTA TUTUYOR

TFF Süper Lig’de bu sezon ligde kal-
ma adına mücadele veren İH Konyaspor, 
deplasmanlarda iç sahaya nazaran daha 
çok puan topladı. 

Anadolu Kartal’ı iç sahada 12 puan 
toplarken, deplasmanda ise 14 puan top-
layarak 26 hafta sonunda 26 puan toplaya-
rak 13. sırada yer aldı. 

Süper Lig’de bu sezon çoğu karşılaş-
mada oyunun kontrolünü elinde bulundu-
ran Yeşil-Beyazlılar gol yollarında sıkıntı 
çekmesinden dolayı bir türlü galibiyete 
uzanamadı. Konyaspor bu sezon ligde sa-
dece 21 gol attı. Ligde bu istatistik bakı-
mından da son sırada bulunan Anadolu 
Kartal’ı Forouk Miya’nın sakatlığının ar-
dından meşin yuvarlağı, filelerle buluştur-
makta zorlandı. n SPOR SERVİSİ

Kale yıkıldı
TFF Süper Lig’de mücadele eden temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da iç saha kabusu yaşanıyor. 

Süper Lig’de sahasında 13 maça çıkan Anadolu Kartalı sadece Kayserispor’u ve Fenerbahçe’yi yenebildi. 
Yeşil Beyazlılar, önceki sezonlarda rakiplerine kabusu yaşattığı iç saha egemenliğini kaybetti

RPS
Muslera’dan sağlık 
çalışanlarına destek

Albayrak 
taburcu edildi

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Mus-
lera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi’ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman 
desteğinde bulundu.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Tür-
kiye’yi de olumsuz etkilediği bu dönemde Galatasaray’ın 
başarılı kalecisi Muslera ve eşi Patricia’dan anlamlı bir 
bağış geldi. 33 yaşındaki oyuncu ile eşi, Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ekipman yardımında bulundu.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama 
yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Dr. Hakan Tutar, “Fernando Muslera ve eşi Patricia Mus-
lera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne virüsten korun-
mayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unu-
tulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine 
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 
günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu 
olduğunu açıkladı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve Baş-
kan Yardımcısı Yusuf Günay’ın ardından Abdurrahim Al-
bayrak’tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim 
Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından 
hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam 
edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, “14 
gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hasta-
neden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına 
evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm 
sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen siz-
lere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyo-
rum” dedi. n İHA

Kulüplerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Süper Lig Kulüpleri Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoağn tarafından başlatı-
lan Milli Dayanışma kampanyasına destek 
olmaya başladı. Süper Lig kulüpleri kam-
panyanın faaliyete geçmesinin ardından 
önemli bağışlarda bulundu.

BAŞAKŞEHİR’DEN 2 MİLYON LİRA
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, 

koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan 
dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 
bin TL bağışladıklarını açıkladı. Medipol 
Başakşehir’den koronavirüs ile mücadele 
kapsamında başlatılan dayanışma kam-
panyasına destek geldi. Turuncu- lacivertli 
kulüpten yapılan açıklamada koronavirüs 
ile mücadele döneminde yardıma muhtaç 
olan ailelere yönetim kurulundan 1 milyon 
14 bin TL, futbolcu, teknik ekip ve personel-
den de 1 milyon TL olmak üzere toplamda 
2 milyon 14 bin TL’lik bağış yapılacağı du-
yuruldu. Başakşehir’in resmi sosyal medya 
hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama-
da şu ifadeler yer aldı: “Tüm dünyayı etkisi 

altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlattığı milli dayanışma kampan-
yasına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 
olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin 
ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışma-
sına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 
1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik 
ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon ol-
mak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile 
katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de dev-
letimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor 
günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. 
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.”

GÖZTEPE’DEN 1 MİLYON LİRA
Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma 
Kampanyası’na destek vererek, 1 milyon 
TL bağış yaptı.

İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göz-

tepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 
destek verdi. Kampanyaya destek veren sa-
rı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet 
Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 
milyon TL bağış yapma kararı aldı.

KAYSERİSPOR’DAN 200 BİN LİRA
Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyası’na 196 bin 600 
TL ile destek verdi. Süper Lig ekiplerinden 
Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından başlatılan Milli Daya-
nışma Kampanyası’na destek verdi. 

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, 
“Biz millet olarak ne badireler atlattık; birlik 
olup bu salgını da an az yara ile atlatacağız. 
Biz bize yeteriz diyoruz, 1966’da kurulan 
şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 
bin 600 TL ile katılıyoruz” dedi. 
n SPOR SERVİSİ




