
Ekmek fırınları 
önlemi artırdı

AK gençlik 
yardıma koşuyor

Konya Fırıncılar Odası Başkanı 
Vedat Honça, “Fırınlarda hijyen 

şartları altında dezenfektan işlem-
lerini yaptık. Fırınlardaki çalışan-
larımız boneler, maske, eldiven 

kıyafetlerini yenileyerek sağlıklı bir 
şekilde çalışıyor” dedi.

n HABER SAYFA 5’TE

İçişleri Bakanlığı tarafından 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 

65 yaş ve üstü vatandaşlar için 
sokağa çıkma yasağı bulunuyor. 

AK Partili gençler yaşlıları ve 
kronik hastaları bu zorlu süreçte 
yalnız bırakmıyor ve ihtiyaçlarını 
gideriyor. n HABER SAYFA 5’TE
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Şimdi vefa zamanı
İyi sürücüler 
Zirve’de yetişiyor

‘Biz Bize Yeteriz, 
şifa olsun Türkiyem’07 İş dünyası zorluğu

aşmaya kenetlendi

Son birkaç günde yurtdışından ve farklı şehirlerden çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığı Beyşehir 
ilçesinin Esence Mahallesi, Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararla karantina altına alındı!

Mahalle karantinada! 
MAHALLEYE GİRİŞ
ÇIKIŞ YASAKLANDI!

Beyşehir’e bağlı Esence Mahallesi, 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı 
karar uyarınca ikinci bir emre kadar 
resmi olarak karantinaya alındı. Yer-
leşim yerindeki vatandaşların çıkışı 
yasaklanırken, dışarıdan da mahalle-
ye girişlere izin verilmiyor. Jandarma 
ekipleri gece saatlerinden bu yana 
yerleşim yerinin giriş ve çıkışlarında 
nöbet tutuyor. İlçe genelinde ciddi 
bir dezenfekte çalışması yapılıyor.

1 POZİTİF, 3 SONUÇ 
BEKLEYEN VAKA VAR!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye 
göre, Esence Mahallesi’ne son 
günlerde yurtdışından ve Türkiye 
genelinden çok sayıda vatandaş 
giriş çıkış yapmıştı. Hastalık belirti-
lerinin ortaya çıkması ile hastaneye 
giden bir vatandaşta sonucun 
pozitif çıktığı, şu an yoğun bakımda 
olduğu, onunla temas eden 3 kişinin 
daha hastanede yoğun bakıma alın-
dığı öğrenildi.  n HABER MERKEZİ

ÇALIŞMALAR
TAKDİRE ŞAYAN

TİCARETTE YENİ 
TREND E-İHRACAT 

İYİ BESLENİN VE 
HAREKET EDİN! 

Necipoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız, koro-
navirüsten dolayı yaşanan zor günler vesilesiyle bir açıklama 
yaptı. Türkiye’nin birçok krizin üstesinden gelerek atlattığına 

dikkat çeken Kulaksız, “Corona vakasının da üstesinden 
geleceğimizden eminim. Başta Cumhurbaşkanımız olmak 

üzere bakanlarımızın ve yerel yöneticilerimizin çabaları 
takdire şayandır” dedi. n HABER SAYFA 10’DA

Koronavirüsün daha çok Avrupa’yı etkisi altına alması 
Türkiye’nin ihracatında büyük olumsuzlukları getiriyor ancak 
e-ihracatla bu durum fırsata dönüştürülebilecek. Özellikle 

KOBİ ölçeğindeki ihracatçıların ıskalanmaması gerektiğinin 
altını çizen Akademisyen-Dış Ticaret Uzmanı Mutlu Yılmaz, 

ihracattaki yeni trendin “e-ihracat” olduğunu söyledi. 
n HABER SAYFA 3‘TE

Türkiye koronavirüse karşı ortak mücadele bilinciyle 
hareket ederken ev karantinasında sağlıklı beslenmenin 
önemi de giderek artıyor. Uzmanlar bu dönemde sebze 
ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat 
çekiyor. Ayrıca uzmanlar hareketsiz kalınmaması nokta-

sında uyarıyor.   n HABER SAYFA 4’TE
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Eğitimde önemli noktalardan birinin de sürücü eğitimi olduğuna dikkat çeken Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, bu konuda Türkiye’de önemli ciddi bir eğitim uygulandığını söyledi 

‘İyi sürücüler yetiştiriyoruz’
Son yıllarda toplumun artan 

ihtiyaçlarına karşılık ülkedeki araç 
sayısında büyük bir artış yaşandı. 
Bu durum, sürücülerin eğitiminin 
de iyi olması gerektiğini ön pla-
na çıkardı. Bundan dolayı ehliyet 
almak isteyen sürücü adaylarına 
yönelik son yıllarda önemli yenilik-
ler ve değişiklikler getirildi. Hem 
teorik derslerde hem de direksiyon 
derslerinde yapılan önemli uygu-
lamalar neticesinde iyi bir sürü-
cü olamayan adaylar sınavlardan 
geçemiyor. Bu anlamda her bir 
adayın trafiğe çıktığında iyi birer 
sürücü olabilmeleri için gerek şart-
ları sağlaması gerekiyor. Burada 
da sürücü kursları devreye giriyor. 
Yapılan değişiklikler ve yeniliklere 
ayak uyduran sürücü kursları da 
önemli bir eğitim vererek, dona-
nımlı sürücüler yetiştiriyorlar.

SÜRÜCÜ EĞİTİMİ DİĞER 
KURSLARDAN FARKLIDIR 

Eğitim noktasındaki önemli bir 
ayağın sürücü eğitimleri olduğunu 
belirten Zirve Sürücü Kursu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, 
Zirve Sürücü Kursları olarak 18 yıl-
dır sektörün içerisinde olduklarını 
söyledi. Sürücü kurslarının eğiti-
minin diğer kurslardan ayıran fark-
lılıklarının olduğunu vurgulayan 
Dündar, “Bir bilgisayar kursu, bir 
daktilo kursu, bir dikiş kursu gibi 
kurslar değerlidir fakat bu sadece 
eğitim alan şahsı ilgilendirir. Sürü-
cü eğitimi öyle değil. Sürücü eği-
timi alan biri trafiğe çıkıyor, hem 
kendi canı ve malı söz konusu hem 
diğer insanların ve canlıların canı 
söz konusu. Bir sürücü karayoluna 
çıkıyor, yayalar var, raylı sistem 
var, diğer araçlar var. Bunların 
içerisinde siz araç kullanacaksınız. 
Dolayısı ile çok iyi bir eğitim almış 
olmanız gerekiyor” diye konuştu.  

SÜRÜCÜLERE İYİ BİR
 EĞİTİM VERİLİYOR 

“Bizim eğitimde en başarılı 
olduğumuz alan sürücü kursla-
rındaki eğitimdir” diyen Dün-
dar, sürücü kurslarının işleyişi ve 
verdikleri eğitimle ilgili detayları 
paylaştı. Sürücü kurslarına mü-
racaat eden vatandaşların buraya 
resmi birtakım evraklarla geldiği-
nin bilgisini veren Dündar, şunla-
rı kaydetti, “Sağlık raporu, kimlik 
bilgileri, savcılık bilgileri, öğrenim 
durumu bilgileri gibi bilgileri geti-
rerek eğitim başlıyor. Eğitim teorik 
eğitimle başlıyor. İlkyardım bilgisi, 
trafik ve araç bilgisi, trafik adabı 
bilgisi, motor bilgisi. Bunları sayar-
ken bundan yıllar önceye gidersek, 

110 sorulurdu, 70’e düştü şimdi 
50 soru soruluyor. Araca bindiği-
nizde zaruri ihtiyaç olan bilgileri 
alıyorsunuz. Bu bilgiler dört dört-
lük öğretilir. Elektronik sınavla bu 
konuların hepsinden sorular çıkar. 
Geçemediğiniz takdirde 4 kere 
sınava girme hakkınız var. Yazılı 
sınavı geçemezseniz direksiyon 
sınavına katılamazsanız. Yazılı sı-
navdan 70 almanız gerekiyor. Ya-
zılı sınavlarda son yıllarda güzel 
gelişmeler artık. Artık ehliyet sı-
navları e-sınav ile yapılıyor. Kon-
ya’da 2 e-sınav merkezi var, biri 
Fatih Endüstri Meslek Lisesi, di-
ğeri de Ticaret Meslek Lisesi’nde. 
Sabah’tan akşama kadar her saat 
başı e-sınav yapılır. Buraya çevre 
illerden de insanlar gelir. Bu siste-
me geçileli 2 yıl oldu. Bu sınavla-
ra girmeden önce öğrencilerimiz, 
kayıtlı olduğu kurslarda derslere 
katılarak bilgi edinirler. Öğrenciler 
kursta toplamda tüm branşlarda 
35 saat ders görmek zorundalar. 
Biz burada hem ders veriyoruz 
hem öğrencilerimize kitap veriyo-
ruz hem de önceki çıkmış sorular 

üzerinden yönlendirme yapıyoruz. 
Bunu iyi bir şekilde yapan öğrenci 
e-sınav’da başarılı olur. İlkyardım 
hocamızın uzman olması gereki-
yor. Ya doktor olacak ya da belgeli 
sağlık personeli olacak. Yine trafik 
ve çevre bilgisi dersinin öğretme-
ni sertifikalı öğretici olmak zorun-
da. Motorlu araç bilgisi dersleri de 
yine yüksekokul mezunu, makine 
mühendisleri veya Milli Eğitim’in 
açtığı kurslara devam ederek ser-
tifika almaya hak kazanan öğreti-
cilerimiz bu derslere girerler. E-sı-
navdan sonra direksiyon başlıyor. 
Her öğrencimize direksiyonu öğre-
ninceye kadar ders verilir. Kaldı ki 
yönetmelikte 12 saat ders verme 
zorunluluğu var. Ancak biz 16 saat 
ders veriyoruz ve sürücü adayı di-
reksiyonda iyi bir dereceye gelir. 
Direksiyon eğitiminde, sinyaller 
kontrol edilir, el freni kontrol edi-
lir, geri park-L park- paralel park 
öğretilir. 

Sürücünün parkları tek ma-
nevra ile yapabilmesi lazım. Yine 
arabayı geriye kaçırmadan, istop 
ettirmeden, patinaj yaptırmadan 
rampada durabilmeyi ve kalkabil-
meyi öğretiyoruz. ‘U’ dönüşü, ışık-
lar, geri gitme, şerit, sürekli çizgi, 
kesik çizgi gibi her detayı öğrenir. 
Tüm bunların eğitimi verilir. Bu 
konuda dört dörtlük eğitim aldık-
tan sonra isimleri Milli Eğitim’e 
veririz ve sınava girerler.  Direk-
siyon eğitimindeki başarımız Av-
rupa’dan bir adım öndeyiz. İlkeli, 
hoşgörülü, toleranslı sürücüler ye-
tiştiriyoruz diyoruz.”

KURALSIZLIK KAZAYI GETİRİYOR
Bu kadar iyi eğitimlere ve sıkı 

denetimlere rağmen Türkiye’deki 

kaza oranlarının neden bu kadar 
yüksek olduğunu değerlendiren 
Dündar, “Bunun cevabının altında 
yatan en büyük mesele; eğitim ve 
kurallara uymamadır. Bizdeki eği-
tim, kurallar ile onlardaki ile aynı. 
Trafik sinyal ve levhaları aynı. Tek 
farkımız şu; onlar kurallara harfi-
yen uyuyor biz uymuyoruz. Yor-
gun araç kullanmak, yanlış yere 
park etmek, kırmızı ışıkta geçmek, 
hatalı sollamak, aşırı hız gibi ku-
ralsızlıklar insanların hatalarından 
kaynaklıdır. Herkes kurallara uysa, 
trafik akışındaki ahengimiz Avru-
pa’dan çok daha iyi oluruz” dedi. 

YAYA ÖNCELİĞİ ÖNEMLİ
“Biz Sürücü Kursları olarak 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıyız” 
diyen Dündar, bu anlamda sürü-
cü kurslarının denetlendiğini dile 
getirerek, “Yarı resmi kurumlarız 
diyebiliriz. Bizim çalışmalarımız, 
teorik derslerimiz, direksiyon ders-
lerimizin tamamı Milli Eğitim’in 
onayından geçer. Oradan imza 
gelmeden biz eğitim yapamayız. 
Ondan sonra da Karayolları dev-
reye girer. Dolayısı ile biz denetim 
ve gözetim altında hizmet veren 
kuruluşlarız. 

Eğitimde bir aksaklık olsa sis-
tem onay vermez. Bu anlamda 
sürücü kursları eğitim anlamında 
oldukça başarılıdır” diye konuş-
tu. İçişleri Bakanlığı’nın yaya ge-
çiş önceliği ile ilgili çalışmasının 
oldukça yerinde olduğuna dikkat 
çeken Dündar, “İçişleri Bakanlı-
ğı’nın başlattığı yaya geçiş önceliği 
çalışması çok güzel oldu. Ben bu 
çalışmayı olumlu buluyorum” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKIF SOLAK

Tevfik Dündar
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Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen koronavirüs, dünya ekonomisini de büyük oranda etkilemiş durumda. Koronavirüsün daha çok 
Avrupa’yı etkisi altına alması ise Türkiye’nin ihracatında büyük olumsuzlukları getiriyor ancak e ihracatla bu durum fırsata dönüştürülebilecek

Dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs, hem kitlesel ölümleri be-
raberinde getiriyor hem de dünya 
ekonomisinde derin yaralar açıyor. 
Bu durumdan Türkiye de büyük 
oranda etkilenecek gibi görünüyor. 
Koronavirüsün Türkiye’nin ihra-
catında en büyük paya sahip olan 
Avrupa’ya kabus gibi çökmesi, Tür-
kiye’nin ihracatını sıkıntıya sokuyor. 
Uzmanlara göre bu sıkıntılı sürecin 
onarılması ise bir hayli zaman ala-
cak. Bunun için Türkiye ekonomisini 
farklı bir dönem bekliyor. Uzmanlar 
bu dönemde e-ticarete dikkat çeki-
yor. Bu süreçte Türkiye’nin e-ticare-
ti değerlendirmesinin büyük avantaj 
sağlayacağı bildiriliyor.

SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZ AŞİKAR
Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Akademisyen, Dış 
Ticaret Uzmanı Mutlu Yılmaz, ko-
ronavirüsün küresel ekonomiye 
büyük zararlar verdiğini söyledi. 
Bu durumdan Türkiye’nin de nasi-
bini aldığını belirten Yılmaz, özel-
likle virüsün Avrupa’yı etkisi altına 
almasının, Türkiye’nin ihracatında 
büyük yaralar açacağının altını çizdi. 
Bu duruma açıklık getiren Yılmaz, 
şunları söyledi, “Özellikle ihracat 
pazarlarımızın yarısını oluşturan AB 
büyük salgınla mücadele ederken 
ilk beş ülke içerisinde 4 tane Avru-
pa ülkesinin olması resmi daha dra-
matik hale getirebilir. İhracatımızın 
birinci sırasında Almanya yer alırken 
sırasıyla İngiltere, İtalya, ABD ve İs-
panya gelmekte. Resmin net olarak 
anlatabilmek adına 2019 yılı ihraca-
tından bazı oranları sizlerle paylaşa-
bilirim. Örneğin; AB 28’e yaptığımız 
ihracatın, toplam ihracat içerisin-
deki payı yüzde 50’ye yakın (geçen 
sene İngiltere AB içerisinde yer al-
maktaydı. AB-İngiltere arasındaki 
ayrılma süreci ticaret bağlamında 
sonuçlanıncaya kadar Gümrük Bir-
liği içerisinde yer almakta). İhracat 
yaptığımız ilk 20 ülke için ihracatı-
mız içerisinde payı yüzde 65,24, ilk 
10 ülke toplam ihracatımızın yüzde 
47,83. İhracat sıralamasındaki ilk 5 

ülkenin toplam ihracat içerisindeki 
oranı ise yüzde 30,24. Dolayısıyla 
bu ilk 20 içerisinde yer alan ülkele-
rin hepsinin bu süreçten ekonomik 
anlamda hasar alması sonucu, 2020 
ihracat resmimiz pekte güzel gö-
zükmüyor. Hatta ihracatta 2020 ve 
sonrası için toparlanma süreci bile 
oldukça zaman alabilir. Sonuçta Bü-
yük hacimli gönderimlerin özellikle 
Avrupa tarafından hem şu an hem 
de kısa gelecekte sıkıntı yaşanacağı 
ve yaşatacağı aşikar.”

E-İHRACAT’A DİKKAT ÇEKTİ
Yaşanan bu olumsuz süreç içe-

risinde Yılmaz e-ihracat’ın önemine 

dikkat çekti. Konuyu anlaşılır kılmak 
adına önce e-ihracat’ın tanımını 
yapan Yılmaz, “Örneğin bir firma 
internet üzerinden yurtdışındaki 
başka bir firmaya ödemesi, sistem 
üzerinden alınmak üzere, bir satış 
yaparsa buna İşletmeden-İşlete-
meye (Business to Business/B2B) 
derken, Bu firmamız ilgili ürününü 
bu sefer yurtdışındaki nihai alıcıya 
satarsa bu sisteme de İşletmeden 
– Tüketiciye/Business to Customer/
B2C) demekteyiz. Ama her hâlükâr-
da internet üzerinden ödemenin 
alınıp yurtdışına satılmasından bu 
sistemin hepsine “E İhracat” de-
mekteyiz” bilgisini paylaştı.
MİKRO İHRACAT DEVREYE GİRİYOR.

“Halk arasında mikro ihracat 
olarak bilinen ve kargo taşımacılığı-
na yönelik mevzuat e-ihracat yapan 
firmalarımıza ayrı bir fırsat sunmak-
ta” diyen Yılmaz, şunları kaydetti, 
“15.000 Euro’yu ve 300 kg’ı geçme-
yen yurtdışına yapılacak gönderim-
lerle alakalı gümrükleme işlemleri 
devletimiz tarafından verilen yet-
kiye istinaden Gümrükleme işlem-
lerini yetki tanınan kargo şirketleri 
yapabilmekte. 

Dolayısıyla ihracatçı firma, her-

hangi bir gümrük müşavirlik şirketi 
ile anlaşmadan, kargo firması, bu 
hizmeti vermekte. Bu kapsamda 
yetkilendirilmiş operatör (yani kar-
go şirketi) ETGB (Elektronik Ticaret 
Gümrük Beyannamesini ) düzenle-
me yetkisine sahip olabiliyor.”

YENİ TREND E-İHRACAT
Artık eskisi gibi yüklü gönderim-

lerin olamayacağı yakın zaman içe-
risinde küçük hacimli gönderimlerin 
öneminin artacağını dile getiren 
Yılmaz, bu kapsamda özellikle KOBİ 
ölçeğindeki ihracatçıların ıskalan-
maması gerektiğinin altını çizdi. Kriz 
dönemimizin ihracattaki yeni tren-
dinin “e-ihracat” olduğunu belirten 
Yılmaz, iş dünyasına bu konuda şu 
tavsiyelerde bulundu, “Öncellikle 
klasik ihracattan farklı bir pazarla-
ma stratejileri uygulamaları gerek-
mekte. Dolayısıyla Dijital Pazarla-
ma tekniklerini iyi kullanabilmek 
burada ayrı bir önem taşımakta. Bu 
süreçte firmalarımız dijital pazar-
lama stratejisi olarak tavsiyelerim; 
Satmak istedikleri ürünler ile ilgili, 
belirledikleri hedef ülkeler ile ilgili 
ülkelerin arama motorlarında en çok 
hangi ürünler tam olarak aranmak-
talar, bunları tespit etmesi gerekir. 
Eğer hedef ülke tespit etmedilerse, 
hangi ülkelerin arama motorlarında, 
kendi ürünleri en çok aranmakta ve 
ona göre strateji geliştirmeleri ge-
rekmekte. 

SEO yönetimi yapabiliyorlarsa, 
Türkçe ifade ile “Arama Motoru 
Optimizasyonu” hedef ülkelerdeki 
arama motorlarında ve öne çıkabil-
me imkanları ve bulunur olunma 
ihtimalleri oldukça yüksek. Günü-
müzde çalışma modeli evden oldu-
ğundan veya çalışma süresi kısaldı-
ğından veya dünya haberleri takip 
edildiğinden, sosyal medya mecra-
larını oldukça profesyonel kullanma-
ları gerekiyor. Son olarak da “Ulus-
lararası Pazar Yeri” platformlarına 
ücretsiz üye olup oradan müşteri 
bulmaları yönünde tavsiyelerim ola-
caktır.”
n  ABDULLAH AKİF SOLAK

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Türkiye son yaşanan süreçte 
devlet millet iş birliğinin örneğini gös-
terdi.

Göstermeye devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle 

yaşanan ekonomik süreç, devleti ha-
rekete geçirdi. Devlet, üzerine düşeni 
yaparak esnafına, tüccarına, memu-
runa, işçisine olan desteğini açıkladı.

İhtiyaç duyulan başlıklarda da 
yapmaya devam edecek.

Lakin…
Bu zor süreçte kapalı kalan işyer-

leri var. Bir de bu işyerlerinde çalışan 
binlerce işçi…

Devlet kendi vatandaşına bana-
necilik oynayamaz.

Oynamadı da…
Önce Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı altgelir grubuna 
1000 liralık destek verileceğini açıkla-
dı. Dün itibarıyla da bu paralar hesap-
lara yatmaya başladı.

Sonra…

Belediyeler eliyle destek çalışma-
ları devam edecekti.

Yine Konya en önde yer aldı ve 
Büyükşehir Belediyesi ‘Konya İçin 
İyilik Vakti’ sloganıyla destek kam-
panyası başlattı.

Konyalı vatandaş, bu slogana 
destek için adeta yarıştı.

Ertesi gün Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ‘Ulusa Ses-
leniş’ konuşmasında ‘Biz Bize Yete-
riz’ kampanyası başlatarak Türkiye’yi 
göreve çağırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi de 
‘Konya İçin İyilik Vakti’ kampanya-
sını Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize 
Yeteriz’ kampanyası ile birleştirerek 
vatandaşı oraya yönlendirdi.

Zira İçişleri Bakanlığı’nın bu tür 
kampanyalar konusunda açıklaması 
çok netti.

Aman Ya Rabbim..
O da ne?
Türkiye seferber oldu…

Türkiye tek yürek 
oldu, Konya tek yürek 
oldu…

Anlaşıldı ki; hakika-
ten ‘Biz Bize Yeteriz’…

Önce Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan 7 maaşını 
bağışladı… MHP Li-
deri Devlet Bahçeli 5 
maaş…

Bakanlar Kurulu çok 
ciddi para…

Milletvekilleri, belediye başkan-
ları…

Vatandaş ise belirlenen SMS nu-
maralarına destek yağdırdı.

Allah’ın izniyle, bu zorlu süreçte 
kimse mağduriyet yaşamayacak.

Merak ettim baktım…
Bu destek sürecinde Konya’dan 

kimler ne kadar bağış 
yapmış?

Bu yazının yazıldığı 
saatlere kadar Konya’nın 
beklenilen isimlerinden 
bir açıklama göreme-
dim.

Kimler vardı, kimler 
bekleniyordu?

Öncelikle Konya’nın 
siyasileri…

Yani milletvekilleri 
ve belediye başkanları…

Ben yine de takip edebildiğim ka-
darını yazayım…

AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı 2 maaş…

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay zaten kendisinin 
ciddi katkıları hem de kampanyanın 
bizzat takipçisi…  

Bağış yaptı mı? diye soranlara 
da cevap vereyim; Evet.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca 1 maaş…

Derebucak Belediye Başkanı 
Mehmet Kısa 1 maaş…

KTO Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bayram Sade 1 maaş…

Benim takip edebildiklerim…
Ha bir de…
Pankobirlik Genel Başkanı Re-

cep Konuk’un yaptığı desteği de 
görmezden gelmek olmaz. Sadece 
maaş değil bu süreçte paket paket 
gıdayı ihtiyaç sahibi ailelere gön-
derdiklerini biliyoruz.

Hepsinden Allah razı olsun…
Da…
Konya bu değil…
Diğer siyasiler, STK başkanları 

nerdeler?
Merak ettim doğrusu…
Hadi bekliyoruz.
STK’lar demişken…

Sosyal medyada başlattıkları olu-
şumu, resmi dernek haline getirerek 
bu süreçte yüzlerce aileye ulaşan 
Hayra Koşanlar, Konya için mihenk 
taşı oldu.

Sadece bu süreç için başlattıkları 
kampanya ile Büyükşehir Belediyesi 
ile de ortaklaşa hareket ederek binler-
ce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefli-
yorlar.

Avuçlarımız patlayıncaya kadar 
alkışlıyoruz kendileriniz.

Yöneticilerini tebrik ediyoruz.
Sırf bu süreçte işsiz kalan hiçbir 

kardeşimiz mağduriyet yaşamasın.
Diğer STK’lara da örnek olsun.
Malum, diğerlerinden henüz cid-

di bir çalışma göremedik. 
Samimiyet işi bu…
Takdir etmek de bize düşer.
Aynı duyarlılığı bekliyoruz…
Hem STK’lardan hem de siyasi-

lerden…
Hadi…

KONYA İÇİN SAMİMİYET VAKTİ!

e-ihracat fırsat olacak

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Kılca’dan ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs 
ile mücadele kapsamında “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattı-
ğı milli dayanışma kampanyasına 
bir aylık maaşını bağışlayarak des-
tek verdi.

‘Biz, tek nefes olmak için hazır 
bekleyen bir milletiz’ diyen Başkan 
Kılca, “Korona virüs salgını nede-
niyle yaşadığımız bu zor süreçten 
olumsuz etkilenen vatandaşları-
mıza katkı sunmak amacıyla bu 
ayki maaşımı bağışlıyorum” dedi. 
Millet olarak birlik, beraberlik, da-
yanışma ve kenetlenme ruhuyla 

hareket ettikleri zaman her türlü 
zorluğun üstesinden geldiklerini 
ifade eden Kılca, “Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de etkisini arttıran 
korona virüs salgınıyla mücadele 
kapsamında her türlü tedbir alındı. 
Bu zorlu dönemde Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem’ kampanyasına bir nebze 
de olsa destek olmak adına 1 aylık 
maaşımı bağışlama kararı aldım” 
dedi.

‘MİLLETİMİZE NE KADAR 
TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR’

Başkan Kılca, “Ülke ve millet 
olarak bugüne kadar karşılaştı-

ğımız her sıkıntının, uğradığımız 
her türlü saldırının üstesinden bir-
liğimize, beraberliğimize, kardeş-
liğimize daha sıkı sarılarak geldik. 
Bizler tek nefes olmak için hazır 
bekleyen bir milletiz. İnşallah ya-
şadığımız sıkıntılı günleri geride 
bıraktığımızda, hatırlayacağımız 
en güzel şeylerden biri de, işte bu 
birlik, beraberlik, kardeşlik, da-
yanışma fotoğrafımız olacaktır. 
Ülkemiz yapılan bu gayretli çalış-
malarla bugüne kadar olduğu gibi 
bu olumsuzluktan da en az etkiyle 
kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa 
Sesleniş konuşmasında “Biz Bize 

Yeteriz Türkiyem” diyerek başlat-
tığı milli dayanışma kampanyasına 
destek olacağımızı ifade ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük gücü, işte bu 
birliği, beraberliği, kardeşliği, da-
yanışmasıdır. Bizler böyle yumruk 
gibi bir arada olduğumuz, bir duva-
rın tuğlaları gibi birbirimize kenet-
lendiğimiz sürece, Allah’ın izniyle, 
bu ülkenin sırtını yere getirebilecek 
hiçbir güç yoktur. Gücü ve duasıyla 
yanımızda dağ gibi duran milleti-
mize ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve 
dayanışma günüdür. Allah birliği-
mizi, beraberliğimizi daim etsin” 
ifadelerini kullandı.n İHA

Türkiye koronavirüse karşı ortak mücadele bilinciyle hareket ederken ev karantinasında sağlıklı beslenmenin önemi 
de giderek artıyor. Uzmanlar bu dönemde sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor 

‘Bağışıklığı güçlendirin, 
hareketsiz kalmayın!’

Türkiye koronavirüse karşı or-
tak mücadele bilinciyle hareket 
ederken ev karantinasında sağlıklı 
beslenmenin önemi de giderek ar-
tıyor. Diyetisyen Nur Açlan, en bü-
yük çözümlerden biri evde kalmak 
olsa da bu dönemde bağışıklığı 
güçlendirmek için sağlıklı yaşamın 
şart olduğuna dikkat çekti. Açlan, 
fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme 
ve kaliteli bir uyku bağışıklık siste-
minin güçlenmesine katkı sağladı-
ğının altını çizdi. 
‘BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 

SAĞLIKLI YAŞAM ŞART’
Bağışıklığı güçlendirmek için 

sağlıklı yaşamın şart olduğuna 
dikkat çeken Diyetisyen Nur Aç-
lan, “Pandemi olarak kabul edilen 
Koronavirüs hastalığı tüm dünya-
da maalesef ki halk sağlığı tehdidi 
oluşturmaya devam ediyor. En bü-
yük çözümlerden biri evde kalmak 
olsa da bu dönemde bağışıklığı 
güçlendirmek için sağlıklı yaşam 
şart. 

Birçok araştırmalarda da kanıt-
lanmış olan Fiziksel aktivite, sağ-
lıklı beslenme ve kaliteli bir uyku 
bağışıklık sisteminin güçlenmesini 
sağlıyor. Şu kadar saat spor ya-
parsak, illaki sadece şu besinleri 
yersek bu hastalığı önleriz diye bir 
yargı kullanmamız yanlıştır çün-
kü hiçbir besin tek başına mucize 
değildir. Bize en yararlı uygulama 
yukarıda da belirtmiş olduğum fi-
ziksel aktivite, sağlıklı beslenme 

ve uykudur. Ve en önemli diğer 
bir konuda kişisel hijyen ve evde 
kalmaktır. Ellerinizi sık sık yıka-
mak, sosyal mesafeyi korumak en 
güzel çözümlerden birisidir. Bağı-
şıklık, organizmanın herhangi bir 
hastalığa karşı savunma gücüdür. 
Doğuştan olabilir, hastalığa geçi-
rerek veya antijeni vücuda vererek 
sonradan da kazanılabilir.  Sağlıklı 
beslenmeye devam ettiğiniz nok-
tada zaten ilk önlemler alınıyor de-
mektir” ifadelerini kullandı.

‘HER ÖĞÜNDE SEBZE VE MEYVE 
TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN’
Bağışıklık sistemini güçlendir-

mek için önerileri de sıralayan Aç-
lan; “7-8 saat kadar uyuyun. Güne 
her zaman başladığınız saat dilim-
lerinde başlayın, daha fazla uyu-
yarak geç saatlerde uyanmayın. 
Güne kahvaltı ile başlayın. Gün 
içinde su tüketiminizi 2 litreden az 
tüketmemeye özen gösterin. Tam 
tahıllı ekmek tüketmeye özen gös-
terin. 

Her öğünde sebze ve meyve 
tüketmeye özen gösterin. Alaca-
ğınız posayla birlikte tüm vitamin 
ve minerallerden faydalanmış ola-
caksınız. Tüm sebze ve meyveleri 
bu dönemde tüketmeye özen gös-
terin, her birinin bağışıklık siste-
mini destekleyici C vitamininden 
zengin olduğu için tüketimlerine 
ağırlık verilmesi gerekir. Kuru 
baklagillerin tüketimine de bu dö-
nemde özen gösterilmelidir. Hafta 

da 2-3 kez tüketilirken, ana öğün-
lerinizde ya da salatalarınızı zen-
ginleştirerek sofralarınızdan ek-
sik etmeyin. Bu dönemde zengin 
protein kaynakları olan kırmızı et, 
kümes hayvanları tüketimlerinin 
de olması gerekir. Balık tüketimi 
de bu dönemde haftada 1-2 kez 
tüketilmelidir. Taze veya dondu-
rulmuş ya da konserve şeklinde 
tüketmenizi öneririm. Yoğurt, 
süt, ayran, kefir tüketin. Probiyo-
tik kullanmak da bu dönemde çok 
önemlidir. İster yoğurtlarınızın 
içerisine doğal probiyotikler yapın, 
isterseniz güvenilir markaların 
probiyotiklerini kullanın. Beslen-
me de kısıtlayıcısı olmayan kişiler-
de doğal antibiyotikler tercih edin. 
Soğan, sarımsak, sofralarınızdan 
eksik etmeyin. Zencefil, pekmez, 
bal, kekik, kırmızıbiber günlük 
beslenmeye eklenmelidir. Sofra-
larınızda ev yapımı turşulara yer 
verin. Basit karbonhidratlardan ve 
paketli ürünlerden bu dönemde 
uzak durulması gerekir. Stres de 
bu dönemde hayatımızda oldukça 
yer alırken sağlığa ve kiloya etkisi 
büyük. Stres, Vücudun çeşitli içsel 
ve dışsal uyaranlara verdiği ortak 
tepkidir” şeklinde konuştu. 

BEDENİNİZİ HAREKETE GEÇİRİN
Evde geçirilen dönemlerde 

bedenlerin harekete geçirilmesi 
gerektiğinin önemine de değinen 
Açlan, şunları kaydetti, “Günlük 
yaşamda karşılaşılan olayların 

ilişkilerindeki baskının sonucu 
hissedilen sıkıntı ya da zorlanma 
durumu olarak tarif edilir. Stresin 
insana psikolojinin yanı sıra birçok 
etkisi vardır. Stres hem zihinsel 
hem bedensel tepkiler hem de 
tıbbı etkilerini sayarak bitmeyecek 
derece de çoktur. Bu da sürekli 
evde olduğumuzdan dolayı bizi sü-
rekli yemeğe ve mutfak da zaman 
geçirmeye itebilir. Bu da doğrudan 
kilo alımına sebeptir. Onun için 
ki bu dönemde paketsiz besinler 
tüketirken, hamur işinden biraz 
daha uzak durarak, meyve, kuru 
meyve ve yağlı tohumları beslen-
menize ekleyin. 

Bu dönemde kilo almamak için 
de dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir 
besin mucize değildir. Bu dönem 
de de çeşitli beslenme önemlidir.  
Sağlıklı beslenme tabağı bu dö-
nem de de beslenmemizde sofra-
larımızda olması şart. Sağlıklı bes-
lenme tabağımızdan kastımız Süt 
ve Süt Ürünleri-Et, Yumurta ve 
Kurubaklagiller-Ekmek ve Tahıl-
lar -Sebze ve Meyveler öğünlerde 
besin çeşitliliğinin sağlanması için 
önemlidir. Çeşitli aktiviteler edi-
nin kendinize bedeninizi harekete 
geçirin, evin içerisinde yürüyüş 
yapın, ip atlayın, mekik çekin, ol-
duğunuz yerde koşun, ruhunuzu 
da doyurmayı unutmayın, kitap 
okuyun, müzik dinleyin, yazı yazın 
ve en önemlisi dua edin.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmut Çimen ve yö-
netim kurulu üyeleri yaptıkları 
toplantı sonrası aldıkları karar ile 
“Gün birlik ve beraberlik günü-
dür. Şimdi vefa zamanı” dedi.

Başkan Çimen yaptığı yazılı 
açıklamasında “Devletimiz mil-
letimizin teşkilatlanmış halidir. 
Hele de milletimizin iradesi ve 
değerleriyle mütenasip mazlu-
ma vefalı zalime kudretli devlet 
şuuruyla hareket ediyorsa Milli 
Dayanışma çağrısı devletin muh-
taçlığından değil milletin isteğini 
organize etme görevindendir. 

Bizler de Sayın Cumhurbaşka-
nımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye 
diye başlatmış olduğu bu anlamlı 
kampanyaya destek vermeyi ken-

dimize bir görev ve emir telakki 
ederiz. 

Aziz Milletimiz tarih boyunca 
vermiş olduğu başarılı sınavlar 
gibi birlik ve beraberlik içerisinde 
Allah’ın izniyle bu musibetten de 
güçlenerek çıkacaktır. 

Başta Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Musa Kazım Ünver ve di-
ğer kurum amirlerimizle istişare-
ler sonucunda Büro Memur-Sen 
Konya ailesinin değerli üyeleri 
olmak üzere asil milletimizi bu 
zor günlerde bir ve beraber olma-
ya, ihtiyaç sahibi ailelerimiz için 
başlatılan Milli Dayanışma Kam-
panyası’na destek olmaya davet 
ediyoruz. Gün birlik ve beraberlik 
günüdür” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de fırınlarda 
denetimler sıklaştırıldı

Kontrolden çıkıp
devrildi: 2 yaralı

Seydişehir Belediyesi ekipleri 
tarafından koronavirüs tedbirleri 
kapsamında yürütülen çalışmalar 
fırınlarda yapılan denetimler ve 
uyarılarla  devam ediyor. Seydişe-
hir Belediyesi zabıta ekipleri halk 
sağlığının korunması ve hijyen 
şartlarının sağlanması amacıyla 
bakkal, market ve fırınlarda dene-
timlerini sıklaştırdı.

Ekmeklerin hijyenik koşullar-
da satılıp satılmadığını denetleyen 
zabıta ekipleri, satıcıların eldiven 
takıp takmadıklarını da kontrol 
etti. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, halk sağlığını ilgi-
lendiren konularla Zabıta ekipleri-
nin denetimlerine devam edece-
ğini kaydetti.

Başkan Tutal, “Ekiplerimiz 
yapmış oldukları denetimler-
de ekmek kasalarının hijyenik , 
servis araçlarının temiz olması, 
çalışanların maske ve eldiven 
kullanmaları, ekmek satışı yapan 
ve kasada para alan kişilerin ayrı 
olması, müşteri ile aralarında sos-
yal mesafelerin korunması ekmek 
tavalarının her gün temizlenmesi, 
kullanılan bezlerin  hergün temiz-

lenmesi , unların paletler üzerinde 
korunması konularında uyarılarda 
bulunuyor” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koravirüs salgını nedeniyle 
hijyen ve dezenfekte konularının 
önemli olduğuna dikkat çeken 
Tutal, “Manav ve pazar yerlerinde 
ekmek satışlarının yapılmaması, 
fırın bacalarının çevre kirliliğine 
karşı bakımının yapılması mar-
ketlerde bulunan dolapların ka-
saya ve personel yakın olup satışı 
direk olarak market personelinin 
yapması gerekmektedir. Ekmek 
önemli. Her gün her ailemizin 
sofrasında bulunuyor. Ekmeğin 
dokunulmaması gerektiğini hepi-
mizin bilmesi lazım. Çok dikkatli 
olmalıyız bu konuda. Vatandaşla-
rımızdan da sağduyu bekliyoruz. 
Biz fırınımızda tüm önlemlerimizi 
aldık.  Uyarılarımız yaptık” dedi.

Ayrıca Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, koronavirüs nedeniyle  
aldıkları kararla doğrultusunda 
esnaf çay ocaklarının tek kulla-
nımlık bardak  kullanması zorun-
luluğunu getirildiğini bu konuda 
ise gerekli önlemlerin alındığını 
kaydetti. n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kulu 
Makas Kavşağı yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Y.O. (30) idaresindeki 35 NHF 51 
plakalı otomobil, kontrolden çıka-
rak yoldan çıkıp devrildi. Kazayı 

ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Ka-
zada yaralanan sürücü Y.O. ile 
otomobilde bulunan Y.D. (28) am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Dyt.Nur Açlan

Mahmut Çimen: Şimdi vefa zamanı
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İnternet’ten bu başlığı sorguladı-
ğımda daha önceden de bu başlığın 
defalarca kullanıldığını gördüm. Ama 
bu başlık genellikle Hac İbadetiyle ilgi-
li olarak kullanılmış. Ama şimdilerde 
Corona belasının meydana getirdiği 
durumla ilgili olarak da kullanılıyor sa-
nırım.

Değerli okuyucularım. Sıklıkla köy, 
tabiat, geçmiş hayatlar, gelenekler gibi 
konularda yazıyorum yazılarımı. Şiirle-
rimde de bu konular üzerinde yoğun-
laşıyorum.

İnsanoğlu, hayatında çok yoğun 
bir şekilde ve farklı konularda mücadele 
ediyor. Yollar yapıyor. Köprüler, tünel-
ler inşa ediyor. Çeşit çeşit konforlu ara-
balar üretiyor. Hava alanları ve uçaklar 
yapıyor. Deniz ulaşım araçları, devasa 
gemiler, mühendislik harikası yatlar 
dizayn ediyor. Akıllı evler yapıyor.  Hat-
ta iş yerinden çıktığında elindeki aletin 
düğmesine basıp evin ısıtma sitemine 
komut gönderip ısıtma sistemlerinin 
çalışmasını sağlıyorlar. Telefonlar, tele-

vizyonlar, bilgisayarlar, robotlar günlük 
hayatımızın birer parçaları.

Bilim dergilerinden birisinde oku-
muştum. İnsanoğlu önce 1898 yılın-
da kulağa hitap eden radyoyu icat etti. 
Daha sonra gözümüze de hitap eden 
televizyon icat edildi 1923’te...  Şim-
dilerde burnumuza hitap eden bir alet 
geliştirmeye çalışılıyormuş. Örnek ola-
rak Japonya’dan canlı yayın yapan bir 
televizyon stüdyosundaki çiçeklerin 
hangisi ekranda görünüyorsa onun 
kokusu yayılacakmış evlerimizin içine. 
Ve daha sonra da diğer duyu organları-
mızın algılayabileceği aletler çıkacakmış 
piyasaya. Işınlanma olayı gibi...

“Haydi canım sende... O kadar da 
olur mu? İmkânı yok bunun” diyenler 
çıkabilir. Çıksın tabi. Çıksın da onu di-
yenlerin; 1897 yılında “ABD’den birisi 
konuşacakmış, Seydişehir Oğlakçı 
Köyü’ndeki biri o sesi dinleyecekmiş” 
şeklinde iddiada bulunan birisine; “hay-
di canım sen de, o kadar da değil yani” 
diyenlerin sonraki düştüğü durumlara 

düşmeyi göze almaları 
gerekir. Yine, 1922 yılında  
“İspanya’daki bir futbol 
maçını biz Türkiye’de otur-
duğumuz yerden canlı bir 
şekilde izleyebilecekmişiz” 
diyen birisine “sen kafayı 
mı yedin, yıkıl karşımdan” 
diyenlerin sonraki düştük-
leri durumlara düşmeyi 
göze almaları gerekir. 

Evet, insanoğlu, yine 
kendi hayatında kolaylık sağlayabilecek 
her türlü teknolojik ürünü üretmeye 
kafa yormuş ve bu kafa yormanın so-
nucu olarak da gerçekten de kafa yor-
duğu her konuda başarılı olmuştur. 

Ne var ki insanoğlu, insanoğlunun 
ruhuna hitap edecek, onu manevi zen-
ginliğe ve mutluluğa erdirecek ürünle-
re, bu ihtiyaçlarına karşılık verebilecek 
üretimlere diğerlerine nazaran kafasını 

çok az yormuştur.
Bunun sonucu ola-

rak da insanları hasta 
etmiş, sonra onları iyileş-
tirmek için ilaç fabrikala-
rıyla ekolojik dengeyi ye-
niden bozmuştur. Böyle 
bir kısır döngüye sok-
muştur dünya hayatını.

İnsanları doğal ha-
yattan koparıp tekno-
lojinin, bedene yönelik 

üretimler yaptığı şehir hayatına yoğun 
bir şekilde sürüklemiştir.

Doğal alanlar boşaltılmıştır. Dağlar 
ıssızlaştırılmış, sular kirletilmiş, göller, 
denizler pisletilmiştir. Soluduğumuz 
hava bile oksijensizlik sinyalleri ver-
mektedir artık.

Ruhumuzu öldürmüştür insanoğ-
lunun yoğun çabaları. Şimdi de ayakta 
iskelet gibi gezen bedenleri öldürmeye 

gayret etmektedir son sürat...
Kim ne der ise desin çağımı-

zın Nuh Tufanı’dır son zamanlarda 
dünyanın yaşadığı durum. İnsanları 

insanlardan, dahası, anayı babayı ço-
cuklarından, çocukları anne ve babala-
rından, kardeşi kardeşinden, akrabayı 
akrabadan uzaklaştırmış, herkes kendi 
canının derdine düşmüştür. “Mahşerin 
provasını” yaşamaktadır dünya adeta.

Bundan sonraki hayat; tokalaş-
maksızın, kucaklaşmaksızın, öpüş-
meksizin, yan yana durmaksızın, omuz 
omuza gelmeksizin, toplu eylemlerden 
uzak bir şekilde sürüp gideceğe benzi-
yor. 

Grup çalışmaları, yüz yüze görüş-
meler, işyeri toplantıları, tayin geceleri, 
düğün yemekleri ve toplantıları, gece 
ve gündüz konvoy ve eğlenceleri, spor 
müsabakaları, seçim mitingleri, salon 
toplantıları, asker uğurlamaları, tatbi-
katlar, savaşlar, gövde gösterileri v.s 
kalabalık icraatlar eski işlevlerini yitire-
cek, bunlara farklı alternatifler geliştiril-

meye çalışılacaktır.
MÖ-MS zaman dilimleri, bundan 

böyle CÖ-CS simgeleriyle de farklı bir 
boyuta taşınacaktır. 

Ruhumuza ve maneviyatımıza hi-
tap eden üretimler önemsenecek, daha 
bir farklı yaşam tarzları uygulanmaya 
başlanacaktır.

Ben, yaşanılan bu son zamanların 
insanoğluna bir ikaz, tarihte yaşanan 
gerek bilime, gerekse dini inançlara 
konu olmuş diğer büyük olaylar gibi 
bu olayın da tarihte çok büyük bir yer 
tutacağını, yine geleceğe ışık tutacağını 
düşünüyorum.

Bu olay insanoğlunun yaşayabile-
ceği son olay olmayacak, eski alışkan-
lıklarını sürdürmeye devam ettiği müd-
detçe daha büyük musibetlerin kapısını 
çalmaya devam edeceğine inanıyorum.

İnsanoğlu sadece boğazı için yaşı-
yor halbuki... Bu kadar çetrefilli bir ya-
şam bu kadar yoğun bir dünya telaşesi 
sadece boğazını doyurmak için oysa.

Allah bizi muhafaza etsin inşallah.

MAHŞERIN PROVASI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Dezenfektan üretimini 
haftalık 15 tona çıkardılar

Ereğli Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğretmen ve öğrenci-
leri, yüzey temizliği için kullanılan 
dezenfektan üretim kapasitesini 
haftalık 15 tona, el dezenfektan 
kapasitesini ise 2 tona çıkardı. 
Milli Eğitim Bakanlığınca korona-
virüs önlemleri kapsamında okul-
ların dezenfeksiyonuna yönelik 
çalışmaları sürüyor.

Okullarda öğrenci ve öğret-
menlerin sağlığını korumak için 
yapılan temizlik çalışmalarının 
yanı sıra kamu kurum ve kuru-
luşlarının dezenfeksiyon çalışma-
larında da öğrenci ve öğretmenler 
tarafından üretilen dezenfektan-
lar tercih ediliyor.

Bakanlığın belirlediği 28 mes-
leki ve teknik anadolu lisesinde, 
günlük 100 tona yükseltilen kapa-
siteyle virüslere karşı en hızlı etki-
yi gösteren hipoklorit dezenfektan 
üretimi yapılıyor. Bu kapsamda 

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin kimya teknolojileri alanı 
öğretmen ve öğrencileri büyük bir 
özveriyle koronavirüse karşı de-
zenfektan üretiyor.

Üretim hakkında bilgi veren 
okulun müdürü Mustafa Sırım, 
“Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
beraber okullarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak için üretmeye başladı-
ğımız dezenfekte ürünlerini, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da 
tedarik ediyoruz. Haftalık 15 ton 
yüzey, 2 ton el dezenfektanı üre-
tim kapasitesine eriştik.” diye ko-
nuştu. 

Öğretmenlerden Fadimana 
Özdoğan ise üretimleri koronavi-
rüs salgını nedeniyle üretimi art-
tırdıklarını belirterek, “İlerleyen 
günlerde okulumuz adına çıkart-
mış olduğumuz ürünlerin marka-
laşma çalışmalarına da başlayaca-
ğız.” dedi. n AA

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüsün ardından birçok iş yerinde önlemler 
üst seviyeye alındı. Ekmek fırınları da koronavirüsüne karşı tedbirlerini en üst düzeyde aldığını belirtildi

Fırınlarda virüse karşı 
önlemler üst düzeyde

AK Partili gençler ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
İçişleri Bakanlığı tarafından 

koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 
sokağa çıkma yasağı bulunuyor. 
AK Parti Konya İl ve İlçe Gençlik 
Kolları günlerini evde geçiren bu 
vatandaşları unutmuyor. AK Partili 
gençler yaşlıları ve kronik hastaları 
bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor 
ve ihtiyaçlarını gideriyor. Konu ile 
ilgili Konya Yenigün Gazetesi’ne 
değerlendirmelerde bulunan AK 
Parti Konya İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Ahmet Murat Koru, vatandaş-
ların kurallara uymasını gerektiğine 
dikkat çekti. “Öncelikle Ülkemizin 
geçtiği bu zorlu süreçte, Kovid-19 
virüsünü en hafif şekilde atlatma-
mız için çalışan, gecesini gündüzü-
ne katan Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca’ya, sağlık çalışanlarımıza ve 
devletimizin tüm kademelerinde 
hizmet edenlere teşekkür ediyoruz” 
diyen Koru, şunları kaydetti, “Va-
tandaşlar olarak bu konuda bizlere 
düşen görev ise bu uğraşların heba 
olmaması için resmi açıklamalara 
ve uyarılara kayıtsız kalmamaktır. 
Bizler Konya’nın Ak Gençliği olarak 

tüm teşkilat kademelerimiz ile faali-
yetlerimizi minimuma indirerek zo-
runlu olmadıkça devletimizin evde 
kal çağrısına uyuyoruz. Tabi bu sü-
reç 65 yas üstü vatandaşlarımız için 
daha hassas bir süreç. Biz onların 
bu süreçlerini kolaylaştırmak adına 
tüm teşkilat kademelerimiz ile 31 
ilçemizde bir seferberlik ilan ettik. 
Merkez ve taşra ilçelerimizde ileri 

yaştaki büyüklerimizin durumlarını 
öğrenmek adına onlarla sürekli ile-
tişim halindeyiz. Bir ihtiyaçları oldu-
ğu takdirde hemen İlce teşkilatımız 
organize olup ihtiyaçlarını gideriyo-
ruz. Şu ana kadar Konya genelinde 
yaklaşık 100 hane ile temas ettik, 
ediyoruz. Bu temasları komşuluk 
gereğince bizlere en yakın olan bü-
yüklerimizden yani komşularımız, 

akrabalarımız mahallemizdeki yaşlı-
larımızdan başlayarak aksiyon alıyo-
ruz. Temaslar esnasında kesinlikle 
hijyen kurallarına uyarak maske ve 
eldiven kullanıyoruz.  Bu bağlamda 
sizin aracılığınız ile ilçe başkanları-
ma ve teşkilat mensubu kardeşle-
rime özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çin’in Wuhan kentinden çıkan 
yetip korona virüs (covid-19) tüm 
dünyaya yayıldı son olarak ülkemiz-
de de görülmesi ile tüm iş yerlerinde 
üst düze önlemler alındı. Konya’da 
ekmek fırınları koronavirüsüne karşı 
vatandaşların sağlığı için tüm ted-
birleri aldığını belirtildi.

HONÇA: GEREKEN TÜM 
TEDBIRLERI ALACAĞIZ

Koronavirüsüne karşı vatandaş-
ların sağlığı için tüm önlemler ara-
lıksız devam ettiğini belirten Konya 
Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Hon-
ça, gıda zincirinin en büyük halkası 
olan ekmeği üreten fırınlarda alınan 
önlemleri anlattı. Honça, “Fırınlarda 
hijyen şartları altında dezenfektan 
işlemlerini yaptık. Fırınlardaki çalı-
şanların dezenfektan şartlarına uy-
gun bir şekilde çalışmaları boneler, 
maske, eldiven kıyafetlerini yenile-
yerek vatandaşlarımızın sağlığı için 
en uygun şartlarda çalışıyoruz” dedi.

EKMEK SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ 
YAŞANIYOR

Fırınlarda ekmek satışlarında 
düşüş yaşandığı için gidilen deği-
şikliklere de vurgu yapan Konya Fı-

rıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, 
“Ekmek satışlarımızda aynı sistem-
de devam ediyoruz yalnız ekmek 
satışlarımızda yüzde 50 düşüş var. 
Çalışanlarımızın vardiyalarını düşür-
mek zorunda kaldık” ifadelerine yer 
verdi.

EKMEK SATIŞLARINDA AMBALAJ 
UYGULAMASI

Ekmeklerde ambalaj konusun-

da da açıklamada bulunan Vedat 
Honça, “Ekmeğin perakende olarak 
satıldığı yerlerde ambalajlanması 
sağlanıyor. Biz fırınlarda çıkan ek-
meği eğer fırınlarda satış yapıyorsak 
ekmeği tekrar ambalaja koyarak 
dezgahlarda satış işlemlerini ger-
çekleştiriyoruz. Ama toptan market-
lere götürdüğümüz anda onlara biz 
kendimiz kasalarda poşetle 20 ya da 

25 tane ekmeği poşet halinde gö-
türüyoruz. Orda marketlerde veren 
arkadaşlar ambalaj veya hatta kağıt 
kraftlara koyarak ekmek satışını ger-
çekleştiriyorlar” şeklinde açıklama-
larda bulundu.
FIRINLARDA BIR METRE KURALINA 

DIKKAT EDILIYOR
Fırınlarda ekmek satışlarında bir 

metre mesafe kuralına dikkat çeken 
Vedat Honça şu açıklamalarda bu-
lundu: “Mesafe kuralı her zaman 
bizde var. Çalıştığımız yerlerde de 
çalışan arasında da mesafeyi koru-
yoruz. 

Çalışan tezgahlarda, ekmek sa-
tış yerlerinde yine aynı şekilde bir 
metre kuralına dikkat ediliyor. Tabi 
bu kuralların hepsi sağlığımız için. 
Biz de hem kendi sağlığımızı, hem 
çalışanlarımızın sağlığını, hem de 
müşterilerimizin sağlığını korumak 
için bu kurallara mümkün olan en 
üst seviyede dikkat ediyoruz. Bu ta-
bii ki tek taraflı olarak yapılabilecek 
bir şey değil. Müşterilerimizin de 
mesafe konusunda daha titiz dav-
ranmaları gerekiyor.”
n İRFAN AYHAN

Vedat Honça
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Korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen Aksaray polisi ve jandarması şehre giriş 
çıkış yapılan tüm kara yollarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor

Araçlar durduruldu,
tek tek ateş ölçüldü

Korona virüs önlemleri kapsa-
mında etkin bir mücadele sergile-
yen Aksaray polisi ve jandarması 
şehre giriş çıkış yapılan tüm kara 
yollarında araçları durdurarak sü-
rücü ve yolcuların tek tek ateşlerini 
ölçüyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve 
birçok ülkede binlerce insanın ölü-
müne neden olan korona virüs sal-
gınında kapsamında 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. 
Bu kapsamda ilk günden beri geniş 
güvenlik önlemleri alarak korona 
virüse karşı yoğun bir çalışma ya-
pan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 
ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
ortaklaşa uygulamalar yaparak kara 

yollarında ateş ölçüm uygulaması 
yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, 

Adana ve Nevşehir karayollarında 
görev alan polis ve jandarma ekip-

leri tüm geçişleri kontrol altına aldı. 
Tırdan otomobile kadar tüm araçlar 
tek tek durdurulurken, sürücüler 
ve araçlarda bulunan tüm yolcula-
rın tek tek ateş ölçümü yapılıyor. 
Kara yollarında hiçbir araç kontrol 
edilmeden yol verilmezken, sürü-
cü ve yolcular, araçları ile birlikte 
sorgulamadan da geçiriliyor. Uygu-
lama noktasında da uzun namlulu 
silahlarla görev alan polis ve jan-
darma ekipleri çevre güvenliğini 
sağlıyor.

Uygulamayı değerlendiren sü-
rücü ve yolcular ise uygulamaların 
son derece önemli olduğuna dikkat 
çekerek, devam etmesi gerektiğini 
söyledi. Türkiye’nin sağlığı için çok 
önemli ve güzel bir uygulama ya-
pıldığını belirten sürücüler, korona 
virüsü bir an önce atlatma temen-
nisinde bulundu. n İHA

Sokakta yatan yaşlı adam
pansiyona yerleştirildi

Aksaray’da eşinin şikayeti üzeri-
ne mahkemeden evden uzaklaştırma 
alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki 
bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam 
polis ve sağlıkçıların kontrolünün ar-
dından Aksaray Belediyesi tarafından 
pansiyona yerleştirildi. Olay, Hacılar 
Harmanı Mahallesi 5702 Sokak’ta 
bulunan bir çocuk parkında yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, 3 gecedir ma-
halledeki çocuk parkında bulunan 
bankta üzerindeki yorganla yatarak 
geceyi geçiren 63 yaşındaki yaban-
cı uyruklu Kamal Tahari isimli yaşlı 
adamı fark eden mahalle sakinleri 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine harekete ge-
çen çağrı merkezi olay yerine polis 
ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede 
olay yerine gelen polis ekipleri bankta 
yatan yaşlı adamı kaldırarak bir süre 

sohbet etti. Polis ekipleri yaptıkları in-
celeme ve sorgulamada yaşlı adamın 
eşinin şikayeti üzerine mahkemece 
evden uzaklaştırma aldığını tespit 
ederek, kalacak yeri olmadığı için 3 
gündür parktaki bankta geceyi geçir-
diğini tespit etti. Bunun üzerine 112 
Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaşlı 
adamı sağlık kontrolünden geçirdi. 
Sağlık kapsamında herhangi bir has-
talık ve bulguya rastlanmayan yaşlı 
adam daha sonra polis ekiplerinin be-
lediyeyle görüşmesi üzerine Aksaray 
Belediyesi Pansiyonu’na götürüldü. 
Elindeki yorganıyla pansiyona gelen 
yaşlı adam yetkililerin yaptığı kayıt iş-
leminin ardından odasına yerleştirildi. 
112 Acil Yardım ve polis ekipleri yaşlı 
adamı sokağa çıkmaması yönünde de 
bilgilendirerek uyardı.
n İHA

Araçta silah bulundu
Uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyşehir ilçesinde şüphe üzeri-
ne durdurulan araçta arama yapan 
jandarma ekipleri koltuğa gizlenmiş 
halde tabanca ve şarjör ele geçirdi. 
Edinen bilgiye göre, Konya İl Jan-
darma Komutanlığına bağlı ekip-
ler Beyşehir Hüyük ilçe yolu Çiftlik 
Mahallesi yakınlarında şüphe üzeri-
ne bir aracı durdurdu. Durdurulan 

araçta arama yapan jandarma ekip-
leri, koltuk içerisine gizlenmiş hal-
de 4 adet tabanca ve 4 adet şarjör 
buldu. Araçta ele geçirilen tabanca 
ve şarjörlere ekipler tarafından el 
konulurken, araç sürücüsü Y.O. ve 
Y.E. ifadeleri alınmak üzere jandar-
ma karakoluna götürüldü.
n İHA

Konya’da Narkotik polisi tara-
fından şüphe üzerine durdurulan 
araçta yapılan aramada 790 adet 
uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 
kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri “Sokak 
satıcılarına ve kullanıcılarına” yöne-
lik yürütülen çalışmalar kapsamın-
da kent merkezinde şüphe üzerine 

bir aracı takibe alarak kontrollü ola-
rak durdurdu. Durdurulan araçta 
kokuya duyarlı narkotik köpeği ara-
ma yaptı. Yapılan arama sonrasında 
sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 
halde 790 adet hap ele geçirildi. 
Araçta bulunan iki kişi ise ifadeleri 
alınması için Narkotik Şube Müdür-
lüğüne götürüldüğü öğrenildi.
n İHA

Konya’daki umrecilerin tahliyesine başlandı

Konya’da umre dönüşü, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında 15 Mart’ta 
karantinaya alınan 2 bin 180 kişi-
den 320’sinin daha tahliye işlemi 
tamamlandı. Türkiye’ye dönme-

lerinin ardından kentteki Tahir 
Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah erkek öğrenci yurt-
larına yerleştirilen umrecilerden 
tahliye edilenler, yurt bahçesine 
kurulan çadırda sağlık görevlile-

rince kontrolden geçirilip otobüs-
lerle memleketlerine gönderildi. 
Konya’da ikamet eden umrecile-
rin eşyalarını taşımalarına ise özel 
korumalı kıyafet giyen görevliler, 
market arabalarıyla yardım etti. 

Görevlilere, umrecilerin yakınları 
da sevgi gösterisinde bulundu.  
Umrecilerin yakınlarından Meh-
met Yüksel, anne ve babasını 
beklediğini söyledi.

 Görevlilerin özveriyle çalıştı-

ğını dile getiren Yüksel, “Onlara 
çok teşekkür ediyorum. 

Bu zor günlerde birbirimize 
yardımcı olmak çok iyi. Görev-
liler sabahtan beri tüm eşyaları 
taşıyor. Yaşlılar ve malzemesini 

taşıyamayacak durumda olanlara 
yardım ediyorlar. Allah onlardan 
razı olsun.” diye konuştu. 

Diğer umrecilerden bir kısmı-
nın hastanede takip edildiği öğre-
nildi. n AA
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Şenol Metin: ‘Biz 
olmanın gereğini yapacağız’

Ereğli Belediye Başkanı
Oprukçu, 2 maaşını verdi

Eğitimciler Birliği Sendikası 
(Eğitim Bir-Sen) Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Şenol Metin, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan başlatılan Biz Bize Yeteriz kam-
panyasında zikredilen ‘bizden biri’ 
olarak, tüm güçleriyle biz olmanın 
gereğini yapacaklarını belirtti. 

“Biz de varız” diyen Şenol Me-
tin, “Türkiye’nin en büyük STK’sı 
olarak taşıdığımız sorumluluğun 
bilincinde olarak bir insiyatif aldık. 
Koronavirüsle mücadele kapsamın-
da, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan 
‘Millî Dayanışma Kampanyası’na 1 
milyon TL, ‘Şimdi Vefa Vakti’ kam-
panyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve 
Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere 
toplamda 2 milyon TL’lik bağışta 
bulunduk.  Ayrıca Konfederasyonu-
muz Memur-Sen yöneticileri,  bağlı 
sendikaların genel başkanları birer 
aylık maaşlarını bağışladılar. Bizde 
illerdede aynı çağrıyı üyelerimize ya-
parak bu iyilik yarışında geride kal-
mamak için üyelerimize mesajları-
mızı çektik, watsup gruplarımızdan 
temsilcilerimize çağrılarımızı yaptık. 
Milli Mücadele konsepti içinde yürü-

tülen Corona Virus salgını ile müca-
delede milli dayanışmanın en güzel 
örneklerini sunuyoruz. Bir millet ol-
duğumuzun, ‘komşusu aç iken tok 
yatan bizden değildir.’ diyen bir pey-
gamberin ümmeti olduğumuzun en 
güzel örnekliğini sergiliyoruz. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlatmış olduğu ‘BizBize-
Yeteriz’ kampanyasında zikredilen 
Bizden Biri olarak, tüm gücümüzle 
BİZ olmanın gereğini yapacağımızı 
haykırıyor ve ‘Bizde Varız.’ diyoruz. 
Milletimizin kadim diğergamlığı bu 
süreci atlatmamızda en müessir 
amil olacaktır. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu’dan, Milli Dayanışma 
Kampanyasına destek geldi.  Tüm 
dünyayı etkisi altına alan ve ülke-
mizde de ölümlere sebep olan Koro-
navirüs salgınına karşı devlet-millet 
kenetlenerek mücadele ediyor. Bu 
kapsamda salgının başlamasıyla 
birlikte ekonomik anlamda mağdur 
olan vatandaşların ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
başlatılan ve Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli tarafından da desteklenen 
‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’ yardım 
kampanyasına Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu’dan da des-
tek geldi. Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, kampanyaya 
2 maaş bağışıyla destek vererek, 
“Ülke ve millet olarak en fazla birlik 
ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğu-

muz zor günlerde, Cumhurbaşka-
nımızın başlattığı ve sayın Genel 
Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in 
destek vererek çağrıda bulunduğu 
‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ 
ben de büyük Türk milletinin bir 
mensubu olarak iki maaşımla des-
tek olmaktan büyük bir onur du-
yuyorum. İnşallah bu günleri inanç 
birliği yaparak atlatacağız” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Ekonomide yaşanılabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için oda olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren KTO 
Başkanı Öztürk, “TOBB öncülüğünde kenetlenen iş âlemimizle birlikte zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz” dedi

İş dünyası zorluğu
aşmaya kenetlendi

Tüm Türkiye’de, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı 
altındaki oda ve borsalar koronavi-
rüs salgınının ekonomiye etkilerini 
azaltmaya yönelik önlemler çerçe-
vesinde üyelerine hizmet vermeye 
devam ediyor. Salgının Türkiye’de 
görülmesiyle birlikte ekonomide ya-
şanılabilecek olumsuzlukların en aza 
indirilmesi için oda olarak yaptıkları 
çalışmaları değerlendiren Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“TOBB öncülüğünde kenetlenen iş 
âlemimizle birlikte zorlu süreci atla-
tacağımıza inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın koronavirüs salgınının 
ekonomiye etkilerini azaltmaya yö-
nelik açıkladığı Ekonomik İstikrar 
Kalkanı paketi ile birlikte tüm Tür-
kiye’de Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) çatısı altındaki tüm 
oda ve borsalar üyeleriyle iletişimini 
artırdılar. 

Ekonomik aktivitenin devamı 
için üyelerinin yaşadıkları sorun ve 
taleplerini toplayan oda ve borsalar 
günlük olarak derledikleri raporla-
rı TOBB’a iletiyorlar. Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“TOBB öncülüğünde kenetlenen iş 
âlemimizle birlik içinde zorlu süreci 
atlatacağımıza inanıyoruz. İlk gün-
den itibaren; devletimizin özel sek-
törün yanında olduğunu gösteren 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve özel sektörün talep-
lerinin hükümetimize iletilmesinde 
büyük çaba harcayan TOBB Başka-
nımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Başkan Öztürk, koronavirüs (Ko-
vid-19) sonrası iş âleminin karşılaş-
tığı sorunların çözümü noktasında 
Konya Ticaret Odası olarak gerçek-
leştirdikleri faaliyetleri şu şekilde de-
ğerlendirdi: “Koronavirüs salgınının 
ekonomiye etkilerini azaltmaya yö-
nelik önlemler çerçevesinde bütün 

üyelerimize karşılaştıkları sorunların 
ve çözüm önerilerinin talep edildi-
ği metin e-posta ile gönderilmiştir. 
Üyelerimizden gelen sorun, şikâyet 
ve talepler Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğine rapor halinde iletil-
miştir. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıkla-
nan koronavirüs salgınının etkile-
rini azaltmak için hayata geçirilen 
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
içerisinde yer alan ve iş dünyamızı 
ilgilendiren hususlar, bütün iletişim 
kanalları ile üyelerimize duyurul-
muştur. Kısa Çalışma Ödeneği hak-
kındaki başvuru şartları, yöntemleri 
ve iletişim adreslerini de içeren kap-
samlı bir rapor hazırlanmış, üyeleri-
mize aktarılmıştır. Odamız 70 Mes-
lek Komitesinin her biri için; Genel 
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Meslek Komiteleri Müdürünün 
de dâhil olduğu 70 ayrı whatsapp 
grubu kurulmuş ve ilgili süreçte 
komite temsilcilerinin sorunlarını 
daha hızlı aktarabildiği bir iletişim 
yöntemi sağlanmıştır. ‘Ekonomik 

Paketlerden Faydalanalım, İşimize 
ve İşçimize Sahip Çıkalım” sloganı 
ile www.kto.org.tr adresimizde bir 
bölüm oluşturulmuş, üyelerimizden 
gelen talepler sonrası devletimizin 
açıkladığı bütün ekonomik tedbirler 
günlük olarak bu bölümden pay-
laşılmaya başlanmıştır. İlgili sayfa, 
bütün üyelerimize SMS, e-posta 
ve web duyurusu ile ilan edilmiş-
tir. ‘Mesafeyi Koruyalım, Tedbirlere 
Uyalım, Online İmkânları Kullana-
lım’ başlığı ile üyelerimizin Odamı-
za gelmeden www.kto.org.tr adresi 
üzerinden ve Odamız Android/iOS 
uygulamalarından alabilecekleri 
hizmetler bütün üyelerimize duyu-
rulmuştur. Koronavirüs sürecine 
özel olmak üzere; e-posta adresi, 
whatsapp mesaj ve canlı telefon 
hattı şeklinde üç farklı iletişim kanalı 
oluşturulmuştur. koronadestek@
kto.org.tr e.posta adresi, (0532) 404 
9299 no.lu whatsapp hattı ve (0332) 
221 5292 no.lu telefon hattı üyele-
rimize aktarılmış, süreçte yaşanan 
sorunlar ve bunlara karşı talepler 

anlık olarak alınmaya başlanmıştır. 
Konya, Karaman, Aksaray ve Şanlı-
urfa bölgeleri oda ve borsa başkan-
larının iştirakleriyle ‘Ekonomik Ted-
birler’ isimli bir whatsapp gurubu 
teşekkül ettirilmiş, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği temsilcisi gruba 
dâhil edilmiştir. Gruptaki başkanla-
rın bildirdiği sorunlar, sıkıntılar, çö-
züm önerileri günlük olarak madde-
ler halinde TOBB’a aktarılmaktadır. 
Odamızın bu süreçte yaptığı bütün 
faaliyetler, online ve mobil uygula-
ma kullanma teşvikleri, soru/sorun/
çözüm ile alakalı kurduğu iletişim 
kanalları ve güncel ekonomik des-
tekler hakkındaki bilgi sahibi olma 
yöntemleri yerel ve ulusal basın 
ile paylaşılmış, başta Konya iş âle-
mi olmak üzere ülkemizin bilgisine 
sunulmuştur. Tüm faaliyetlerimiz 
Odamızın sosyal medya hesapların-
da da paylaşılmakta olup üyelerimi-
zin kullandıkları iletişim kanallarının 
tamamı ile kendilerine ulaşılmaya 
azami gayret gösterilmektedir.”
n HABER MERKEZİ

MEVKA’dan Covid-19 ile mücadeleye 15 milyon TL destek
Karaman-Konya Bölgesi’ndeki 

KOBİ’lere, kamu kurum ve kuru-
luşlarına, sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik olarak uyguladığı mali ve 
teknik destek programları ile bu-
güne kadar bölgede eş finansman-
lar ile birlikte 350 Milyon TL’lik bir 
yatırımı harekete geçiren Mevlana 
Kalkınma Ajansı, ülkemizin CO-
VID-19 salgını ile mücadelesine 
ve salgının yayılımının en aza in-
dirilerek kontrol altına alınmasına 
katkı sağlamak, başta risk altındaki 
gruplar olmak üzere toplum sağ-
lığının korunmasına ve salgının 
olumsuz sosyoekonomik etkileri-
nin hafifletilmesine destek vermek 
amacıyla “COVID-19 İle Mücadele 
ve Dayanıklılık Programı” ilan etti. 
Ajans, ilan edilen program kapsa-
mında “Virüsün yayılımının önlen-
mesi ve kontrol altına alınması” 
“Halk sağlığı için acil hazırlık ve 
müdahale çalışmaları” “Salgının 
ülke ve bölge ekonomisine negatif 
etkilerinin azaltılmasına yönelik ye-
nilikçi uygulamalar geliştirilmesi” 
olmak üzere üç öncelikte bölgede 
kar amacı güden ve gütmeyen ku-
rum ve kuruluşlara yönelik olarak 
15 Milyon TL destek sağlayacak. 
Bu doğrultuda, Mevlana Kalkınma 
Ajansı tarafından; Birinci önce-
likte, başta yüksek risk grubunda 
sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı 
olanlar, bakıma muhtaç bireyler 
ve engelliler gibi salgından korun-
ması gereken toplumsal kesimler 
olmak üzere toplumun, COVID-19 
virüsün yayılımının önlenmesine 
yönelik kritik öneme sahip “sosyal 
mesafeyi koruma” ve “evde kal-
ma” tedbirleri konusunda bilinç-
lendirilmesine yönelik bilgilendiri-
ci, farkındalık artırıcı, yönlendirici 
ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler 
içeren projeler desteklenecek.

İkinci öncelikte, COVID-19 sal-
gınına karşı önleyici ve koruyucu 
tedbirler kapsamında acil ihtiyaç 
duyulan ürün, hizmet ve organi-
zasyonların geliştirilerek uygulan-
masına yönelik projelere ajans ta-

rafından kaynak ayrılacak. 
Üçüncü ve son öncelikte ise, 

salgının ülke ve bölge ekonomisine 
negatif etkilerinin azaltılmasına yö-
nelik yenilikçi uygulamalar gelişti-
rilmesine yönelik projeler ile salgın 
nedeniyle ekonomik faaliyetlerin 
yürütülmesinde hâlihazırda yaşa-
nan ve önümüzdeki dönemde or-
taya çıkabilecek aksaklıkların gide-
rilmesine yönelik çözümler sunan 
projeler destek kapsamın alınacak.

Ajans olarak ilan ettikleri “CO-
VID-19 İle Mücadele ve Daya-
nıklılık Programı” ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler aktaran Mevlana Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ül-
ger, “İlk olarak Çin’de ortaya çıkan 
ve daha sonra Dünya Sağlık Örgü-
tü (DSÖ) tarafından pandemi ilan 
edilen yeni tip korona virüs, (CO-
VID-19) Dünya genelinde hızla ya-
yılarak küresel bir salgın haline gel-
miştir. COVID-19 salgını, yüksek 
bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı 
hasar bırakması, başta yaşlılar ve 
kronik rahatsızlığı bulanan bireyler 
olmak üzere insan sağlığı üzerinde 
hayati tehlikeye sebep olacak etki-
leri nedeniyle toplum sağlığı için 
acil müdahale edilmesi gereken bir 
vaka halini almıştır. Şimdiye kadar 

alınan önleyici ve koruyucu tedbir-
lere rağmen Dünya’da olduğu gibi 
ülkemizde de COVID-19 vaka sayı-
ları günden güne artmakta ve can 
kayıpları yaşanmaktadır. Bununla 
birlikte ülkemiz, gelişmiş sağlık 
altyapısı, Dünya standartlarında 
hizmet sunan sağlık personeli, 
köklü üniversiteleri ve deneyimli 
akademisyenleri, toplumsal daya-
nışma kültürünü yaşatan STK’ları 
ve Türkiye ekonomisin dinamosu 
olan KOBİ’leri ile hem insan kay-
nağı hem de altyapı bakımından bu 
salgınla mücadelede en donanımlı 
ülkelerin başında gelmektedir. Bu 
kaynağın, salgınla mücadele için 
seferber edilerek topyekûn hare-
kete geçirilmesinin bölgesel, ulusal 
ve uluslararası anlamda fark oluş-
turan, etkili ve olumlu sonuçları 
olacaktır. Bizler de kurum olarak, 
devletimizin ve milletimizin el ele 
vererek salgının önlenmesi, sosyo-
ekonomik etkilerinin hafifletilmesi 
noktasında verdiği mücadeleye 
destek olmak amacıyla bir prog-
ram ilan etmiş bulunmaktayız. 
Bölgemizdeki kâr amacı güden ve 
gütmeyen kurum ve kuruluşlara 
yönelik olarak 15 Milyon TL bütçe 
ile ilan ettiğimiz programda, destek 

almaya hak kazanan proje başına 
ajansımızca asgari 200 bin TL ve 
azami 2 milyon TL kaynak ayrılmış 
olup, programın uygulama süresi 1 
ile 3 ay arasında sınırlı tutulmuş-
tur. Program kapsamında destek 
almaya hak kazanacak projelere 
ajansımızın destek oranı kâr ama-
cı gütmeyen kurum ve kuruluşlar 
için yüzde 100, kâr amacı güden 
kurum ve kuruluşlar için ise yüzde 
75 olarak gerçekleşecektir. 

Programımızın birinci önceliği 
kapsamında başvuru yapılabilecek 
projelere örnek verecek olursak, 
dezavantajlı gruplar (engelliler, ha-
mileler, çocuklar, bakıma muhtaç 
bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) 
ve alınan tedbirler neticesinde de-
zavantajlı durumda olan yaşlılar 
ile kronik rahatsızlığı olan bireyler 
için ortaya çıkan ihtiyaçların kar-
şılanmasına yönelik organizasyon 
ve hizmet modelleri geliştirilmesi 
ve uygulanması, yoğun kullanılan 
mekânlar (hastane, işyeri, fabrika, 
ulaşım araçları vb.) ile sağlık ve 
güvenlik tedbirlerini yürütenlerin 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 
gerekli koşulların oluşturulmasına 
yönelik uygulamaların gerçekleşti-
rilmesi, pandeminin izlenmesi ve 

olası risklerinin tespit edilmesine 
yönelik yazılımlar geliştirilmesi ile 
virüsün yayılımının önlenmesi ve 
kontrol altına alınmasını sağlaya-
cak kritik ürün, hizmet ve organi-
zasyonun geliştirilerek kullanıma 
sunulması gibi faaliyet ve uygula-
maları sayabiliriz.

İkinci önceliğimiz çerçevesinde 
COVID-19 virüsüne karşı antiviral 
ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları, 
tanı ve teşhis faaliyetleri için ge-
rekli ekipmanların üretilmesi ve 
bu faaliyetleri yürütecek mevcut 
laboratuvarların kapasitelerinin 
artırılması, virüsün hızlı ve güve-
nilir bir şekilde teşhisine yönelik 
tanı kiti geliştirilmesi, salgının te-
davisinde ihtiyaç duyulan ventila-
tör, yoğun bakım cihazları, yaşam 
destek üniteleri vb. kritik öneme 
sahip malzeme ve ekipmanların 
geliştirilmesi, gerekli standartları 
karşılayacak maske, bone, göz-
lük, eldiven, yüz siperi, koruyucu 
üniforma, dezenfektan vb. kişisel 
koruyucu ekipmanların üretilmesi 
ile UV dezenfeksiyon sistemleri, 
hava stabilizatörü gibi koruyucu 
sistemlerin geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler destek kapsamında yer 
alacaktır.

Üçüncü ve son önceliğimize ise, 
uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı tek-
nolojilerin geliştirilmesi, iş süreçle-
rinin dijital teknolojiler kullanılarak 
uzaktan çalışma, dönüşümlü çalış-
ma gibi esnek çalışma yöntemleri 
şeklinde yapılandırılması ile gıda 
ve sağlık ekipmanlarına erişimi 
kolaylaştıracak çözümlerin geliş-
tirilmesi uygun görülecek proje 
fikirleri arasında yer alıyor. Proje 
başvuruları için son tarih 30 Nisan 
2020 olmakla birlikte ajansımıza 
ulaşan proje teklifleri son başvuru 
tarihi beklenmeden değerlendir-
meye alınarak uygun bulunanla-
rın destekleneceğini ve programla 
ilgili ayrıntılı bilgilere ajansımızın 
www.mevka.org.tr internet adre-
sinden ulaşabileceğini ifade etmek 
istiyorum. Dünya üzerinde pek çok 
alanda olumsuz etkileri bulunan bu 
salgının, ülkemizde daha fazla can 
kaybına yol açmaması ve ekono-
mik alandaki etkilerinin minimum 
seviyelerde kalması en büyük 
temennimizdir. Bu duygu ve dü-
şüncelerle ilan edilen programın 
paydaşlarımıza, bölgemize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 
5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Topbaş, Deva Partisi
Disiplin Kuruyu Üyesi oldu

Ali Babacan başkanlığında kuru-
lan Deva Partisi’nde Genel Merkez 
görevlendirmeler belli oldu. Buna 
göre, Konya’dan Mahmut Sami 
Topbaş Genel Merkez Disiplin Kuru-
lu Üyeliği’ne seçildi. Eski Başbakan 
Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali 
Babacan’ın genel başkanlığında ku-
rulan Deva Partisi, geçtiğimiz gün-
lerde Ankara’da tanıtım toplantısı 
düzenleyerek startı vermişti. Partide 
bugün itibarıyla görev dağılımı belli 
olurken Konya’dan Kurucular Ku-
rulu’nda yer alan tek isim Mahmut 
Sami Topbaş, Genel Merkez Disiplin 
Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

MAHMUT SAMİ TOPBAŞ KİMDİR?
Konya’da Refah Partisi yöneti-

ciliği, belediye meclis üyeliği ve AK 
Parti Kurucu İl Yöneticiliği yapan 
Sami Topbaş, enerji ve kimya sek-
törlerinde faaliyet gösteriyor. Top-
baş, Mertokon İnşaat Mühendislik 
A.Ş ve Enerkon A.Ş’nin inşaat ve 
Güneş Enerjisi alanlarındaki tecrü-
belerini birleştirerek  2016 yılının 
Eylül ayında, ülkemizin enerji ihti-
yacını karşılamak  ve bu ihtiyacı ül-
kemizin en büyük zenginliklerinden 
bir tanesi olan Güneş Enerjisi’nden 
sağlamak amacıyla Solars Enerji 

Sistemleri Anonim Şirketi’ni ha-
yata geçirdi. Topbaş, Solars Enerji 
Sistemleri A.Ş. çatısı altında enerji 
ve elektrik sektöründe yatırımlar 
yapmayı, lisanslı ve lisanssız Güneş 
Enerjisi Santralleri (GES) projeleri 

geliştirmeyi, danışmanlık desteğiyle 
hizmet sunduğumuz kişi ve kurum-
larla karşılıklı fayda çerçevesinde ha-
reket ederek en iyi hizmeti sunmayı 
hedefliyor. 
n HABER MERKEZİ
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Yaş ortalaması 65’in üstünde 
olan mahallede çıt çıkmıyor

Hadim ilçesinde, sakinlerinden 
en genci 53 yaşında olan 59 nü-
fuslu Oduncu Mahallesi, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında 65 yaş üstü vatandaş-
ların sokağa çıkma sınırlaması ne-
deniyle sessizliğe büründü.

Hadim ilçesine 15 kilomet-
re uzaklıkta, Toros Dağları’nın 
eteklerinde kurulu ve Büyükşehir 
Yasası’ndan önce köy statüsünde 
bulunan mahallede, en genci 53 
yaşında olmak üzere 59 kişi ikamet 
ediyor. Yüksek yaş ortalamasıyla 
dikkati çeken Oduncu Mahalle-
si’nde yaşayanlar, koronavirüs sal-
gınına karşı alınan tedbirler kap-
samında, 65 yaş üstü ve kronik 
vatandaşların sokağa çıkmasının 
sınırlandırılmasının ardından evle-
rinden dışarı çıkmıyor. Bir bakkalı 
bile olmadığı için daha önce ihti-
yaçlarını ilçeye giderek karşılayan 
mahalle sakinlerinin alışverişini, 
53 yaşındaki muhtar Cengiz Coş-
kun yapıyor. 

‘HERKES EVİNDE OLDUĞU İÇİN 
KÖY OLDUKÇA SESSİZ’

Coşkun, yaptığı açıklamada, 
mahallenin yaş ortalamasının 
65’in üzerinde olduğunu söyledi. 

Kendisinin mahallenin en gen-
ci olduğunu vurgulayan Coşkun, 
“Mahallede herkes 65 yaş üzeri 
olduğu için kimse dışarı çıkmıyor. 
Komşularımızın, bakkal ve eczane 
gibi siparişlerini ilçe merkezinden 
temin ediyorum. Getirip evlerine 
teslim ediyorum.” dedi.

Kovid-19 nedeniyle kimsenin 
evinden çıkmadığını dile getiren 
Coşkun, “Mahallelimiz de zaten 
alınan tedbirlere harfiyen uyuyor. 
İhtiyaçları olduğunda beni arayıp 
söylüyorlar. Birisi bugün mutfak 
tüpünün bittiğini söyledi, aldık. Ta-
kıyorum, kontrol ediyorum. Bu ih-
tiyaçlarını karşılamak için her gün 
ilçeye gidiyorum. Herkes evinde 
olduğu için köy oldukça sessiz ve 
sakin. Kimse dışarı çıkmıyor. Köy 
halkı kurallara uyuyor, evde kalı-
yor.” diye konuştu.

Televizyonda, şehirlerde ba-
zılarının kurallara uymadığını 
gördüğünde üzüldüğünü anlatan 
Coşkun, “Bu tehlike bitecek, sab-
retmemiz lazım. Herkes evinde 
dursun.” çağrısında bulundu.   Ma-
halle sakinlerinden 85 yaşındaki 
Mevlüt Arçelik ise penceresinden 
doğayı izlediğini ifade etti. n AA

Yoğun hatlara anında müdahale ile ilave seferler veren Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu 
ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yönelik olarak da denetimlerini sürdürüyor

Toplu ulaşımda sosyal
mesafeye dikkat edelim

Koronavirüs salgınına karşı toplu 
ulaşım araçlarında dezenfeksiyon ve 
bilgilendirme çalışmalarını düzenli 
olarak sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında 
sosyal mesafe kurallarına uyulma-
sına yönelik denetimlerini sürdü-
rüyor. Büyükşehir, yoğun hatlara 
anında müdahale ile ilave seferler 
vererek yolcuların sosyal mesafe ku-
rallarına uygun yolculuk yapmasını 
sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs salgınına karşı toplu 
ulaşım araçlarında dezenfeksiyon 
çalışmaları ile birlikte sosyal mesafe 
kurallarını uygulamayı sürdürüyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs 
salgının ülkemize geldiği ilk günden 
beri şehir genelinde ve toplu ulaşım 
araçlarında bütün tedbirleri aldıkla-
rını belirterek, dezenfeksyion çalış-
malarına aralıksız devam ettiklerini 
söyledi. 

Toplu ulaşım seferlerini Kon-
yalıların sosyal mesafe kurallarına 
uymalarını sağlayacak şekilde dü-
zenlediklerini ve kontrolleri sürdür-

düklerini kaydeden Başkan Altay, 
uyarıları dikkate alarak evde kalan 
ve toplu ulaşımı kullanırken sosyal 
mesafeye dikkat eden herkese te-
şekkür etti. 

SOSYAL MESAFEYİ KORUYALIM 
Düzenli olarak otobüs ve tram-

vaylara dezenfeksiyon yaparak iş-
lemin yapıldığını belirten etiketler 
asan Konya Büyükşehir Belediyesi, 
salgının yayılmasını engellemek 
için sosyal mesafe kurallarına dik-
kat edilmesi amacıyla yan yana 

olan koltuklara “Sosyal mesafenizi 
koruyunuz bu koltuğu boş bırakınız 
“şeklinde uyarı yazıları astı. Yol-
cu sayılarının çok fazla azalmasıyla 
toplu ulaşım tarifelerinde düzenle-
meye giden, ancak sanayi bölgeleri 
gibi sabah ve akşam belli saatlerde 
yoğun olan hatlara 5’er ve 10’ar da-
kika arayla ek seferler koyan Konya 
Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğun-
luklarını sürekli takip ederek sosyal 
mesafe kurallarına uygun şekilde 
anında sefer planlaması yapıyor. 

KONTROLLER DEVAM EDİYOR 
Büyükşehir ekipleri, toplu ulaşım 

araçlarında sabah ve akşam yoğun 
saatlerde denetimler de yaparak yol-
cuların sosyal mesafe kurallarına uy-
ması gerektiğini belirterek uyarılarda 
bulunuyor. Yoğun olarak kullanılan 
toplu ulaşım duraklarına dezenfek-
tanlar kurarak yolcuların hijyenine 
dikkat eden Büyükşehir Belediyesi, 
virüslerden korunma yollarına yöne-
lik bilgilendirme faaliyetlerini de sür-
dürüyor. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitime başlıyor
Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çakır, 
6 Nisan’da başlayacak “Uzaktan 
Eğitim” programıyla ilgili bilgilen-
dirmede bulundu. Selçuk Üniversi-
tesi’nin 55 birim 400 bölüm 67 bin 
öğrenciden oluşan devasa bir yapı 
içerdiğini söyleyen Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Vedat Çakır, bu 
boyutta hizmet verebilecek uzak-
tan eğitim altyapısının kurulum ve 
öğrenci işleri sistemindeki verilerin 
ilgili sistemin tanımlanması süreci-
nin 6 Nisan’da tamamlanacağının 
planlandığını söyledi.

Uzaktan eğitim hakkında bilgi-
lendirmede bulunan Prof. Dr. Ve-
dat Çakır, “Üniversitemizin uzaktan 
eğitim sistemi; şu anda mevcut 
durumdan dolayı internet yükünün 
tüm dünya genelinde çok fazla ol-
ması nedeniyle senkron bir sistem 
yerine asenkron bir şekilde tasarlan-
dı. Sistemin 6 Nisan itibaren öğrenci 
kullanımına açılması planlanıyoruz. 
Şu anda sistemin teknik altyapısıyla 
ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. 
Bu noktada üniversitemiz çok bü-
yük bir aile; 67 bin civarında öğren-
cimiz var. Bu öğrencilerimize teknik 
sistemde, toplamda 15 bin 705 ders 
tanımlanıyor. Ayrıca bu dersleri yü-
rüten 2 bin 650 civarında öğretim 
elamanımız var. Yani bu kadar bü-

yük bir ailede, dersi veren hocalar 
ve dersi alan öğrenciler olarak hangi 
öğrenciler hangi dersi alıyor bütün 
bunlarla ilgili teknik altyapı ilgili ça-
lışmalarımız devam ediyor. Burada 
bir hayli işimizi kolayladık” ifadele-
rini kullandı.

Uzaktan eğitim sisteminin hem 
hocalar hem öğrenciler cephesin-
de nasıl yürütüleceğiyle ilgili olarak 
uzaktan eğitimin web adresi olan 
uzem.selcuk.edu.tr adresinden her 
türlü bilgi ve belgeye ulaşmanın 
mümkün olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Vedat Çakır, “Uzaktan eğitim 
sistemiyle ilgili olarak herhangi bir 
yazılım kurmaya gerek yok. Öğren-
cilerimiz uzaktaneğitim.selcuk.edu.
tr adresinden kendi sistemlerine 

girerken kullanmış oldukları öğren-
ci numaraları ve otomasyon şifre-
leriyle sisteme giriş yapabilecekler. 
Sisteme girdiklerinde normalde bu 
bahar dönemi almış oldukları ders-
leri görecekler” diye konuştu.

Derslerin asenkron bir şekilde 
yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Ve-
dat Çakır, “Yani derslerimiz canlı 
değil, daha önce hocalarımız tara-
fından sisteme kayıt edilmiş olacak. 
Çünkü müthiş internet yoğunluğu 
var. İnsanlar, Covid-19 hastalığı 
nedeniyle evlerine kapandıkları için 
internet üzerinden müthiş bir trafik 
var. Şu anda senkron ders yürütme-
ye çalışan üniversiteleri de en çok 
zorlayan konu da budur. Bu nedenle 
asenkron bir sistem düşündük. Ho-

calarımız, derslerini anlatacaklar ve 
anlatmış oldukları ders videolarını 
ile materyallerini bu sistem üzerin-
den öğrencilerimizle paylaşacaklar. 
Bunun haricinden sistem öğrenci-
lerimizden, birtakım sorular sorma 
cevaplar alma ödev alma ve verme 
gibi imkânları da sahiptir.  Öğretim 
elemanları da sisteme kendi oto-
masyonda kullandıkları şifreleri ve 
sicil numaralarıyla giriş yapabilecek-
ler” ifadelerini kullandı.

Sistemin hem öğrenciler hem 
de öğretim elemanları tarafından 
nasıl kullanılacağıyla ilgili her türlü 
detaylı bilgiyi, eğitici kılavuzu ve vi-
deoları uzem.selcuk.edu.tr adresine 
eklediklerini söyleyen Prof. Dr. Ça-
kır, “Öğrencilerimizin, arzu ettikleri 

herhangi bir zaman veya yerde in-
ternet bağlantısı olduğu sürece; ma-
saüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, 
tablet veya cep telefonlarından erişi-
mi söz konusu olacak. Her türlü or-
tamdan dersleri takip edebilecekler” 
dedi. Sistemin ön lisans ve lisans 
programlarını kapsadığını dile geti-
ren Prof. Dr. Çakır, yüksek lisans ve 
doktora programları işleyişi için öğ-
rencilerin, bağlı bulunduğu enstitü, 
anabilim dalı ve danışman hocala-
rından bilgi alabileceklerini söyledi. 
Prof. Dr. Çakır, uzem.selcuk.edu.tr 
adresinden duyuruların sürekli ta-
kip edilmesinin sürecin yürütülmesi 
noktasında çok önemli olduğunun 
da altını çizdi.
n HABER MERKEZİ Prof. Dr. Vedat Çakır
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Ilgın Belediye Başkanı
Ertaş, maaşını verdi

Çöpten yiyecek toplayan yaşlı 
kadının ihtiyacını polis karşıladı

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına bir aylık maaşını 
bağışlayarak destek verdi. Millet 
olarak birlik, beraberlik, dayanışma 
ve kenetlenme ruhuyla hareket et-
tikleri zaman her türlü zorluğun 
üstesinden geldiklerini ifade eden 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş 
“Ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altı-
na alan koronavirüs ile amansız bir 
mücadele veriyor. Bu süreçte Dev-
letimiz tüm birimleriyle, kurumla-
rıyla son derece koordineli bir çalış-
ma sergilemektedir. Bizler Türkiye 

olarak tarihimizde zor günler ge-
çirdik. Ama en zor koşullarda bile 
millet olarak ortak duruşumuzu, 
ortak mücadele anlayışımızı hiçbir 
şey kaybetmeden gösterdik ve bu 
salgın hastalığa karşı da bu du-
ruşumuzu sergileyemeye devam 
ediyoruz. Bu kapsamda Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanya-
sına bir nebzede olsa destek olmak 
adına bir maaşımı bağışlayarak 
destek veriyorum” dedi.
n  HABER MERKEZİ

Aksaray’da, çöp konteynerinde 
yiyecek arayan bir kadının market 
ihtiyacını karşılayan trafik polisinin 
bu davranışı güvenlik kamerala-
rınca kaydedildi. Paşacık Mahal-
lesi’nde uygulama görevi yapan 
trafik polisi Ali Akisti (48), çöp kon-
teynerini karıştıran Nigar Adak’ın 
yanına giderek, yeni tip koronavi-
rüse (Kovid-19) karşı korunması 
gerektiği uyarısında bulundu.

Konteynerlerdeki yiyeceklerle 
evlatlarının karnını doyurduğunu, 
buna mecbur kaldığını belirten 
Adak’ı en yakın markete yönlen-
diren trafik polisi Akisti, alışverişin 
parasını kendi ödedi. Olay, gü-
venlik kameralarınca kaydedildi. 
Adak, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, evlatları için yiyecek ara-
dığını, çöp konteynerlerine de bu 
yüzden baktığını söyledi.

Yaşlı bir kocası olduğunu ve dı-
şarıya çıkamadığını anlatan Adak, 
“Maddi durumumuz pek iyi de-

ğil. Bir şeyler bulabilmek için çöp 
konteynerini karıştırıyordum. Sağ 
olsun polis ağabey yardımda bu-
lundu. Yağ aldım, çocuklara çiko-
lata aldım, çamaşır suyu, bulaşık 
deterjanı, yumurta, salça, bisküvi, 
çocuk bezi gibi bir çok şey aldım. 
Allah işini gücünü rast getirsin. 
Çoluğunun, çocuğunun acısını 
göstermesin, tekerine taş değme-
sin. Türk milletimizden Allah razı 
olsun. Herkes yardıma koşuyor. 
Tüm ülkemizi rabbim hastalıklar-
dan korusun inşallah.” diye konuş-
tu.

Akisti’nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
başlatılan “Milli Dayanışma Kam-
panyası” kapsamında da yardım 
yaptığı öğrenildi. İş yerinin güven-
lik kamerasınca kaydedilen görün-
tülerde Adak’ın markette alışveriş 
yapması, ihtiyacı olan eşyaları al-
ması ve Akisti’nin ücreti ödemesi 
yer alıyor.n AA

Necipoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatmak 
için hem merkezi hem de yerel idarelerin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi

‘Biz bize yeteriz’

Bir haftada 2 binin üzerinde kişiye yardım

Türkiye’nin gücüne tüm var-
lıklarıyla inandıklarını dile getiren 
Necipoğulları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Kulaksız, yurtdışına her 
çıktıklarında Türkiye’nin gücüne 
şahit olarak geri döndüklerini söy-
ledi. Türkiye’ye yatırım yapmayı 
milli bir görev kabul ederek yeni 
yatırımlarla ülkenin kalkınmasına ve 
gelişmesine destek verdiklerini ifade 
eden Necipoğlulları Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Kulaksız, “Ülkemiz, 
gerek iç gerekse dış saldırılarla hep 
karşı karşıya kaldı. 

Özellikle 2002 yılından beri bu 
saldırıların üstesinden gelmede 
devletimiz çok hızlı ve akılcı karar-
lar alarak en az hasarla bu krizlerin 
üstesinden geldik. Şimdiye kadar 
birçok krizi başarı ile atlattığımız gibi 
Corona vakasının da üstesinden ge-
leceğimizden eminim. Başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Sağlık, İçişleri, 
Çevre ve Şehircilik ve diğer tüm ba-
kanlıkların üstün çabalarını bir tak-
dirle karşılıyoruz. Halkımızın sağlık 
ve huzuru için gece gündüz çalıştık-

larına şahidiz. Konya’mızda da başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Uğur İbrahim Altay olmak üzere 
daire amirleri ve yerel yöneticilerin 
bu yöndeki çabaları takdire şayan-
dır” ifadelerini kullandı.

“6 ay önce başlamış olduğumuz 
yüksek teknolojili yüzey kaplama, 
kent için estetik mobilya ve deko-
ratif taş üretim yatırımlarımıza hiç 
ara vermeden devam ediyoruz” 
diyen Kulaksız, “Çünkü biz bu ül-

kenin geleceğine güveniyoruz. Bu 
süreçte hiçbir çalışanımızın işinden 
olmayacaktır; Necipoğlu ailesi olarak 
ekmeğimizi dün olduğu gibi bugün 
de paylaşacağız. Bu süreçte devleti-
mizin tüm işletmeler için başta kısa 
çalışma ödeneği, faizsiz kredi, kredi-
lerin ötelenmesi vb. tanıdığı imkân-
lar birçok esnafımız için çok önemli 
desteklerdir. 

Bu desteklere daha çok ihtiyacı 
olanlar faydalansın diye Necipoğul-
ları olarak bu desteklerden hiç birine 
başvuru yapmayacağız. Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
çağrısına Necipoğulları olarak yeni 
teknolojik yatırımlarımızla destek 
vererek yerelde Konya’mıza, genel-
de de ülkemize katkı sunmaya de-
vam edeceğiz. Tedbiri elden bırak-
madan, panik yapmadan, milletçe 
elele verip bu korona musibetinin 
de üstesinden geleceğimizi biliyor 
ve diyoruz ki; biz kökleri derinlerde 
olan ulu bir çınarız” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
 n HABER MERKEZİ

112 hattının Meram Belediyesi 
ve Bizim Meram Masası ile enteg-
rasyonunu sağlayan ‘Vefa Sosyal 
Destek Hattı’ koronavirüsle müca-
dele kapsamında bir hafta içinde 2 
binden fazla kişinin yardımına koş-
tu. Virüsle mücadele kapsamında 
sokağa çıkmaları büyük risk taşıyan 
özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar-
la kronik rahatsızlığı bulunanların 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıy-
la bu hattı arayanlar ‘Bizim Meram 
Masası’na yönlendiriliyor. Başta 
Meram Kaymakamlığı, Meram 
Belediyesi, Meram İlçe Jandarma 
Komutanlığı, Meram İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Meram İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü, Meram Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ekipleri olmak üzere birçok 
kurumun destek verdiği Vefa Sosyal 
Destek Grubunun organizasyonu 
ile riskli grupların ihtiyaçları evleri-
ne kadar götürülüyor, faturalarının 
ödenmesinde yardımcı olunuyor ve 
sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Başa-
rılı bir şekilde yürütülen uygulama 
tüm vatandaşlar tarafından büyük 
takdir aldı.

‘BU HAT BÜYÜKLERİMİZE 
DUYDUĞUMUZ 

SAYGI VE MİNNETİN ESERİDİR’
Hızlı bir şekilde hayata geçiri-

len uygulamanın başarılı bir şekil-
de devam ettiğini ve vatandaşların 
rağbetinin her geçen gün arttığını 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, ‘Vefa Sosyal Destek 
Grubunu’ oluşturan tüm kurumlara 
özverili çalışmalarından dolayı te-

şekkür etti. Sistemin temel amacının 
virüsle mücadelede en riskli grup 
olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 
sokağa çıkmadan ihtiyaçlarının ken-
dilerine götürülmesi olduğuna vur-
gu yapan Başkan Kavuş, bu amaçla 
bir araya gelen tüm kurum ve ku-
ruluşların örnek bir organize içinde 
hareket ettiklerini belirtti. Meram’da 
tüm önlemlerin hızlı bir şekilde ha-
yata geçirildiğini ifade eden Başkan 
Kavuş, “Biz ne denli titiz bir çalışma 
yürütürsek yürütelim mücadelede 
son noktayı vatandaşımız koyacak-
tır, onların tavrı mücadelenin seyrini 
belirleyecektir. Biz büyüklerimizin 
ihtiyaçları ve sağlıkları için dur du-

rak dinlemeden koşturuyoruz. Her 
bir vatandaşımız da çevresinde bu-
lunan 65 yaş ve üstü büyüklerinden 
halinden ihtiyacından haberdar ve 
alakadar olursa hiçbir sorun yaşan-
mayacaktır. 

Kendilerinin onlara yardımcı ol-
masının yanında hattımızı arayama-
yanlara yardımcı olması bile bizi biz 
yapan yüksek değerlere sahip çıkıl-
ması ve onu yaşatılması anlamı ta-
şır. Vatandaşımız evinde kalsın ama 
gözü, kulağı, yüreği ve vicdanının 
kapılarını çevresinde zor durumda 
bulunanlar için daima açık tutsun. 
Bu sorunu ancak bu şekilde hep bir-
likte aşabiliriz” diye konuştu.

‘BÜYÜKLERİMİZE 
GÖTÜRDÜĞÜMÜZ HİZMET, 

BİZİM GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA 
YAPTIĞIMIZIN BİR NİŞANESİDİR’
Yurt genelindeki tüm il ve il-

çelerde olduğu gibi Meram’da da 
hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal Des-
tek Grubu’nun, yeni tip koronaviris 
(Kovid-19 tedbirleri kapsamında en 
riskli grup olan 65 yaş ve üstü va-
tandaşların ihtiyaçlarını karşılamada 
önemli bir görev üstlendiğini kay-
deden Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, bu uygulamada Meram Vefa 
Sosyal Destek Grubunun güzel bir 
koordinasyon ortaya koyduğunu 
ifade ederek, şu görüşlere yer verdi; 
“Özellikle yalnız yaşayan ihtiyaçları-
nı karşılamakta zorlanan büyükleri-
mize yardımcı olmak üzere hayata 
geçirilen grubu oluşturan kurumla-
rımıza ortaya koydukları özverili ça-
lışma nedeniyle teşekkür ediyorum. 
İhtiyaçlarını 112 hattı ile bildiren bü-
yüklerimize ivedilikle ihtiyaçları ve 
istekleri ulaştırılıyor. Onlar sokağa 
çıkmıyor bizim de gözümüz, aklımız 
yüreğimiz onlarda kalmıyor. Onlar 
için ortaya koyduğumuz çaba ve 
emek bizim bu dünya için görevimi-
zi layıkıyla yaptığımızın bir nişanesi, 
ahretimiz için de cennetin anahtarı 
olacağı inancındayız. Yaşları ya da 
hastalıkları sebebiyle bize ulaşmakta 
zorlanan büyüklerimiz için de tüm 
vatandaşlarımızın hassasiyet gös-
termelerini onlar adına bizi bilgilen-
dirmelerini özellikle rica ediyorum.”
 n HABER MERKEZİ

Ülkemin insanının ferasetine 
sağ duyusuna hayran olmamak elde 
değil. Gerçekten nerde nasıl hareket 
edeceğini bilen, Dünya’ya sevgi, şef-
kat ve davranış örnekleri gösteren bir 
millettir. Sevinç mi var, hemen birle-
şir, sevincini en iyi bir şekilde gösterir. 
Sıkıntı mı var, derhal yardıma koşar, 
neyi var neyi yok verir. 

Sıkıntıyı ortadan kaldırmak için 
var gücüyle çalışır. Bu millet gerçek-
ten çok asil millettir. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bir açıklaması yetti. “Biz bize yeteriz 
Türkiye’m” dedi. Hakikaten bu asil 
millet, Devletine, Milletine yardımcı 
olabilmek için büyük bir gayret gös-
termeye başladı. 

Hükümetin Koronavirüsün olum-
suz etkilerini düzeltmek için hazırlamış 
olduğu paketler insanımızın bir nebze 
olsun nefes almasına imkan verecek.

Bu sürecin ne zaman biteceği ile 
ilgili maalesef bir tarih verilemiyor. 
Belirsizlik ortamı devam ederse hem 
ekonomik olarak hem de ticaret ola-
rak etkilenecek gibi gözüküyoruz. Altı-
nın kaostan ve belirsizlikten korkması, 
fiyatların bu haftada çok dengesiz bir 
şekilde seyretmesine yol açtı. Altın, 
hem Dünya piyasalarında çok korktu 
hem de Türkiye piyasasında çok kork-
tu. Altın korkuyu satın aldı. Korkuyu 
satın aldığı müddetçe yükselmeye 
devam edecek. 

Dünya ve Türkiye merkez ban-

kalarının faiz oranlarını 
aşağıya çekmesi güvenli 
bir liman olan altının fi-
yatlarının tekrar yükselişe 
geçmesine sebep oldu. 
24 Ayar altın 342,00 TL 
seviyelerine çıktı. Peki 
bu seviyelerde kalır mı? 
Hem doların yükselişi, 
ONS’un 1.650 dolar sevi-
yelerine çıkması, 24 ayar 
altının 342,00 TL seviyele-
rine çıkmasına sebep oldu. 

İstanbul Kapalı Çarşının kapan-
ması, altın imal eden, işleyen atölyele-

rin kapalı olması, altının 
band aralığının bir müd-
det daha açık kalmasını 
sağlayacak gibi gözükü-
yor. 

Merkez bankaları 
altın satar mı?

Eğer merkez ban-
kaları altın satmaya 
başlarsa altın fiyatları bir 
miktar düşebilir veya bir 

miktar daha yatay bir sevi-
yede seyreder. 

ONS tarafında bir hareketlenme 
görmessek yatay pozisyonda kalabi-

lir. 340,00 TL seviyesi direnç seviyesi 
olabilir. Geçen hafta altının ONS’u 160 
$ ara bandı gibi bir açıklıkta seyretti. 
Bu da piyasaların güvensizliğinden 
kaynaklandı. 

Hafta başı;
Altının Onsu 1.620 $ ile başladı 

1.622 $ seviyelerini gördü.
Dolar: 6.410,00 TL ile başladı 

6.641,00 TL seviyelerini gördü.
Euro : 6.933,00 TL ile başladı 

7.294,00 TL seviyelerini gördü.
24 Ayar Altın 336,53 TL ile başladı 

343,00 TL seviyelerini gördü.
Hafta ortası ; 
Ons   : 1.622 $
Dolar :  6.572,00 TL 
Euro  :  7.261,00 TL

24 Ayar Altın  : 343,00 TL olarak 
piyasalara yansıdı.

Gün itibari ile ; 
Ons    : 1.594,28 $
Dolar :  6.635,00 TL 
Euro  :  7.271,00 TL

 24 Ayar Altın :    340,00 TL olarak 
piyasalara yansıdı.

 Kısa vadede altını al-sat po-
zisyonunda tutmak zarar ettirebilir. Şu 
yaşanılan ortam kısa vadede al-sat za-
manı değil; tasarruf etme zamanıdır. 

Önümüzdeki günlerde Korona-
virüsüne çare bulunup bu sıkıntılar 
biterse hayat ve ticaret normal seyrine 
döndüğünde elinde fiziki altınını tutan 
karlı çıkacak gibi gözüküyor. 

Selam ve dua ile…

“KÜRESEL PİYASALAR VE BİZ  2”

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR

Hasan Kulaksız
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Seydişehir Belediye Başkanı
Tutal, bir maaşını bağışladı

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Kaymakamlık, Be-
lediye Başkanlığı, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Sivil 
Toplum Örgütleri, Mahalle Muh-
tarları, Siyasi Partiler  tarafından 
başlatılan yardım kampanyasına 
bir maaşını bağışta bulundu.

Yaklaşık iki hafta önce 21 
Martta başlatılan  “Seydişehir Tek 
Yürek” yardım kampanyası arta-
rak çığ gibi büyüyor. Başkan Tutal, 
salgın hastalık nedeniyle işyerle-
rini kapatan veya işten çıkarılan 
hemşehrilerine  yardımcı olmak 
amacıyla çıktıkları yolda yalnız kal-
madıklarını her kesimden yardım 
aldıklarını kaydetti.

Merkezden kırsal mahallelere 
kadar bütün hemşehrilerinin tek 
yürek olduğunu kaydeden Tutal, 
“Koronavirüs hem dünya’yı hem-
de ülkemizi tehdit etmeye devam 
ediyor. Bu nedenle bizlerin alması 
gereken tedbirler vardı. Belediye 
ve Kaymakamlık olarak bu tedbir-
leri aldık, almaya devam ediyoruz. 
Salgın hastalık nedeniyle kepen-
gini kapatmış olan esnaflarımız 
ve buralarda çalışan işçi kardeşle-
rimiz işsiz kaldılar. Bazıları da ek-
meklerini evlerine götüremeyecek 
duruma geldi. Buna bir çözüm 
bulmak için yaklaşık iki hafta önce 
Seydişehir’de Kaymakamlık, Bele-
diye Başkanlığı, Sivil Toplum Ör-

gütleri, Mahalle Muhtarlarımız bir 
araya gelmek suretiyle ‘Seydişehir 
Tek Yürek’ Kampanyası başlat-
tık” dedi. Kampanyanın hedefine 
ulaştığını kaydeden Başkan Tutal, 
“Kampanyamız giderek büyüyor. 
İhtiyacı olanların ihtiyacını karşı-
lama, hem de yardımlaşma nokta-
sında kartopu gibi büyüyor. Bizde 
buna şahitlik ediyoruz çok mem-
nunuz. İlçemiz çok yerde tek yürek 
, tek bilek olmayı başardı. Bu kam-
panyamızda da aynı hızla birbiriyle 
kenetlenmek suretiyle çalışmala-
rını devam ettiriyor. Herhangi bir 
sıkıntımız yok. Desteklerini esirge-
meyen herkese teşekkür ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Biz Bize 
Yeteriz’ söylemiyle bir kampan-
ya başlattı bu kampanya da hızla 
büyüyor. Seydişehir olarak bizde 
bu kampanya ya mutlaka destek 
olacağız. Ancak ilçemizdeki bu ça-
lışma yerel olduğu için Seydişehirli 
ihtiyacı olan kardeşlerimiz önce-
liğimizdir. Bu bağlamda  belediye 
olarak tüm araç gereçlerimizle,  
destek oluyoruz. Şahsım adına 
bir maaşımı buraya destek olarak 
veriyorum. Bu kampanya inşallah 
amacına ulaşıyor. Ulaşmaya da de-
vam edecek. Böyle bir ilçede bele-
diye başkanlığı yapmaktan ayrıca 
gurur duyuyorum. Ben halkımıza, 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi. n HABER MERKEZİ

Bera Holding iştiraki olan ve Sakarya Hendek’te faaliyetini sürdüren Kar-Su AŞ’nin Genel Müdürü Orhan 
Arslan, halka nitelikli içme suyu hizmeti sunarken, sosyal sorumluluklarının da farkında olduklarını söyledi

‘Kar-Su Türkiye’ye 
şifa için üretiyor’

Bera Holding’e bağlı Sakarya 
Hendek’te faaliyetini sürdüren Kar-
Su A.Ş. Genel Müdürü Orhan Ars-
lan, dünyanın ve ülkemizin geçtiği 
zorlu süreçte Kardelen Su olarak 
halka temiz ve nitelikli içme suyu 
hizmetini sunarken, sosyal sorum-
luluklarının farkında olarak çalış-
malarını sürdürdüklerini söyledi. 
Arslan, “Bu zor günlerde tüm halkı-
mıza temiz ve sağlıklı su hizmetini 
sunabilmek için adeta seferber ol-
muş durumdayız. 82 milyon olarak 
‘Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türki-
yem’ demekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Kar-Su A.Ş. Genel Müdürü 
Orhan Arslan, korona virüs salgı-
nı dolayısıyla Kardelen Su olarak 
dayanışma içerisinde olduklarını 
belirterek, “24 Mart tarihinde Sa-
karya’da karantina altındaki öğren-
cilerimize belediyemiz ile koordine-
li olarak suyumuzu ulaştırmıştık. 
30 Mart tarihinde ise Sakarya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde 
aralıksız hizmet veren sağlık çalı-
şanlarımızın yanında olduğumu-
zu göstermek için Türkiye’nin en 
sağlıklı sularından ‘Kardelen Su’yu 
kendilerinin kullanımına sunmanın 
mutluluğu içerindeyiz. Bu zorlu sü-
reçte olağanüstü gayret sarf eden, 
hepimiz için destansı bir mücadele 
veren sağlık çalışanlarımızı, em-
niyet mensuplarımızı, karantina 
altındaki insanlarımızı ve onlara 
hizmet edenleri hatırlayarak daya-
nışmamızı göstermek istedik” dedi.

“Küresel pandemi olarak adlan-
dırılan ve tüm dünyayı etkileyen bu 
zorlu sürecin yönetiminde en kritik 
konulardan biri de kişisel izolasyon 
ve insanlarımızın dengeli beslen-
mesi. Bireysel bağışıklığımızı artır-
manın en öncelikli noktası ise çok 
yönlü beslenme ve bol su tüketimi” 
diyen Genel Müdür Arslan, “Karde-
len Su, 8.30 Ph, 25.3Kalsiyum (mg/
lt Ca), 2.7 Magnezyum (mg/lt Mg), 
4.8 Karbonat (mg/lt CO3) değerle-
ri ile yüksek alkali, doğal mineral 
ve yüksek kalsiyum içermektedir. 
İçerdiği bu doğal mineraller ile Tür-
kiye’nin en sağlıklı suyu olan Kar-
delen, yerkabuğunun çeşitli derin-
liklerinde uygun jeolojik şartlarda 
doğal olarak oluşmuş, her türlü kir-
lenme risklerine karşı korunmuş, 
Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış ol-
duğu Doğal Mineralli Su Yönetme-
liği dahilinde el değmeden şişelen-
miştir” ifadelerini kullandı.

‘Kaynaktan bardağa kadar’ bu 
yolculuktaki önemli aşamaları sıra-
layan Orhan Arslan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Keremali Dağlarının 
zirvesindeki kaynağımız, yerleşim 
ve tarım alanlarının dışında fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik tehlikelerden 
uzak her türlü kirlenmeye karşı ko-
ruma altındadır. 

Kaynağından sağlıklı bir şekilde 
alınan su, suyun niteliğini bozma-
yacak malzemeden yapılmış kaptaj 
ile isaleye hazır bir duruma geti-
rilmiştir. Kaynaktan doluma kadar 
suyla temas eden bütün yüzeyler 
ve kullanılan ekipman suyun nite-
liğini bozmayacak ve sağlığa zarar 
vermeyecek malzemeden yapıl-

mıştır. İsale hattından gelen suyun 
kontrolü yapılarak emniyet amaçlı 
filtrelerden geçirilir ve hijyenik ko-
şullarda depoya alınır. Depoya alı-
nan suyun laboratuvar kontrolleri 
yapıldıktan sonra üretime verilir” 
ifadelerini kullandı.

‘KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE 
KAPSAMINDA TEDBİRLERİMİZ EN 

ÜST SEVİYEDE’
Genel Müdür Orhan Arslan, 

ülkemizin artan nitelikli su talebini 
karşılarken, önlemleri ise adeta se-
ferberlik düzeyine çıkardıklarını ifa-
de ederek, üretim ve dolum aşama-
sında çalışanların ve tüketicilerin 
sağlığını korumak amaçlı aldıkları 
tedbirleri şöyle sıraladı: “Servis-

lerimiz düzenli olarak dezenfekte 
edilmekte, oturma düzeninde gü-
venli mesafe korunmaktadır. Tüm 
personelin her sabah iş başı ön-
cesi ateşleri ölçülerek muhtemel 
hastalar elenmekte olup, maske 
ve eldiven kullanımı üretimin her 
safhasında rutin hale getirilmiş-
tir. Yemekhanede paketli yemek 
uygulamasına geçilmiş, kullan at 
şeklindeki kaplarla ve kaşık çatalla 
yemekler servis edilmeye başlan-
mıştır. Ayrıca güvenli mesafeler 
korunarak yeni bir oturma düzeni 
oluşturulmuş, yemekhaneye aynı 
anda girecek personel sayısı sınır-
landırılmıştır. Dışarıdan ziyaretçi 
kabulü sınırlandırılmış, yükleme 
için giren şoförlere maske ve eldi-
ven mecburiyeti getirilmiş olup, 
fabrika içinde araçlarından ayrılma-
maları konusunda gerekli önlemler 
alınmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve 
Çalışma Bakanlığımızın tüm yöner-
geleri yakından takip edilerek tüm 
tedbirler güncellenerek istisnasız 
uygulanmaktadır.”

Arslan sözlerini şu şekilde ta-
mamladı: “Kardelen Su olarak so-
rumluluğumuzun farkındayız. Bu 
zor günlerde tüm halkımıza temiz 
ve sağlıklı su hizmetini sunabilmek 
için adeta seferber olmuş durum-
dayız. 82 milyon olarak ‘Biz Bize 
Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem’ de-
mekten büyük bir mutluluk duyu-
yoruz. Bizleri millet yapan olgunun 
olağanüstü dönemlerde gösterdiği-
miz kenetlenme olduğunun bilinci 
içerisinde çalışmaktayız.”
n HABER MERKEZİ

Tarihe tanıklık eden, tarihçiden…
Öncelikle Dünyanın felaketlerinden 

nasibini alan yüce ulusumuza ve aziz 
vatanımıza geçmiş olsun dileklerimi 
sunmak istiyorum.

Dilerseniz hemen hepimizin şahit 
olduğu olaylardan bahsedelim.2020 
sanırım 2020 kez tokat atmadan dün-
yayı terk etmeyecek. Elazığ depremleri 
ölen insanlarımız, sınır dışı operasyon-
larımız şehit olan Mehmetçiklerimiz, 
hemen aynı çatı altında bulunduğumuz 
ülkelerde ki toplu yangınlar, çöken eko-
nomiler, bünyesel anlaşmalar, stratejik 
oyunlar ve noktayı koyan göklerden 
gelen asil karar.

3.ayının sonuna geldiğimiz 2020 
yılı henüz üç ayda kin kustu. Dünyanın 
sahne olduğu diğer salgın hastalıkla-
rında hemen hemen üçte ikisine ev sa-

hipliği yapmış olan ÇİN, yine marifetini 
konuşturdu.

Gündem olan ve gündem olmaya 
devam edecek olan Korona Virüs üzü-
lerek söylüyorum ki çoktan hava sa-
hamıza girmiş bulunmakta. Yapılması 
gerekenler, alınacak önlemler elbette 
tüm ulusa bildirildi.

Bu süreci en az kayıpla atlatmak 
elbette ki en büyük temennimiz.

Fakat bu süreci en yararlı şekilde 
nasıl atlatırız? sorusuna değinmek isti-
yorum.

Yapılan açıklamalar ve alınacak ted-
birlerin en başında evde kalmak geliyor, 
bakın bu olay ne bir siyasi yüzünden ne 
kaos ne de dünyevi herhangi bir şey 
yalnızca Allah’ın hayatı uykuya alması 
yüzünden bugün hepimiz evdeyiz ve 
olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi 

şu an hepimiz için hayat-
lar uykuda peki öyleyse 
uyanması gerekenler sizce 
kimler elbette biz insanlar, 
uyanıp önce kendimize 
bakmakta en büyük ricam 
ve muhatabım bu yazım-
da gençler çünkü ancak 
onlar gelecek vaat edebi-
lirler. Özellikle yapılması 
gerekenlerin başında krizi 
fırsata çevirme yöntemini 
benimsemelidirler.

 Her gün dünyanın dört bir ya-
nından binlerce insanın varlığının bir 
anda yok oluşunu izliyoruz ve pek tabi 
burnumuzun dibindeki insanlarında , 

korkmayın ölüm yalnızca 
kendini hatırlatmakta ve 
varlığının baki olduğunu 
göstermekte, yanan or-
manların , ölen masum 
çocukların , öksüz yetim 
kalan şehit evlatlarının , 
katledilen canlılarının ahı 
yeri göğü inletmekte ve 
üzgünüz ki tıp yaşatmaz 
yalnızca yaşama süreci-
ni uzatabilir gördüğünüz 

gibi Allah‘ın kıskacından kaçmıyor ve 
şuan tüm cesaret haylazları evlerinde…

O zaman şöyle başlıyoruz, ancak 
kendinizi tam anlamıyla tanıdıktan son-
ra içinde bulunduğunuz dünyayı tanır 

ve onun için bir şeyler yapabilirsiniz. 
Okulların kapatılması, sosyal alanların 
bitmesi ve daha Türkçesiyle cüzda-
nınızla bir şey yapamazken büyük-

lerin söylediği o sağlık her işin başıdır 
cümlesinin anlamını tam anlamıyla 
görürken artık daha fazla inanmak ve 
adanmak için geç kalmayın.

Sosyal hesaplarınız, kayda dahi 
değmeyen konuşmalarınız yalnızca ne-
fes alan bir varlık olmaktan sıyrılmalısı-
nız bir an önceki hakikatin hiddeti hepi-
mizi daha fazla sallamaya hazır. Lütfen 
kaçmayın kitaplardan yeni bilgilerden 
ya da geçmişte aranmaktan sonuç bul-
maktan korkmayın görüyorsunuz hayat 
çok kısa ve gelirken bir şey getirmediği-
miz gibi giderken yalnızca kendimizi gö-
türeceğiz. Elinizden geldiği kadar yararlı 
olmaya çalışın ki bir başkasının zararı 

sizi bulmasın. Eğer ki yaşamak istiyor-
sanız bunun ilk güzergahı kendinizi ya-
şatmaktan geçer, kendinizi üryan olarak 
tanımaktan elbette ki. Düşünün belki de 
ilahi bir gücün kudreti size bunu söyle-
meye çalışıyor. NESİN? NE OLDUN? 
NE OLACAKSIN? Bu soruların cevabını 
bulamadan çözemezsiniz bu alemi ve 
bu alemi çözemedikçe içinde bir girdap 
gibi kaybolursunuz. ‘İbret almayan göz 
kişinin en büyük düşmanıdır.’ Biz in-
sanlar insan kelimesinin tanımını tüm 
bunlar olmadan öğrenemeyecektik. En 
çok kendinize, en büyük içinizdeki insa-
na sahip çıkın!

Eminim ki hepimiz bu dünya da 
MAH yani gökteki ay kadar parlak ve 
değerliyiz, bir ŞER yığını olmadan 
MAHŞER ‘e kalmadan aslınızı tecelli 
ediniz.

MAH VE ŞER 

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
Kovid-19 olarak isim verdiği yeni 
tip korona virüsü, dünyada birçok 
ülkede yayılmasıyla birlikte ‘pan-
demi’ olarak sınıflandırdı. Pande-
mi; dünyada birden fazla ülkede 
veya kıtada, çok geniş bir alanda 
yayılan ve etkisini gösteren salgın 
hastalıklara verilen genel isimdir. 

2019 yılının sonlarında Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan ko-
rona virüs, dünyada 200 ülkeye ve 
Türkiye’ye de yayıldı. Son yılların 
en büyük virüs salgınlarından biri 
olan korona virüsle ilgili henüz bir 
ilaç ve aşı geliştirilemedi. Bilim in-
sanları ve doktorlar korona virüsle 
ilgili çalışmalarına devam ediyor. 

VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Yaklaşık 4 ayda tüm dünyaya 

yayılan ve 7,5 milyar insanı tüm-
den tehdit eden virüsün bulaştığı 
kişi sayısı şu anda 875 bin, ölü 
sayısı ise 45 bin civarında. 190 
bin insan sağlığına kavuşmuşken, 
bu virüsün tam olarak nereden 
yayıldığı ve tedavisi henüz bulu-
namadı.

Vaka sayısı bakımından bi-
rinci sırada olan ABD’ de 190 
bin hasta, 4100 ölüm var. Ölüm 
sayısında da birinci sırayı 12 bin 
500 ölüm ile İtalya alıyor. İtalya’yı 
9100 ölümle İspanya takip ediyor.

Türkiye’de ise bu yazının ya-
zıldığı anda 13531 vaka ve 214 
ölüm, 243 iyileşen hasta vardı. 
Vaka ve ölüm sayısı her geçen 
gün artıyor. Görülüyor ki olay çok 
ciddi. Bu sebeple oldukça dikkatli 
ve tedbirli davranmakta yarar var.

ÖNCE TEDBİR SONRA TAKDİRE 
RIZA

Gereken her türlü tedbir alın-
dıktan sonra, tam tevekkül içinde 
hareket etmek ve Rabbimize tam 
teslim olmak gerekiyor. İnancımız 
önce tedbir sonra da takdire rıza 
anlayışını bize emretmektedir. 

Bir ailede yaşayan fertlerin 
her birinin tedbir noktasında çok 
dikkat etmeleri gerekiyor. Aileden 
birinin virüs kapması aile birey-
lerinin hepsinin virüs kapması 
demektir. Zira bu mikrop elin 
değdiği her şeyden ve her yerden 
bulaşıyor. 

Evdeki bir ferdin, kendisini 
diğerlerinden tamamen izole et-
mesi çok zor hatta mümkün değil. 
Onun için her bireyin çok dikkatli 
olması gerekiyor. Dikkatsizliğin 
ve tedbirsizliğin faturasını hem 
kendisi hem aile bireyleri ödüyor. 
Kendimizle birlikte ailemizin de 
sorumluluğunu taşıdığımızı unut-
mayalım. 

Bazılarımız tedbir noktasın-
da eksiklik ve vurdumduymazlık 
gösterirken bazılarımız da tevek-
kül noktasında eksiklik gösteriyor. 
Bunun ikisi de yanlıştır. Tedbir 
noktasında gerekeni yapınca 
ölüm gelmeyecek zannediyoruz. 

Acaba tedbirde bir eksiklik 
mi yaptım düşüncesiyle tedbiri 
hastalığa dönüştürmek ve büyük 
bir evhama kapılmak da insanı 
öldürür. Evhama ve paniğe gerek 
yok. Tedbirde gerekeni yaptıktan 
sonra tam manasıyla tevekküle 
sarılırsak sıkıntı olmaz. Bunların 
ikisinde de eksiklik göstermemek 
önce tedbire başvurmak sonra da 
tevekkül içinde olmak esastır. 

Tabi duayı da unutmamak, 
hem kendimiz, ailemiz, milletimiz 
hem de tüm insanlığın kurtuluşu 
için dua edelim. 

SU İSRAFINA DİKKAT
Virüse karşı temizliğe son de-

rece dikkat etmemiz gerektiğini ve 
ellerimizin nasıl yıkanması gerek-
tiğini artık hepimiz iyice öğrendik 
ve uyguluyoruz. Ancak el yıkarken 
dikkat edeceğimiz bir nokta var. 
Su israfı...

Sabunu köpürtmek için bir 
miktar su alıyoruz sonra sabunla 
ellerimizi en az 20 saniye boyunca 
ovuyoruz. İşte bu esnada 20 - 30 
saniye boyunca suyu boşa akıtı-
yoruz. Halbuki bu zaman içinde 
çeşmeyi kapatırsak suda büyük 
bir tasarruf yapmış oluruz. 

Yağmurun az yağdığı yaz ayı-
na doğru gidiyoruz. Su kaynakla-
rımızın tükenmesi en büyük tehli-
ke… Bu nedenle su tasarrufu çok 
önem arzediyor. Temizlik yapıyo-
rum diye su israfı yapmayalım.
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

Şu anda olağanüstü bir du-
rum var. Zor günler yaşıyoruz. Bu 

günlerde gerek devletimizin ge-
rekse ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olma günüdür. 

Unutmayalım ki devletimiz 
yoksa biz yokuz, hiç bir şeyimiz 
yok demektir. Türk milleti olarak 
biz devletsiz yaşayamayız. Biz 
kabile devleti değiliz. Onun için 
devleti yaşatmak temel görevdir. 
Devleti yaşat ki insan yaşasın. 
Bizim varlığımız devletin varlığına 
bağlıdır. 

Bu sebeple açılan Milli Daya-
nışma Kampanyasını sonuna ka-
dar destekliyorum. Gün bu gün-
dür. Kampanyaya katılmak imani 
ve insani bir görevdir.

SAVAŞTAN KAÇMAK GİBİDİR
Bu arada şunu da belirtmem 

gerekiyor. İstisna da olsa bazı 
doktorların ve sağlık çalışanlarının 
görevlerinden ayrıldıkları yani isti-
fa ettikleri veya böyle bir düşünce 
içinde oldukları haberleri geliyor. 

Böyle bir zamanda görevin-
den ayrılan bir sağlık görevlisinin 
durumu aynen savaştan kaçmak 
gibidir. Ülke savaşta iken cepheye 
gönderilen bir kişinin can korku-
su ile savaştan kaçmasının çok 
büyük bir günahı, çok büyük bir 
vebali vardır. 

Bu da aynıdır. Şu anda sağlık 
görevlilerimiz ön cephede has-
taları iyileştirmek için canla baş-
la cihad etmektedirler. Bunların 
içinden bir veya birkaç kişinin can 
korkusu ile görevinden ayrılması 
savaştan kaçan kişi gibi büyük 
günah ve büyük vebal gerektiren 
bir durumdur. 

Bu savaşta canla başla görev 
yapan sağlık görevlilerimizi can-
dan tebrik ediyor, hepsine duala-
rımızı gönderiyoruz. Rabbim hep-
sinden razı olsun.  

DÜNYAYI ETKİLEYEN BÜYÜK 
SALGINLAR

Son zamanların en büyük 
virüs salgınlarından biri olan ko-
rona virüsün haricinde, dünya 
genelinde bugüne kadar yayılan 
pek çok farklı virüs salgını oldu. 
Peki, bu virüsler neler ve dünyaya 
etkileri ne oldu?

Antoninus vebası MS 165-
180

Dünyadaki çiçek veya kızamık 
türüne benzeyen ilk salgınlardan 
biri olan bu veba, ilk kez Irak’taki 
kuşatmadan dönen lejyonerler 
tarafından Roma’ya geldi. Belki 
de günde iki bin kişinin hayatı-
nın yok olmasına sebep olan bu 
veba, Roma ordusunu yok ederek 
imparatorluğun çöküşüne katkı 
sağladı. Virolojinin temel yapısına 
erken bir bakış atan veba, bağışık-
lık sisteminin zayıf olması halinde 
vücudun virüse karşı savunmasız 
olduğunu ve ölümcül olduğunu 
ortaya koydu.

Bu salgın, dönemin Roma İm-
paratoru Lucius Verus’un hayatını 
kaybetmesine sebep oldu. İmpa-
ratorun yanı sıra Roma’nın toplam 
nüfusunun yüzde 30’unun ha-
yatını kaybetmesine neden oldu.

Jüstinyen Vebası 541
MS 541 yılında ortaya çıkan 

Jüstiyen Vebası, yaklaşık 25 mil-
yon insanın hayatını kaybetme-
sine neden oldu. Bilim insanları 
salgının nedenini Asya kökenli 
olarak düşünürken, tarihçiler ise 
Mısır’dan geldiğini düşünüyor. 
Araştırmalar, Avrasya bozkırla-
rında keşfedilen 137 insanın is-
keletinden alınan DNA analizlerine 
dayandırılıyor.

Farelerin tüyleri arasında giz-
lenen, bir milimetreden daha kü-
çük ‘Zenopsylla’ isimli uçucu bir 
böcek, midesinde  ‘Pasteurella 
pestie’ bakterisi taşıyordu. Farele-
rin tüyleri arasında hızlıca üreyen 
böcek, insan vücudunun herhangi 
bir noktasına konup ısırarak bak-
teriyi hızlı bir şekilde yaydı. Isırılan 
insanlar birkaç gün içinde hızlı bir 
şekilde öldü.

Hastalık normal seyrinde 
devam ederken, zamanla kendi 
kendine yok oldu. O dönemin en 
kalabalık şehirlerinden biri olan 
Konstantinopol nüfusunun yüzde 
40’ını kaybetti. Salgın nedeniyle iş 
gücü ve asker kaybeden Bizans’ın 
zayıflayıp, saldırılara açık hale gel-
mesine neden oldu. Bu da Avrupa 
tarihinin zamanla kökten değiş-
mesine neden oldu.

Viral kanamalı ateş salgını
4 ayrı RNA virüsünün yol aç-

tığı “Kanamalı ateş” 
salgınları, 1545-
1548 yılları arasında 
Meksika’da ortaya 
çıktı ve tahminen 5 
ile 15 milyon insanı 
öldürdü.

 Kara Ölüm (Kara 
Veba) : 1347 - 1353

Kara Veba (Kara 
Ölüm), Moğol kamp-
larında görüldükten 
sonra Cenova tüccarları tarafın-
dan Avrupa’ya ulaştı. Bir kaç yıl 
içerisinde Avrupa’ya pireler ta-
rafından yayılan veba salgınıyla 
75-200 milyon arasında insan 
hayatını kaybetti. Diğer salgınlarla 
birlikte tekrar tekrar ortaya çıka-
rak yüzyıllarca devam etti. Avru-
pa nüfusunun salgının yaşandığı 
yıllar arasında yüzde 30 ile yüzde 
60 oranında azaldığı belirtiliyor. 
Yaşanan salgının, kilisenin sor-
gulanması nedeniyle dinde refor-
mun, aynı zamanda da hayatta 
da rönesansın başlamasının en 
önemli nedenlerinden biri olarak 
gösteriliyor.

İlk grip 1580
Her ne kadar ilk grip vakaları 

MÖ Mora’da savaşan Yunan as-
kerleri arasında görülmüş olsa 
da, ilk gerçek grip salgını 1580 yı-
lının yazında Asya’da ortaya çıktı. 
Salgın kısa bir süre sonra ticaret 
yoluyla Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’ya yayıldı. Tam ölüm sayısı 
bilinmezken yalnızca Roma’da 8 
bin kişinin öldüğü düşünülüyor.

Bu dönemde Avrupa’da ka-
rantina prosedürleri ve sınır 
kontrol noktalarının ortaya çıktığı 
görülmüştür. Bilimsel literatürde 
gribe ilk atıf 1650’ye dayanmak-
tadır ve İtalyanca ‘etki’ kelimesin-
den türetilmiştir.

Çiçek hastalığı salgını
Çiçek hastalığı, her yaşta, her 

cinste görülen, irinli kabarcıklar 
dökerek yüzde izler bırakan, ateş-
li, ağır ve bulaşıcı bir hastalık olan 
çiçek hastalığı tarihte en çok ölü-
me yol açan hastalıklar listesinde 
bulunuyor. Çocuklarda daha sık 
görülen çiçek hastalığının Variola 
major ve Variola minor olmak 
üzere iki tipi bulunuyor.

Amerika’nın su çiçeği ile ta-
nışması

15. yüzyılda Avrupalılar yeni 
dünyayı yani Amerkiya’yı keşfetti. 
Bu keşif sonucunda, kendilerinde 
bulunan bakteri ve mikropları da 
buraya getirdiler. Bunun sonu-
cunda ise Avrupa’nın üçte birinin 
ölmesine neden olan suçiçeğini 
Amerika kıtasındaki yerlilere bu-
laştırdılar. Bu olay sonucunda 
Amerika kıtasındaki yerli nüfusun 
yüzde 90’ı hayatını kaybetti. 19. 
yüzyılın başına kadar her iki Ame-
rika yerlisinden biri Avrupa’dan 
gelen hastalıklar nedeniyle öldü.

Cocoliztli Salgınları
16. yüzyılda Yeni İspanya 

adıyla bilinen ve şu an Meksika 
olan yerde, birkaç farklı hastalı-
ğın aynı dönemde ortaya çıkma-
sıyla yaşanmış salgın felaketine 
cocolitzli salgınları ismi veriliyor. 
Bugün yapılan incelemelere göre 
Salmonella bakterisi nedeniyle 
olduğu düşünülen salgınlar 1520 
ile 1576 yılları arasında 15 milyo-
na yakın insan öldürdü.

7 farklı kolera salgını
Bugüne kadar yedi farklı kole-

ra salgını yaşansa da, bunlardan 
en ölümcülü olan üçüncü salgın-
dı. 1852 ile 1860 yılları arasında 
ortaya çıkan üçüncü salgın, içme 
sularının kirlenmesinden dolayı 
ortaya çıktı. Uzun zaman boyun-
ca insanlar, dışkı ve atıklarını, su 
içme kaynaklarına dökünce sonu-
cu Hindistan’da ortaya çıktı.

Dünyanın en kirli nehirlerin-
den biri olan Ganj Nehri, 2011’de 
yapılan bir araştırmaya göre 100 
mililitresinde 1,1 milyar dışkı bak-
terisi barındırıyor. Yani bu oran 
kullanabileceğimiz en kötü suyun 
500 bin katı. Hindular bu nehri 
kutsal gördükleri için, burada sü-
rekli yıkanıyorlar ve sürekli kolera 
oluyorlar.

19 yüzyılda yaşanan büyük 
salgında kolera Hindistan’dan Af-
ganistan’a ve sonrasında da Rus-
ya’ya, Avrupa’ya, Afrika’ya ve son 
olarak Amerika’ya yayıldı. Kayıtla-
ra göre sadece Rusya’da 1 milyon 
insanın ölümüne sebebiyet verdi. 

1 8 1 7 - 1 8 2 4 ’ d e 
Asya ve Avrupa’da or-
taya çıkan kolera sal-
gını, 1899- 1923 yıl-
ları arasında yaklaşık 
1milyon 500 bin kişiyi 
öldürdü. Vibrio chole-
rae adlı bakteriyle ge-
lişen kolera, bağırsak 
enfeksiyonuna, daha 
sonra şiddetli ishale 
neden olan bir hasta-

lık. Kolera, 1817’de Japonya’da, 
1826’da Moskova’da, 1831’de 
Berlin’de, Paris’te ve Londra’da 
salgınlar yaptı. Osmanlı İmpara-
torluğu’nda 1912-1913 Balkan 
Savaşı sırasında görülen kolera 
salgını ciddi kayıplara sebep oldu.

Üçüncü salgınla birlikte dok-
torlar koleranın nedenini bularak, 
insanların bilinçlenmesini sağladı.

Üçüncü Veba salgını
1855-1859 yılları arasında 

Çin’de başlayan ve sonrasında 
tüm dünyaya yayılan salgın, yal-
nızca Çin ve Hindistan’da 12 mil-
yon insanın hayatını kaybetmesi-
ne sebep oldu. Jüstinyen Vebası 
ve Kara Veba’nın ardından gelen 
üçüncü veba olduğu için adına 
Üçüncü Veba denildi.

Tifüs salgını
1914-1918 yılları arasında ya-

şanan Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında yaşanan Tifüs salgını, Tifüs 
bakterilerini taşıyan bitlerden do-
layı Avrupa ve Asya’da toplam 25 
milyon insana bulaştı. Sovyetler 
Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın 
insan salgın nedeniyle hayatını 
kaybetti.

İspanyol Gribi 1918
Yakın tarihte yaşanan en şid-

detli grip salgını ise 1918 yılın-
da yaşanan ve “İspanyol gribi” 
olarak adlandırılan hastalık oldu. 
Yaklaşık 500 milyon kişinin yani 
dünyanın 3’te 1’inin enfekte ol-
duğu salgında dünya genelinde 
50 ile 100 milyon arasında insan 
hayatını kaybetti. Hastalık Kontrol 
ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) 
göre, 1918’deki grip salgınında 
Birinci Dünya Savaşı’ndan daha 
fazla Amerikan askeri öldü.

Salgına yol açan H1N1 alt tipi 
virüsünün nereden kaynaklandığı 
konusunda tartışmalar günümüz-
de de devam ederken, bilim in-
sanları virüsün kuşlarla bağlantılı 
olduğunu ortaya çıkarmıştı. 

1919 yılında virüs etkisini 
azalttı. Ancak devam eden 38 yıl 
boyunca daha düşük seviyelerde 
mevsimsel olarak ortaya çıktı. 
Virüsün en kötü yanı, bulaşan 
kişinin bağışıklık sistemi ne ka-
dar güçlüyse, ateşin o kadar fazla 
yükselmesiydi. Tarihteki en büyük 
salgınlardan biri olarak kayıtlara 
geçti.

Grip salgınları: 1957- 1968
1957 yılında ise Asya’da A 

virüsü alt tipi H2N2 ortaya çıktı. 
Pandemiye dönüşen hastalık ne-
deniyle dünya çapında 4 milyon 
kişi hayatını kaybetti. Bu virüsün 
de kuşlarla bağlantısı olduğu an-
laşılmıştı.

Çin’de başlayan Influenza-4 
virüsünün ördeklerde mutasyona 
uğrayarak insanlara bulaşması 
sonucunda ortaya çıktı. Bulunan 
bir aşı sayesinde durdu. Bir yıl 
içinde 40 milyon kişi bu aşıyı ken-
dine yaptırdı.

1968’de, Çin kaynaklı bir A 
(H3N2) virüs de küresel salgına 
dönüştü. Hastalık Kontrol ve Ko-
runma Merkezleri’ne (CDC) göre 
göre dünya genelinde 1 milyon 
kişinin hayatını kaybettiği sal-
gından en çok etkilenen 65 yaş 
üstü kesim olmuştu. H3N2 virü-
sü, mevsimsel grip virüsü olarak 
küresel çapta hala dolaşmaya de-
vam ediyor.

 AIDS (HIV)
Tarihin bugüne kadarki en 

ölümcül hastalıkları arasında 
dünyada hâlâ yaygın olarak rast-
lanan AIDS (HIV) bulunuyor. 20. 
yüzyılın ortalarında maymunlar-
dan insanlara geçtiği anlaşılan 
HIV’nin ilk örneği 1959 yılında 
Kongo’da ortaya çıktı, teşhisi ve 
adı 1980’lerde konuldu. 

2014 yılında dünyada yaklaşık 
36.9 milyon insanın HIV pozitif 
olduğu belirtildi. 2010 yılında 
1.8 milyon insan AIDS nedeniyle 
hayatını kaybetti, bu sayı 2005 yı-
lında 2.2 milyondu. The Lancet’te 

yayınlanan bir raporda, 2015 Glo-
bal Hastalık Yükü Çalışmasına 
göre HIV enfeksiyonunun 1997 
yılında 3,3 milyon hastayla zirve 
noktasına eriştiği tahmin ediliyor.

Son 30 yılda toplam 36 mil-
yon insanın canını alan HIV için 
kesin tedavi henüz bulunamadı. 
Yalnızca önlemler biliniyor.

SARS salgını
Şiddetli akut solunum yolu 

sendromu (İngilizce: severe acu-
te respiratory syndrome, kısaca 
SARS), insanları etkileyen, şid-
detli akut solunum yolu sendro-
mu korona virüsünün (SARS-
CoV) neden olduğu solunum yolu 
sendromudur. 

Kasım 2002 ve Temmuz 2003 
tarihleri arasında Hong Kong’da 
başlayan SARS salgını pandemik 
hale gelmiş ve dünya çapında 
8422 vaka ve 916 ölüm görül-
müştür. Dünya Sağlık Örgütü 
ölüm oranını %10,9 olarak açık-
lamıştır. Haftalar içinde SARS er-
keni 2003 yılının başlarında Hong 
Kong’dan 37 ülkede yayılmıştır.

Bugün itibarıyla, 2003 yılı Ha-
ziran ayında görülen son enfekte 
insan vakası (2004 yılında labora-
tuvar kaynaklı bir enfeksiyon du-
rumu göz ardı edilirse) ile SARS 
yayılması tamamen önlenmiştir. 
Bazı hayvan populasyonlarında 
hâlâ mevcut olabileceği ve ge-
lecekte insan nüfusunun içine 
tekrar dönebileceği düşünülmek-
tedir. SARS hastalığı 2016 yılında 
sadece Ukrayna’da 319 kişinin 
yaşamını yitirmesine sebep oldu.

İlk belirtiler grip benzeri has-
talık şeklinde görülür ve şunları 
içerebilir: ateş, kas ağrısı, uyuşuk-
luk gibi belirtiler; öksürük, boğaz 
ağrısı ve diğer semptomlar. Tüm 
hastalar için ortak tek belirti ise 
38 ° C  üstünde bir ateş gibi gö-
rünmektedir. Nefes darlığı daha 
sonra ortaya çıkabilir. Hastalık ilk 
aşamada soğuk algınlığı gibi be-
lirtiler verir ama daha sonra gribi 
andırır.

MERS Virüsü
Orta Doğu solunum send-

romu ile ilgili korona virüs veya 
EMC / 2012, insanları, yarasaları 
ve develeri enfekte eden bir ko-
rona virüs türüdür. Enfeksiyon 
virüsü, DPP4 reseptörüne bağ-
lanarak konukçu hücresine giren 
zarflı, pozitif-duyarlı, tek sarmallı 
bir RNA virüsüdür.

Virüsün insanlara hayvanlar-
dan (develer, yarasalar) bulaştığı 
düşünülmektedir. Hasta insan-
lardan diğerlerine enfekte kişiyle 
aynı ortamda yaşamak veya ba-
kımını yapmak gibi yakın temas-
la bulaşır. Mikroplarla kirlenmiş 
yüzey ve eşyalarla temas etmiş 
ellerle ağız, burun ve gözlere do-
kunmakla; hapşırma, öksürme ve 
konuşma esnasında havaya atılan 
damlacıkların solunum yoluyla 
alınmasıyla virüs insanlara geçer. 
Hastaneler gibi sağlık ortamların-
da da diğer hastalara ve sağlık ça-
lışanlarına bulaş söz konusudur.

Bugünkü bilgilerimize göre bir 
kişinin MERS-CoV’a maruz kal-
masından semptomların başla-
masına kadar olan süre ( kuluçka 
süresi) 2-14 gündür. MERS-CoV 
enfeksiyonu teyit edilmiş bir çok 
insanda ateş, öksürük, nefes dar-
lığı semptomlarıyla ciddi akut so-
lunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı 
hastalarda ishal, bulantı, kusma 
şeklinde sindirim sistemi bulgu-
ları da tabloya eşlik eder. Bir çok 
hastada zatürre ve böbrek yet-
mezliği gibi ciddi komplikasyonlar 
gelişir ve yaklaşık % 30’u ölür. 
Ölenlerin çoğunda altta yatan baş-
ka tıbbi problemler(şeker, kanser, 
kronik akciğer, kalp ve böbrek 
hastalıkları gibi) vardır. Bazı en-
fekte insanlarda semptomlar so-
ğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir 
veya hiç belirti yoktur ve bunlar 
genellikle iyileşirler.

Şu an MERS-CoV enfeksiyo-
nuna karşı aşı yoktur. Çalışmalar 
devam etmektedir. Solunum has-
talıklarından korunabilmek için 
aşağıdaki önlemlerin düzenli ola-
rak uygulanması önerilmektedir:

MERS salgınında 2519 vaka 
ve 858 ölüm tespit edilmiştir.

Domuz Gribi veya H1N1 
(2009-2010)

2009 yılında, ABD’de yaklaşık 
60,8 milyon insanı enfekte eden 

ve 250 bin ile 500 bin aralığında 
küresel çapta ölüm yaratan yeni 
bir grip virüsü formu ortaya çık-
tı. Domuzlardan insanlara geçtiği 
görüldüğü için “domuz gribi” ola-
rak adlandırıldı. 

H1N1 virüsle ilişkili ölümle-
rin %80’inin 65 yaşından küçük 
insanlarda meydana gelmesi ne-
deniyle tipik grip salgınlarından 
farklıydı. Genelde grip salgınların-
dan ölümlerin %70 ila %90’ı 65 
yaş üstünde olduğuna bakılırsa 
domuz gribi farklıdır.

H1N1, 21. yüzyılda bir viral 
salgının ne kadar hızlı yayılabile-
ceğini gösterdi ve bu da küresel 
toplumun gelecekte daha hızlı 
tepki vermesi için ek hazırlıkla-
rın gerekli olduğunu gösterdi. 
Domuz gribinin bizlere bıraktığı 
önemli bir miras, gelişmiş sağlık 
sistemlerine sahip birçok ülkenin 
hızlı hareket eden, grip benzeri 
bir salgın karşısında nasıl ısrarlı 
bir şekilde çaresiz kalabildiklerini 
ortaya çıkarması olabilir.

Ebola (2013-2016)
2013-2016 yılları arasında 

Batı Afrika’da patlak veren Ebola 
salgını 11.300’den fazla ölüme 
yol açtı. Batı Afrika Ebola salgı-
nı, Aralık 2013’te Gine’de başladı, 
Liberya, Sierra Leona gibi Batı 
Afrika ülkelerine yayılan ve Hazi-
ran 2016’da sona eren salgın so-
nucunda virüs 28 bin 616 kişiye 
bulaştı. Bu salgın, hastalığa ya-
kalanan kişi ve ölümler açısından 
tarihteki en ölümcül ebola salgını 
olarak kayıtlara geçti.

İlk salgına yakın bir nehir için 
adlandırılan Ebola virüsü, çoğu 
modern pandemiye kıyasla men-
zili sınırlıydı, ancak inanılmaz 
derecede ölümcül. 2014 yılında 
Gine’deki küçük bir köyde başladı 
ve Batı Afrika’daki birkaç komşu 
ülkeye yayıldı. Virüs 28.600 en-
fekte insanın 11.325’ini öldürdü, 
çoğu vaka Gine, Liberya ve Sierra 
Leone’de meydana geldi. CDC’ye 
göre, Ebola ile temas eden yapan 
sekiz Amerikalıdan biri öldü.

Ebola’nın toplam 4.3 milyar 
dolara mal olduğu tahmin ediliyor 
ve gelen yatırımlar yukarıdaki üç 
ülkede önemli ölçüde düşüyor. 
“Unutulmuş salgın” kolera gibi, 
Ebola’nın da en çok zarar verdiği 
ülkeler, buna karşı savunmak için 
en az donanıma sahipti.

Diğer Salgın Hastalıklar
1465 yılında Sultan Mesut, 

ordusuyla birlikte Kilikya’ya girdi-
ğinde – muhtemelen- sıtma salgı-
nına uğramış; Napolyon’un Mısır 
seferinde Fransız ordusu Nil Neh-
ri’nin hastalıklı sularından içerek 
dizanteri olmuş, 30 bin askerden 
8.915’i ölmüştür.

1849 yılında ise İstanbul’daki 
hastanelerde tüberküloz vakaları 
hızla yayılan bir hale gelmiştir. Çi-
çek hastalığı; Çin’den Japonya’ya, 
buradan Kuzey Afrika’ya, oradan 
da ülkelerine dönen Haçlı ordu-
ları ile Avrupa’ya yayılmıştır. Bu 
hastalığın Amerika’da milyonlarca 
yerlinin ölümüne sebep olduğu 
bilinir. 1719-1723 tarihlerinde 
Avrupa’da çok şiddetli çiçek has-
talığı hüküm sürmüştür. 18. yüz-
yılda 60 milyon kişi çiçek salgın-
larından ölmüştür. Aynı tarihlerde 
Osmanlı topraklarında ise çiçek 
aşısı çok yaygın olarak bilinmek-
te ve uygulanmaktadır. Nitekim 
Avrupa, çiçek aşısını Osmanlı’dan 
öğrenmiştir.

Anadolu’ya frengi bilhassa 
1829’da Rus orduları tarafından 
bulaştırılmış, ordunun savunma-
da kaldığı yerlerde hastalık ma-
hallî olarak kalmış, fakat bunların 
yer değiştirme ve terhislerinde 
yurda yayılmıştır.

Cüzzam hastalığının ilk kez ne 
zaman ortaya çıktığı kesin olarak 
bilinemezken, ilgili ilk yazılı kayıt-
lar M.Ö. 600’lü yıllara dayandırıl-
maktadır. Hastalık yaygınlaşmaya 
başladıkça cüzzamlılar, halk ara-
sından dışlanmışlar, tedavisinin 
bilinmediği dönemlerde yerleşim 
birimlerinden uzak yerlere hatta 
ıssız adalara sürülerek, buralarda 
kendi hallerine terk edilmişlerdir.

İçinde bulunduğumuz Covid 
-19 virüsünden bir an önce tüm 
insanlığın kurtulmasını ve böyle 
salgınların ülkemizin ve insanlığın 
bir daha karşılaşmamasını temen-
ni ve niyaz ediyorum.

KORONA VE İNSANLIK TARİHİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SALGIN HASTALIKLAR

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Trabzonspor’un sözleşme sıkıntısı bulunmuyor
Trabzonspor’da 31 Mayıs’ta söz-

leşmeleri sona erecek olan Sosa ve 
Novak dışında sözleşme uzatma konu-
sunda sıkıntı bulunmuyor. Bordo-ma-
vili kulüp önümüzdeki günlerde UEFA 
ve FIFA’nın vereceği karara göre yol 
haritası belirleyecek.

Süper Lig’e koronavirüs nedeniyle 
verilen aranın uzaması halinde oyun-
cuların 31 Mayıs’ta sona erecek olan 
sözleşmeleri de gündeme gelmeye 
başladı. Bu konuda en rahat kulüple-
rin başında ise Trabzonspor geliyor. 
Sosa ve Novak konusunda ciddi bir 
mesafe alan bordo-mavili kulübün bu 
iki oyuncu dışında bir sıkıntısı bulun-
muyor.

PEREİRA VE HOSSEİNİ 
TRABZONSPOR’A BAĞLI

Mayıs 2020’de sözleşmesi sona 
erecek olan bir diğer oyuncu ise Por-

tekizli Joao Pereira, bordo-mavili ku-
lüp tecrübeli savunma oyuncusuyla 
ilgili olarak sezon sonunu bekleyerek 
bir karar verecek. Yine 2020 Mayıs 
ayında sözleşmesi sona erecek olan 
savunma oyuncusu Majıd Hosseini 
konusunda ise Trabzonspor oldukça 
rahat, bu oyuncunun sözleşmesinde 
ise Trabzonspor’un opsiyon hakkı 
bulunuyor. Bordo-mavili kulüp bu op-
siyonu kullanması halinde oyuncuya 
600 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor’da sezon sonu söz-
leşmesi bitecek diğer oyuncu ise Ndi-
aye, sezon sonuna kadar İngiltere’nin 
Stoke City kulübünden kiralanan oyun-
cunun satın alma opsiyonunu ise bor-
do-mavili kulüp elinde bulunduruyor.

TRABZONSPOR’U 
RAHATLATAN TABLO

Süper Lig’de sözleşmeler konu-

sunda en rahat kulüplerin başında 
Trabzonspor geliyor. Özellikle altyapı-
dan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çe-
ken bordo-mavili kulüp gelecek vaat 
eden oyuncularla sözleşmelerini uzun 
vadeye yaymış durumda. Bordo-ma-
vili kulüpte Uğurcan Çakır’ın 2024, 
Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen 
ve Serkan Asan 2023, Abdulkadir 
Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Doğan 
Erdoğan, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı 
2022, Sorloth, Campi, Kamil Ahmet 
Çörekçi ve Guilherme’nin 2021 yılına 
kadar Trabzonspor’da sözleşmeleri 
bulunuyor.
GELECEKLERİNİ PERFORMANSLARI 

BELİRLEYECEK
Trabzonspor, eskisi gibi sözleş-

meler yapmak yerine kendi belirle-
diği sistem üzerinden sözleşmeler 
yapıyor. İleride yaşanması muhtemel 

riskler karşısında önlemlerini alan 
bordo-mavili kulüp devre arasında ta-
kıma transfer ettiği Manoel, Da Costa 
ve Bilal Basacıkoğlu transferlerinde 
bunu gerçekleştirdi. Manoel’de yarım 
sezon 2 yıl opsiyonlu, Da Costa’da 
yarım sezon 1 yıl opsiyonlu ve Bilal 
Basacıkoğlu’nda da yarım sezon 2 yıl 
opsiyonlu sözleşme imzalandı.

SOSA VE NOVAK İLE 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu sezon performanslarıyla 
Trabzonspor’a önemli katkı sağlayan 
Sosa ve Novak ile bordo-mavili ku-
lüp gelecek sezonda devam etmenin 
hesaplarını yapıyor. İki oyuncuyla da 
yapılan görüşmeler devam ediyor. 
Bu iki oyuncuda şimdiye kadar net bir 
sonuç alamayan bordo-mavili kulüp 
görüşmelerini büyük bir titizlikli sürdü-
rüyor. n İHA

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat 
Muriqi, sarı-lacivertli kulübün sosyal med-
yadan gerçekleştirdiği canlı yayına katıldı. 
Koronavirüs önlemleri kapsamında evden 
çıkmadıklarını belirten başarılı futbolcu, 
“Kendimi bu sürece hazırladım. Hazır-
lamasaydım çok zorlanırdım. Çok dışarı 
çıkan birisi değilim ama sıkıldığımda ken-
dimi dışarı atan biriyim. Uyarılara uymaya 
özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İDMANLARI EVDE 
GÖRÜNTÜLÜ YAPIYORUZ”

Bu süreçte çalışmalarını nasıl sür-
dürdüğünü de anlatan Vedat, “Maçlar 
ertelendikten sonra 3-4 gün izin verildi. 
Bu süre içinde gereken ekipmanlar dağı-
tıldı. İlk idmanı online yapacağız dediler. 
Görüntülü bir şekilde evimizde idmanları 
yapıyoruz. 

Analizciler, tercümanlar hepsi vakit 
ayırıyor sağ olsunlar. Sesler bazen üst üste 
biniyor, bazı zorlukları var ama Samandı-
ra’daki verimi aldığımızı düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

“HERKES YARDIM YAPMAK İSTEDİ”
Takım olarak maddi yardıma muhtaç 

olan vatandaşlara yardımda bulunduk-
larını da sözlerine ekleyen 25 yaşındaki 
futbolcu, “Açıkçası hepimizin elini zor du-
rumlarda taşın altına koyması gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi 
kulüplerin bu kampanyalara katılıp başka-
larına davet göndermesi çok daha anlamlı 
olduğunu düşünüyorum. Emre ağabeyle 
ufak bir toplantı yaptık kendi aramızda ve 
yardım yapmaya karar verdik. Kaptanları-
mız bu konuda kimseyi zorlamadı. Çünkü 
aramızda yabancılar da var ama herkes 
yardım yapmak istedi. Muhtaç olan herke-
sin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

“OĞLUMA BÜYÜYÜNCE KADIKÖY’ÜN 
ATMOSFERİNİ YAŞATACAĞIZ”

Başarılı oyuncu, oğlunun kendisini 
koşu bandında gördüğü için garipsediğini 
belirterek, şöyle konuştu:

‘’Bizimki bu odaya adımını atmıyor. 
3 ay son 2 yaşında olacak. İlk defa beni 
koşu bandında gördüğü için ağlayıp çığlık 
atıyor. Rize’de de aynı şey olmuştu maça 
geldiğinde çığlık atıp ağlamıştı ve eşim 
maçı izleyemeden gitmişti. İnşallah büyü-

yünce Kadıköy’ün atmosferini yaşatacağız 
ona da.”

“EŞİME YARDIMCI OLUYORUM”
Kosovalı futbolcu, eşine ev işlerinde 

yardım ettiğini dile getirerek, “Eşim açık-
çası çok sevindi bu erteleme kararına. 
Evlendiğimizden beri hiç zaman geçire-
memizden dert yanıyordu. Her futbolcu 
eşinin yaşadığı sorunları o da yaşıyordu. 
Şimdi beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk 
uyuduktan sonra beraber film izliyoruz. Ev 
işlerinde ona yardım ediyorum. Daha önce 
idmandan geldiğimde en azından çocukla 
ilgilenmeye çalışıyordum. Çocukla ilgilen-
mek ev işlerinden daha zor. Evlilik iki ha-
yatın birleşmesiyse bu her şeyi bölüşmek 
anlamına gelir. Ben de bu dönemde daha 

fazla evde olduğum için ona elimden gel-
diğince yardım ediyorum” açıklamasını 
yaptı.

Vedat Muriqi, ayrıca günde 5-6 saatini 
de menajerlik oyunu oynayarak geçirdiğini 
sözlerine ekledi.
“SAMANDIRA’YI ÖZLEDİM DİYEBİLİRİM”

Takımdaki arkadaşlarıyla zaman za-
man mesajlaştığını da söyleyen Vadat, 
“Annem ve ablamla günde 1 kere falan 
konuşuyorduk. Şimdi 4-5 kereyi buluyor. 
Takımdakilerle hep mesajlaştığım Serdar 
ağabey oluyor, Emre ağabey ile zaman 
zaman mesajlaşıyoruz. Birileri bir şey pay-
laştıysa gidip ona salça oluyoruz. Hepsi 
birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım 
ortamımız hep vardı. Birini söylersem ol-

maz. Şu an Samandıra’yı özledim diyebi-
lirim. Bir an önce gidip idman ve maç ha-
vasına girmek istiyorum. En çok özlediğim 
şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat 
Caddesi’nde kahve alıp tur atmak. Eşimle 
bir yerde güzel bir yemek yemek” dedi.

“LÜTFEN KURALLARA UYALIM”
Son olarak koronavirüs tedbirleri için 

vatandaşlara seslenen Muriqi, “Lütfen 
kurallara uyalım. Ailemiz ve sevdiklerimiz 
için buna mecburuz. Direktifleri yerine 
getirirsek bu illeti kısa zamanda atlataca-
ğımızı düşünüyorum. Ölümün iyi ve kötüsü 
yoktur. Bu vakalara çok fazla rastlamamak 
için lütfen kendimizi evde izole edip, sev-
diklerimizle zaman geçirelim” diyerek 
sözlerini noktalandırdı. n İHA

Muriqi: Tesisleri özledim
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde idman yapmayı özlediğini söyleyen Fenerbahçeli 
futbolcu Vedat Muriqi, “En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat 
Caddesi’nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek” dedi

Gerekirse bu sezon 
oynanmamış kabul edilir

Çetin: Futbolcuları 
1 ayda toparlayamayız

Federasyondan 
kampanyaya destek

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Eren Tozlu, bu 
sezon liglerin yeniden oynanmasının zor olduğunu gerekir-
se bu sezonun oynanmamış kabul edilebileceğini söyledi. 
Yeni Malatyaspor’un golcüsü Eren Tozlu, “Zor bir sakatlık 
sürecini geride bıraktım. Bireysel çalışmalarım devam 
ediyor. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç dü-
zelsin de gerisi önemli değil. Gerekirse bu sezonu oynan-
madı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız” dedi. 
Uzun bir süredir sahalardan uzak olduğunu hatırlatan Eren, 
“Bilindiği gibi benim çapraz bağ sakatlığım oldu ve uzun 
süredir takımdan ayrıyım. Sakatlıktan sonra çalışmalara 
başladım ama zaten bu sezon için lisansım tescilli değil. 
Dolayısıyla artık yeni sezona başlayacağız. Tabi bu sezon 
oynanır mı, açıkçası zor görüyor. Çünkü tekrar insanların 
bir araya gelmeleri bence biraz zaman alır. Hadi süreç bitti 
diyelim, o zaman da psikolojik ve fiziksel etkenler var. Ne 
diyelim, her şeyin bir an önce düzelmesi temennisiyle. 
Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda 
yeni sezona başlarız.” şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelen-
mesinin tüm takımlarda bütçeleri olumsuz etkilediğini ve 
desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çetin, yaptığı açıkla-
mada, Süper Lig’e verilen ara sonrası mali sorunlarla karşı 
karşıya kaldıklarını, kulüplerin SGK ödemeleri ve maaşlar 
başta olmak üzere borçları bulunduğunu, federasyondan 
para gelmemesi nedeniyle de ödeme yapamadıklarını ak-
tardı. Ali Çetin, “Kulüplerin borçları belli bir plan dahilinde 
ertelenmeli. Futbolcu ücretleri de düşmeli” diye konuştu. 
Liglerin geleceğine ilişkin belirsizliğin, kulüpleri her anlam-
da etkilediğine dikkati çeken Çetin, şunları söyledi: “Her ka-
fadan bir ses çıkmasın. FIFA bir karar versin ve uygulansın 
istiyoruz. İlerleyen süreçteki duruma göre liglerin haziran 
ayı sonunda başlayacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Hız-
landırılan bir lig oynanacağını duyuyoruz. Salgın nedeniy-
le futbolcular bireysel antrenmanlarını da evde yapmaya 
çalışıyor. 6 Nisan’da top başı yapmayı planlıyoruz. Daha 
sonra gidişata göre karar vereceğiz. Takımda 20 gündür 
antrenman yapılmıyor. Böyle giderse futbolcuları bir ayda 
toparlayamayız.” n AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Milli Dayanışma 
Kampanyası”na 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma 
kararı aldı.  TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 
federasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Biz bize yeteriz Türkiyem” sözleriyle başlattığı Milli Daya-
nışma Kampanyası’nı tüm gücüyle desteklediği belirtildi. 
Cumhuriyetin ve TFF’nin kuruluş tarihi olan 1923’ü temsilen 
1 milyon 923 bin lira destek olunacağının vurgulandığı açık-
lamada şu ifadelere yer verildi:  “TFF Yönetim Kurulumuz 
bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzen-
lenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve federasyonumuzun 
kuruluş tarihi olan 1923’ü temsilen 1 milyon 923 bin lira 
destekte bulunma kararı almıştır. ‘Biz bize yeteriz’ diyor, 
koronavirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza 
vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürek-
ten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize 
hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya 
destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” n AA

‘Liglerin başlangıç tarihi ile ilgili bir netlik yok’
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 

“Mevcut şartlar altında kulübümüzün ya-
rıştığı branşlarda liglerin kaderinin nasıl 
belirleneceği konusunda bir netlik bulun-
mamakta” dedi.

Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin nisan 
sayısında siyah-beyazlı camia ve taraftarla-
ra seslendi. Koronavirüs salgınının hayatı 
durma noktasına getirdiğini hatırlatan Çebi, 
“Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde 
Ankara’da yapılan toplantıda, tüm branş-
lardaki liglerimizde karşılaşmalar süresiz 
olarak ertelendi. Ne yazık ki ne spordan 
ne de çalışmalarımızdan dem vurabilece-
ğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu 
kriz sürecini en az zararla atlatmamız için 
doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için 
de vatandaşlarımızın sorumluluk alarak 
yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. 
Unutmayın ki sadece kendimizden değil, 
çevremizde bulunan insanlardan da sorum-
luyuz” diye konuştu.

“TÜM SORUMLULUKLARIMIZI 
YERİNE GETİRİYORUZ”

Sağlığın her şeyden önce geldiğini 
vurgulayan Çebi, “Beşiktaş Jimnastik Ku-

lübü olarak, virüsle mücadele konusunda 
tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. 
Çalışanlarımıza ve sporcularımıza evlerin-
de kalmalarını, sporcularımıza kendilerine 
verilen sportif programları uygulamalarını 
ilettik. Devletimizin almış olduğu kararlara 
uygun davranmalıyız. Yaşlı vatandaşlarımı-
zın herhangi bir temas sonucu virüse yaka-

lanmamaları için evlerinde kalması gerek. 
Onları önemsiyoruz ve üzerimize düşen 
yardımları da yapmak için görev halinde-
yiz. Dışarı çıkamayacak olan üyelerimize 
yardımcı olmak adına bir haberleşme ağı 
kurduk. Üniversiteli Beşiktaşlılar ile birlik-
te onların ihtiyaçlarını bizzat gideriyoruz. 
Kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiğini, 

herhangi bir ihtiyaçları olduğunda üniversi-
teli genç kardeşlerimizi aramalarını tavsiye 
ediyoruz. Bu vesileyle UNIBJK’li gençlere 
de destekleri için teşekkürlerimi iletiyo-
rum” şeklinde konuştu.

“LİGLERİN KADERİNİN NASIL BELİR-
LENECEĞİ KONUSUNDA BİR NETLİK BU-
LUNMAMAKTA”

Çebi, liglerin geleceği ile ilgili olarak 
ise, “Mevcut şartlar altında kulübümü-
zün yarıştığı branşlarda liglerin kaderinin 
nasıl belirleneceği konusunda bir netlik 
bulunmamakta. Futbolda, Kulüpler Birliği 
nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız 
telekonferansta bu dönemde uzlaşının, bir-
lik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu 
üzerine konuştuk. Ülke olarak süreci sağ-
lıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların 
daha doğru şekilde konuşulacağını düşü-
nüyorum. Son olarak, Covid-19 sebebiyle 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. 
Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde 
taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde 
evde kalmaya davet ediyorum” ifadelerini 
kullandı. n İHA
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TFF Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor bu sezona 
iyi başlamasına rağmen, sonrasın-
da büyük çöküş yaşadı. Ligde ilk 7 
haftayı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 
yenilgi ile kapatan Anadolu Kartalı, 
ondan sonraki süreçte tam bir yıkım 
yaşadı. 8. haftada sahasında oyna-
dığı Malatyaspor karşılaşmasıyla 
çöküşe geçen Konyaspor, tam 10 
maç kazanamadı. Söz konusu karşı-
laşmalarda Yeşil-Beyazlılar, 3 be-
raberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Uzun 
süre kazanamadıktan sonra özgü-
ven problemi yaşayan Konyasporlu 
futbolcular, uzun bir sürenin ardın-
dan Ankaragücü deplasmanından 
3 puanla ayrılamayı başarmıştı. 
Alınan galibiyetten sonra herkes bir 
seri beklerken, Anadolu Kartalı kötü 
gidişatını yine durduramadı. Bu se-
zon ligde hemen hemen tüm kar-
şılaşmalarda rakiplerine üstünlük 
kuran Yeşil-Beyazlılar, girdiği gol 
pozisyonlarını değerlendiremeyin-
ce sahadan ya beraberlikle ayrıldı 
ya da mağlubiyetle. Koronavirüs 
nedeniyle liglerin ertelenmesinden 
önce de 9 kişiyle alınan Fenerbahçe 
galibiyeti takımda heyecan yarattı. 
Ligde 7 maç aradan sonra galip 
gelen Konyaspor bu galibiyetle ateş 
hattının da üzerine çıkmış oldu ve 
derin bir nefes aldı. Koronavirüs 
nedeniyle liglerin ertelenmesinin 
ardından ise futbolcular evlerinde 
bireysel antrenmanlarını sürdürü-
yor. İttifak Holding Konyaspor’un 
deneyimli futbolcusu Selim Ay’da 
karantina dönemini Antalya’da-
ki evinde geçiriyor. Konuyla ilgili 
Konya Yenigün Gazetesi’ne açıkla-
malarda bulunan Selim Ay şunları 
söyledi: “Karantina dönemini An-
talya’da kendi evimde geçiriyorum. 
Hocalarımızın bilgisi dahilinde ant-
renmanlarımı sürdürüyorum. Ola-
bildiğince vücudumu diri tutmaya 
çalışıyorum.”

ÜSTÜMÜZE DÜŞEN 
GÖREVİ YAPIYORUZ

Koronavirüs nedeniyle tüm 
dünyada hayatın durma noktasına 
gelmesinin ardından Fenerbahçe 
kalecisi Altay Bayındır’ın başlattığı 
dar gelirli aileler için yardım kam-
panyasına Selim Ay’da katıldı. Bu 
konuya değinen Selim, “Altay’ın 
başlattığı akıma İlhan ağabeyin 
de beni kampanyaya davet etme-
si üzerine ben de katıldım. Bizler 
göz önünde insanlar olduğumuz 
için bizlerin de bir şeyler yapması 
gerekiyordu. Sonuç itibariyle biz 
de üstümüze düşen görevi yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde 
Ali Turan ve Ömer Ali Şahiner’de 
bu kampanyaya destek olacakları-
nı bana söylediler. Ben de sosyal 
medya üzerinden kampanyaya ka-
tılacağımı duyurdum. Valiyle de 
konuştum. Dar gelirli aileleri tespit 
ettikten sonra çalışmamız başlaya-
cak.” ifadelerini kullandı.

ONURLU VE GURURLUYUM
Konyaspor’da 10. Yılını geçi-

ren Selim Ay, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Ben Antalyalıyım ama 
2008’den beri Konyaspor’da ol-
duğum için Konyalı gibiyim. Kon-
yaspor’da hem en dibi gördüm. 
Hem de en üst seviyeyi gördüm. 
10. yılım Konyaspor’da onurlu ve 
gururluyum. Herkes benim Kon-
yasporlu olduğumu biliyor. Benim 
Konyasporluluğumu kimse tartışa-
maz bu konu tartışmaya kapalı bir 
konudur. Oynamadığım zamanlar 
da oldu ama mücadelemden yıl-
madım. Elimden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışıyorum.”

KİMSEDE ART NİYET YOKTU
Aykut Kocaman’ın son geli-

şinde takımda yaşanan olayları 
anlatan başarılı futbolcu, “Aykut 
Hoca takımın başına tekrardan 
geldiğinde herkesin büyük bir bek-
lentisi oluştu. Herkes Konyaspor, 
şampiyon olacak tekrardan eski 
seviyesine ulaşacak beklentisine 
girdi. Eskisi gibi maçlarında fırtına 
gibi esecek hissine kapıldı. Ancak 
bu işler öyle bir anda olmuyor. Za-
manla olacak şeyler. İnsanların çok 
fazla beklentisi vardı. Dediğim gibi 
bu işler anında gerçekleşmiyor. 

Önceki elde ettiğimiz başarılarda 
da zamanla gelen bir başarı öyküsü 
vardı. Bazen her şey istediğiniz gibi 
gitmiyor. Oyuncular aynıydı. Tek-
nik ekip aynıydı ama kazanamama 
serimiz vardı. 2-3 maç üst üste 
kazansaydık kaybolan özgüvenimiz 
yerine gelecekti ancak bunlar ol-
mayınca da sonuçlar bunu gerektir-
di. Futbol kariyerimizde olmayacak 
olaylar yaşandı. Bütün talihsizlikler 
bu sene başımıza geldi. Lehimize 
bariz hakem hataları da oldu. An-
cak kötü gittiğimiz için bunları dile 
de getiremedik. Ne Aykut Hoca da 
ne futbolcularda bir art niyet yoktu. 
Herkes elinden geleni yaptı. Alınan 
sonuçlara herkes üzüldü. Aykut 
Hoca da Konyaspor daha fazla zarar 
görmesin diye yönetimle karşılıklı 
anlaşarak takımdan ayrıldı. Önemli 
olan bundan sonra Konyaspor’un 
başarısı.” diye konuştu.

OLMAYINCA OLMUYOR
Konyaspor’un iyi oynamasından 

sonra bir anda yaşadığı çöküşün 
sebebini de açıklayan deneyimli 
kaptan, “Biz Sergen Hoca takımın 
başındayken de bu duruma benzer 
bir tablonun içerisindeydik. Psiko-
lojik olarak galibiyet alamazsanız 
geriye gidersiniz. Özgüveninizi kay-
bedersiniz. Defans hattında oyna-
yan oyuncular için bir çalım yersin, 
bir hata yaparsın ancak mücadele-
ne devam eder kendini ve takımı 
toparlayabilirsin. Fakat forvet hat-
tında oynayan oyuncular için bu du-
rum öyle değil. Gol kaçırdıklarında 
kendilerine gelme süresi gol atana 
kadar sürüyor. Toparlayamıyorlar. 
Takım için 1-2 galibiyete ihtiyaç 
vardı. Galibiyetin gelmesinin ardın-
dan ise gerisi çorap söküğü gibi ge-
liyor. Bu sezon içerde oynadığımız 
Malatyaspor maçı bizim için kritik 
bir maçtı. İyi oynamamıza rağmen 
mağlup olduk. Ardından Fenerbah-
çe’ye yenildik. Akabinde Türkiye 
Kupası’ndan elendik. Gençlerbirliği 
maçında son dakika gol yedik. An-
talyaspor maçında oyunun kontrolü 
yine elimizde olmasına rağmen 
yine galip gelemedik. Özellikle 
içerde oynadığımız Gaziantepspor 
karşılaşmasında hepimiz saç baş 
yolduk. Bu tür maçları kazanamadık 
ve takımın gardı düştü. Bir özgüven 
problemi yaşandı. Takımın bir ga-
libiyet serisine ihtiyacı vardı ama 
onu yakalamayınca olumsuzluklar 
yaşandı. Bazen olmayınca olmu-
yor.” İfadelerini kullandı. 

SEVİYELİ ELEŞTİRİYE AÇIĞIM
İH Konyaspor’da zaman zaman 

eleştirilerin odağı olan Selim Ay 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Beni eleştiren  her türlü eleştirebi-
lir. Ancak içinde art niyet olmaması 
şartıyla. Benim Konyasporluluğu-
mu kimse sorgulayamaz. Sahada 
benim kadar Konyaspor formasının 
kıymetini bilen yoktur. Benim sa-
hada mücadele etmediğimi ya da 
mücadeleden kaçtığımı kimse söy-
leyemez. Ben Konyaspor forması 
adı altında terimin son damlasına 
kadar hep mücadele ediyorum. 
Beni herkes eleştirebilir. Ama se-
viyeli bir şekilde. Ben eleştiriye 

açığım herkesin yorumunu duymak 
isterim. Fakat art niyet olmadan 
uygun bir üslupla herkes dilediğini 
söyleyebilir. Takım iyi gittiğinde 
birlik beraberlik haberi yapanlar, 
takım kötü gittiğinde ise takımda 
gruplaşma diye haber yapıyor. Ne 
gruplaşması, neyin gruplaşması 
bunu anlamıyorum. Faturanın bize 
kesilmesi nazları bize geçtiği için 
ne de olsa Konyaspor’un evladı ne 
desek bir şey demiyorlar düşün-
cesinde istediklerini yazıyorlar. 
Bu konuyla söyleyeceğim son şey 
Kişi kendinden bilirmiş cümlesi bu 
durumu anlatan en güzel tabir. Bu 
olaylardan sonra da sosyal medya 
hesabımı kapatabilirdim eleştiriye 
açık olmazsam ama kapatmadım. 
Bütün denilenleri yorumları bizzat 
takip ettim.”

İYİ NİYETİMİN CEZASINI 
ÇEKİYORUM

Yeşil-Beyazlılarda iyi perfor-
mans sergilerken bir anda yedek 
kulübesine çekilen Selim Ay, “Ba-
zen duygusallığımın ve iyi niyeti-
min cezasını çekiyorum. Ben hiçbir 
zaman oynamadığımda veya süre 
bulamadığımda takımda huzursuz-
luk yaratmadım. Kimseye surat da 
yapmadım. Bu da hocalarda şöyle 
bir algı yarattı: Nasıl olsa Selim ça-
lışıyor. Nasıl olsa selim surat yap-
mıyor düşüncesi oluşturdu. Bu olay 
bir nevi bana bir artı çünkü, bunu 
yapsam işime saygısızlık yapmış 
olacağım. Bunun da olması ikinci 
seçenekte olmamı doğurdu. Futbol 
açısından normal oynarken müca-
delemi verirken en ufak hatalarda 
direkt olarak yedek kulübesine çe-
kildim. Bu psikoloji hiç kolay değil. 
Mehmet Özdilek döneminde şans 
bulamamıştım. Ancak Sergen hoca 
döneminde kendimi sonlara doğru 
gösterdim. Rıza hoca döneminde 
ise yine oynamaya başladım sonra-
sında ise en ufak bir hatamda yede-
ğe çekildim. Ardından bir sakatlık 
geçirdim. Bu sezon ise şans geldi 
onu en iyi şekilde değerlendirdim. 
Ben hiçbir zaman elimi taşın altı-
na koymaktan çekinmedim. Ben 
Konyaspor taraftarlarına her zaman 
mücadele edeceğime söz verdim.” 
dedi.

YETERLİ OYNAYAMADIM
İH Konyaspor’da 10. Sezonunu 

geçiren Selim Ay, bu konuyla ilgi-
li de konuştu. Selim, “Ben Kon-
yaspor’un TFF 1. Lig’de olduğu 
sezon full oynuyordum. Ancak onun 
sonrasında Aykut Hoca, yönetimin-
de bir revizyona gidildi. O dönemde 
yedek kaldım. Takımda iyiye gitti. 
Ali Turan-Vukovic ikilisi iyi bir uyum 
sağladı. Aykut Hocayı ne kadar sev-
diğimi herkes bilir. Ben bu duru-
ma menfaat olarak baksam Aykut 
Hocayı en çok benim eleştirmem 
gerekir. Çünkü, Aykut Hoca döne-
minde ilk kez yedek kaldım. Ben o 
dönem kupa maçlarıyla beraber 21 
maç oynadım. Aykut Hoca gittikten 
sonra bu durumun bana şans geti-
receğini tahmin etsem de bu duru-
mun beni etkileyeceğini de biliyor-
dum. O dönemlerde ben alternatif 
oyuncu olarak görülüyordum. Daha 

önce Selim banko denilirken sonra-
ki süreçlerde ikinci planda yer alan 
alternatif oyuncu olarak görülmeye 
başladım. Yeni hocalar geldikten 
sonra da bu duruma hep böyle 
baktılar ve üstüme sürekli oyuncu 
alındı. Ardından ise sürekli kendimi 
ispat etme çabasına girdim ve süre 
bulmaya başladım. Ancak şimdi 
bakıyorum geçmişe profesyonellik-
te böyle şeyler var. Bu saatten son-
ra da kendimi ispatlamaya gerek 
duymuyorum. Formayı kolay kolay 
kimseye vermem. Ben kariyerimde 
en gelişeceğim yaşta 25 ve 27 yaş 
aralığında futbol oynayamadım. 
Yeterli süre bulamadım. Olaya duy-
gusal yaklaşmasam ve başka bir 
yol arasam futbol oynamak için şu 
an çok farklı yerlerde olabilirdim.” 
ifadelerini kullandı.

BÜYÜN TALİHSİZLİKLERİ 
YAŞADIK

İH Konyaspor’un bu sezonki 
performansından bahseden başarı-
lı stoper, “Bütün olabilecek olayları 
biz bu sene yaşadık. Kariyerimizde 
belki de bir daha göremeyeceğimiz 
olayları biz bu sene yaşadık. Takı-
mın tam kendini bulacağı maçlarda 
ya erken kırmızı gördük ya önde 
olduğumuz maçı verdik ya da ha-
kem kararlarından etkilendik. Bu da 
hem takımın hem taraftarın hem de 
teknik ekibin gardını düşürdü. O gir-
daptan daha erken çıkmaya çalıştık 
ama kimisinden çıktık kimisinden 
ise çıkamadık.” diye konuştu. 

O GAZLA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 
DE YENERDİK

Hocalarımızda söylüyordu. Ta-
kım içinde de konuşuyorduk, dedi-
ğimiz şuydu: Malatya karşılaşma-
sını kazanamadık ama Fenerbahçe 
maçını kazanırsak Malatyaspor 
karşılaşmasının özgüvenine kıyas-
la Fenerbahçe maçından alacağın 
galibiyette özgüvenin 5 katını ka-
zanırsın. Biz Malatyaspor karşılaş-
masından da galip gelmek isterdik 
ama olmadı. Sonrasında ise içerde 
9 kişiyle kazandığımız Fenerbahçe 
karşılaşması takımda özgüveni, 
inancı inanılmaz derece de arttır-
dı. Ligler devam etse o gazla, o 
motivasyonla Gençlerbirliği’ni de 
yenerdik. Fenerbahçe karşılaşma-
sından 9 kişiyle galip gelmemiz 
takımda kimin neler yapacağını ve 
inandığımızda neler yapacağımızı 
takımda bulunan herkes gördü. O 
galibiyette herkese çok iyi bir moral 
ve motivasyon verdi. 

FENERBAHÇE MAÇI 
DÖNÜM NOKTASIYDI

Konyaspor’un ligde kalma şan-
sını değerlendiren başarılı stoper 
konuşmasına şöyle devam etti: “Şu 
an alt sıralarda çok takım var bizim 
Fenerbahçe karşılaşmamız dönüm 
noktasıydı. Ligden düşeceğimizi 
hiçbir zaman düşünmedik. Biz daha 
önce bu işi bitirebilirdik. Kayse-
rispor ve Yeni Malatyaspor karşı-
laşmalarından galip ayrılsaydık 
şu an çok farklı şeyleri konuşuyor 
olurduk. Biz uzattık bu süreci. Diğer 
takımlarda da şu düşünce oluştu. 
Konyaspor son dakikaları oynaya-
mıyor ve skoru koruyamıyor algısı 

oluştu denildi. Ayrıca Konyaspor 
kafa olarak düştü. Biz alt sıralardan 
daha güçlü geliyoruz düşüncesini 
kafalarında kurdular. Ancak bizim 
Fenerbahçe’yi yenmemiz onları 
allak-bullak etti. Biz takım olarak 
elimizden gelenin en iyisini ya-
pıyoruz. Bu süreci en kısa sürede 
atlatıp hatalarımızdan ders çıkara-
rak gelecek sezona hazırlanacağız. 
Konyaspor’u da gelecek sezondan 
itibaren ait olduğu yerlere çıkara-
cağız.

HERKES TAKIM İÇİN 
MÜCADELE VERİYOR

Taraftarların Serkan Kırıntılı ve 
Nejc Skubic’e olan tepkisi hakkında 
da konuşan Selim, “Beklenti oldu-
ğu için oyuncuların performansı 
taraftarların tepkisini çekti. Skubic 
normal oyununu sürdürdü. 

Genel performansını devam 
ettirdi. Serkan ağabey ise eleştiri-
liyor. Hata yaptı deniliyor. Ancak 
bakıyorsun Kayserispor karşılaş-
masında 3 tane net gol pozisyonu-
nu çıkarıyor. Bajic de eleştiriliyordu 
Fenerbahçe maçında gol attı. Art 
niyet olarak biz futbolcuların yaptı-
ğı bir şey yok. Takım olarak herkes 
elinden gelenin fazlasını vermeye 
çalışıyor. Bu söylediklerim de farklı 
yere çekilmesin. Dediğim gibi her-
kes takım için mücadelesini veri-
yor.” ifadelerini kullandı.”

KOLEJ HAVASI VARDI
Takım içinde olanları da anla-

tan deneyimli stoper, “Yıllardan 
beri takımda kolej havası vardı. Ali 
Turan olsun, Kaya ağabey olsun, 
Ali Çamdalı olsun biz gençler olarak 
onları örnek alıyorduk. Aynı modu 
biz şu an yapıyoruz. Takımda hiçbir 
zaman sorumsuzluk yapan ya da di-
siplinsizlik yapan olmadı. Takımda 
Ali Turan’a çok büyük bir saygı var. 
Takımda da en eğlenceli biri oldu-
ğumdan dolayı beni de seviyorlar. 
Bizim takımda birbirimizi kıracak 
üzecek davranışlar hiç yaşanmadı. 
Sahada olan sahada kaldı.” dedi. 

ÇOK İYİ TEKLİFLER ALDIM
Kariyeri hakkında da konuşan 

Selim Ay konuyla ilgili şunları söy-
ledi: “Bu konuda babam benimle 
1 ay konuşmadı. Şu an isim ver-
mem de çok doğru olmaz. 25-27 
yaş aralığımda büyük takımların 
içinde olduğu kulüpler de olsun çok 
iyi teklifler aldım. Sergen Hoca, 
döneminden sonra çok iyi teklif-
ler aldım. Direkt Selçuk ağabeyin 
yanına gittim bu olaylar olunca 
konuyu anlattım ve direkt olarak 
sözleşmemi uzattım. Profesyonel 
olarak baksam keşke diyebilirdim 
ama duygusal olarak baktığım için 
keşke diyemiyorum. Konyaspor’un 
haberi olmadan başka bir kulüple 
görüşmem. Duygusal olarak baktı-
ğım için Konyaspor’dan ayrılacağı-
mı düşünemiyorum. Konyaspor’la 
para konusunu bile konuşmam. 
Ancak futbol bu yarın ne olacağının 
garantisi yok. Benim Konyaspor’a 
bağlılığımı bütün Antalya bile bili-
yor.” 

HEDEFİM ŞAMPİYONLUK 
VE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Yeşil-Beyazlı forma adı altında 

gelecek hedeflerinden de bahse-
den Selim Ay, “Konyaspor’da ula-
şamadığım nadir hedefler kaldı. 
Bunlardan biri şampiyonluk biri de 
Şampiyonlar Ligi’ne gitmek. Bu 
hayal değil. 5 yıl önce Konyaspor’la 
Avrupa Ligi’nde oynayacağım de-
sem. Hadi ya ne diyorsun sen der-
lerdi. Dediğim gibi bu hayal değil. 
Biz bunları öncesinde yaptık. Yine 
yapabiliriz. Önümde daha uzun yıl-
lar var Şampiyonlar Ligi neden ol-
masın. Bu takım Türkiye Kupası’nı 
aldı. Süper Kupa’yı aldı. 2 sene Av-
rupa Ligi’nde oynadı. Bu takım ve 
bu takımın taraftarı her şeyi gördü. 
Ben de Konyaspor’la şampiyonlu-
ğu ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi 
yürekten istiyorum. İnşallah başarı-
rız.” diye konuştu.
HEPSİNDEN BİRŞEY KAPIYORUM

Futbol kariyer sonlandığında 
ise antrenörlük yapmak istediğini 
söyleyen başarılı stoper, “İlerleyen 
yıllardaki hedefim ise daha uzun 
yıllar var ama antrenörlük yapmak. 
Ben tüm hocalarla içli dışlıyım bü-
tün hocalarımızdan bir şeyler kap-
maya çalışıyorum. Konyaspor’a 
gelen tüm hocalarla iyi sohbetim 
vardır.  Futbol kariyerim sonlandı-
ğında antrenörlük bakımından bü-
yük hedeflerim var. Hocalarla maç 
değerlendirmelerini yaparım hoca-
larımıza her şeyi sorarım.” dedi.

ZORLANDIĞIM 
BİR FORVET YOK

‘Bu sezon oynadığı forvetler 
konusunda kendisini en zorlayan 
futbolcu kim sorusuna’ ise Selim 
şu şekilde cevap verdi: Ligde son-
radan oynamaya başladığım an-
cak bu sezon çok zorlandığım bir 
oyuncu olmadı. Genellikle defans 
oyuncuları hızlı oyuncularla bire bir 
kaldıklarında çaresiz kalırlar. Ben 
de bir defans oyuncusuyum ama 
yavaş bir futbolcu değilim. Bir de 
iyi pozisyon aldığınızda rakibe geçit 
vermiyorsun.”

CANER İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI
Süper Lig’de bu sezon en iyi 

stoper performansını kimin göster-
diğini de açıklayan Selim Ay, “Si-
vasspor’da oynayan stoper Caner 
Osmanpaşa bu sezon iyi bir per-
formans ortaya koyuyor. Takımının 
çıkışında çok katkısı var. Ayrıca 
takımının da yukarı da olması seni 
de ön plana atıyor ister istemez. O 
yüzden stoper performansı olarak 
Caner Osmanpaşa’yı söyleyebili-
rim. Bir de Mustafa Yumlu mevki-
isinde iyi performans sergilediğini 
düşünüyorum. Ben de oynadığım 
maça bakarsak kendimi de söyle-
yebilirim.” ifadelerini kullandı.

MUHABBET ETMEYİ SEVERİM
Boş zamanlarında da neler 

yaptığını açıklayan deneyimli isim, 
“Boş zamanlarımda genelde Ali 
Turan’la beraberiz. Şu anda da Ali 
Turan’la birlikteyim Antalya’da ant-
renmanlarımıza devam ediyoruz. 
Geriye kalan boş zamanlarımda da 
diğer arkadaşlarımla birlikteyim. 
Muhabbet etmeyi severim. O yüz-
den de arkadaşlarımla buluşup bol 
bol konuşur, sohbet ederim.” dedi. 
 n İLHAN ATLI

‘Düşmeyi hiç düşünmedik’
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un deneyimli kaptanı Selim Ay, Konya Yenigün Gazetesi’ne önemli 
açıklamalarda bulundu. Selim, “Bu sezonki yaşadıklarımızı belki de kariyerimiz boyunca bir daha yaşamayacağız. Tüm 

aksilikler üst üste geldi. Bir türlü beklentilere yanıt veremedik. Kötü sonuçlar alsak da ligden düşmeyi hiç düşünmedik.” dedi
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direk-
törü Bülent Korkmaz, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle ara verilen Süper 

Lig’in yeniden başlayacağı tarihle ilgili 
bilim insanlarının görüşünün alınma-
sı gerektiğini söyledi. Bülent Korkmaz, 
yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbir-

leri kapsamında ailece kurallara uymaya 
çalıştıklarını belirtti.

FEDERASYONU BEKLİYORUZ
Sağlık çalışanlarına büyük saygı duydu-

ğunu anlatan Korkmaz, “Sağlık birimlerinde 
çalışan herkese şükran borçluyuz. Evimizde 

kendimizi koruma altın alırken onlar bu virüs 
ile mücadele eden hastalara yardımcı oluyor. 

Onların kıymeti şimdi daha çok 

anlaşılıyor. Bilim adam-
larının, profesörlerin, doktorların ve hem-

şirelerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. 
Onlara büyük bir saygı besliyorum.” diye ko-

nuştu. Mevcut durumda futbolla ilgili bir şey 
yapamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, 

“Sadece oyuncuların verdiğimiz antrenman me-
totlarına uyup uymadığını kontrol ediyoruz. On-

larla iletişim halindeyiz. Şu an için yapılacak bir 
şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 

Nihat Özdemir’in 2 veya 3 Nisan’da bir açıklama ya-
pacağı söylendi. Şu anda onu bekliyoruz. Elimizden 
beklemekten başka da bir şey gelmiyor.” ifadelerini 
kullandı. 

İNSANLARIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSU
“İnsanlar futbol oynatmaya neden bu kadar me-

raklı anlamış değilim.” diyen Korkmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İnsanların sağlığı ve hayatı söz konusu. Bir 
tarih dile getirmek benim açımdan doğru değil. Bu sü-
recin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz, önümüzü 
göremiyoruz. 

Böyle bir durumda tahminde bulunmamamız lazım. 
Önce bu süreci atlatmalıyız. İnşallah her anlamda en 

az kayıpla atlatırız. Sağlık Bakanlığının kurduğu Bilim 
Kurulunun kararıyla yolumuza devam edeceğiz. TFF 
Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ile konuşup konuşmadı-
ğıyla ilgili bir bilgimiz yok. Biz, hiçbir şey bilmiyoruz. 
Herkes bir şeyler söylüyor, tarih veriyor. Bence bilim 
adamlarının ne dediğine bakmalıyız.”

“FUTBOL SADECE FİZİKSEL
 YETERLİLİKLE OYNANMIYOR”

Bülent Korkmaz, futbolda fiziksel yeterlilikten öte 
zihinsel yeterliliğin önemli olduğunu söyledi. Fut-
bolcularından Robert Mak’ın koronavirüs nedeniyle 
sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek ülkesine 
döndüğünü dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti: 
“Oyuncula- rın fiziksel yeterliliği vardır. 
F i z i kse l yeterliliği halledersiniz ama 

asıl önemlisi psikolo-
jinin ne olacağı. 
İnsanlarda en-
dişe ve korku 

var. İşin psikolojik 
yönünü nasıl halledeceğiz? 

Fiziksel yönünü halledersiniz ama futbol 
sadece fiziksel yeterlilikle oynanmıyor. Zihinsel 

yeterlilik de önemli. Futbolcuya eski isteğini, arzusu-
nu, fedakarlığını, tutkusunu tekrar getirmemiz lazım. 
İşin en zor kısmı bu. Herkes evde kalıyor ama evdeki 
antrenmanın bir geçerliliği yok. Evde anca benim ya-
şıma gelen bir insan sağlıklı yaşam antrenmanı yapar. 
Futbol sahada oynanıyor. Oyuncunun topun peşinde 
olması lazım. Şu an için o imkanlar yok. UEFA’nın ne 
diyeceği de önemli. Bence bundan sonra yapılması ge-
reken futbolu sahada icra eden oyuncu, hakem, teknik 
direktör, masör, doktor, fizyoterapiste sormak. Psiko-
lojik anlamda yeterliliğe sahip olmamız lazım.” 

MÜHİM OLAN ORTAK 
PAYDADA BULUŞMAK

Bülent Korkmaz, ligin kaldığı yerden devam etmesi, 
play-off oynanması ve ligden düşmenin olmaması gibi 
önerilerle ilgili, “UEFA ve Bilim Kurulunun vereceği 
kararlar önemli. Bu işi bilenlerin ne dediğine baktıktan 
sonra yorum yapabilirim. Yorum yapanların da bu in-
sanlar bir şey söyledikten sonra görüşü olmalı. Herke-
sin bir fikri var. Bunlara saygı duyma ve hepsinden bir 
şeyler çıkarmak lazım. Hiç kimsenin ‘Bu yanlıştır’ veya 
‘Bu doğrudur’ diye birbirini eleştirmemesi gerek. Mühim 
olan bu gibi durumlarda ortak paydada buluşmak.” di-
yerek sözlerini tamamladı. n AA

Bülent Korkmaz: Kararı 
bilim adamlarımız versin
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, liglerin ne 
zaman başlayacağı ile ilgili kararı bilim adamlarını vermesi gerektiği-
ni söyledi. Korkmaz, “Herkes bir şeyler söylüyor, tarih veriyor. Bence 

bilim adamlarının ne dediğine bakmalıyız” dedi. 

Robert Mak’ın sözleşmesini feshetmesini de değerlendiren Korkmaz, 
“Futbol sadece fiziksel yeterlilikle oynanmıyor. Zihinsel yeterlilik de 
önemli. Futbolcuya eski isteğini, arzusunu, fedakarlığını, tutkusunu 

tekrar getirmemiz lazım. İşin en zor kısmı bu” diye konuştu
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Futbolda hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak

 Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün-
ya futbolunun eskisi gibi olmayacağını, ligler ve kulüp-
lerin gelirlerinin düşmesi nedeniyle eskisi gibi büyük 
transfer rakamlarının görülmeyeceğini ileri sürdü. 
Özkan, yaptığı açıklamada, küresel çapta 50 milyar 
dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen futbol 
piyasasında gelirlerin çok azalacağını, bundan da en 
çok pastada en büyük dilime sahip kulüpler ve liglerin 
etkileneceğini ifade etti. Yaşanan travmanın denge-
leri değiştireceğini, futbolcu maaşlarının düşeceğini, 
gelir-gider dengelerinin değişeceğini savunan Özkan, 
“Şahsi görüşüm, krizin sona ermesiyle birlikte Türkiye 
liglerinde kalan son altı maç oynanır ve ardından tatil 
başlar. Ancak bunun tarihini kestirebilmek benim için 
şu anda gerçekten çok zor. Her şeyi hep birlikte bekle-
yip göreceğiz.” şeklinde görüş belirtti.

“Dünya futbolunda en azından belirli bir süre bü-
yük transfer rakamları göreceğimizi sanmıyorum.” 
diyen Seyit Mehmet Özkan, “Kendilerini yeni hayata 
adapte etmeye çalışacak kulüpler, bir çıkış yolu ara-
yıp öz kaynak sistemine daha fazla ağırlık verecek. 
Ülkemizde de bunun bir devlet politikası haline geti-
rilip uygulanması gerekir. Üç beş kulübün yapmasıyla 
topyekün bir ivme kazanamayız.” değerlendirmesinde 
bulundu.  Türkiye’de kulüplerin öz kaynak sistemine 
yatırım yapma konusunda isteksiz olduğunu belirten 
Özkan, günlük borçlar ve kısa vadeli başarı hedefle-
rinin kulüplerin uzun vadeli plan yapmasının önünde 
büyük engel olduğunu aktardı.  n AA

Jens Jonsson vedaya hazırlanıyor
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’un önemli isim-
lerinden Jens Jonsson, vedaya hazır-
lanıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona 
erecek olan tecrübeli oyuncunun söz-
leşmesini uzatması beklenmiyor ve 
Danimarkalı oyuncusnun 4 yıllık Kon-
yaspor serüveninin sona ereceği düşü-
nülüyor.

4 YILDIR KONYASPOR’DA
Konyaspor’un Danimarkalı yıldızı 

Jens Jonsson 2016 yılından beri Ye-
şil Beyazlı formayı giyiyor. Süper Lig 
üçüncüsü olunan sezonun ardınan 
Konyaspor’a Danimarka’nın Aarhus GF 
takımından transfer edilen genç oyuncu 
ilk sezonunda 24 Süper Lig, 7 Türkiye 
Kupası ve 4 Avrupa Ligi olmak üzere 
toplam 35 maçta forma giydi ve sezon 
sonunda da Türkiye Kupası ve Süper 
Kupa sevinci yaşadı.

2017-2018 SEZONUNDA 30 MAÇ
Süper Lig’deki ikinci sezonunda sı-

kıntılı bir dönem geçiren Danimarkalı 
orta saha oyuncusu takım kötü gidişinin 
yanı sıra önemli bir de sakatlık yaşadı. 
Ligin ikinci yarısında toparlayan Jens 
Jonsson, ligde kalma mücadelesi veri-
len sezonun son 8 maçında 90 dakika 
forma giyerek Konyaspor’un ligde kal-
masında pay sahibi oldu.

Jens Jonsson 2017 2018 sezonunda 
21 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi, 4 Türkiye 
Kupası ve 1 Süper Kupa maçında forma 
giydi ve toplam 3 maça çıktı.

İYİ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ
Geçen sezon ise Danimaralı oyuncu 

sezona iyi başlayıp sıkıntılı devam etti 
sezonun son bölümünde yeniden for-
masına kavuştu. Rıza Çalımbay yöne-
timinde sezona başlayan Konyaspor’da 
ilk 10 maçta kesintisiz forma giyen Jens 
Jonsson, yaşadığı sakatlık ve formsuz-
luk gibi sebeplerle  son 8 maça kadar 

istikrar yakalayamadı. Yeniden forma-
sına kavuşan tecrübeli oyuncu sezonu 
22 maç 4 gol ile tamamladı.

BÜTÜN MAÇLARDA FORMA GİYDİ
Anadolu Kartalı’nın kuzeyli savaşçı-

sı bu sezon ise geride kalan 26 haftanın 
tamamında sahada yer aldı. Takımın 
kötü sonuçlar aldığı dönemde zaman 
zaman performans olarak eleştirilen 

Jens Jonsson toplamda 113 maçta 
Konyaspor forması giydi ve 6 gol 2 
asistlik performans ortaya koydu. 

SÖZLEŞME UZATMAMA 
KARARI ALDI

Sözleşmesinin son yılında bulunan 
Jens Jonsson, Konyaspor ile veda-
ya hazırlanıyor. Yönetimin sözleşme 
uzatma noktasındaki tekliflerine henüz 

olumlu yanıt vermeyen orta saha oyun-
cusu büyük olasılıkla sezon sonunda 
takımdan ayrılacak. Konya’da eşi ile 
birlikte yaşayan Jens’in eğitimi nede-
niyle kız arkadaşını ülkesine gönderdi-
ği, yeni sezon ile birlikte ülkesinde ya 
da Avrupa’da yeni bir maceraya atıl-
mak istediği gelen bilgiler arasında. 
n SPOR SERVİSİ




