
Sivri biber arttı 
benzin düştü!

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı TÜFE rakamlarına 
göre Konya’da Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüz-
de 37,37 ile sivri biber olurken, fiyatı en çok düşen ürün 

ise yüzde 14,20 ile benzin oldu. n HABER SAYFA 5’TE
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Askıda ekmeğe 
Konya’dan destek

KSO’dan 100 
bin TL bağış

Etliekmek sevdası
sınır tanımıyor

Konya’da bir fırın işletmecisi 
olan Muharrem Tekin örnek 
bir davranışa imza attı. Tekin, 
koronavirüs (Covid-19) salgı-
nıyla mücadele kapsamında 
ihtiyacı olanlara askıda ekmek 
uygulaması ile ekmek dağıtımı 
yapıyor. n HABER SAYFA 3’TE

Konya Sanayi Odası, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından başlatılan ‘Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma 
Kampanyası’na destek vererek, 
kampanyaya 100 bin TL bağış 
yapma kararı aldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Koronavirüs nedeniyle lokantala-
rın kapatılmasının ardından işlet-
meler paket servisine geçmişti. 
Konya’nın yöresel tatları arasında 
yer alan ve ‘coğrafi işaret tescili’ 
olan etliekmeki özleyen Konya 
dışında yaşayan Konyalılara Halk 
Etliekmek kargo ile gönderiyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

0604 Üvey kardeşlerin 
kavgası kanlı bitti

Güvenlik amirinin 
testi pozitif çıktı 07 Her haneye 15-20 ton 

ücretsiz su verilsin!

Koronavirüs nedeniyle ihracat yapamayan yumurta sektörü zor günler yaşıyor. Son 1 ayda yaklaşık 
6 tavuk çiftliğinin kapandığı belirtilirken, sektör zor süreci atlatmak için ekonomik paket talep ediyor

Çiftlikler kapanıyor! 
YUMURTA SEKTÖRÜ 
KAN KAYBEDİYOR

Koronavirüsün ekonomideki olumsuz 
etkisini azaltmak için hükümet çeşitli 
tedbirler ve destekler açıklasa da, bazı 
sektörlerde ciddi zararlar söz konusu. 
Bunlardan biri de yumurta sektörü. 
Sınırların kapanmasıyla ihracatta sıkıntılar 
yaşayan sektör, kan kaybediyor. Zarar 
eden tavuk çiftlikleri bir bir kapanmaya 
başladı. 

SEKTÖRE ÖZEL 
PAKET İSTİYORLAR

Konya Yumurta Üreticiler Birliği Başkanı 
İsmail Saraçoğlu, “ihracat yaptığımız 
İran, Suriye, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve 
diğer ülkelere yumurta gönderemiyoruz. 
Koronavirüsten dolayı sınırlar kapatılınca 
sektör perişan oldu. son bir ay içerisinde 
6 büyük tavuk çiftliği kapatıldı. Yumurta ve 
tarım sektörüne paket hazırlanmalı” dedi.
 n HABER SAYFA 4’TE

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN 
MESLEĞİ YAŞAMAK LAZIM

MEVSLİMLİK İŞÇİLER
DENETLENECEK

ORWELD’DEN ÜCRETSİZ 
DEZENFEKTE HİZMETİ

Haşim Bayram öğretmenliği anlattı 

Hareketliliğe sıkı denetim geliyor 

Elini taşın altına koydu 

Anadolu insanının sınır-
larını aşan bir dünyası 
olduğunu gören ve bilen 
Haşim Bayram, dünyaya 
açılma hedeflerini bilimsel 
temellere oturtup bilgi ça-
ğına göre belirledi. Haşim 
Bayram herkesin öğretmen 
olamayacağını, öğretmen 
olmak isteyen kişinin mes-
leği yaşaması gerektiğine 
dikkat çekti.

Tarımsal üretimin aksamaması için alınan tedbirler 
kapsamında iller arası mevsimlik işçi hareketlili-
ğinin illerde valiliklerin denetim ve izni altında ya-
pılacağı, göçerlerin de göçünün izne tabi olacağı 
bildirildi.

Konya’nın en önemli firmalarından Orweld tara-
fından koronavirüs önlemleri kapsamında ‘Araç 
Dezenfeksiyon Çadırı’ oluşturdu. BÜSAN ve Orga-
nize Sanayilerinde hizmete sunulan dezenfeksiyon 
çadırında bütün vatandaşlar araçlarını ücretsiz 
dezenfekte ettirebilecek.

n HABER SAYFA 2’DE

n HABER SAYFA 12’DE

n HABER SAYFA 3’TE

Video konferans yöntemiyle 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’la  görüşen 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,  “Gün siyasi, etnik, 
mezhebi tüm farklılıklarımızı 
bir tarafa bırakarak ebedi ve 
ezeli kardeşliğimizi hatırlama 
günüdür” dedi. 
Başkan Altay da, Konya’da 
koronavirüse karşı yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Altay, Konya olarak 
sanayi ve gıda üretiminin 
kesintisiz devam etmesi 
konusu ile aç ve açıkta 
kimsenin kalmaması için 
çalıştıklarını söyledi.
 n HABER SAYFA 3’TE

Kimse aç kalmayacak
İsmail Saraçoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay 
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Anadolu insanının sınırlarını aşan bir dünyası olduğunu gören ve bilen Haşim Bayram, dünyaya açılma hedeflerini bilimsel temellere oturtup bilgi 
çağına göre belirledi. Haşim Bayram herkesin öğretmen olamayacağını, öğretmen olmak isteyen kişinin mesleği yaşaması gerektiğine dikkat çekti 

Öğretmen olmak için 
mesleği yaşamak lazım

Kombassan Holding’in kuru-
cusu olan Haşim Bayram, işadamı 
olarak biliniyor. Ancak asıl mesleği 
öğretmen olan Bayram’ın eğitim 
noktasında da ciddi bir birikimi bu-
lunuyor. Kombassan Holding’in ku-
ruluş amacında da buna dikkat eden 
Bayram, holdingi üniversite mezunu 
gençlere iş imkanı vermek amacıyla 
kurmayı amaçladığını ifade ederek, 
toplumsal eğitimi ve güçlü ekonomi 
konusunda ne kadar duyarlı oldu-
ğunu gösteriyor. Anadolu insanının 
sınırlarını aşan bir dünyası olduğunu 
gören bilen Bayram, dünyaya açıl-
ma hedeflerini bilimsel temellere 
oturtup bilgi çağına göre belirledi. 
Bilgi ve teknoloji üretemeyenlerin 
çağdaş dünyada kendilerine yer bu-
lamayacağını biliyordu. Bilgi çağının 
merkezinde insan olduğu gerçeğiyle 
bütün yatırımların insana yapılması 
inancı ile hareket etti. Evlatlarını ve 
öğrencilerini yetiştirme düsturu-
nun başında yaradılış gayesi Halka 
hizmet Hakk’a Hizmet düsturu ile 
hareket etti. İnsanları 3 tip ayıran 
Bayram Küçük kafaların insanları, 
orta kafaların olayları, büyük kafalar 
ise fikirleri aydınlattığına dikkat çeki-
yor. Bayram Dünya’da en mütevazi 
şeyin toprak olduğunu, insanların da 
topraklardan mütevazi olması ge-
rektiğini ifade ediyor. 

‘ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK 
HEP HAYALİMDİ’

Öğretmenlik mesleği ile ili dü-
şüncelerini samimi ifade kullanan 
Haşim Bayram herkesin öğretmen 
olamayacağına da dikkat çekti. Öğ-
renci yetiştirmeğin hep hayali oldu-
ğuna dikkat çeken Haşim Bayram, 
“Öğrenci yetiştirmek gibi hep bir 
hayalim vardı. Eğitim yıllarımda da 
oldukça idealistim. 

Konya’da dershaneyi üç arka-
daşımız ile beraber kurduk. Orada 
birçok öğrenci yetiştirdim. Yetiştirdi-
ğim öğrencileri gördüğümde olduk-
ça gurur duyuyorum. Dersleri ol-
dukça heyecanlı anlatıyordum. Ders 
anlatırken heyecandan silgi kullan-
mıyordum, kolum ile siliyordum. 
Öğretmenlik çok güzel bir meslek 
ama herkes öğretmen olamaz. Öğ-
retmen olmak için insanın yaşaması 
lazım. Öğretmen olan bir kişi Türki-
ye’nin kalkınmasına inanması lazım. 

Hissedilmesi lazım. Öğretmenlik 
mesleğini icra ederken çok farklı in-
sanlarla karşılanılır. Kimya bölümü 
hayatımızın her şeyin Kimya olduğu 
için seçtim. Kimyanın hayatına bı-
raktığı izler vardı.  

Öğretmenlik yapmak için önce-
likle inanmak gerekiyor. Öğretmen 
olacak kişi memleketini ve insanları-
nı sevecek. İnanılan hedefler doğrul-
tusunda yürümek gerekiyor. İnsan 
yetiştirmek için öğretmen oldum. 
O dönemde gençler içerisinde bir 
ayrışma vardı. Bu ayrışmanın neti-
cesinde arkadan gelen nesli eğitmek 
gerekiyordu ülkemizin geleceği için. 
Vatanını milletini seven bir kişi Al-
lah’ını ve peygamberini tanıyan bir 
gençlik yetiştirmek zorunda oldu-
ğumuz için öğretmenlik mesleğini 
seçtim” ifadelerini kullandı.

‘OKULU BİTİRDİKTEN SONRA 
HEMEN ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNE BAŞLADIM’

Okulu bitirdikten sonra hemen 
öğretmenlik mesleğine başladığı-
na dikkat çeken Haşim Bayram, 
“Okulu bitirdikten sonra hemen 
öğretmenlik mesleğine başladım. 
Öğretmenliğe Yozgat’ta başladım. 
Lise öğretmeni olarak göreve baş-
ladım. Yozgat’ta öğretmenlik yapar-
ken beni Kayseri’ye hademe olarak 
sürgün ettiler. Bir sürü iftira ve sağ 
sol olayları nedeniyle sürgün edil-
dim. Mecbur Kayseri’ye gittim. Ora-
da biraz çalıştım. Sonra istifa ettim 
ve ayrıldım.  Daha sonra Konya’ya 
gelerek üniversite sınavına girdim. 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesini kazandım.  Tıp Fakülte-
sinde bir sene okudum.  İstanbul’da 
Tıp Fakültesi okurken Unkapanı der-
shanesinde öğretmenlik yaptım. Ba-
hariye Kumaş Fabrikasında Mühen-
dis olarak çalıştım.  Tıp Fakültesinin 
birinci sınıfını okudum ve okulu 
bıraktım.  Tıp Fakültesinde okur-
ken evliydim. Konya’da bir hayatım 
vardı. Öğrencilik hayatı evlendikten 
sonra zor. Okulum bırakıp Konya’ya 
geldikten sonra Fen Dershanesine 
gittim. Daha sonra Diltaş dersha-
nesine gittim. Sonra kendim Büyük 
Konya Dershanesini kurdum. Bü-
yük Konya Dershanesini üç öğret-
men arkadaşım ile beraber kurdum.  
Dershanede öğretmenlik yapmak 

ve dershane kurmamdaki amaç iyi 
öğrenciler yetiştirmek. Dershane-
mize Konya merkez ve ilçelerden 
hatta köylerden de gelen öğrenciler 
vardı. Dershane ücretini ödemeyen 
öğrencilerin ücretlerini ben kendim 
ödüyordum.  

Büyük Konya Dershanesinin 
ardından Kombassan Holding’i kur-
dum. Kombassan Holding’i Üniver-
siteyi kazanan ve okuldan mezun 
olan öğrencilere iş imkanı sağlamak 
amacıyla kurdum. Kombassan Hol-
ding ile başarılı olduk. İlk kurduğum 
Kombassan Kağıt Fabrikası başta ol-
mak üzere kurduğum diğer fabrika-
larda öğrencilerimizi istihdam edildi. 
Gençlere tavsiyem ilim tahsis etsin-
ler. İlimsiz hiçbir şey olmaz. İlim her 
şeyin kapısıdır” şeklinde konuştu.

HAŞİM BAYRAM KİMDİR?
1951 yılında Karaman’da doğan 

Haşim Bayram, ilk ve orta öğrenimi-
ni Kazım Karabekir’de, lise öğreni-
mini de Akşehir İlköğretim Okulu ve 
Ankara Yüksek Öğretmen Hazırlık 
sınıflarında tamamladı. Daha sonra 
Ankara Üniversitesi Fen Fakülte-
si Kimya Fizik lisansı, ayrıca Kimya 
Yüksek Mühendislik öğrenimini 
tamamladı.  Anadolu’nun birçok li-
sesinde kimya öğretmenliği, sanayi 
bölge müdür yardımcılığı ve bazı sa-
nayi tesisi ve kuruluşlarında mühen-
dislik yaptı. 1981 yılından sonra özel 
dershanecilikle ticari hayata atıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Haşim Bayram
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Dünya, koronavirüs ile mücadele 
ederken hangi ülkelerin ekonomile-
rinin ne kadar küçüldüğünü, hangi 
ülkelerde bu hastalığın tedavisinin kaç 
dolara mal olduğunu, günlerdir dünya 
basınından takip ediyoruz.

Örnek mi?
Amerika’da sigortası olmayan bi-

risinin tedavi ücretinin binlerce dolara 
yapıldığını çarşaf çarşaf paylaşıyoruz 
da…

Hatta sigortası olan birinin bile 2-3 
bin dolara tedavi edildiğini de…

Başka…
ABD’lilerin yağmalama olaylarına 

karşı silahlandığını…
İşsizlik başvurusunun tavan yap-

tığını…
Sadece ABD mi?
Tabi ki hayır…
İtalya’da günde neredeyse bin kişi 

hayatını koronavirüsten kaybediyor.
İspanya’da durum çok farklı de-

ğil…
Hastayı yatıracak hastane bulamı-

yorlar…
Avrupa’da birçok ülkede beledi-

yecilik hizmetleri bile durmuş durum-
da… Sokaklar çöp yığınına dönmüş.

Bu ülkelerin birçoğunda sağlık sis-
temi çökmüş durumda.

Şaka etmiyorum…
O gıpta ile takip ettiğiniz Avrupa 

bitmek üzere…
Peki Türkiye’de durum ne?
Önceki gün Başkan Erdoğan açık-

ladı: Sağlık’ta pek çok ülkeden çok 
daha iyi durumdayız…

Hamdolsun…
‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası son-

rasında devlet millet işbirliğinin en gü-
zel örneğini sergilediğimizi yazmıştık.

Halen de devam edi-
yoruz.

Bu arada…
Bilim adamlarımız aşı 

için gece gündüz deme-
den çalışırken devlet de 
gerekli finans desteğini 
sağlıyor.

Yerli solunum cihaz-
larımızın seri üretimine 
başlandı. 

Meslek liselerimiz ha-
rıl harı çalışıyor.

Sağlık malzemesi üreten firmalar 
mesai mevhumu gözetmiyor, üretme-
ye devam ediyor.

Dedim ya…
Sağlık’ta pek çok ülkeden çok 

daha iyiyiz.
O kadar iyiyiz ki; bı-

rakın korona hastasına 
oda, yatak bulamayıp 

sokaklara caddelere 
atmayı bu zorlu süreçte 
bile yeni taleplerde bulu-
nuyoruz.

Hamdolsun altyapı-
mız sağlam.

Peki ne istiyoruz?
Bu teklif aslında Bi-

lim Kurulu Üyelerinin bazılarından da 
geldi.

Şu anda Konya’da hastanelerde 
korona ve birkaç alan dışında bölümler 
neredeyse kapalı.

Yenidoğan bölümü gibi zorunlu 

bölümler açık.
Onun haricinde hasta yok.
Keşke de hiç hastamız olmasın…

Lakin…
İnsanlar tabir caizse, ölücü hasta 

olmadan hastanelere gitmeye korku-
yor. 

Tamam başı ağrıyan da hastaneye 
gitmesin ama…

O kadar yaşlı insan var. Acil mua-
yene edilmesi gereken…

Neredeyse sabrediyorlar hastane-
lere gitmemek için…

Bir sağlık çalışanı değilim ama be-
nim anladığım ve insanlara anlatabile-
ceğim cümlelerle durumu izah etmeye 
çalışıyorum.

İnsanlar annesini, babasını hasta-
neye götürmeye gerçekten korkuyor.

Ya orada korona bulaşırsa…
Haklılık payı da yok değil…

O zaman, Konya’da da COVİD 
Negatif Hastanesi kurulmalı.

Hastanenin büyüklüğüne yetkilile-
rimiz karar versin.

İhtiyaca göre…
Elimizde böyle bir altyapı zaten var.
İnsanlar gönül rahatlığıyla kendile-

rini de izole edip rahat hissederek, bu 
hastaneyi kullanabilsinler.

Herhalde bunun için de bir mani 
yoktur.

Zira bu korona sürecinin ne kadar 
uzayacağını bilmiyoruz.

Yine de büyüklerimiz bilir.
Ha bu arada…
Sağlık’ta çok iyi yerdeyiz derken 

neyi söylemeye çalıştığımızı anladınız 
mı?

Kolay değil…
Zor bir süreçte yeni bir hastane 

istiyoruz.

KONYA’DA COVİD NEGATİF HASTANESİ KURULMALI

Konya’nın en önemli firmaların-
dan Orweld tarafından koronavirüs 
önlemleri kapsamında ‘Araç Dezen-
feksiyon Çadırı’ oluşturdu. BÜSAN 
ve Organize Sanayilerinde hizmete 
sunulan dezenfeksiyon çadırında 
bütün vatandaşlar araçlarını ücretsiz 
dezenfekte ettirebilecek.

Konya genelinde koronavirüse 
karşı başlatılan başta belediyeler ol-

mak üzere özel firmalar tarafından 
da temizlik ve ilaçlama çalışmaları 
devam ediyor. Bu kapsamda Orweld 
firması  tarafından ‘Araç Dezenfeksi-
yon Çadırı’’ hizmeti hayata geçirildi. 
İki aracın sığabileceği ebatta oluştu-
rulan çadırda başta BÜSAN ve Orga-
nize Sanayilerine gelen araçlar olmak 
üzere bütün araçlara hizmet veriyor. 
Dezenfektan çadırında aracın dışın-

dan önce içi dezenfekte ediliyor.
‘EN ÖNEMLİSİ HİJYEN ORTAMI 

SAĞLAMAK’ 
Araç dezenfeksiyon çadırını hem 

BÜSAN’a hem de Organize Sanayiler 
girişine yaptıklarını söyleyen Orweld 
firması Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Oral, “Öncelikle firmamızın 
çalışanları ile halkımızın koronavi-
rüsten en az şekilde etkilenmesi için 

bizler de elimizden gelen gayreti gös-
teriyoruz. Bu virüsle mücadelenin 
en önemli ayağı hijyen ortamı sağ-
lamaktır. İnşallah bu tür tedbirlerle 
kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve 
normal hayatımıza döneceğiz. Sanayi 
esnafının yanında isteyen herkes ara-
cını buraya getirip ücretisz dezenfek-
tan yaptırabilir” dedi. 
n FAHRİ ALTINOK

Fırıncıdan askıda 
ekmek uygulaması

KSO’dan ‘Milli Dayanışma 
Kampanyası’na bağış

Konyalı fırıncıdan ‘askıda ek-
mek’ uygulaması Konya’da bir 
fırın işletmecisi Muharrem Tekin 
korona virüs (Covid-19) salgınıy-
la mücadele kapsamında ihtiyacı 
olanlara askıda ekmek uygulama-
sı ve dağıtımı yapıyor.

Konya’da bir fırın işletmecisi 
korona virüs (Covid-19) salgınıy-
la mücadele kapsamında ihtiyacı 
olanlara askıda ekmek uygulama-
sı ve dağıtımı yapıyor. 

Tüm dünyayı saran yeni tip 
korona virüsünün Türkiye’de gö-
rülmesinin ardından yürütülen 
çalışmalar kapsamında bir des-
tek de fırın sahiplerinden geldi. 
Konya’da fırın işletmeciliği yapan 
Tek Ekmek Fırını Sahibi ve İşlet-
mecisi Muharrem Tekin, hizmet 
verdiği fırında ihtiyaç sahiplerine 

askıda ekmek uygulaması başlat-
tı. Tekin, “Korona virüs nedeniyle 
işinden ayrılmak zorunda kalan 
vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı 
karşılamak için bir Osmanlı gele-
neği olan askıda ekmek uygula-
ması başlattık. İhtiyacı olan gelip 
alabilir” dedi. 

Fırın işletmecisi Muharrem 
Tekin yaptığı açıklamada, Bu uy-
gulamamız çok fazla da rağbet 
gördü. İnsanların içindeki iyilik 
isteğini de ortaya çıkarmış olduk. 
Destek olmak için de çok sayıda 
hayırseverimiz geliyor. 

Biz üzerimize düşeni yapıyo-
ruz. İnşallah en kısa zamanda bu 
virüs ortamı biter, herkes eski işi-
ne ve sağlığına kavuşur” ifadeleri-
ni kullandı.
n MEHMET ALİ ELMACI

Konya Sanayi Odası, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından başlatılan ‘Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem Milli Da-
yanışma Kampanyası’na destek 
vererek, kampanyaya 100 bin TL 
bağış yapma kararı aldı. 

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Yönetim Kurulu kararının ar-
dından bir açıklama yapan Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, “Gün bizim için birlik 
olma, birlikte hareket etme gü-
nüdür. 

Bu zor günleri de inşallah bir-
lik ve beraberlikle atlatacağız” 
dedi.

KSO PANDEMİ KURULU 
OLUŞTURULDU

Konya Sanayi Odası olarak Co-
vit-19 salgınının ülkemizde görül-
düğü ilk günden bu yana yaşanan 
tüm süreçleri yakından takip ede-
rek, sanayicilerin taleplerini ilgili 
kurumlara ilettiklerini ifade belir-
ten Kütükcü, “Odamız bünyesinde 
bir Pandemi Kurulu oluşturduk. 
Sanayicilerimiz sektörleriyle ilgili 
taleplerini, yaşadıkları sıkıntıları bu 
pandemi kurulunun 0533 763 49 
13 numaralı WhatsApp hattına ya 
da odamıza doğrudan ulaşarak ile-
tebilirler” hatırlatmasında bulun-
du. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak sanayi 
ve gıda üretiminin kesintisiz devam etmesi konusu ile aç ve açıkta kimsenin kalmaması için çalıştıklarını belirtti

Altay, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile görüştü

Orweld araçları ücretsiz dezenfekte ediyor 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, video konferans yöntemiyle 
belediye başkanları ile görüştü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gö-
rüşen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya olarak sanayi ve gıda üretiminin 
kesintisiz devam etmesi konusu ile 
aç ve açıkta kimsenin kalmaması 
için çalıştıklarını belirterek, korona-
virüse karşı şehirde alınan tedbirler 
hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, belediye başkanları ile video 
konferans yöntemiyle görüştü. AK 
Parti’nin belediyelerde gösterdi-
ği emsalsiz başarıyla Türkiye’nin 
yönetimini üstlenmiş bir parti ol-
duğunu anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, belediyelerinin halkın 
günlük hayatına dokunan çalışma-
ları ve yaptıkları altyapı yatırımla-
rının önemine işaret etti. Özellikle 
içinden geçtiğimiz koronavirüs 

salgını döneminde belediyelere 
çok daha büyük görevler düştüğü-
nü belirterek, yapılması gereken 
hizmetleri anlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Türkiye’nin bu salgını 
yenecek güce ve kapasiteye sahip 
olduğunu kaydetti. “Gün siyasi, et-
nik, mezhebi tüm farklılıklarımızı 
bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli 
kardeşliğimizi hatırlama günüdür” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Gün tıpkı İstiklal 
Harbimizde olduğu gibi ortak düş-
mana karşı birleşme günüdür. Gün 
küçük hesaplar peşinde koşmak 
yerine basiretli davranma günüdür. 
Böyle bir dönemde siyasi rant he-
sabı yapanları maşeri vicdan asla 
unutmayacaktır. Umut vermek, 
güven aşılamak, katkı sunmak ye-
rine, karamsarlık pompalayanları 
milletimiz asla affetmeyecektir. 
Buradan herkesi bir kez daha bir 
olmaya, beraber olmaya, kardeş ol-
maya ve hep birlikte Türkiye olma-
ya davet ediyorum. Rabbim yar ve 

yardımcımız olsun.” Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, belediye başkanlarını 
seçilmelerinin birinci yılı dolayısıyla 
tebrik ettiğini belirterek, millete ve 
şehirlerine hizmet yolunda her bir 
başkana Allah’tan muvaffakiyet di-
leyerek sözlerini tamamladı. 

‘KONYA’DA AÇ VE AÇIKTA KİMSE 
KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ’
Görüşmeye katılan Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay da görüşme nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında Konya’da korona-
virüs salgınına karşı yapılan çalış-
maları ve alınan tedbirleri anlattı. 
Bu süreçte Konya olarak iki konuya 
yoğunlaştıklarını, bunlardan birin-
cisinin sanayi ve gıda üretiminin 
kesintisiz devam etmesi olduğunu 
vurgulayan Başkan Altay, “Bu-
nun için özellikle Organize Sanayi 
Bölgemizde borsalarımızla birlikte 
büyük bir koordinasyon içerisinde 
süreci devam ettiriyoruz. Çünkü 

Konya tahılda özellikle çok iyi bir 
üretim sahip. İleriki dönemde sı-
kıntı yaşamamamız için sanayi ve 
gıda üretiminin devam etmesi ko-
nusunda çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. İkinci konu sizin de ifade ettiği-
niz gibi aç ve açıkta kimse kalmasın 
diye çalışıyoruz. Konya, bildiğiniz 
gibi bir vakıf şehri ve sivil toplum 
kuruluşlarının çok yoğun olduğu 
bir yer. İlçe belediyelerimizle sivil 
toplum kuruluşlarımızla tüm sos-
yal yardımı tek bir havuzda koor-
dine ediyoruz. Başvuran herkesin 
ihtiyacını tamamlamak için çaba 
sarf ediyoruz. Biz de su fiyatlarını 
2019 fiyatlarına çektik. Ayrıca iş-
yeri kapanan ve işsiz kalan vatan-
daşlarımızın da evlerinde 2 ay üc-
retsiz su imkanı sunuyoruz ve tüm 
esnafımıza işyerlerine 2 ay boyunca 
su faturası göndermeyeceğiz” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan da yapılan çalışmalar nede-
niyle Başkan Altay’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Yumurtaya virüs girdi!
Koronavirüs nedeniyle ihracat yapamayan yumurta sektörü zor günler yaşıyor. Son 1 ayda yaklaşık 
6 tavuk çiftliğinin kapandığı belirtilirken, sektör zor süreci atlatmak için ekonomik paket talep ediyor

Dünyayı tehdit etmeye de-
vam eden koronavirüs, ekonomik 
anlamda büyük sıkıntıları berabe-
rinde getirdi. Tüm dünya piyasa-
larının olumsuz etkilendiği korona-
virüs, en çok da ithalat ve ihracat 
noktasında büyük sıkıntılara sebep 
oldu. Bu anlamda Türkiye’de de 
ekonomik anlamda zor günler ya-
şanıyor. Hükümet ekonomideki 
olumsuzlukları azaltmak için çeşitli 
tedbirler ve destekler açıklasa da, 
bazı sektörlerde ciddi zararlar söz 
konusu. Bunlardan biri de yumur-
ta sektörü. Sınırların kapanmasıyla 
ihracatta sıkıntılar yaşayan sektör, 
kan kaybediyor. Zarar eden tavuk 
çiftlikleri bir bir kapanmaya başla-
dı. Durumun ciddi olduğuna dikkat 
çeken sektör temsilcileri, acil bir 
ekonomik paketin şart olduğunu 

belirtiyor.
YUMURTA İHRACATINDA 
DÜŞÜŞLER YAŞANILIYOR

Konya Yumurta Üreticiler 

Birliği (YUM-BİR) Başkanı İsmail 
Saraçoğlu konuyla önemli açıkla-
malarda bulundu. Koronavirüsle 
birlikte alınan tedbirler kapsamın-

da sınırların kapanmasının ihra-
catı olumsuz etkilediğini belirten 
Saraçoğlu, “İhracatımız oldukça 
düştü bu sebeple üretim fazlası yu-
murtalar ülke içinde kaldı” dedi.

TAVUK ÇİFTLİKLERİNDE SEKTÖR 
PERİŞAN OLDU

Geçtiğimiz son bir ay içerisinde 
Türkiye genelinde tavuk çiftlikleri-
nin toplamda 6 milyona yakın ta-
vuğu kesime gönderdiğine dikkat 
çeken Saraçoğlu, “Geçtiğimiz yıl 
Irak Türkiye’den yumurta ve ben-
zeri bazı gıda ürünlerinin alımını 
durdurmuş ve sektör daralmaya 
gitmişti. Şimdi ise Çin’de çıkan bu 
koronavirüs, ülkemize de bulaştı 
ve ihracat yaptığımız İran, Suriye, 
Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve diğer 
ülkelere yumurta gönderemiyoruz. 
Koronavirüsten dolayı sınırlar ka-

patılınca sektör perişan oldu” ifade-
lerine yer verdi.

SON BİR AYDA 6 TAVUK 
ÇİFTLİĞİ KAPANDI!

Sektörde yaşanan bu olum-
suzlukların devam etmesi halinde 
büyük sorunların yaşanacağını dile 
getiren Saraçoğlu, şu bilgileri verdi, 
“Yumurta sektöründe bu sıkıntılar 
devam ederse 110 milyon olan ta-
vuk varlığımız 100 milyonun altına 
düşer. Şuan benim bildiğim kada-
rıyla son bir ay içerisinde 6 büyük 
tavuk çiftliği kapatıldı. Yüzlerce 
çalışan işsiz kaldı eğer süreç böyle 
devam ederse iflasların ardı arkası 
kesilmez.”

ACİL EKONOMİK 
PAKET HAZIRLANMALI

Yumurta ve diğer tarım ürün-
leri için acilen bir ekonomik pake-

tin açıklanması gerektiğini vurgu 
yapan Saraçoğlu, “Döviz kurumun 
yükselmesi nedeniyle ithal ettiği-
miz birçok ürünün maliyeti arttı. 
Salgın bitse bile bu şartlar altında 
üretim yapmak çok zor hale geldi. 
Bu yüzden hem yumurta sektörü 
hem de tarım ürünleri için acil bir 
ekonomik paket hazırlanmalı” diye 
konuştu.

FABRİKALAR VE ÇİFTLİKLERDE 
ÖNLEMLERİ ALDIK

Koronavirüse karşı çiftliklerde 
önlemlerini aldıklarının da bilgisini 
veren Saraçoğlu, “Yumurta fabri-
kaları, tavuk çiftliklerinde gerenken 
tüm hijyen kurallarına dikkat edi-
yoruz. Çalışan arkadaşlarımız fab-
rikalarda, tavuk çiftliklerde dezen-
fektan işlemlerini gerçekleştirdi” 
diye konuştu. n İRFAN AYHAN

Güvenlik amirinin 
Covid-19 testi pozitif çıktı

Dr. Aydın Beyatlı’dan
sevindiren haber geldi

Konya’da umre dönüşü, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında 15 Mart’ta ka-
rantinaya alınan 2 bin 180 kişinin 
kaldığı yurtlardan biri olan Süley-
man Şah Erkek öğrenci Yurdunda 
görevli güvenlik amiri koronavirü-
se yakalandı. Yurt müdürlüğünde 

görevli Güvenlik Amiri Ramazan 
Öney’in yapılan Covid-19 testi po-
zitif çıktı. Öney, hastanede gözetim 
altına alındı. Hastanede gözetim 
altına alınan Öney’e Konya Yeni-
gün   Gazetesi olarak geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Konya Numune Hastanesi 
Göz Doktoru ve Türkmeneli Der-
nekler Federasyonu Başkanı Dr. 
Aydın Beyatlı, koronavirüs nede-
niyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 
Konya’nın yakından tanıdığı isim 
Dr. Aydın Beyatlı, sosyal medya-
dan yaptığı açıklamada, “Lütfen 
Evde Kal Türkiye. Görevimizin 

başındayız. Bugün Konya Nu-
mune Hastanesinde nöbet sırası 
bende” demiş, ardından korona-
virüs nedeniyle yoğun bakıma 
kaldırılmıştı. Dr. Aydın Beyatlı’nın 
koronavirüs test sonucunun ne-
gatif çıktığı, sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
n HABER MERKEZİ

Etliekmek sevdası sınır tanımıyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dün-
yada etkisini gösteren koronavirüsün 
Türkiye’de de görülmesinin ardından 
çeşitli önlemler alındı. Bu kapsam-
da lokantalar, kafeler, kapatılarak, 
sadece paket alışverişlere müsaade 
ediliyor.  Konya’nın yöresel tatları 
arasında yer alan ve ‘coğrafi işaret 

tescili’ olan etliekmeki özleyen Kon-
ya dışında yaşayan Konyalılara Halk 
Etliekmek kargo ile gönderiyor. Konu 
ile ilgili bilgi veren Halk Etliekmek 
Konya İşletme Sahipleri Oktay ve  
İsmail Küçükker, “Halk Etliekmek 
ailesi olarak Konya’da uzun yıllardan 
bu yana hizmet vermekteyiz.  Çin’de 

ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini 
gösteren koronavirüsün Türkiye’de 
de görülmesinin ardından işletme-
mizi kapattık ancak, Konya’mızın 
geleneksel lezzetlerini Konyalılardan 
mahrum bırakmamak adına Alo Pa-
ket hizmetimizle hizmet vermekte-
yiz. Konya dışında yaşayan Konyalı 

hemşerimize de kargo ile gönderiyo-
ruz. İnşallah bu zorlu süreci el birli-
ğiyle atlatacağız. Vatandaşlarımızın 
Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine 
uymalarını istiyoruz. Konya içinde de 
Alo Paket ile Konyalı hemşerilerimi-
zin hizmetindeyiz” ifadelerini kullan-
dı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasına iş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşlarının yoğun des-
teği devam ediyor. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, tüm Oda üyelerini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın başlattığı Milli Dayanışma 
Kampanyası’na katılmaya davet 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Covid-19’un ekonomik 
etkilerine karşı başlattığı “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” yardım kam-
panyasına iş dünyası ve sivil top-
lum kuruluşlarından yoğun destek 
gelmeye devam ediyor. Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Konya Ticaret Odası olarak koro-
navirüs salgınına karşı mücadelede 
yer almak, bu zor dönemde millet-
çe gösterdiğimiz dayanışmaya katkı 
vermek için tüm üyelerimizi Cum-
hurbaşkanımızın başlattığı Milli 
Dayanışma Kampanyası’na destek 
vermeye davet ediyoruz” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korona-
visrüs salgınına karşı Türkiye’nin 
büyük bir mücadele örneği gös-
terdiğini ifade eden Başkan Öz-

türk: “Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de olağanüstü bir süreç 
yaşamamıza neden olan koronavis-
rüs salgınına karşı tedbirler devam 
ederken haytın da devam etti ger-
çeğini unutmamalıyız. Yaşadığı-
mız bu zor süreçte; hükümetimiz, 
kamu kurumlarımız, sivil toplum 
kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve 
tüm vatandaşlarımızla ülkemizi ye-
niden güzel günlere kavuşturmak 
için birlik ve beraberlik içindeyiz. 
Milletçe gösterdiğimiz bu dayanış-
mamız, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

başlatılan Milli Dayanışma Kam-
panyası ile perçinlenmiştir. Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem diyerek başlatılan 
kampanyanın tüm milletimizin bir 
kez daha kenetlenmesine vesile 
olacağına inanmaktayız. Bu necip 
milletin feraseti ile bu felaketin de 
üstesinden geleceğiz. Konya Tica-
ret Odası olarak koronavisrüs sal-
gınına karşı mücadelede yer almak, 
bu zor dönemde milletçe gösterdi-
ğimiz dayanışmaya katkı vermek 
için tüm üyelerimizi Cumhurbaş-
kanımızın başlattığı Milli Dayanış-
ma Kampanyası’na katılmya davet 

ediyorum” dedi.
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 

SMS VE HESAP NUMARALARI
T.C. Ziraat Bankası AŞ Anka-

ra Kamu Kurumsal Şubesi-1745 
- IBAN: TR 65 0001 0017 4503 
2156 2050 21

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ 
Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: 
TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 
45

Türkiye Vakıflar Bankası TAO 
Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 
5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Banka-
sı AŞ Ankara Kurumsal Şubesi 
- IBAN: TR 45 0021 0000 0003 
4994 7000 01

Türkiye Halk Bankası AŞ Ba-
kanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 
0001 2009 4080 0005 0002 30

Gerçek ve tüzel kişiler bu he-
saplara doğrudan bağış yapabi-
lecekleri gibi Turkcell, Vodafone, 
Türk Telekom GSM operatörlerinin 
“8119 SMS” numarasına “KORO-
NA” yazarak 10 TL karşılığında ba-
ğışta bulunabilirler.
n HABER MERKEZİ

KTO üyeleri kampanyaya katılmaya davet edildi

İsmail Saraçoğlu
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Otizm farkındalığı için 
mavi ışıkla aydınlatıldı

Ereğli Belediyesi denetimlerini
hız kesmeden sürdürüyor

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, 2 Nisan Dünya Otizm Far-
kındalık Günü dolayısıyla Konya 
Bilim Merkezi’ni mavi ışıkla ay-
dınlatarak otizme dikkat çekti. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 
Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’nde otizme dikkat çekmek 
ve farkındalığı artırmak amacıyla 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk 
bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi’ni mavi ışıkla aydınlattı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, otizmin 
eksiklik değil, farklılık olduğu-
nu belirterek, belediyeler olarak 
otizmli çocukların yaşamlarını 
daha kolay hale getirebilmek için 
projeler ürettiklerini ifade etti. 
Başkan Altay, “Yaptığımız ça-
lışmalardaki amacımız kıymetli 
varlığımız olan otizmli çocukları-
mızın mutluluğu için” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri Perşembe Pa-
zarı’nda alışveriş yapan vatan-
daşları ve esnafları uyararak ateş 
ölçümlerini de yaptı. Ayrıca em-
niyet mensuplarıyla birlikte toplu 
taşıma araçlarının denetimini de 
gerçekleştirdi. Ereğli Belediyesi 
ilk günden itibaren ilaçlama ve  
dezenfekte çalışmalarının yanı 
sıra denetimlerini de titizlikle yü-
rütmeye devam ediyor. Perşem-
be Pazarı’nda ve toplu taşıma 
araçlarında denetimlerde bulu-
nan ekipler tüm vatandaşların 
uzmanların belirttikleri kurallara 
uymalarını belirtiyorlar. Özellik-
le 65 yaş ve üzeri vatandaşların 
evden çıkmayacak ihtiyaçları ol-
duğunda ilgili kurumları arama-
larını söylüyor diğer vatandaşla-
rın sosyal mesafeye uymalarını 

belirtiyorlar. Ayrıca toplu taşıma 
araçları sürücülerini ve pazar es-
nafını da kurallar doğrultusun-
da hizmet vermeleri noktasında 
uyararak denetimlerini gerçek-
leştiriyorlar. Her zamankinden 
daha fazla duyarlı ve birlik olmalı-
yız diyen Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, “Zor bir süreç-
ten geçiyoruz inanıyorum Türk 
Milleti’nin azim ve kararlılığı bu 
günleri atlatmamızda en büyük 
güvencemizdir. Milletimizin her 
bir ferdinden rica ediyorum ku-
rallara uyalım ve zor durumda 
olan vatandaşlarımıza yardım 
edelim. Bu zor süreçte fedakarca 
emek veren tüm çalışanlarımıza 
özellikle sağlık çalışanlarımıza 
destek olalım ve bireysel olarak 
kendimizi koruyalım” dedi.
n HABER MERKEZİ

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı TÜFE rakamlarına göre Konya’da Mart ayında fiyatı en çok artan 
ürün yüzde 37,37 ile sivri biber olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 14,20 ile benzin oldu

Fiyatı en çok artan biber,
en çok düşen benzin oldu

Pazar yerinde eldiven ve maske dağıtıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’nın 
Mart ayı TÜFE değişim oranlarını 
açıkladı. TÜİK Konya Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya göre; 
2020 yılı Mart ayında TR52 Konya, 
Karaman Bölgesinde bir önceki aya 
göre yüzde 0,41, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 2,45 bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
11,15 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 13,52 oranında artış ger-
çekleşti.

TÜFE aynı dönemde Türkiye 
geneli için, bir önceki aya göre yüz-
de 0,57, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 13,33 artış 
gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ, SAĞLIK 
HARCAMALARINDA

Konya, Karaman Bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artış “Sağlık” 
ana harcama grubunda gerçekleşti. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı 
Mart ayında Ana harcama gruplarına 
göre; TR52 Konya, Karaman İstatisti-
ki Bölgesinde aylık bazda en yüksek 

artış yüzde 2,34 ile sağlık grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,84 
ile çeşitli mal ve hizmetler grubu ve 
yüzde 1,78 ile lokanta ve oteller gru-
bu izledi. Aylık olarak en çok düşüş 
gösteren grup ise yüzde 2,02 ile ulaş-
tırma grubu oldu. 

Aynı dönemde Türkiye gene-
linde bir önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 2,78 ile sağlık grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,95 
ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu ve 
yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler 
grubu izledi. Aylık olarak en çok dü-

şüş gösteren grup ise yüzde 1,91 ile 
ulaştırma grubu oldu. 

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN 
SİVRİ BİBER OLDU

TR52 Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde 2020 yılı Mart ayında fi-
yatı en çok artan ürünler; sivri biber 
(yüzde 37,37), Patates (yüzde 35,40), 
Limon (yüzde 34,10) olup, fiyatı en 
çok düşüş gösteren ürünler; ıspa-
nak (yüzde 25,62), domates (yüzde 
17,85) ve benzin (yüzde 14,20) oldu. 

TÜFE’de Türkiye geneline bakıl-
dığında 2020 yılı Mart ayında fiyatı 

en çok artan ürünler sivri biber (yüz-
de 45,37), patates (yüzde 30,39) ve 
limon (yüzde 25,59) olup, fiyatı en 
çok düşüş gösteren ürünler; banka 
ile para havale ücreti (yüzde 93,20), 
yeşil soğan (yüzde 18,60) ve Ispanak 
(yüzde 16,78) oldu.

Mart 2020’de, endekste kapsa-
nan 418 maddeden, 98 maddenin 
ortalama fiyatında düşüş gerçekleşir-
ken, 32 maddenin ortalama fiyatında 
değişim olmadı. 288 maddenin orta-
lama fiyatında ise artış gerçekleşti.
n EMİNE ÖZDEMİR

Korona virüs ile mücadelede de-
netimlerini sıklaştıran Seydişehir Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 
pazarda maske ve eldiven dağıtımı-
na yaparak vatandaşlara salgın has-
talık konusunda uyarılarda bulundu. 
Pazar girişinde vatandaşların ateş 
ölçer ile ateşini kontrol etti. Seydişe-
hir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
virüsün yayılmasının hijyen, temizlik 
ve fiziki mesafenin koruyarak önle-
nebileceğini kaydetti. Başkan Tutal, 
ayrıca salgına karşı  ilçe genelinde 
başlattığı hijyen çalışmalarını sür-
dürdüklerini halkın kişisel hijyenini 
sağlamak için de pazar yerlerinin 
girişlerine el dezenfektan aparatı 
konulduğunu belirtti. Koronavirüs 
salgının yayılmasını önlemek ama-
cıyla her türlü önlemi artırdıklarını 
kaydeden Başkan Tutal, “Hemşeh-
rilerimiz zorunlu olmadıkça evden 
çıkmamalı. Çıkmak zorunda olanlar 

ise fiziki mesafeyi koruyarak hijyen 
kurallarına en ince ayrıntısına dikkat 
ederek çıkmalılar. Vatandaşlarımızın 
huzurlu ve rahat bir şekilde alış veriş 
yapabilmeleri için  Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. 
Ekiplerimiz pazar girişinde vatandaş-
ların ateş ölçümünü, yaparak maske 

dağıttı. Pazara alışverişe gelen 65 yaş 
üzeri vatandaşlar ise uyarılıp evleri-
ne gönderildi. Yayınlanan genelge 
gereği 3 metre olarak belirlenen tez-
gah aralıklarımızı kontrol ettik.  Bu 
tedbirlere ilave olarak alışveriş için 
gelen vatandaşlarımıza pazar giri-
şinde maske ve eldiven dağıtımına 

da başladık. Giriş ve çıkış noktalarına 
konulan dezenfektanlarla vatandaş-
larımıza hijyen noktasında yardımcı 
oluyoruz. Pazar içinde sürekli anons-
larla virüse karşı hem vatandaşları-
mız,  hem pazarcı esnafımız uyarılı-
yor. Tedbiri elden bırakmayacağız” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Bir Yerde Veba Olduğunu İşitti-
ğinizde Oraya Girmeyiniz, İbni Abbas 
radıyallahu anhüma’dan rivayet edil-
diğine göre, Ömer İbni Hattab radıyal-
lahu anh Şam’a doğru yola çıktı. Serg 
denilen yere varınca, kendisini orduların 
başkomutanı Ebu Ubeyde İbni Cerrah 
ile komuta kademesindeki arkadaş-
ları karşıladı ve Şam’da veba hastalığı 
baş gösterdiğini ona haber verdiler. 
İbni Abbas’ın dediğine göre, Hz. Ömer 
ona:  Bana ilk muhacirleri çağır, dedi; 
ben de onları çağırdım. Ömer, onlarla 
istişare etti ve Şam’da veba salgını bu-
lunduğunu kendilerine bildirdi. Onlar, 
nasıl hareket edilmesi gerektiğinde 
ihtilaf ettiler. Bazıları:  Sen belirli bir iş 
için yola çıktın; geri dönmeni uygun 
bulmuyoruz, dediler. Bazıları da: Halkın 
kalanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellemin ashabı senin yanındadır. Onları 
bu vebanın üstüne sevketmenizi uygun 
görmüyoruz, dediler. Bunun üzerine 
Hz. Ömer: Yanımdan uzaklaşınız, dedi. 
Daha sonra: Bana ensarı çağır, dedi; 
ben de onları çağırdım. Fakat onlar da 
muhacirler gibi ihtilafa düştüler. Hz. 
Ömer: Siz de yanımdan gidiniz, dedi. 
Sonra: Bana Mekke’nin fethinden önce 
Medine’ye hicret etmiş olan ve burada 
bulunan Kureyş muhacirlerinin yaşlıla-
rını çağır, dedi. Ben onları çağırdım; on-
lardan iki kişi bile ihtilaf etmedi ve: Halkı 
geri döndürmeni ve bu vebanın üzerine 
onları götürmemeni uygun görüyoruz, 
dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer insan-
lara seslendi ve: Ben sabahleyin hayva-
nın sırtındayım, siz de binin, dedi. Ebu 
Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh: Al-
lah’ın kaderinden mi kaçıyorsun? dedi. 
Hz. Ömer: Keşke bunu senden başkası 
söyleseydi ey Ebu Ubeyde! dedi. Ömer, 
Ebu Ubeyde’ye muhalefet etmek iste-
mezdi. Sözüne şöyle devam etti: Evet 
Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderi-
ne kaçıyoruz. Ne dersin, senin develerin 
olsa da iki tarafı olan bir vadiye inseler, 
bir taraf verimli diğer taraf çorak olsa, 
verimli yerde otlatsan Allah’ın kaderiyle 

otlatmış; çorak yerde otlatsan yine Al-
lah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın? 
İbni Abbas der ki:  O sırada, birtakım ih-
tiyaçlarını karşılamak için ortalarda gö-
rünmeyen Abdurrahman İbni Avf radı-
yallahu anh geldi ve: Bu hususta bende 
bilgi var; Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellemi: Bir yerde veba olduğunu işitti-
ğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde veba 
ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, 
hastalıktan kaçarak oradan dışarı çık-
mayınız” buyururken işitmiştim, dedi. 
Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh 
Allah’a hamd etti ve oradan ayrılıp yola 
koyuldu. (Buhari, Tıb 30; Müslim, Se-
lam 98) Yine başka bir hadiste Üsame 
radıyallahu anh’den rivayet edildiğine 
göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: Bir yerde bulaşıcı has-
talık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman 
oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yer-
de bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, 
oradan da çıkmayınız. (Buhari, Tıb 30; 
Müslim, Selâm 100)

Hadisin Açıklaması Veba ve taun, 
bir hastalık adı olarak kullanılırsa da, 
bütün bulaşıcı hastalıkları kapsayıcı bir 
mana genişliğine sahip oldukları için, 
çoğu kere bu ikinci anlamıyla kullanıl-
mışlardır. İbni Esir, taunu tarif ederken, 
Havayı, mizacı, bedeni ifsad eden umu-
mi bir hastalıktır der. Bu sebeple taun 
denilen bulaşıcı hastalıklara yakalanan-
ların sadece elbise ve eşyalarından, 
onlarla temastan değil, aynı zamanda 
nefeslerinden de sakınmak gerekir. Hz. 
Ömer’in Şam yolculuğu hicretin 17 
veya 18. senesindedir. Bu yolculuğun 
gayesi, halkın genel durumunu, yöne-
tenlerle yönetilenlerin uyum içinde olup 
olmadıklarını teftiş etmekti. Daha önce 
16 senesinde, Hz. Ebu Ubeyde Beyti 
Makdis’i kuşattığı zaman da teftişe çık-
mış, Kudüslüler sulh anlaşmasını Hz. 
Ömer’le yapmışlardı. Serg, Şam’dan 
Hicaz’a giden yol üzerinde bir kasaba-
nın adıdır. Ebu Ubeyde’nin orayı fethet-
tiği söylenir. Ebu Ubeyde, Şam orduları 
genel komutanı idi. Bu görev daha önce 

Hz. Ebu Bekir’in hilafet yıl-
larında Halid İbni Velid’e 
verilmişti. Hz. Ömer onun 
yerine Ebu Ubeyde’yi getir-
di; Halid’i de onun emrine 
verdi. Onun diğer komutan 
arkadaşları Halid İbni Velid, 
Yezid İbni Ebu Süfyan, Şü-
rahbil İbni Hasene ve Amr 
İbni As’dır. Şam, bu günkü 
Suriye, Filistin, Ürdün ve 
Irak’ın bir bölümünü kap-
sayan geniş bir bölgenin adıdır. Serg 
kasabasında Hz. Ömer’e haber verilen 
veba, İslam devletinde ortaya çıkan 
ilk yaygın bulaşıcı hastalık kabul edilir. 
Kaynaklar, Şam topraklarında bu hasta-
lıktan otuz bin kişinin öldüğünü kayde-
derler. Hz. Ömer’in vardığı sıralarda bu 
ölüm olaylarının yaygın olarak devam 
ettiği bilinmektedir. Onun bu topraklara 
girip girmeme konusundaki tereddü-
dünün sebebi de budur.

Hz. Ömer, bireyler ve toplum açı-
sından herkesi ilgilendiren bir konuda 
karar vermek için Kur’an ve Sünnetin 
temel prensibini uygulamıştır. Ashabı 
kiram ile istişare etmiş ve onların her 
seviyedeki gruplarını ayrı ayrı huzuru-
na dâvet ederek kendileriyle konuşup 
tartışmıştır. Neticede sahabe çoğun-
luğunun geriye dönme arzusunda 
olduklarını tesbit etmiş, bunun tedbire 
uygun olduğunu düşünmüş, kendi ic-
tihadı da aynı yönde olduğu için kararını 
bu doğrultuda vermiştir. Abdurrahman 
İbni Avf’ın naklettiği hadis üzerine Hz. 
Ömer’in Allah’a hamdetmesinin sebebi, 
kendi ictihadının Resuli Ekrem Efendi-
miz’in sünnetine uygun düşmesinden 
dolayıdır. Çünkü Hz. Ömer’in Peygam-
ber Efendimiz’in sünnetine uygun düş-
meyen ictihadlarından derhal vazgeçtiği 
bilinen gerçeklerden idi. Halife Ömer’in 
Ebu Ubeyde’nin Allah’ın kaderinden mi 
kaçıyorsun? sözüne hayıflanması, bun-

ca ilim ve fazilete sahip 
bir kişiden böyle bir tavır 
beklememesinden dola-
yıdır. Ona verdiği cevap 
ise son derece açık bir kı-
yas olup, geri dönmenin 
kaderi değiştirmek anla-
mına gelmediğini, fakat 
ihtiyatla hareket etmenin 
Allah’ın emri olduğunu 
ortaya koyar. Çünkü bir 
insan zarar veren, helâk 

eden her şeyden kaçınmak zorundadır. 
Buna rağmen her şey Allah’ın kaza ve 
kaderi ile olur. Fakat insan tedbir almaz-
sa Allah katında sorumlu olur. Dönmek 
veya dönmemek de Allah’ın kaderine 
dahildir. Binaenaleyh bir insanın bütün 
hareketleri kader çerçevesinde cereyan 
eder; fakat bu, tedbirden yüz çevirmek 
ve ihtiyatı elden bırakmak anlamına 
gelmez.

Bulaşıcı hastalık olan bir yere gir-
memek, böyle bir hastalığın ortaya 
çıktığı yerden de hastalıktan kaçarak 
çıkmamak gerekir. Bu dinimizin ko-
ruyucu hekimlik konusundaki önemli 
kurallarından biridir. Günümüz tıbbında 
buna karantina denilmektedir. Sorum-
luluk duygusuna sahip bir yönetici, 
halkın durumunu yerinde görmek, yö-
netenlerle yönetilenlerin arasının nasıl 
olduğunu öğrenmek için ülkesini teftişe 
çıkabilir. Halkın ve görevlilerin yöne-
ticileri karşılamaya çıkması ve onlara 
memlekette olup bitenleri haber ver-
mesi, memleketin selâmeti açısından 
önemli bir görevdir. Ülkeyi ve orada 
yaşayan insanları ilgilendiren olaylar 
konusunda ilim ehli ve sorumluluk 
hissi taşıyan insanlarla istişarelerde 
bulunmak müstehaptır. Kıyas yapmak 
ve neticede onunla amel etmek caizdir. 
Fertlerin ve toplumun helakine sebep 
olacak şeylerden kaçınmak ve bu yön-
de gerekli tedbirleri almak yöneticilerin 

görevlerinden biridir. Haber-i vahid 
dediğimiz, bir kişinin diğer bir kişiden 
rivayet ettiği haberle amel etmek caiz 
ve makbuldür.

Hz. Aişe radıyallahu anha’dan riva-
yet edildiğine göre, kendisi Resulullah 
sallallahu aleyhi ve selleme taun hasta-
lığını sormuş, o da şöyle buyurmuştur: 
Taun hastalığı, Allah Tealanın dilediği 
kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir 
çeşit azaptı. Allah onu müminler için 
rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalan-
mış bir kul, başına gelene sabrederek 
ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulundu-
ğu yerde ikamete devam eder ve başı-
na ancak Allah ne takdir etmişse onun 
geleceğini bilirse, kendisine şehit se-
vabı verilir.” (Buhari, Tıb 31; Ayrıca bk. 
Buhari, Enbiya 54; Kader 15; Müslim, 
Selâm 92-95)

Taun (veba), kitle halinde ölümlere 
sebep olan bulaşıcı bir hastalıktır. Her 
hangi bir yörede alışılagelmişin dışında 
ortaya çıkması ve büyük ölçüde ölüme 
vesile olması, onun azab olarak nitelen-
dirilmesine sebep olmuştur. Hadiste 
müslümanların bu hastalığa yakalan-
mayacaklarına değil, bu hastalığın onlar 
için rahmet vesilesi kılındığına, bu rah-
metin de şartlarına uyanlar için şehid 
sevabı şeklinde tecelli edeceğine işaret 
edilmektedir. Şartlar ise, şöyle sıralan-
mıştır: Taun’a yakalanmış kişi; sabredip 
ecrini Allah’dan bekleyecek, bulunduğu 
yerden çıkmayacak, başına sadece 
Allah’ın takdir ettiği şeyin geleceğini 
bilecek ve onu kabullenecek...Hastalı-
ğa sabredip ecrini Allah’tan beklemek 
demek, tedavisi için çare aramamak 
değildir. Hem kendisinin hem de tıb 
ilminin imkânlarına göre çare araya-
caktır. Ancak geçmişte veba karşısında 
tıbbın imkânları nasıl yok idiyse, şimdi 
de kişinin ya da hastalığın çıktığı yöre 
halkının imkanları olmayabilir. Böylesi 
bir durumda  yapılacak iş, isyan etme-
den ecrini Allah’tan beklemek, kendini 
Cenabı Hakk’a teslim etmektir. Esasen 
bu, her zaman her şartta her müslü-

mandan istenen ve beklenen bir tavırdır. 
Hastalanan kişinin bulunduğu yerden 
çıkmaması, hastalığı başka yörelere 
taşımaması bakımından önemlidir. Ha-
disimiz karantina uygulamasını bizzat 
müminlerin yürütmesini istemiş ol-
maktadır. Kamuyu ilgilendiren bir konu-
da böylesine ciddi tedbir almış olmak, 
İslâm’ın özelliğidir, hem de on beş asır 
öncesinden.. Konu ile ilgili diğer hadis-
lerde de işaret edildiği gibi veba hasta-
lığının görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış 
yasaklanmıştır. Bu tam bir karantinadır. 
Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan 
dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını 
sanmak gibi o bölgeye girse bile hasta-
lanmayacağını iddia etmek de neticede 
Allah’ın takdirine inanmamak sayılır. 
İşte bu inanç ve uygulama içinde bu-
lunan ve taun sebebiyle vefat eden mü-
min, şehid muamelesi görecektir. Ni-
tekim Peygamber Efendimiz Taundan 
ölen şehittir (Müslim, İmare 166); Taun, 
her müslüman için şehitliktir” (Buhari, 
Cihad 30, Tıb 30) buyurmuştur. Çünkü 
şehid, müslümanları tehlikeden koru-
mak maksadıyla düşmanla çarpışırken 
can veren kişi olduğuna göre, böylesine 
bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sabre-
dip öteki müslümanlara bulaşmaması 
için gayret eden, yani müslümanları bu 
hastalıktan korumak için savaşan kişi 
de aynı şekilde şehid sayılır. Zira ikisi de  
müslümanları  korurken ölmüş olmak-
tadırlar. Hz. Aişe’nin Taundan kaçmak, 
harbten kaçmak gibidir sözü de bu nok-
tadaki benzerliğin bir başka belgesidir. 
Öte yandan bazı aids hastalarının onu 
sağlıklı insanlara bulaştırmak için özel 
yollara başvurduklarına dair yayınların 
yapıldığı günümüzde hadisimizin ne 
kadar güncel, ahlaki ve insani bir anlam 
taşıdığı iyice anlaşılmaktadır. Hadiste, 
sabrın en çaresiz ortamlarda bile ge-
rekli ve sonucunun gerçekten fevkalade 
büyük ve memnuniyet verici olduğuna 
dikkat çeken Sabır, imanını koruması 
için müslümanın en büyük sığınağı ve 
silahıdır.

BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ HADİSLER

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Dizüstü bilgisayar için 2 üvey kardeşiyle tartışan genç, tartışmanın büyümesi üzerine yanında 
bulundurduğu bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Polis, kayıplara karışan olayın zanlısını arıyor

Üvey kardeşlerin 
kavgası kanlı bitti

Aksaray’da kullandıkları dizüs-
tü bilgisayar için üvey kardeşleriy-
le tartışan genç 2 üvey kardeşini 
bıçaklayarak yaraladı. Olay, 18.30 
sıralarında Çiftlik Mahallesi 6488 
Sokak’ta bulunan müstakil bir evde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, yurtdışında yaşayan babaları-
nın bir süre önce Abdulbaki K. (22) 
ve kardeşi Abdulkerim K.’ye (19) 
verdiği dizüstü bilgisayarı alarak 
kullanmak isteyen üvey kardeşleri 
Doğukan K. (16) arasında telefon-
la tartışma yaşandı. Telefonda tar-
tışan 3 kardeş akşam saatlerinde 
evde buluşarak yeniden tartışmaya 
başladı. 2 üvey kardeşinin evine 
gelen Doğukan K., tartışmanın kav-
gaya dönüşmesi üzerine evin kapı-
sının camını taşla kırdı. Bunun üze-
rine birbirlerine giren 3 kardeşten 
Doğukan K. belinde taşıdığı bıçağı 

çıkartarak Abdulbaki K.’yi karnın-
dan, ağabeyinin üzerine kapanarak 

korumak isteyen Abdulkerim K.’yi 
ise göğsünden bıçakladı. Olayın 

ardından Doğukan K. kaçarak ka-
yıplara karışırken olayı fark eden 
komşuları 112 Acil Çağrı Merke-
zi’ne haber verdi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen polis ekipleri ev ve çevresin-
de güvenlik önlemi alarak inceleme 
başlatırken, yaralanan 2 kardeş 
112 Acil Yardım ekiplerince ambu-
lansla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servi-
si’ne kaldırıldı. 

Burada tedavi altına alınan Ab-
dulbaki K.’nın durumunun ağır ol-
duğu öğrenilirken, kardeşi Abdul-
kerim K.’nin durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Olay yerinde inceleme ve 
araştırma yapan polis ekipleri olay 
yerinden kaçan Doğukan K.’nın pe-
şine düşerken olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

İkaza uymayanlara 
15 bin 760 lira ceza

Evinin önünde bulduğu yaralı 
kuşu yetkililere teslim etti

Ereğli ilçesinde korona virüs 
salgının önlenmesi kapsamında 
umuma açık iş yerlerinin kapatıl-
ması kararının ardından yapılan 
uyarılara rağmen iş yerlerini açan 
ve evlerinde kağıt oynattığı belir-
lenen ve oynayan kişilere 15 bin 
760 lira idari para cezası yazıldı. 
Korona virüs salgınının yayılma-
sını önlemek amacıyla İçişleri Ba-
kanlığı tarafından kahvehane, kı-
raathane, gazino gibi umuma açık 
iş yerlerinin kapatılmasına karar 
verildi. 

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 
2020/3 sayılı kararı ile bu iş yer-
lerinin açılması yasaklandı. Ereğli 
ilçesinde polis ve zabıta ekipleri 

tarafından vatandaşlar sürekli 
uyarılarak bilgilendirildi. Yapılan 
uyarılara rağmen iş yerlerini açan 
kişiler belirlenirken, bazı kişilerin 
ise kağıt oyunlarını evlerinde oy-
nattığı tespit edildi. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri yapılan çalış-
ma kapsamında iki ikametin de 
kahvehaneye dönüştürüldüğünü 
belirledi. 

İkamet sahipleri ve oyun oy-
namak için gelenlerin oluşturdu-
ğu toplam 35 şahsa 15 bin 760 
lira idari para cezası yazılırken, iş 
yerleri mühürlendi. Yetkililer ta-
rafından yapılan açıklamada ise, 
ilçe genelinde uygulamaların de-
vam edeceği bildirildi. n İHA

Karapınar ilçesinde çiftçilik 
yapan bir kişi, yaralı bulduğu 
kuşun tedavi edilmesini sağladı. 

Erozyon bölgesinde tarım ve 
hayvancılık yapan Fatih Kara-
deniz, evinin önünde hareketsiz 
halde bulduğu ve kanadından 
yaralı olduğu için uçamayan 
kuşu koruma altına alarak, yet-
kililere haber verdi. 

Ereğli Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Mühendisliği ekiplerince 
türü belirlenecek kuşun, teda-
visinin ardında yeniden doğaya 
bırakılacağı kaydedildi. 

Doğada yaralı hayvanların 
yaşamda kalmasının zor oldu-
ğunu belirten Karadeniz, yaralı 
kuşu görünce hemen koruma 
altına aldığını ve tedavisi için 
yetkililere ulaştığını dile getirdi. 
n AA

1’i ağır 2 
yaralı

Valinin talimatıyla sıkı takibe alındılar

Beyşehir’de, yeni tip korona-
virüse (Kovid-19) karşı yürütülen 
mücadele kapsamında il dışından 
gelen araçlar trafik uygulama 
kontrol noktalarında sıkı takibe 
alınıyor. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın talimatı doğrul-
tusunda koronavirüse karşı dene-

tim ve tedbirler daha da artırıldı.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet 

Müdürü Salih Erdem’in nezare-
tinde otobüs terminali karşısın-
daki uygulama noktasında araçlar 
tek tek durduruldu. Yapılan de-
netim ve kontrollerde ise, oluşan 
uzun araç kuyrukları dikkat çekti. 

Kontrollerde, il dışından mem-
leketlerine geldiğini beyan eden 
sürücüler ile yolculara 14 gün 
süreyle kendilerini ikametlerinde 
karantinaya almaları ve bu süre 
boyunca evlerinde misafir kabul 
etmemeleri yönünde uyarılarda 
bulunuldu. 

Denetimlerde 580 kişiye teb-
ligat yapıldığı, 183 araç ve sürü-
cüsünün de sorgulandığı öğrenil-
di. Uygulamaya takılan sürücüler 
de, valilik ve kolluk kuvvetlerinin 
artan tedbir ile takiplerinden duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.
 n AA

Alkollü sürücü önce otomobile, 
sonra elektrik panosuna çarptı

Otomobil ile motosiklet
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Aksaray’da alkollü sürücünün 
direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 
otomobil önce park halindeki oto-
mobile sonrada elektrik panosuna 
çarparak durabildi. Kazada alkollü 
sürücü yaralandı. Kaza, Büyük Böl-
cek Mahallesi Büyük Bölcek Cad-
desi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, alkollü sürücü Hasan 
S. (24) idaresindeki 68 DL 969 
plakalı otomobil iddiaya göre aşırı 
süratle kasis üzerinden geçtikten 
sonra sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu önce 
Murat G.’ye (30) ait park halindeki 
68 AAK 964 plakalı otomobile, son-
ra kaldırımda bulunan elektrik pa-
nosuna çarptı. Kaza sonrası sürücü 
yaralanırken otomobillerde büyük 

çapta maddi hasar meydana geldi. 
Yoldan geçen diğer sürücülerin ih-
barı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk etti. Öte yandan otomobilin 
elektrik panosuna çarpması sonucu 
mahallede yaşanan elektrik kesinti-
si elektrik arıza ekibinin olay yerine 
gelmesiyle son buldu. Yaralı sürücü 
olay yerinde yapılan ilk müdahale-
nin ardından ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 
Burada tedavi altına alınan sürücü-
nün sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken, yapılan alkol muaye-
nesinde 67 promil alkollü olduğu 
belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Karaman’da otomobil ile moto-
sikletin çarpışması sonucu meyda-
na gelen trafik kazasında 2 kişi ya-
ralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında 
Bahçelievler Mahallesi 2. Organize 
Sanayi yolu üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, dönüş 
yapmakta olan S.B. yönetiminde-
ki 70 AAH 237 plakalı otomobile 
E.Ç. idaresindeki 70 HA 397 plakalı 

motosiklet yandan çarparak sav-
ruldu. Kazada motosiklet sürücüsü 
ile arakasında yolcu olarak bulunan 
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine gelen 
ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA
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Büyükşehir her haneye 
15-20 ton ücretsiz su vermeli

Beyşehir Belediyesi kira 
alacaklarına esneklik getirdi

Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam, Koronavirüs 
ve alınan tedbirlerle ilgili bir basın 
toplantısı düzenledi. Saydam, “Ko-
ronavirüs gibi küresel bir sorun ile 
mücadele ediyoruz. Tüm milleti-
mize sağlık, sıhhat afiyet diliyoruz. 
Öncelikle bugüne kadar hayatı-
nı kaybeden yurttaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına, geride 
kalanlarına başsağlığı ve sabırlar 
diliyoruz. Bu virüsle mücadelede 
büyük risk altında canla başla ça-
lışan sağlık çalışanlarımıza, tedbir-
lerin uygulanması için fedakârca 
gayret gösteren kolluk kuvvetleri-
mize, zor şartlar altında haber al-
mamızı sağlayan basın çalışanla-
rımıza ve özellikle ihtiyaçlarımızın 
karşılanması için üretime devam 
eden üreticilerimize ve çalışanları-
na gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Koronavirüsle ilgili Evde Kal 
çağrısında bulunan Saydam, 
“Devletimizin almış olduğu tedbir-
leri azami gayret göstererek uygu-
lamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 
alınan tedbirlere, evde kal çağrı-
larına ve virüsten uzak kalabilmek 
için Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim 
Kurulunun açıkladığı kurallara 
hassasiyetle uymamız gerektiğini 
biz de aynen ifade ediyoruz. Tabi 
ki bunları söylerken, bu kuralları 
hatırlatırken bu kuralların uygu-

lanabilirliğini de konuşmamız ge-
rektiğine inanıyoruz. Sosyal devlet 
anlayışıyla koronavirüsle mücade-
le ederken, halkımızın da mağdur 
olmaması için her türlü tedbirin 
alınması gerekmektedir. Yapılacak 
yardımların, desteklerin yapılabil-
mesi için ortaya koyduğunuz bazı 
kıstaslar var. Haliyle bu desteği 
vermek için, vatandaştan bunu 
belgelemesini, ispat etmesini iste-
yeceksiniz. Vatandaşımız da bunu 
belgelemek için kapı kapı dolaşa-
cak, size gelecek, bunu belgele-
yecek, siz de bunları incelemeniz 
neticesinde uygun görülürse bu 
kişilere bu desteklerden faydalan-
dırmanız gerekecektir. Dolayısıyla 
bu bir yandan ‘Evde Kal’ çağrısı ya-
parken, diğer taraftan da vatandaşı 
sokağa çıkmaya zorlamaktır. Sizin 
açıkladığınız sosyal yardım yapıla-
cak insanlar bile bugün PTT önle-
rinde, yardım kuruluşları önlerinde 
ciddi yığılmalar oluşturmakta ve 
virüsün yayılmasına imkân sağla-
maktadır. Bunlara hepimiz şahit 
olmaktayız. Bizim önerimiz şudur. 
Bürokrasi sarmalından kurtulmak, 
belge evrak işleri ile uğraşmamak 
adına, büyükşehir belediyemiz 2 
ay boyunca tüm hanelere 15-20 
ton suyu ücretsiz vermelidir” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Korona virüsle mücadele 
kapsamında, belediyeye ait taşın-
mazlarda bulunan kiracıların kira 
ödemeleri konusunda açıklamada 
bulundu. Beyşehir Belediyesi Ko-
rona virüs ile mücadele sürecinde 
vatandaşa ve esnafa destek olmak 
amacıyla mülkiyeti belediyeye ait 
dükkan, iş yeri ve benzeri taşın-
mazlarda, kira alacaklarını korona-
virüs salgını bitene kadar esnetildi-
ğini belirtti. 

Bayındır yaptığı açıklamada, 
“Şehrimizde Korona virüs salgı-
nıyla mücadelede aldığımız ted-
birlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 

Ekiplerimiz toplu ulaşım, toplu kul-
lanım alanları, kurum ve kuruluş-
larda ve ilçemizin her noktasında 
hijyen ve dezenfeksiyon çalışmala-
rını kesintisiz sürdürüyor. Korona 
virüs ile mücadele sürecinde va-
tandaşımıza ve esnaflarımıza des-
tek sağlamak amacıyla aldığımız 
karar doğrultusunda, belediyemize 
ait açık olan iş yeri, dükkan ve di-
ğer gayrimenkullerin kira ödeme-
lerinin ertelenmesine, kapalı olan 
iş yeri, dükkan ve diğer gayrimen-
kullerde ise bu salgın süresi içeri-
sinde kapalı kaldığı zaman zarfında 
ücret alınmayacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çık-
madan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı.

Evden çıkmadan 
30 bin konut satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
na bağlı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında, 18 Mart itibarıyla tapu 
işlemlerinin Web Tapu üzerinden 
de yapılmaya başlanmasıyla va-
tandaşlar, evlerinden çıkmadan 
bugüne kadar 113 bin işlem yap-
tı. Bu süre içinde 29 bin 748 ko-
nut, online olarak satıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye 
göre, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, tapu ve kadast-
ro başvurularının, 18 Mart’tan 
itibaren koronavirüs tedbirleri 
kapsamında “Web Tapu” siste-
mi üzerinden (https://webtapu.
tkgm.gov.tr) online olarak yapıl-
ması kararını aldı.Vatandaşları 
kalabalıklardan uzak tutmak için 
daha fonksiyonel hale getirilen 
uygulama ile internet üzerinden 
alım-satım, tapu kaydı, ipotek 
gibi işlemlerin tümüne imkan ta-
nındı.  Web Tapu ile işlemlerini 
çok daha hızlı bir şekilde, bekle-
meden yapabilen ve işlemlerinin 
bütün aşamasını takip eden va-
tandaşlar, son aşamada sadece 
ıslak imza için tapu müdürlükle-

rine gitti. Bu şekilde 18-31 Mart 
arası tapuda online olarak toplam 
113 bin 28 işlem gerçekleştiril-
di. Türkiye genelinde 29 bin 748 
konut satışı da online olarak Web 

Tapu üzerinden yapıldı.
KONYA EN ÇOK SATIŞ YAPILAN 

ŞEHİRLER ARASINDA
İstanbul’da 18 Mart’tan itiba-

ren ay sonuna kadar 15 bin konut 

el değiştirirken en çok konut sa-
tışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, 
Küçük Çekmece ve Kadıköy’de 
yapıldı. Online konut satışında 8 
bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 
bin konut ile İzmir üçüncü sırada 
yer aldı. İzmir’i 4 bin 496 ile An-
talya ve 4 bin 149 satış ile Bursa 
takip etti. Online konut satışının 
en yoğun olduğu diğer iller ise 
Konya, Mersin, Manisa, Gazian-
tep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, 
Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklin-
de sıralandı.

9 BİN 370 VATANDAŞ ONLİNE 
TAPU ARACILIĞI İLE İPOTEĞİNİ 

KALDIRDI
Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 

370 vatandaş da yine evinden, 
Web Tapu aracılığı ile ipoteği-
ni kaldırdı.  14 bin 110 vatan-
daş da bankalardan kredi alarak 
Web Tapu üzerinden ev sahibi 
olurken, 12 bin 483 vatandaş ise 
kredi için bankalara evini teminat 
gösterdi. Öte yandan 6292 sayılı 
kanun gereği satış işlemi yapı-
lan 2/B arazileri içinde Web Tapu 
kullanıldı. 2/B arazilerinin satışı-
na ilişkin Web Tapu’da 1600 iş-
lem yapıldı. n AA

Gözyaşları toprağa damlıyordu. 
Yağmurun toprağa hayat vermek iste-
diği gibi mutluluğa can olmak istercesi-
ne… Minik bir damlanın ise gözlerinden 
yere damlaması yerine gökyüzünden 
yanaklarına düşüp onu okşamasının 
ardından anladı ki sadece üzülen ken-
disi değildi. Gökyüzü de hüzünlüydü ve 
arınmak istiyordu tüm dertlerinden… 

İki iyi dostun uzun bir süreden son-
ra yeniden kavuşması ve sıkıntılarından 
oluşan bir sofraya oturdukları gibi bir-
birlerinin içlerindeki acıları ortaya yatır-
mış, dertleşmek için başta rahatlamaya 
ihtiyaç duyduklarından gözleri öncülük 
ediyordu onlara… 

Bu gün dertleşmeye gebeydi. 
Tam da ihtiyacı olduğu zamanda da 

işte geliyordu bir Berat… Gökyüzü şim-
diden başlamıştı damla damla duaya… 
Berat; kurtulmak, aklanmak, temizlen-
mek, arınmak… Mü’minler’in bu gece 
yüklerinden kurtulup, bağışlanmaları 
umulurdu. 

Ne çok kirlendik. Ne çok üzüldük. 
Ne çok hata yaptık. 

Gökyüzü insanların geçici bir süre 
terk ettiği yeryüzünü temizliyor gün 
aşırı döktüğü gök damlalarıyla… Evde 
kimse yokken temizliğe koyulan anne 
edasıyla… Bağrından yeniden rengâ-
renk çiçeklerini, birbirinden lezzetli mey-
velerini sunmak, büyütmek, yeşertmek 
için kendini besliyor ayak basılmayan 
topraklar. 

Bahar geliyor. Yeniden doğuşa ha-

zırlanıyor doğa… Yeryüzü 
en güzel sahnelerini çek-
mek için sabırsızlanıyor. 
Her şey olması gerektiği 
gibi, zamanında döngü-
süne devam ediyor. Biz-
ler evlerimizde, pencere 
pervazımıza dayadığımız 
dirseğimizden güç alarak 
özlem dolu gözlerle dışarıyı 
izlemekteyiz. 

“Rabbin için sabret.” 
(Müddessir suresi, 7)  ayetine sığınıyo-
ruz bu günlerde… 

Hayat, bir karınca sabrı gibi… Kal-

dıramayacağını bilsen de 
kendinden iki kat fazla 
yükü, yaşamak uğruna 
çaba harcayarak taşımak 
ve yuvana götürmektir. 
Bir mü’min’in yükü kar-
şılaştığı zorluklardır. Onu 
her şeye rağmen kaldır-
mak ise sabrıdır. Bir kış 
yetecek gıdası Allah’ın 
rızasıdır. Ve yuvasına 
ulaşması, ahretteki güzel 

hayatına şimdiden hazırlık yapmasıdır.
İlacı her yerde bulanan bir hastalık-

tır sabır. Dünyanın simgesidir. Her yara-

tılanın olgunlaşması için bir zamanı ve 
süresi vardır. Bir ağaç meyve vermek 
için koca bir kışı sabırla bekler. Ardında 
günlerce yağan yağmurlarla yıkanır, 

temizlenir. O minik çiçeklere erişmek 
için türlü türlü hallerden geçer. Fakat 
amacını sabırla bekler. Umduğuna da 
erişir.

Doğa, baharına kavuştu. Bir kış ölü-
mü öldürdü kendinde… 

Şimdilerde ise en güzel haline bü-
rünüp eşsiz görüntüsünü gözler önüne 
serme vakti. 

İnsan da Berat’ına kavuşmak üze-
re… Uzun bir süredir kirlenen ruhları-
mız, bir bahar temizliği beklemekte… 
İşte fırsat! 

Sosyal medyada birisinin payla-

şımında şöyleyazıyordu; “Karadutun 
lekesini sadece kendi yaprağı çıka-
rırmış. Babaannem, “insan da aynı 
bu ağaç gibidir” demişti o gün bize… 
“Yarasına ilacı başka yerde arayan 
her zaman yanılır. Her yaranın mer-
hemi kendi dalındadır.”

Önümüzdeki Berat Kandili bizim 
ve tüm Müslüman âleminin baharı ol-
sun. Yeniden yeşeren doğa ile bizler de 
güzel yarınlara erişelim. Hayatımızda 
rengârenk mutluluk çiçeklerimiz açsın. 
Bu günlerden beraat edip, evlerimizden 
sağlıkla çıkabilelim İnşaAllah. Şimdiden 
Berat Kandilimiz mübarek olsun. 

“Ne kadar çok olsa da derdin, el-
bet vardır bir bildiği derdi verenin…” 
Selam ve dua ile… 

BERAAT 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, vatandaşlarımızın salgından do-
layı evde kalması için yapılan çağrıyı 
savunarak, desteklediklerini dile ge-
tirerek, ancak evde kalan vatandaş-
larımızın ihtiyaçlarını temin etmesi 
için maddi anlamda yeterince des-
tek verilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle tele-
konferans yönetimiyle CHP Konya 
il başkanlığı olağan üstü yönetim 
kurulu toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıda Koronavirüs salgınında 
alınan tedbirler ve uygulamalar gö-
rüşüldü. Parti çalışmaları konuşuldu.

Telekonferans yöntemiyle ger-
çekleştirdikleri il yönetim kurulu 
toplantısını değerlendiren CHP Kon-
ya İl Başkanı Barış Bektaş, “Telekon-
ferans yöntemi ile olağan il yönetim 
kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. 
Salgın nedeniyle partimizin kapalı 
olduğu dönemde teknolojik imkân-
larla parti çalışmalarını aksatmadan 
yürütüyoruz. Bize gelen talepleri de-
ğerlendirerek ilgili kurumlara ileti-
yoruz. Vatandaşlarımızın salgından 
dolayı evde kalması noktasındaki 

çağrıyı savunarak, destekliyoruz. 
Ancak evde kalan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını temin etmesi için maddi 
anlamda yeterince destek verilmeli-
dir. Bu süreçte kimsenin aşından, 
işinden olmaması gerekir. Bunun 

yanında, İşten çıkarmalara bir sı-
nır getirilmelidir. Ülkemizde işsiz 
olanların bir kısmı sigortalı bir kısmı 
sigortasızdır. Ama sigortalı mıydı 
sigortasız mıydı diye bir ayrım yap-
maksızın herkesin bir gelir güvence-

sine kavuşması lazım. Bu konuda da 
işsizlik sigortası fonunun harekete 
geçirilmesi önem arz ediyor. Diğer 
taraftan salgını tedbirleri kapsamın-
da CHP’li belediyelerin başlattıkları 
yardım kampanyalarına yasak ko-
yan İçişleri Bakanlığının bu tutumu 
hukuki olmadığı kadar, vicdanı bir 
davranış değildir. Kaldı ki AK Par-
tili belediyeler bu tür kampanyaları 
sürdürüyor. İlimizdeki belediyelerle 
de bu anlamda çalışmalarına devam 
ediyor. Çifte standarttan vazgeçil-
melidir. Hal böyle iken, umarım 
İçişleri Bakanlığı bu yanlıştan döner. 
Partimiz belediyelerinin salgından 
dolayı başlattıkları yardım kam-
panyalarını sürdürür. İçinde bulun-
duğumuz süreçte birlikte hareket 
etmek oldukça önemlidir. Bizler ül-
kemizin bu salgından kurtulmasının 
birlikte mücadeleyle gerçekleşeceği-
ne inanıyoruz. Sağlıklı günlere hep 
birlikte ulaşmak dileğiyle, en kısa 
sürede ülkemiz ve dünya bu sal-
gından kurtulur. Hepimizin normal 
hayatına dönmesi temennimizdir” 
dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

‘Maddi anlamda gereken destek verilmeli’
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İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85



94 NİSAN 2020HABER

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları, koro-
navirüsle mücadele kapsamında 
her gün 15 bin maske üretimini 
sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) koronavirüs salgınından 
korunmada en çok ihtiyaç duyu-
lan ürünlerden birisi olan maske 
üretimine devam ediyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
hizmet veren Meslek Edindirme 
Kursları öğretmen ve çalışanları 

tarafından üretim atölyelerinde 
her gün 15 bin maske üretiliyor. 
İhtiyaç durumuna göre daha fazla 
maske üretme imkanına da sahip 
olan KOMEK’te üretilen maske-
ler, koronavirüsle etkin mücade-
lede Konya Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı vasıtasıyla başta sağlık 
çalışanları olmak üzere emniyet 
güçlerine ve korovirüsle mücadele 
çalışması yürüten belediye çalı-
şanlarına veriliyor.
n HABER MERKEZİ

PANKOBİRLİK Genel Başkanı
Konuk 3 maaşını bağışladı 

Beyşehir’de zabıtadan 
çay ocaklarına denetim

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” çağrısıyla başlattığı 
Milli Dayanışma Kampanyası’na 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir 
yanından destek gelmeye devam 
ediyor. 

Kampanyaya bir destek de 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk ve Konya Şeker’den geldi. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın başlattığı Milli Dayanışma 
Kampanyasına 3 maaşı ile katıla-

rak destek verdi. Konya Şeker de 
aynı kampanyaya 1 Milyon Lira 
ile katıldı. Pankobirlik ‘Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma 
Kampanyası”na Yönetim Kurulu 
Başkanımız Recep Konuk 3 maaş 
ile katıldı. Kooperatiflerimiz kam-
panyaya desteğini yerelde organi-
ze ediyor. Zorlukları omuz omuza 
vererek aşmak için Konya Şeker 
de 1 Milyon TL ile destek veriyor’ 
açıklamasını yaptı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir ilçesinde, zabıta 
ekipleri yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı alınan önlemler 
kapsamında denetimlerini sıklaş-
tırdı. Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe 
merkezinde çay ocağı olarak faa-
liyetlerini yürüten iş yerlerini de-
netledi.

Denetimlerde zabıta ekiple-
ri, çay ocağı işletmelerinde Ko-
vid-19’a karşı alınan önlemler 
çerçevesinde ilgili bakanlıklar 
tarafından yayımlanan genelge 
doğrultusunda bundan böyle çay 
ve içeceklerin servisinde cam 
bardak yerine tek kullanımlık ka-
ğıt bardağa geçilmesinin yanında 
şekerlerin de ambalajlı olması 
gerektiği yönünde tebligatta bu-
lundu.

Belediye Zabıta Müdürü Veh-
bi Kuru, ekiplerin 24 saat süreyle 

denetim ve kontrollerini kesintisiz 
sürdürdüğünü vurguladı. İçişleri 
Bakanlığının genelgelerinin, ilçe-
de uygulanması konusunda çok 
hassas olduklarını belirten Kuru, 
şunları kaydetti: “Son genelge ile 
çay ocaklarında işletmecilerimi-
zin cam bardaklar yerine tedbir 
amaçlı olarak tek kullanımlık kağıt 
bardakların kullanılması yönünde 
uyarılarımızı yaptık. Çay servis 
edilirken kullandıkları şekerlerin 
ise ambalaj içerisinde olması hu-
susunda ikazlarımız oldu. Çünkü 
mevcut uygulama ile bardaklar 
tekrar yıkansa da tehlike ve risk 
arz edebiliyor. Bunun önüne ge-
çebilmek için tek kullanımlık ka-
ğıt bardakları tavsiye ediyoruz. 
Bu doğrultuda vatandaşlarımızın 
sağlığı bizler için çok önemli oldu-
ğu için bu tür önlemleri daha da 
yoğunlaştıracağız.” n AA

Beyşehir ilçesinde tarihi Selçuklulara dayanan 200 haneli Emen Mahallesi’nde, bölgeye özgü 
sarımtırak beyaz kalker taşı, kerpiç ve ahşaptan yapılan taş evler, görenleri adeta büyülüyor

Taş evler tarihte 
yolculuğa çıkarıyor

Beyşehir ilçesinin Selçuklulara 
uzanan tarihi Emen Mahallesi’nde, 
tarlalardan toplanarak elle yontulan 
taşlarla inşa edilen evler, görenlere 
tarihte yolculuk imkanı sunuyor. Bin 
yıllık kültürü ve doğal güzellikleri 
bir arada sunan mahallede, koruma 
kararı bulunan taş evler, mimar ve 
fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Beyşehir ilçesine 21 kilometre 
uzaklıktaki Emen Mahallesi, Selçuk-
lu dönemi cami, köprü ve çeşmenin 
yanı sıra bozulmamış doğası, cana 
yakın insanları ve asırlık taş evleriyle 
dikkati çekiyor.

Doğal güzellikleri ve yaşam ile 
taş evleri görüntülemek için ma-
halleyi zaman zaman fotoğrafçılar 
da ziyaret ediyor. Zamana direnen 
mahalledeki tarihi ev ve sokaklar, 
bugüne kadar yaşattığı bin yıllık kül-
türü ve doğal güzellikleri bir arada 
sunuyor. 

Genelde iki katlı ve avlulu, üst 
katında üç oda, tandır ve ahşap doğ-
ramalarıyla üzeri kiremit örtülü olan 
taş evler, geleneksel sanatı yansıtan 
özgünlüğüyle ziyaretçilerini cezbe-
diyor. 

Mahallenin tüm karakteristik 
özelliklerini yansıtan evler, bölgeye 
özgü sarımtırak beyaz kalker taşı, 

kerpiç ve ahşap yapılarıyla dikka-
ti çekiyor. Ev sahiplerinin, maddi 
durumuna göre eklediği ufak tefek 
detayların dışında, evlerin tümünde 
aynı plan düzeni görülüyor. 

Halkın yaşayış biçimini, gelenek 
ve göreneklerini yansıtan, tarlalar-
dan toplanarak elle yontulan taşlarla 
inşa edilen evler, görenlere tarihte 
yolculuk imkanı sunuyor.

YAPILAR, KORUMA ALTINDA 
Mahallenin kadın muhtarı Emi-

ne Çini, evlerdeki mimarinin köklü 
geçmişe sahip olduğunu söyledi.  
Taş evlerin inşasının büyük ustalık 
gerektirdiğini anlatan Çini, şöyle 
konuştu: “Binanın taşları tarlaları-
mızdan geliyor. Bir ev yaklaşık 30-
40 günde inşa ediliyor. Mahalledeki 
evlerin yüzde 90’ı bu şekilde yapıl-

mış. Altı ambar veya ahır olarak inşa 
edilen iki katlı evlerde üzerlik, tandır 
ve ahşap işlemeli detaylar dikkati 
çekiyor. Belediyenin koruması altın-
da. Bu yapıların korunması için hibe 
de veriliyor. 

Taş binalarımızı ve bu mimari 
kültürü, gelecek nesillere de aktar-
mak için çabalıyoruz. Bu yapıların 
korunmasını istiyoruz.” 

EVLER, MİMAR VE 
FOTOĞRAFÇILARIN DA 

DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Çini, üniversite öğrencilerinin ve 

mimarların zaman zaman mahalle-
ye geldiğini anlatarak, “Buranın fo-
toğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çeki-
yor. Hayranlık duyuyorlar. Selçuklu 
dönemi cami ve minaresi ile köprü-
deki sanat, evlerle bütünleşiyor. Bu-
raya gelenler adeta tarihi yaşıyor.” 
ifadelerini kullandı. 
‘BU EVLERDE SANAT VE EMEK ÇOK’

Mahallede yaşayan 72 yaşındaki 
taş ustası Yusuf Yılmaz ise evlerin 
inşasının ciddi ustalık gerektirdiğini 
belirterek, “Hepsi çekiçten çıkıyor. 
Ağır ve zor bir iştir. Kışın sıcak, yazın 
da serin tutar. Bu evlerde sanat ve 
emek çok. Tuğladan bina bir hafta, 
on güne yapılır ancak bu taş evler 
30-40 gün sürer.” diye konuştu.n AA
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4 Nisan 1997 yılı, başbuğ Alparslan 
Türkeş’in rahmeti rahmana kavuşma 
günü. Aradan 23 yıl geçti. Daha  dün 
gibi. Zaman su gibi akıp gidiyor.

Alparslan Türkeş, 27 Mayıs ihtilali-
nin “Kudretli Albayı”, Ülkücü gençliğin 
“Başbuğu” , Vatansever, Milliyetçi, Dava 
adamı, Asker, Siyasetçi, Devlet adamı, 
Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel 
başkanı.  

Ülkücü İdealist gençliğin yetişme-
sinde büyük emeği var. Cenabı Allah 
gani gani rahmet eylesin mekânı cennet 
olsun.

Hayırlara vesile olmak, yeni nesillere 
dava adamlarını tanıtmak bizim kuşağın 
asli görevi olması gerek.

Merhum başbuğum birkaç veciz 
sözünü aşağıda sizler ile paylaşmak is-
tiyorum.

“Türklük bedenimiz İslamiyet 
ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gi-
bidir.”

“Ahlakçılık anlayışımız, Türk ahlaki 

ve Müslümanlık inancından meydana 
gelmiştir.”

“Bölünme kabul etmez, kutsal bir 
bütün hainde büyük Türkiye’yi yeni-
den inşa edeceğiz.”

“Türkün en önemli vasfı teşkilatçılı-
ğıdır.”

“Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. 
Bayrağı Lekelemeyin, kirletmeyin 
yere düşürmeyin.”

“Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne 
uşak olmayı, ne de başkalarını uşak ola-
rak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir 
bayrağın taşıyıcısıdır.”

“Kendinizi küçük görmeyiniz. Siz-
ler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir 
zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. 
Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, 
beraberlik içinde olmaktır.”

“Davalarımızın çözümü kendimize 
dönmek, sarsılmaz bir birlik hainde el 
ele vermek ve geceli gündüzlü çalışma-
ya girişmekle mümkündür.”

 “Türk devletinin yenilmez, zinde 
hayat gücü ve Türk milletinin teminatı 

ve istikbali gençliktir.”
“Milletler yabancı kuv-

vetlerin orduları ve diğer 
maddi güçleri tarafından 
yok edilmeden önce, ma-
nevi ve fikir güçleri tarafın-
dan esaret altına alınırlar. 
Böyle bir toplumun esir 
ve yok olması kesin hale 
gelir.”

Vefatının ardında Ozan 
Arif Şirin “4 Nisan” adlı şii-
rinde şöyle sesleniyordu: 
“Dört nisan doksan yedi, alelade gün 
değil,
Kara günsün, kara gün bu bir gerçek, 
kin değil,
O kadar karasın ki tarifin mümkün değil
Başbuğ’ un başımızdan çekildiği gün-
sün sen,
Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!

Çekildiği diyorum, sor 
bana hele niye?
Çünkü dilim varmıyor 
ona öldü demeye,
Varmasa da mecburum, 
mecburum söylemeye
Bize yetim gözüyle bakıl-
dığı günsün sen,
Dünyanın başımıza yıkıl-
dığı günsün sen!
Çok acılar görmüştüm, 
ama bu kadar derin

Olanı görmemiştim, bu da senin eserin
O kara akşamında, kapkara bir haberin,
Beynime kurşun gibi sıkıldığı günsün 
sen,
Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!
Belki senin suçun yok, belki benimki 
hata,
Her can günün birinde göz yumacak 
hayata,

Fakat sen bir başkasın, sen varya sen, 
adeta,
Ciğerimin yerinden söküldüğü günsün 
sen,

Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!
Altaylar’ dan Tuna’ ya libas giymiş hü-
zünden,
Özünden ağlıyor bak, bütün Turan 
özünden.
Müslüman Türk evladı olanların gözün-
den,
Yaş yerine kanların döküldüğü günsün 
sen,
Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!
Başbuğ Türkeş yok artık, bulabilmek 
imkânsız
Herkesin acısını bilebilmek imkansız,
Her yüreğe tercüman olabilmek imkan-
sız,
Her yürekte bir ağıt yakıldığı günsün sen
Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!
Türkeş gibi bir lider ne çıkmıştır, ne çıkar

Yıkar onun acısı, Arif ’ i artık yıkar
Ateşin kanunudur düştüğü yeri yakar,
Bozkurtların boynunun büküldüğü gün-
sün sen,
Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün 
sen!”

“Mevzu bahis Vatansa hepimiz 
ölelim mevzu bahis Makamsa hepiniz 
ölün” anlayışını çocuk yaşlarda bizlere 
öğreten, her fani gibi 4 Nisan 1997 yı-
lında rahmeti rahmana kavuşan Ülkücü 
Harekâtın lideri Başbuğ Alparslan Tür-
keş’i rahmet ve minnetle anıyorum...

“Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. 
Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere 
düşürmeyin.” demiştin ya işte,18 ya-
şındaki bir delikanlının heyecanı ve 
ruhu içinde Nizamı Âlem davasının 
bayrağının bir gün mutlaka burçlara 
dikeceğiz... 

Biz olmasak bizden sonrakiler, 
onlar olmasa olmasa ondan sonraki-
ler, ama bir gün mutlaka bizimkiler bu 
işi başaracak...

Baki selamlar.

BAŞBUĞ TÜRKEŞ!

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, ömrünü milletine hizmet ve Türk dünyasının birlik mücadelesiyle geçiren 
Milliyetçi Hareket’in efsanevi lideri Alparslan Türkeş’i vefatının 23. ölüm yıldönümünde özlemle andıklarını söyledi

Çipan: Türkeş’in 
yeri zor doldurulur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya-Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çipan;, Alparslan Türkeş’in ölümü-
nün 23. Yıl dönümü dolaysıyla bir 
mesaj yayımladı.

“Necip Türk Milletinin yetiştir-
diği en önemli devlet adamlarından 
biri olan cennet mekan Başbuğ Al-
parslan Türkeş’in ebedi aleme inti-
kalinin 23. yıl dönümünde O’nun fi-
kirlerinin ne kadar değerli olduğunu 
bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz” 
diyen MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan; “Öngörü ve uzak gö-
rüşlülüğünü geniş vizyonuyla birleş-
tiren Merhum liderimiz Başbuğ Al-
parslan Türkeş’in devlet ve siyaset 
hayatında benimsediği ideal, ülkü 
ve erdem gibi üstün değerleriyle her 
zaman millete mal olmuş tarihi bir 
şahsiyettir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 
“Öngörü ve uzak görüşlülüğünü ge-
niş vizyonuyla birleştiren Merhum 
liderimiz Başbuğ Alparslan Tür-
keş’in devlet ve siyaset hayatında 
benimsediği ideal, ülkü ve erdem 
gibi üstün değerleriyle her zaman 
millete mal olmuş tarihi bir şahsi-

yettir.  Merhum Alparslan Türkeş, 
hayatı boyunca verdiği mesajlarla 
Türk siyasetine yön vermiş, Türk 
Milleti’ne ve Türk Dünyası’na hiz-
met etmiş, devletin selameti, mil-
letin bekası, Cumhuriyetin ilelebet 
yaşayabilmesi için her türlü fedakâr-

lığa göğüs germiş bir devlet adamı-
dır. O sadece bir siyaset adamı değil, 
gerçek bir vatan sevdalısı, Türk Mil-
leti ve Türk Devleti’ne olan bağlılığı 
ile Türk siyasetinde yeri zor doldu-
rulacak büyük bir devlet adamıdır. 
Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş 

Türk siyasetinin daima aranan, fi-
kirlerine başvurulan bilge bir insan 
olarak şartlar ne olursa olsun önce 
‘Ülkem, Devletim, Milletim’ diyen 
bir anlayışa sahipti. O’nun bu köklü 
devlet, millet aşkı ile ileri görüşlü-
lüğü, birleştirici, uzlaşmacı, barışçı, 
yapıcı, rejimin korunması ve güçlen-
dirilmesi yolundaki siyaseti sayesin-
de birçok kriz ortamından çıkılmış, 
huzura kavuşulmuştur. Geniş ufku, 
Milletine karşı olan derin sevgi-
si ve muhabbeti O’nu bütün Türk 
Dünyasının bilge lideri, Başbuğ’u 
haline getirmiştir. En büyük ideal-
lerinden birisi olan, Türk Devlet ve 
Topluluklarının kardeşlik, dostluk, 
birlik, dirlik, işbirliği ortamında bir-
leşmeleri için iddialarını, özlemlerini 
Türk Dünyasına ulaştıran kişiliktir.  
Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan 
bölünmez diyerek tek devlet, dek 
dil, tek bayrak ülküsünü savunan, 
verdiği demokrasi mücadelesi her 
geçen gün daha iyi anlaşılan Başbuğ 
Alparslan Türkeş’i ebediyete inti-
kalinin 23. Yıl dönümünde rahmet, 
minnet ve şükranla anıyoruz. Meka-
nı cennet, ruhu şad olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta; Merhum Baş-
buğ Alparslan Türkeş’in vefatının 
23. Yıldönümü nedeniyle yayınla-
dığı mesajında “Merhum Liderimiz 
Başbuğ Alparslan Türkeş, seksen 
yıllık ömrü boyunca hayatını ül-
kesine, milletinin bekasına ve de-
vamlılığına adayan örnek bir dava 
adamıdır. 

Çizdiği yolda kararlı, istikrarlı ve 
doğru inançlı bir politika sergileyen 
liderimiz Alparslan Türkeş’in vefa-
tıyla ülkemiz çok şey kaybetmiştir. 
Vefatının 23. Yılında liderimiz Tür-
keş’i saygı, sevgi, minnet ve rah-
metle anıyoruz” dedi.

Yıllar önce ortaya koyduğu ilke-
leri ile günümüzde de ona ne kadar 
ihtiyaç duyulduğunun bir göster-

gesidir. Diyen Konya Ülkü Ocak-
ları Başkanı Yusuf Kasım Akta, “ 

Mücadelelerle geçen seksen yıllık 
ömründe “önce ülkem ve milletim” 

diyerek, Türk milletinin yücelmesi 
konusunda önemli çalışmalar yap-
mıştır. Türk milliyetçiliği davası, 
rahmetli Başbuğumuzun önderli-
ğinde büyük bir fedakarlıkla yük-
selmiş ve bugünlere gelmiştir. Ül-
küsü ve fikirleri bizlere her zaman 
ışık olmuştur. 

Hayatı boyunca, Türkiye üzeri-
ne oynanan çirkin oyunları hep fark 
etmiş ve bu oyunlara karşı çıkmış-
tır. Verdiği demokrasi mücadelesi 
her geçen gün daha iyi anlaşılan ve 
gönlümüzdeki yeri hiç değişmeye-
cek olan Merhum Başbuğumuz Al-
parslan Türkeş’i aramızdan ayrılışı-
nın 23. ölüm yıl dönümünde saygı, 
sevgi ve rahmetle yad ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da hayırsever maske 
imalatçısı Musa Değirmencioğlu, 
korona virüs salgınından korun-
maları için esnafa ve vatandaşlara 
kendi imal ettiği maskeleri ücret-
siz olarak dağıttı. Ekinci ve Değir-
mencioğlu aileleri olarak Karaman 

halkına ücretsiz 20 bin adet maske 
dağıtacaklarını ifade eden Musa 
Değirmencioğlu, “Ülkemizi tehdit 
eden Covid-19 virüsünün etkileri-
ne, Karaman Belediye Başkanı Sa-
vaş Kalaycı’nın özverili çalışmaları-
nı yakından takip ediyoruz. 

Biz de Ekinci ve Değirmencioğ-
lu aileleri olarak 20 bin maskeyle 
bu çalışmalara destek vereceğimi-
zi beyan ediyoruz. Şu an elimizde 
hijyenik tek kullanımlık maskeler 
var. Dediğim gibi Ekinci ve Değir-
mencioğlu aileleri olarak toplamda 

20 bin adet maskeyi Karaman hal-
kımıza ücretsiz olarak dağıtımını 
gerçekleştireceğiz” dedi. Hayırse-
ver ailelerin bu jestine teşekkür 
eden vatandaşlar da duyarlı dav-
ranışlarından dolayı teşekkür etti. 
n İHA

Seydişehir Kaymakamlığından 
araçla ‘evde kal’ çağrısı

Emlakçılardan Milli Dayanışma
Kampanyası’na tam destek

‘Alparslan Türkeş’i rahmetle anıyoruz’

Hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı

Seydişehir ilçesinde, Kay-
makamlık tarafından “evde kal 
sağlıklı kal” anonsu yapılıyor. 
Kaymakamlığın anons aracı ile il-
çeyi dolaşan görevliler, “Evinizde 

kalmanız siz ve sevdikleriniz için 
hayati derece önemlidir. Lütfen 
zorunlu olmadıkça dışarı çıkma-
yalım. Evde kal sağlıklı kal” uya-
rısında bulundu. n AA

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, “Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek 
başlattığı Milli Dayanışma Kam-
panyası’na şahsım, oda yönetim 
kurulu üyelerim ve oda üyeleri 
olarak maddi ve manevi olarak 
tam destek veriyoruz” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Konya Emlak-
çılar odası Başkanı Sedat Altınay 
“Dünyada ve ülkemizde ortaya 
çıkan Covid-19 virüsü ile etkin 
mücadele kapsamında, milli bir 
seferberlik haliyle her alanda alı-
nan tedbirlerle mücadelemiz de-

vam etmektedir. Devletimiz, taşın 
altına elini koyup bu zor günleri 
atlatmamız için elinden geleni 
yapmaya çalışıyor. Allah’ın izni ile 
Türkiye, dünyaya oranla çok daha 
hızlı bir şekilde bu korona virüs 
salgınından kurtulup bir an önce 
eski günlerine dönecektir. Bugün, 
hep birlikte Türkiye olduğumuzu 
gösterme, yardımlaşma, dayanış-
ma ve paylaşma günüdür. Konya 
Emlakçıları olarak bugüne kadar 
Hükümetimizin aldığı kararların 
her zaman yanında olduk ve ol-
maya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Seydişehir  Belediyesi’nin 65 
yaş üzeri  vatandaşların evlerinden 
çıkmaması için oluşturduğu Destek 
Ekibi, kendilerin arayarak yardım 
isteyen yaşlı vatandaşların her tale-
bine cevap verdi. Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin 
market alışverişinden ilaca, hasta 
bakımından sıcak yemeğe kadar 
yaşlı vatandaşların talepleri karşıla-
maya devam ettiğini kaydetti.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dün-
yayı etkisi altına alan virüs nedeniyle 
Seydişehir Belediyesi, risk grubunda 
olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları 
evlerinde tutmak için gece gündüz 
çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 

sokağa çıkmalarına kısıtlama getiril-
mesiyle bu vatandaşlarımızın ihti-
yaçları belediye ekipleri tarafından 
karşılanıyor.

Seydişehir Belediyesinin 0 332 
582 2516 telefon hattı ve 0 552 582 
0582 WhatsApp ihbar hattını ara-
yarak talep ve isteklerini bildiriyor.  
Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaş-
ların sağlıklarını riske atmaması için 
evden çıkmamalarını gerektiğini 
kaydeden Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, “Tüm dünyayı 
etkisi altına alan korona virüs salgı-
nının en az hasarla atlatılması için 
başta hükümetimiz ve ilçede görev 
yapan bizler  her türlü tedbiri alıyo-
ruz. Ancak vatandaşlarımız da bu 

sürece ve kurallara uymalı. Salgının 
yayılmasını  önlemek için mümkün 
olduğunca sosyal mesafeyi koru-
malı ve evlerimizde kalmalıyız. Bu 
süreçte özellikle sokağa çıkmalarına 
kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımız hiçbir endişeye ka-
pılmasın. Her türlü ihtiyaçları için 
Belediye olarak onların yanındayız. 
Bir telefonla bize ulaşmaları müm-
kün. Bu tedbirleri devam ettirdiği-
miz sürece, salgını en az hasarla at-
latacağımıza inanıyorum” dedi.

Dünyada yaşanan Covid 19 sü-
recinde gerekli açıklamalar resmi 
kanallar üzerinden yapıldığını kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; görüyorum ki içinde bulun-

duğumuz hassas dönemde bazı sos-
yal medyaki guruplar veya şahıslar  
Korona virüs (Covid-19) salgını hak-
kında kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız 
bilgiler yayınlanmaktadır. Virüsün 
bulaşmaması ve ilçemizde salgın 
haline gelmemesi için tüm tedbir-
ler titizlikle alınmakta, çalışmalar en 
yoğun şekilde yürütülmektedir. Ne 
olur aslı olmayan bilgileri yazarak 
birbirimiz tedirgin etmeyelim. Bizler 
sizin için gerekli önlem ve tedbirleri 
Kaymakamlığından, Belediyesine, 
Sağlıkçısından Emniyetine, Jandar-
masından Muhtarına kadar alıyoruz. 
Sizden tek ricamız var. Lütfen Evde 
Kalın” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yaşlıların her talebi karşılanıyor

Yunus Emre Gayrimenkul çalışanlarını unutmuyor
Yunus Emre Gayrimenkul ça-

lışanlarını da unutmuyor. Her ay 
düzenli olarak bir elemanını ayın 
elemanı seçen Yunus Emre Gay-
rimenkul bu ayda ayın elemanını 
seçti. Bu ayın elemanı ise Huriye 
Göçer oldu.

Gayrimenkul danışmanlık sek-
töründe uzun yıllar profesyonel 
deneyime sahip yönetim kadrosu 
ve yenilikçi bakış açısı ile Yunus 
Emre Gayrimenkul, çözüm ortağı 
olduğu tüm danışmanlık faaliyet-
lerinde gösterdiği güven ve sada-
kat, Yunus Emre Gayrimenkulü 
bugün tercih edilenler arasına 
ilk sırasında yer aldırıyor. Yunus 
Emre Gayrimenkul çalışanlarını da 
unutmuyor. Her ay düzenli olarak 
bir elemanını ayın elemanı seçen 
Yunus Emre Gayrimenkul bu ayda 
ayın elemanını seçti. Bu ayın ele-
manı ise Huriye Göçer oldu.  Kon-

ya Yenigün Gazetesine özel açık-
lamalarda bulunan Yunus Emre 
Gayrimenkul Sahibi Yunus Emre 
Tan, “Yunus Emre Gayrimenkul 
olarak vizyonumuz; Güçlü ve gü-
venilir bir iş ortağı olarak, sahip 
olduğumuz potansiyeli müşterile-
rimize en verimli çözümü sunmak 

için kullanarak, geleceğin yapı-
landırılmasında müşterilerimizle 
birlikte ilerlemek, saygı değer bir 
gayrimenkul firması olmaktır. 
Farkımız; Uzmanlığımızla gayri-
menkul danışmanlığı ve değerle-
me hizmetlerini aynı çatı altında 
toplayıp müşterilerimize en hızlı 

ve güvenilir çözümleri sunmak-
tır. Bu kapsamda işyerimizde ça-
lışan elemanlarımız arasında her 
ay bir personelimizi ayın elemanı 
seçiyoruz. Bu ayın elemanı ise 
Huriye Göçer oldu. Huriye ha-
nıma  bir kumbara hediye ettik. 
Yakın zamanda bu kumbaramızın 
da lansmanını gerçekleştirece-
ğiz. Amacımız vatandaşlarımızın 
günde 10 TL ile geleceklerine ya-
tırım yapmalarını sağlamak. Yine 
hayallerini ulaşmasını sağlayacak 
destek olmak. Başta ayın elemanı 
olarak seçtiğimiz Huriye Göçer ha-
nım olmak üzere tüm Yunus Emre 
Gayrimenkul çalışanlarına göster-
dikleri fedakarlık ve özverili çalış-
malar için çok teşekkür ederim. 
Yine Konyalı hemşerilerimize şir-
ketimize olan ilgili ve tercihleri için 
de teşekkür ederim” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

eTwinning çalışmalarına
evden devam ediyorlar

Karaman’da bir köy 
karantinaya alındı

Cahit Zarifoğlu İlkokulu 1-K 
sınıfı öğrencileri ‘Kelime Kutum’ 
adlı eTwinning projesinin ça-
lışmasına evden devam ediyor. 
Proje kapsamında harf, hece, 
kelime, cümle, paragraflardan 
hikâye yazan öğrenciler kendi ki-
taplarını oluşturdular. 

Oluşturdukları hikaye kitap-
larını sosyal medya aracılığıyla 
birbirleriyle paylaştılar. Cahit 
Zarifoğlu İlkokulu 1-K sınıfı öğ-

rencileri ikinci eTwinning projesi 
olan ‘Ben Küçük Bedenimle Bü-
yük Aklımla ve Kalbimle Neler 
yapabilirim? Projesi’ni evde de-
vam ettiren öğrenciler arkadaş-
larına örnek olacak bir çalışma 
sergiliyor. 

Öğrenciler kendileri, aileleri, 
arkadaşları ve doğa için neler ya-
pabileceklerini düşünüp uygula-
maya geçiriyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’ın Ayrancı ilçesine 
bağlı Berendi köyünün yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında karantinaya alındığı 
bildirildi. 

Karaman Valiliğinden yapılan 
yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulu kararı doğrultusunda, ko-
ronavirüs ile mücadele tedbirleri 
kapsamında salgının önlenmesi, 
halk sağlığının korunması ama-
cıyla ilçeye bağlı Berendi köyü-
nün giriş ve çıkışa kapatılarak 
karantina altına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, “Söz konusu 
karar gereğince adı geçen köyü-
müzde vatandaşlarımızın kesin-
likle bir araya gelmemeleri, evle-
rinde kalarak köy sınırları dışına 
çıkmamaları, izolasyon kuralla-
rına uymaları gerekmektedir.” 

ifadelerine yer verildi. Kararın 
ardından jandarma ekipleri, köye 
giriş noktalarında tedbir aldı.  

Ayrancı Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 12 gün önce 
bir çiftin İstanbul’dan ilçeye bağlı 
Berendi köyüne geldiklerini söy-
ledi. 

Bu kişilerin rahatsızlanma-
ları üzerine Ereğli’de hastaneye 
götürüldüklerini belirten Büyük-
karcı, şunları kaydetti: “Testle-
ri pozitif çıkan bu kişiler şimdi 
Konya’da tedavi görüyorlar. Tabii 
köyde yakınlarıyla beraber vakit 
geçirmişler.

 İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı 
doğrultusunda Berendi köyü saat 
19.00 itibarıyla karantina alındı. 
Tedbirler devam ediyor.” n AA

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, koronavirüs salgınının önüne geçmek 
adına görmeyenler olarak evde kalacaklarını, bu süreçte sosyal faaliyetlere ara verdiklerini söyledi

‘Görmediğin yere 
dokunma, evde kal’

Çin’in Vuhan kentinde başlaya-
rak tüm Dünyayı tehdit etmeye de-
vam eden ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi olarak nitelen-
dirilen Kovid-19, on binlerce insanın 
hayatını kaybetmesine ve bir milyon 
civarında insanın hastalığa yakalan-
masına sebep oldu. Dünyada çok sa-
yıda insana bulaşan ve hızla yayılan 
Covid-19 (Korona) virüsün, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fah-
rettin Koca tarafından ülkemizde de 
bir hastada tespit edildiği açıklan-
dıktan sonra, Görmeyenleri Koruma 
Derneği Konya Şubesi olarak tedbir-
lerini aldıklarını belirten Başkan Veli 
Özağan, “Başta sayın Cumhurbaş-
kanımız, sağlık bakanımız, ve tüm 
yetkililerimizin tavsiyelerini dikkate 
alarak, İçişleri Bakanlığımızın yayın-
ladığı genelge ile sivil toplum kuru-
luşlarının genel kurulları ve eğitim-
ler dâhil insanları toplu olarak bir 
araya getiren her türlü toplantı ve 
faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerekti-
ren yönetim faaliyetleri hariç) geçici 
olarak ertelenmesini kararlaştıra-
rak yayınlamış olduğu genelgeden, 
önce, ilimizde faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütleri arasında, öncelik 
dernek faaliyetlerinde kalite ve iş-
letmecilik anlayışında vizyoner ol-
mak ve yüksek nitelikli bir yönetim 
tarzını benimsemiş olan ve kamu 
yararına çalışan derneğimiz, kurum-

sal yapısına yakışır şekilde, süratle 
dernek yönetim kurulu olarak karar 
aldık. Başta, derneğimiz bünyesinde 
açmış olduğumuz EKPSS kursunu, 
şiş örücülüğü kursunu ve bağlama 
kursunu ileriki bir tarihte tekrar 
açılmak üzere kapatarak ara verdik. 
Derneğimizin önceden planlanmış 
olan tüm faaliyetlerine, kültürel ve 
sosyal çalışmalarına, spor kulüpleri-
mizin antrenmanlarına ara verilmiş 
olup, ayrıca 13 Mart 2020 tarihin-
den itibaren başlayarak, salgın has-

talık tehlikesinin ortadan kalkınca-
ya kadar, geçici süreliğine dernek 
binamızı kapatıp, fiziki çalışmalara 
ara vermeyi kararlaştırdık. Dernek 
yönetim kurulu olarak Covid 19 sal-
gın hastalığının ülkemizde görülme-
sinden itibaren, tüm dernek üyeleri-
mizin zorunlu olmadıkça evlerinden 
çıkmamalı hususunda uyardığımız 
gibi, sağlık bakanlığımızın, bilim ku-
rulumuzun ve yetkililerin açıklamış 
oldukları tavsiyelere uymaları yö-
nünde, derneğimizin sosyal medya 

hesaplarından paylaşım yaparak ve 
mesaj atıp bilgilendirmeye devam 
etmekteyiz. Dernek yönetim kurulu 
üyelerimizle ve derneğimiz bünye-
si altında bulunan Meram Görme 
Engelliler Spor Kulübü, Selçuklu 
Görme Engelliler Spor Kulüplerinin 
yöneticileriyle ayrıca, derneğimiz or-
ganlarının başkanlarıyla düzenli ara-
lıklarla düzenlediğimiz istişare top-
lantısını video konferans üzerinden 
19 kişiden oluşan yürütme kurulu-
muzun üyemizin olup 17 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleştirmiş olup, has-
talık tehlikesinin ortadan kalkıncaya 
kadar derneğimizin yönetim kurulu 
ve istişare kurulu toplantılarını vi-
deo konferans üzerinden yapmaya 
devam edeceğimizi belirtiriz. Gör-
meyenleri Koruma Derneği Konya 
Şubesi olarak, başta üyelerimize, 
Konyalı hemşerilerimize ve tüm 
milletimize, ede kal hayatta kal di-
yoruz. Küresel düzeyde hızla yayılım 
gösteren korona virüsü nedeniyle, 
kamu sağlığına yönelik, en önemli 
ve temel koruma yöntemi, bireyle-
rin genel hijyen kurallarına azami 
özen göstererek, temas, izolasyon, 
sosyal mesafe kuralına uyarak başta 
kendimizin, tüm sevdiklerimizin ve 
başkalarının hayatını riske atmamak 
için, mutlaka evde kalın diyoruz” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Bozkır Müftülüğü sosyal medyadan ilçe sakinleriyle buluşuyor
Bozkır ilçesinde, yeni tip ko-

ronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında camilerde cemaatle 
namaz kılınmasının durdurulması 
sonrasında Müftülük vatandaşlara 
uluşabilmek için sosyal medya he-
saplarından haftanın belirli günle-
rinde canlı yayın yapıyor.

Hz.Ömer Camisi’nde, Perşem-
be günleri yatsı namazı sonrasında 
saat 21.00’de sosyal izolasyon ku-
rallarına uygun olarak gerçekleştiri-
len proje kapsamında, merkez cami 
imamlarının okuduğu Kur’an-ı Ke-
rim tilavetleri sonrasında İlçe Müf-
tüsü Seyit Böğet dua okuyor.

Bozkır Müftülüğünün sosyal 
medya hesabından canlı yayınlanan 

etkinlikle ilgili açıklamada bulunan 
Böğet, şunları kaydetti: “Kovid-19 
tedbirleri sonrasında vatandaşları-
mıza manevi yönden yakın olabil-
mek için Bozkır Müftülüğü olarak 
sosyal medya hesaplarımızdan ve 
ilçenin sosyal medya ağlarından 
gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla 
evlerine konuk oluyoruz. Müftülük 
facebook sayfamızdan her gün dü-
zenli olarak duaları ve dini bilgileri 
paylaşıyoruz. Bu virüs belasından 
ülke olarak kurtulabilmek için ma-
nevi yönden de çok güçlü olmamız 
gerekmektedir. Tüm vatandaşları-
mızı Perşembe günü canlı yayını-
mıza bekliyoruz.”
n AA

Seydişehir’deki öğrenci yurdu 
cezaevi personeline tahsis edildi

116 cezaevi personeli, 
yurda yerleştirildi

Seydişehir ilçesinde yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında tedbir amaçlı evle-
rine gönderilmecek olan cezaevi 
personelinin, 135 kişilik öğrenci 
yurdunda kalacağı belirtildi.  Alı-
nan bilgiye göre, Seydişehir T Tipi 
Ceza İnfaz Kurumu’nda çalışan gö-

revliler için Seydişehir Suğla Tarım 
Meslek Anadolu Lisesi’nin yurdu 
tahsis edildi.  İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Tahir Kibar, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, cezaevi müdü-
rü ile yapılan görüşmenin ardından 
buranın personele tahsis edilmesi-
ne karar verdiklerini açıkladı. n AA

Karaman’da, 116 cezaevi per-
soneli korona virüsü tedbirleri kap-
samında öğrenci yurduna yerleşti-
rildi. Adalet Bakanlığı’nın yeni tip 
korona virüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında, cezaevlerinde görev 
yapan personellerin kurum idare-
lerince belirlenen süreler sonunda 
evlerinde değil, izole edilen barın-
ma yerlerinde kalacaklarını açıkla-
masının ardından uygulama başla-
dı. Bu kapsamda Karaman’da 116 
cezaevi personeli, kendilerine tah-
sis edilen Necati Yeniel Kız Anado-
lu İmam Hatip Lisesi’nin yurduna 

yerleştirildi. Cezaevi personeli bu 
gece kaldıkları yurdun pencerele-
rine çıkarak Türkiyem türküsü eş-
liğinde Türk bayrağı açıp alkış tu-
tarak ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Bazı 
cezaevi personeli de bizler iyiyiz di-
yerek ailelerine el sallayarak selam 
gönderdi. Adalet Bakanlığı, korona 
virüsün cezaevlerine sıçramama-
sı için aldığı tedbirler kapsamında 
bundan sonra cezaevi personeli, 
evlerine gitmeyerek kendileri için 
izole edilen yurtlardan servislerle 
cezaevlerine gidip gelecekler.
n İHA

Tarımsal üretimin aksamaması için alınan tedbirler kapsamında iller arası mevsimlik işçi hareketliliğinin 
illerde valiliklerin denetim ve izni altında yapılacağı, göçerlerin de göçünün izne tabi olacağı bildirildi

Tarımsal üretimin
sürekliliği sağlanacak

İçişleri Bakanlığı’nca tarımsal 
faaliyetlerin aksamaması ile ilgili 
alınan tedbirler bir genelge ile du-
yuruldu. Bu kapsamda, “Tarımsal 
üretimin kesintiye uğramaması için 
gerek duyulan insan gücünün her 
ilin kendi imkanları ile karşılanması 
esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içe-
risinde karşılanamaması halinde ön-
celik civar iller olmak üzere diğer il-
lerden de mevsimlik tarım işçileri ile 
tarımsal üretimin sürekliliği sağla-
nacaktır. Ancak bu durum ilgili Va-
liliklerin izin verme şartına bağlı ola-
rak gerçekleşebilecektir. Bu şekilde 
iller arasında mevsimlik tarım işçisi 
hareketliliği olduğu takdirde işçilerin 
yola çıktıkları iller ‘çıkış ili’, tarımsal 
üretime katkı sağlayacağı il ise ‘varış 
ili’ olarak tanımlanacaktır. Tarımsal 
üretimin sürdürülebilirliğinin sağla-
nabilmesi amacıyla her ilde Valilerin 
başkanlığında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile meslek odaları tem-
silcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve 
Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl 
AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kol-
luk temsilcileri, yerel yönetim tem-
silcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir 
komisyon kurulacaktır” denildi. 

Bu komisyonlarca tarımsal üre-
tim kapasitesinin korunması ve/
veya artırılması amacıyla alınması 
gereken tüm tedbirlerin planlanaca-
ğı bildirilen açıklamada, “İl dışından 
tarımsal insan gücü ihtiyacı varış 
ili Valiliklerince tespit edilerek, bu 
ihtiyacın karşılanabileceği Valilik-
lere bildirilecektir. Talepte bulunu-
lan Valiliklerce ilgi (a) Yönetmelik 
hükümleri uyarınca Aracı Belgesi 
verilmiş kişiler veya işçi grubu tem-
silcileri aracılığıyla şehirlerarası se-
yahat edecek olan mevsimlik tarım 
işçileri belirlenecektir. Mevsimlik 
tarım işçileri, her iki il Valiliğinin 
birlikte belirleyeceği zamanda, hare-

kete geçilmeden önce gerekli sağlık 
kontrollerine tabi tutulduktan sonra 
toplu ulaşım araçları ile (seyrekleş-
tirme kurallarına uygun olarak) çı-
kış ilinden transit şekilde varış iline 
gideceklerdir. Çıkış ilinde/ilçesinden 
seyahat edecek kişiler ve taşıyacak 
şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü 
veya Toplum Sağlığı Merkezleri ta-
rafından sağlık kayıtlarından (HSYS 
vb.) evde tedavi izolasyonunda veya 
temaslı izolasyonunda bulunanların 
olup olmadığı kontrol edilecektir. 
Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya 
Toplum Sağlığı Merkezlerinin uy-
gun gördüğü sağlık tesisinde/alanın-
da Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış 
olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar 
İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgu-
lama Kılavuzu” kullanılarak sağlık 
kontrolünden geçirilecektir. Sorun 
tespit edilmeyenlere seyahat onayı 
Valiliklerin belirleyeceği belge üze-
rinden verilecektir. Ayrıca seyahat 
sırasında COVID-19 hastalığından 
korunmak amaçlı uyulacak kuralla-
rı içeren bilgilendirme yapılacaktır. 
Varış illerince, illerine gelen mev-
simlik tarım işçilerinin konaklaya-

cakları alanların ilgi (b) Genelge ile 
belirlenen temel ihtiyaçlarının gide-
rilmesine dair tedbirlerin yanı sıra 
Koranavirüs salgının yayılımının en-
gellenmesi için gerekli tedbirler de 
alınacaktır” ifadelerine yer verildi. 

Bu doğrultuda İl/İlçe Hıfzıssıh-
ha Kurulları kararları doğrultusun-
da sürecin yönetileceği belirtilerek, 
“Mevsimlik tarım işçilerinin konak-
layacakları tesis/konteynır/çadırlar-
da yatak aralarının en az 1,5 metre 
olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal 
alanlarda kişiler arası sosyal izolas-
yon mesafesinin en az 1,5 metre ko-
runması, kapalı alanın sıklıkla hava-
landırılması, havalandırılamıyor ise 
mesafelerin artırılması en az 3 metre 
olması çadırlar arası mesafenin artı-
rılması, bu yolla yerleşke alanında 
nem ve ıslaklığın en aza indirileceği 
ortamın oluşturulması, il / ilçe sağlık 
müdürlükleri ve toplum sağlığı mer-
kezlerince sağlık hizmetlerinin veril-
mesi ve devamlılığının sağlanması, 
mevsimlik tarım işçilerinin konakla-
dıkları alanların yerel yönetimlerce 
düzenli olarak dezenfekte edilmesi, 
konakladıkları alanlar ve çalışma 

ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir 
uygun su temininin sağlanması ile 
katı ve evsel atıkların bertarafı ve 
çevre koşullarının denetlenmesi, ge-
len kişilere yönelik konaklanan alan-
larda su kaynaklarının yanında ye-
terince sabun bulunmasının temin 
edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin 
toplu olarak bulundukları alanlarda 
mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya 
seyyar alanların oluşturulması, ge-
rekli hijyen şartlarının sağlanması, 
bu amaçla AFAD İl Müdürlükleri-
nin imkanlarından faydalanılması, 
çocuklar için oluşturulan alanlarının 
temizliğine özel önem verilmesi, 
gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 
65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk 
sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağ-
lanması gibi tedbirler alınacaktır” 
denildi. 

GÖÇERLER, İZİN ALIP 1 MAYIS’A 
KADAR GÖÇEBİLECEK

Genelgede göçerlerin kış ayla-
rında konakladıkları illerden hay-
vanlarını otlatmak üzere başka illere 
yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıy-
la gidecek olan göçerlerin, ilgili mev-
zuatında belirlenen izinler alınmak 
kaydıyla 1 Mayıs’a kadar müsaade 
edileceği bildirildi. 

Açıklamada, “Arıcılıkla iştigal 
eden kişilerin faaliyetlerine ilgili 
mevzuatında getirilen kurallara uy-
maları halinde herhangi bir kısıtla-
ma getirilmeyecektir. Gerek arıcıla-
rın gerekse göçerlerin şehirlerarası 
intikale başlamadan önce başta ula-
şım araçları olmak üzere ilgili ekip-
manlarını dezenfekte ettirmeleri ve 
kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini 
yapmış olmaları şarttır. Göçerler ve 
arıcıların gittikleri yerlerde mümkün 
olduğunca yerel halkla temas etme-
meleri için gerekli önlemler alına-
caktır” bilgisi paylaşıldı.
n HABER MERKEZİ
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank,  yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştir-
meye yönelik 14 projenin yaklaşık 
maliyetinin 18 milyon lira olduğunu 
belirterek, “Araştırma bütçemizin 
tamamını bu işler için harcayabiliriz. 
Fon ve süreçleri hızlandırma açı-
sından araştırmacılarımızın önünde 
hiçbir engel yok, yeter ki sonuç al-
sınlar.” dedi. Varank, NTV’de konuk 
olduğu programda, Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmaları anlattı. Kovid-19’a yöne-

lik aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları 
konusunda bakanlığın bağlı kuru-
luşu TÜBİTAK koordinasyonunda 
çalışmalar yürütüldüğünü anlatan 
Varank, şu bilgileri paylaştı: “24 üni-
versite, 8 kamu Ar-Ge birimi, 8 özel 
sektör kuruluşu ve 100’lerce araştır-
macı COVID-19 Platformu altında 
projelerini yürütüyor. Bunun içinde 
7 aşı geliştirme, 7 kimyasal ve biyo-
teknoloji ilaç geliştirme projesi var. 
Şu anda desteklediğimiz 14 projenin 
yaklaşık maliyeti 18 milyon lira, bu 
fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz. 

Araştırma bütçemizin tamamını bu 
işler için harcayabiliriz. Fon ve sü-
reçleri hızlandırma açısından araş-
tırmacılarımızın önünde hiçbir engel 
yok, yeter ki sonuç alsınlar.” Varank, 
araştırmacılara 9 ay-1 sene gibi kısa 
sürede netice alınabilecek projele-
re odaklanmaları yönünde çağrıda 
bulunduklarını belirterek, bu süreç-
te ihtiyaç duyulabilecek, stajyer ve 
doktora öğrencilerinin de TÜBİTAK 
MAM’da istihdam edilerek araştır-
ma gruplarının hizmetine sunabile-
ceklerini kaydetti. n AA

Aşı ve ilaç için 18 milyon TL ayrıldı 

Yaklaşık 7 bin 400 firma mercek altında
Özel sektör temsilcileriyle 

düzenlenen 11. İstişare Kurulu 
toplantısı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) gündemiyle Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. Ticaret Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya 
göre, video konferans yöntemiyle 
yapılan toplantıya, Türkiye İh-
racatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyo-
nu Başkanı Bendevi Palandöken, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği Başkanı Abdurrahman 
Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İn-
sanları Derneği Başkanı Simone 
Kaslowski, Türkiye Müteahhitler 
Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
Başkanı Ayşem Sargın da katıldı. 
Bakan Pekcan, toplantıda Bakan-
lık olarak koronovirüse yönelik alı-

nan tedbirleri anlatırken, sivil top-
lum kuruluşları da Kovid-19’un 
sektörler üzerindeki etkilerini, ta-
lep ve önerilerini paylaştı. Toplan-

tıda İstişare Kuruluna çok önem 
verdiğini belirten Pekcan, tüm 
dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de 
etkileyen Kovid-19 pandemisiyle 

mücadele sürecinde önceki dö-
nemlerde olduğu gibi STK’lerin 
görüş ve önerilerini, taleplerini 
Ticaret Bakanlığı olarak dikkate 
almaya devam edeceklerini ifade 
etti.
   “MASKE ULAŞILABİLİR OLACAK”

Pekcan, Reklam Kurulunun 
fahiş fiyat artışı yapan 198 firma-
ya 10 milyon lira ceza kestiğini de 
anımsatarak, şunları kaydetti: “Bu 
firmaların 14 gün savunma süresi 
var. Reklam Kurulunun müşterek 
kararıyla savunmalarına bakılarak 
kesiliyor. Yani biz önümüze gele-
ne ceza kesmiyoruz. Şu an yakla-
şık 7 bin 400 firma daha inceleme 
altında, savunma istedik. Bun-
larla ilgili de Reklam Kurulunun 
toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. 
Tekrarlarlarsa 10 katına kadar 
ceza verme yetkimiz var. Biz yasal 

sınırlar içinde 10 bin liradan 104 
bin liraya kadar ceza kesebiliyo-
ruz.” Türkiye’nin maske üreticisi 
ve ihracatçısı bir ülke olduğuna 
dikkati çeken Pekcan, “Bakan-
lığımızın maskelere yönelik bir 
çalışması var, halkın ulaşabilir ol-
duğu noktalarda inşallah bunların 
satışını gerçekleştireceğiz. Vatan-
daşımız ekmeğini ya da sebzesini 
nereden alıyorsa ona yakın yerden 
bunlara daha rahat ulaşabilecek.” 
diye konuştu. 

Pekcan, 5 Mart’ta başlatılan 
Sanal Ticaret Akademisinde iç 
ticaret, dış ticaret ve girişimcilik 
olmak üzere 3 ayrı eğitim verdik-
lerini anımsatarak, şu anda aka-
demide 12 bin kullanıcı olduğunu 
ve yaklaşık 600-700 kişiye de ser-
tifika verdiklerini bildirdi.
n AA

Öğretmenevleri sağlık 
çalışanlarını ağırladı

Fırıncılardan ekmekte 
‘hijyen’ güvencesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bu 
süreçte 428 öğretmenevimizde 16 
bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz 
konaklama ve yemek imkanı sun-
duk.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, yaptığı açıklamada, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kamuya ait sosyal tesislerinin, 
sağlık çalışanlarının ücretsiz kul-
lanımına açılması yönündeki tali-
matıyla ülke genelinde belirlenen 
öğretmenevlerini sağlıkçıların 

hizmetine sunduklarını belirtti. 
Bakan Selçuk, “Bu süreçte 428 öğ-
retmenevimizde 16 bin 178 sağlık 
çalışanına ücretsiz konaklama ve 
yemek imkanı sunduk. Sağlığımız 
için canları pahasına ter döken 
sağlık çalışanlarımıza böylesi bir 
süreçte ev sahipliği yapıyor olmak 
eğitim ailemiz için onurdur.” diye 
konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 
sağılık çalışanlarını ağırlamaya de-
vam edeceklerini söyledi. n AA

Türkiye Fırıncılar Federasyo-
nu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 
Tarım ve Orman Bakanlığının 
Kovid-19 önlemleri kapsamında 
ekmek ve ekmek çeşitlerinin am-
balajlı satılması için genelge ya-
yımladığını anımsattı.  Söz konu-
su düzenlemeye göre, ekmek ve 
ekmek çeşitlerinin gıdayla temasa 
uygun kağıt veya plastik esaslı bir 
ambalaj malzemesine konularak 
satışa sunulabileceğini vurgula-
yan Balcı, pazar ve manav gibi 
yerlerde, sokaklarda, seyyar araç-
larda ambalajlı veya ambalajsız bu 
ürünün satışının yapılamayacağı-
nı söyledi. Balcı, fırıncıların her 
zaman hijyen koşullarına uygun 
ekmek üretimi yaptıklarına ve ya-
yımlanan genelgelere de uydukla-
rını belirterek şöyle konuştu: “Biz 
de federasyon olarak fırıncı esna-
fımıza gerekli uyarıları yaptık. Fı-
rıncılar da tedbirlerini artırdı. Bu 
süreçte Kovid-19 salgını nedeniy-
le hijyene özel önem veriyorlar. 
Vatandaşlarımız ekmeklerini gö-
nül rahatlığıyla alabilirler. Elbet-
te vatandaşlarımız ekmeklerini 
aldıkları yerlerin hijyenine dikkat 
etmeli. Ekmek alınırken mutlaka 

eldiven kullanılmalı.”
SALGIN GÖLGESİNDE RA-

MAZAN HAZIRLIĞI
Vatandaşların bu süreçte ek-

meksiz kalması gibi bir durumun 
söz konusu olmadığını ifade eden 
Balcı, fırınların kapasitesinin ye-
terli olduğunu dile getirdi. Balcı, 
salgına karşı alınan tedbirlerin 
artırılması durumunda dahi ek-
mek ihtiyacını karşılayacak im-
kanların bulunduğunu bildirdi. 
Salgın nedeniyle insanların daha 
çok evde kaldığına dikkati çeken 
Balcı, şunları kaydetti: “İnsanlar 
evden çıkmayınca boş vakitleri de 
çok oluyor. En çok tüketilen gıda 
ürünlerinden olan ekmeği günlük 
almak önemli. Bu süreçte bazı va-
tandaşlarımız evlerinde de ekmek 
yapmaya başladılar. Satışlarımız o 
nedenle bir miktar düştü. Salgın 
süreci uzarsa o zaman fırıncı es-
nafımız da zarar görebilir.” Rama-
zan ayının yaklaştığına işaret eden 
Balcı, “Az bir süre kaldı. Başta un 
olmak üzere herhangi bir ham 
madde konusunda sıkıntı yaşamı-
yoruz. Fırıncılarımız ramazan için 
de gerekli hazırlıkları yapıyorlar.” 
dedi. n AA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Önümüzdeki hafta plazma alımlarına başlıyoruz. Çünkü ilk 
hastalarımızın iyileşip taburcu olmasından sonra bunun üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyordu” dedi

Türk Kızılay plazma 
alımlarına başlayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Ke-
rem Kınık, Kuzey Marmara Bölge 
Kan Merkezi laboratuvarında online 
düzenlediği basın toplantısında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniy-
le sosyal mesafeyi koruyarak, dijital 
yakınlaşmalarla farklı bir iş mode-
line geçildiğini, toplantıların online 
ortamlarda yapıldığını belirtti. Kınık, 
tüm dünyada görülen bu büyük sı-
kıntının bir an önce atlatılması için 
temenni dilekleriyle başladığı konuş-
masında, Kızılay olarak Vuhan’da 
görülen koronavirüsün pandemi ola-
rak ilan edilmesinin ardından ivedi 
şekilde eylem planı hazırladıklarını 
aktardı.

Bunun iki boyutunun olduğunu, 
öncelikle “Bu kriz, salgın, biyolo-
jik afet ülkemize geldiğinde Kızılay 
olarak hangi hizmetleri verebilecek 
durumdayız?”, “Bu anlamda dev-
letin ilgili kuruluşlarına nasıl destek 
olabiliriz?” konularının ele alındığını 
ve şubat ayının başında iş süreklili-
ğini, kurumsal risk planlarını, stan-
dart operasyon prosedürlerini belir-
lediklerini söyledi. Kerem Kınık, 11 
Mart’ta ilk vaka görüldüğünde Ulusal 
Pandemi Eylem Planı çerçevesinde 
Kızılay’a bazı görevler düştüğünü 
belirterek, bu kapsamda yürüttükle-
ri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu 
kapsamda daha önceden eğitim alan 
Kızılay gönüllülerinin hemen sahaya 
çıkarak vatandaşlara el hijyeni, sosyal 
mesafe, hastalığın belirtileri, bulaşma 
yolları, kimlerde risk oluşturacağı gibi 
genel, toplumun ilgilendirecek halk 
sağlığı eğitimlerine başladığını anla-
tan Kınık, ardından da özellikle yurt 
dışından ülkeye gelerek karantinaya 
alınması gereken vatandaşlara yöne-
lik hizmetlere başladıklarını söyledi.

KIZILAY’IN ÜLKE GENELİNDEKİ 
ÇALIŞMALARI

Kerem Kınık, bu süreçteki çalış-
maları hakkında şu bilgileri verdi: “47 
ilimizde yaklaşık 20 bin insanımızı 14 
gündür misafir ediyoruz. Bir kısmının 
misafirlik süreleri doldu. Onlar evle-
rine uğurlandılar, bir kısmı devam 
ediyor. Dışarıdan gelenler de var. Bu 
yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaş-
larımıza özellikle gıda ve sosyal des-
tekleri vermeye gayret ediyoruz. Bu 
alanda yaklaşık 1500 Kızılay uzmanı 
ve 8 bin destek personelimizle bera-
ber yaklaşık 9 bin 500 insan bu 20 
bin insana destek veriyor. Şimdiye 
kadar yaklaşık 1 milyon ürünü bu in-

sanlarımıza ulaştırdık. Onun dışında 
sınır hatlarında özellikle Gürcistan ve 
İran sınır hatlarında, Sağlık Bakanlı-
ğımızın karantina bölgeleri ihtiyaçla-
rını karşılamak için de yaklaşık 150 
sahra hastanelerini kurmuş olduk. 
Olası kötü senaryolar için bunun ya-
şanacağını ümit etmiyoruz ama olası 
bir kötü senaryo için de sahra has-
taneleri imalatımız devam ediyor.” 
Mart ayının başlarında pandemi ilan 
edildikten sonra Sağlık Bakanlığına 
özellikle korona laboratuvar testle-
rinin yapılabileceği Türkiye’nin en 
yüksek hızlı ve kapasitesine sahip 
iki tane PCR tarama sistemini teslim 
ettiklerini anlatan Kınık, Kızılay’ın 
güvenliği kan programının içerisin-
deki rutin kapasitesinin de devam 
ettiğini dile getirdi. Kınık, Kızılay’ın 
özellikle İçişleri Bakanlığı öncülüğün-
deki Sosyal Dayanışma Gruplarında 
rol aldığını, bu çerçevede yaklaşık 50 
bin 65 yaş ve üstü ile 80 bin kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşı evlerinde 
ziyaret ettiklerini, ihtiyaçlarını gider-
diklerini, bu çerçevede de yaklaşık 10 
bin Kızılay gönüllüsünün bu hizmeti 

yapmak için hala Türkiye’nin bütün 
il ve ilçelerinde Vefa Çağrı Merkez-
lerinde nöbetlerini tuttuklarını, diğer 
taraftan da ihtiyacı olan vatandaşlara 
ihtiyaçlarını ulaştırdıklarını söyledi. 
Bu süreçte yüzleri güldüren ihtiyaç-
lar da olduğunu dile getiren Kınık, 
“Mesela kuzusunun yemi biten tey-
zemine yem de götürdük ya da Ka-
dıköy’de 65 yaş üstünde olduğu için 
evinde beslediği köpeğini sokakta 
gezdiremeyen teyzemizin köpeğini 
de gezdirdik. Maaşını çektik, maaşını 
çektiğimiz vatandaşımıza, teyzemize 
maaşı teslim ettikten sonra bize ‘Gö-
türün bunu Cumhurbaşkanımızın 
Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yatı-
rın oğlum.’ dedi. Tekrar onu götürüp 
kampanyaya yatırdık. Gerçekten bir 
taraftan birlikte yaşadığımız bir acı, 
bir taraftan birlikte yaşadığımız bir 
dayanışma devam ediyor.” şeklinde 
konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZI 14 GÜN 
GEÇTİKTEN SONRA KAN 

MERKEZLERİNE BEKLİYORUZ”
Kınık, “Önümüzdeki hafta plaz-

ma alımlarına başlıyoruz. Çünkü ilk 
hastalarımızın iyileşip taburcu olma-
sından sonra bunun üzerinden 14 
gün geçmesi gerekiyordu.” dedi. Te-
davinin içeriğinden bahseden Kınık, 
şunları kaydetti: “Mikroorganizmalar 
veya farklı antijenler vücudumuza 
girdiğinde vücudumuzun buna kar-
şı bir tepkisi oluşuyor. Bu genellikle 
mikroorganizmalarda antikor oluş-
turma dediğimiz bir tepki. Biz bu yol-
la iyileşiyoruz, mikroorganizmalarla 
savaşıyoruz, mikropları yeniyoruz. 
Bugün itibarıyla tıbbın yaptığı aslında 
her insanın bünyesinde olan savaş-

ma mekanizmasına destek olmak. 
Mesela aşı yapıyoruz. 

Aşıyla zararsızlaştırılmış, bulaş-
tırıcılığı düşürülmüş olan mikropları 
ya da bazı parçalarını aşı yoluyla vü-
cudumuza veriyoruz ve vücudumuz-
da bu mikroorganizmaya karşı im-
münglobulinler dediğimiz antikorlar 
oluşturuyoruz. Daha sonra bu mik-
robun kendisi güçlü bir şekilde bize 
bulaştığında vücudumuz bu mikrobu 
tanıyor ve buna karşı bir antikor üre-
tiyor. Bu antikor da mikrobu hemen 
yenmemize ve hastalanmamamıza 
yol açıyor. 

Bizim şu anda uygulayacağımız 
konvelesan plazma tedavisi bu man-
tığın pasif bir şekilde uygulanmış 
hali olacak. Yani, çok sayıda korona 
hastamız, yaklaşık yüzde 98-99 bir 
şekilde kliniği ağır da geçse, hafif de 
geçse iyileşiyor. İyileştikten sonra bu 
savaştan çıkmış bünyenin içerisinde 
Kovid-19’a karşı oluşmuş immünglo-
bulinler bulunuyor. Bu özel immüng-
lobulinler bu şifa bulmuş vatanda-
şımızın plazmasında bulunuyor ve 
iyileştikten sonra 14. günlerde en üst 
seviyelerde bulunuyor. Sonra yavaş 
yavaş bizim immünglobulin M veya 
A dediğimiz farklı tipteki immünglo-
bulinler öncelikle azalmakla beraber 
bu antikorlar da azalıyor. Dolayısıyla 
bağışçılarımızın hastalığı geçirdik-
ten sonraki 14. günü bizim için çok 
önemli. Çünkü o sırada kanlarında 
maksimum düzeyde bu antikordan 
bulunmakta. Dolayısıla biz iyileşmiş 
olan vatandaşlarımızı 14 gün geçtik-
ten sonra Kızılayımızın kan merkez-
lerine bekliyoruz. Biz zaten kendileri-
ne de ulaşacağız.” n AA

Ruhsar Pekcan

Kerem Kınık

Mustafa Varank 
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İğrenç öneriye Afrikalı ,
futbolculardan sert tepki

“Hiçbir maç insan 
hayatından önemli değil”

Fransız doktorların korona virüs ilacı deneme-
sinin Afrika’da yapılması önerilerine Afrika kökenli 
yıldız futbolculardan sert tepki geldi.

Fransa’nın LCI kanalında canlı yayın bağlantısı 
yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi 
Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. 
Dr. Camille Locht, yayın sırasında skandal sözlere 
imza attı. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşı-
sının korona virüs hastalarının tedavisinde kullanıl-
ması için yapılan araştırma ve denemeler hakkında 
konuşan doktorlar büyük tepki topladı.

Medipol Başakşehir forması giyen Senegal asıllı 
Demba Ba, sosyal medya hesabından iki Fransız dok-
tor arasında geçen diyaloğun videosunu paylaşarak, 
“Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık 
ve hor görmenin olağan olduğu Batı’ya hoşgeldiniz” 
yorumunda bulundu.

Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını 
terleten Kamerunlu Samuel Eto’o da, Demba Ba’nın 
paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. 
Eto’o, “Afrika sizin oyun alanınız değil” dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen bir diğer 
yıldız isim Didier Drogba ise ifadelerin kabul edile-
mez olduğunu vurgulayarak, “Afrika bir test labora-
tuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle 

kınıyorum” ifadelerini kullandı. Drogba, Afrikalıların 
kobay olarak görülmesinin “iğrenç” olduğunu dile 
getirerek, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması 
gerektiğini belirtti. n İHA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, korona virüs sal-
gını sebebiyle ertelenen liglerle ilgili olarak, “Hiçbir 
maç insan hayatından önemli değil” dedi. Infantino, 
bu dönemde kulüpleri ve futbolcuları koruyacak ted-
birleri hayata geçireceklerini ifade etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA resmi inter-
net sitesinden korona virüs salgını ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Infantino, uluslararası maç takvimi ile 
ilgili konuşarak, bu konu hakkında bir çözüm bula-
caklarına inandığını aktardı. Infantino, bu dönemde 
futbol camiasının hep birlikte hareket etmesi gerek-
tiğini vurgulayarak, “Hepimiz futbola yeniden başla-
mak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyo-
ruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene 
kadar önceliğimiz bu olmalı” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR MAÇ İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİL”
Başkan Infantino, yetkililerin uyarılarının dikkate 

alınması gerektiğini söyleyerek, “Hiçbir maç insan 
hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik gü-
venle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça 
yer vermeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

“KULÜPLERİ VE FUTBOLCULARI 
KORUYACAK ÖNERİLER GELECEK”

Infantino, bu dönemde devam eden futbolcu söz-
leşmeleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çi-

zerek, “Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz 
var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruya-
cak önerilerle gelecekler” açıklamasını yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Uzman spor fizyoterapisti Sena De Los 
Angeles, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle ertelenen liglerde mücadele 
eden sporcuların salgın sonrasında fizik-
sel adaptasyon sürecinin 3 haftayı bula-
bileceğini söyledi. Daha önce milli takım-
larda da görev alan Sena De Los Angeles, 
yaptığı açıklamada, profesyonel sporcula-
rın evde kaldığı dönemdeki çalışmaları, 
salgın sonrasında geri dönüş süresi ve 
vatandaşların evlerindeki egzersizlerinde 
dikkat etmesi gerekenlerle ilgili değer-
lendirmede bulundu. Koronavirüs nede-
niyle evlerinde kalan sporcuların farklı bir 
sürecin içinde olduğunu aktaran De Los 
Angeles, “Bu dönemden herkes hem fizik-
sel hem de psikolojik olarak çok farklı şe-
killerde etkilenebiliyor. Ev hayatına alışık 
olmayan kişilerin evde kalmaları gereken 
bu zamanda yaşananlar sporculara nega-
tif etki ediyor.” diye konuştu. Profesyonel 
sporcuların evlerindeki çalışma şartlarına 
değinen Sena De Los Angeles, “Özellikle 
üst seviye lig sporcularının fiziksel ve kuv-
vet anlamında düşüş yaşanmaması için 
bazı spor aletleri evlerine veriliyor. Spor-
cular, aynı zamanda kondisyonerler tara-
fından sürekli kontrol ediliyor. Sakatlığı 
olan sporcular, haftanın belirli günlerinde 
uzaktan tedavilerini oluyor. Sporcuları en 
az zararı görmüş şekilde sahaya döndür-
meye çalışıyoruz. Bu sürede saha egzer-
sizleri ve takım antrenmanı yapamıyorlar. 
Evde zaman geçirmeye alışık olmayan 
sporcular için bu süreç zorlu olacak.” ifa-
delerini kullandı.

“YAZ TATİLİNDEN ÇOK FARKLI”
Sena De Los Angeles, yaşanan süre-

cin sporcuların yaz tatilinden farklı olduğu-
nu söyledi. Bazı takımların 15 gün sonra 
kontrollü olarak çalışmalara başlayacağı 
yönünde duyum aldıklarını aktaran De Los 
Angeles, şunları kaydetti:

“Yaz tatilinden çok farklı. Evde dur-
mak zorundalar. Sporcular, yapabildikleri 
kadar kardiyovasküler, kuvvet ve denge 
egzersizlerini ev ortamına adapte etmeye 
çalışıyor. Bazı takımların 2 hafta sonra-
sında koşu ve saha egzersizlerinin başla-
yacağını duydum. Bunlar, kontrol altında 

olacak. Mesela koşu antrenmanında 2-3 
metre aralıklarla koşacaklar. Devamlı ola-
rak tesisler dezenfekte edilecek. Formalar 
bireysel olarak evde yıkanması sağlana-
cak. En az temasla sporcuları bir şekilde 
sahadan uzak tutmamaya çalışılacak. Fe-
derasyonlar da karar verdiğinde 2-3 hafta-
lık adaptasyon süreci olacak. Sporcular bu 
dönem bittikten hemen sonra maçlarına 
başlamayacak. Önce adaptasyonlar sağ-
lanacak.” Profesyonel sporcuların evde 
geçirdiği zamanın normal bir bireyden 
farklı olduğunu dile getiren De Los Ange-
les, “Sporcular devamlı takip altında. Bes-
lenmelerinden uyku düzenine kadar kont-
rol ediliyor. Mayıs ayında dönüldüğünde 

hiçbir şey yapmadan dönmüş olmayacak-
lar. Şu anda koruyucu bir protokol izleni-
yor. Mevcut seviyenin çok altına inmeden 
bu dönemi atlattıktan sonra 2-3 haftalık 
adaptasyon süreciyle sıkıntı olmayacağı 
düşünülüyor.” şeklinde görüş belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZ YANLIŞ 
EGZERSİZLERDEN KAÇINMALI”

Sena De Los Angeles, koronavirüs 
nedeniyle evde kalan vatandaşların yan-
lış egzersizlerden kaçınması gerektiğini 
söyledi. 

Sosyal medyada egzersiz videosu pay-
laşan birçok kişi olduğunu vurgulayan De 
Los Angeles, “Bu beni endişelendiriyor. 
Bu süreç bittikten sonra biz fizyoterapistle-

re çok iş düşecekmiş gibi geliyor. Sosyal 
medyada herkes bir şey paylaşıyor ama 
bunlarda hangi egzersizi kimin yapabile-
ceğiyle ilgili bir bilgi verilmiyor. Evde kalıp 
yapacak bir şey olmadığında herkes bu 
egzersizleri denemeye başlıyor. Seviyesi 
önemli olmuyor. Biraz o hareketten, biraz 
bu hareketten yapılıyor. Biz, egzersizin ki-
şiye özel olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Evin içinde aktif olabilirler, devamlı otur-
mak yerine yarım saatte bir kalkıp hareket 
edebilirler ama bunun haricinde vatandaş-
larımız yanlış egzersizlerden kaçınmalı. 
Koronavirüs süreci geçecek ama sonrasın-
da yanlış egzersiz kaynaklı ağrılar kalabi-
lir.” diyerek sözlerini tamamladı.n AA

‘Enaz 2-3 hafta’
Uzman Fizyoterapist Sena De Los Angeles, Koronavirüs salgını sonrası profesyonel sporcuların sahaya 

dönüşü 3 haftayı bulabileceğini söyledi. Sena De Los Angeles, “Federasyonlar karar verdiğinde 2-3 haftalık 
adaptasyon süreci olacak. Sporcular bu dönem bittikten hemen sonra maçlarına başlamayacak” dedi

12 futbolcunun 
sözleşmesi bitiyor

Malatyaspor’un programı 
liglerin devamı yönünde

Bir kulüp daha 
indirim anlaşması yaptı

Hes Kablo Kayserispor’da sezon sonu 12 futbolcunun 
sözleşmesi sona eriyor.

Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 sezonun ardın-
dan 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı 
takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isim-
lerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. 
Öte yandan korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin 
ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler 
konusunda UEFA’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Kayserispor’da sözleşmesi bitecek isimler şunlar:
“Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Bar-

las, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Ki-
ralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan 
Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan 
Civelek (Kiralık)”  n İHA

Yeni Malatyaspor’da her şeyin ligin kaldığı yerden de-
vamına göre programlandığı ve bu nedenle hiç bir futbolcu-
ya kentte ayrılma izni verilmediği bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına 
getiren korona virüs önlemleri kapsamında futbola verilen 
arada bireysel çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı fut-
bolcuların mevcut tempoyu bir süre daha sürdüreceği ifa-
de edildi. Kulüp yönetimi ve teknik heyeti tarafından ligin 
kaldığı yerden devamına yönelik bir program dahilinde ha-
reket ettikleri bildirilen futbolcuların, Malatya’da evlerinde 
ve Kulüp tesislerinde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdür-
dükleri ifade edildi. Bu arada sarı kırmızılı yönetimin gerek 
ligde uzun süre maç kazanılamamasından dolayı, gerekse 
de maçların durmasından kaynaklı oluşan ekonomik dar 
boğazdan çıkışın yollarını aradığı, bu doğrultuda Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir gö-
rüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gürkan’ın zor sürecin atlatılması için kulübe gereken 
desteğin verileceğini, bu noktada atılması gereken adım-
ların en kısa sürede atılacağını paylaştığı öğrenildi. n İHA

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden At-
letico Madrid’de futbolcular ve teknik heyet, kulübün yüzde 
70’lik maaş indirimi teklifini kabul etti. Kulüpten yapılan 
açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 
dolayı kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenme-
mesi için iki plan üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. 
İlk plana göre, kadın ve erkek takımlarındaki futbolcular ile 
teknik ekibin maaşında yüzde 70 oranında kesinti yapılaca-
ğı kaydedildi. İkinci planda ise, kulüpte çalışan 430 perso-
nelin maaşının futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu 
tarafından karşılanacağı ifade edildi.

La Liga ekiplerinden Barcelona da futbolcu maaşların-
da yüzde 70 kesinti yapma kararı almıştı. n AA

Sivasspor’un demirbaşı: Ziya Erdal
Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’un 

defans oyuncusu Ziya Erdal tam 10 yıldır kırmı-
zı-beyazlı kulübe hizmet veriyor.

Yamanspor’un altyapısından yetişip 2006 
yılında Sivasspor’un altyapısına transfer olan 
ve 2008’de Sivasspor A takımı ile profesyonel 
mukavele imzalayan 32 yaşındaki Ziya Erdal, 
takımın resmen demirbaşı oldu.

2008-2009 sezonunda Kırşehirspor’a ki-
ralanan Ziya Erdal, sezon sonu ise Anadolu 
Üsküdar’a transfer oldu. Burada bir sezon oy-
nayan Erdal, daha sonra 2010-11 sezonunda 
Sivasspor’a geri döndü. Teknik direktörlerin 
vazgeçilmezi olan Ziya Erdal, 10 sezon boyunca 
istikrarlı bir şekilde takımda yer aldı.
SİVASSPOR FORMASI İLE 273 MAÇA ÇIKTI

Sivasspor’la profesyonel liglerde 273 mü-
sabaka oynayan deneyimli oyuncu Erdal, 4 kez 
de fileleri sarstı. 26 kez asist yapan Erdal, 60 kez 
sarı kartla, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. 

Toplamda 22 bin 145 dakika kırmızı-beyazlı for-
mayı terleyen Ziya Erdal, 1 kez de kendi kalesine 
gol attı.

BU SEZON 20 MAÇTA GÖREV ALDI
Tecrübeli futbolcu bu sezon 20 karşılaşma-

da görev aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 
vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Erdal, 15 
kez ilk 11’de göreve başladı. 1 gol, 3 asist yapan 
Erdal 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

9 YIL ÖNCE MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Yiğidolar’ın istikrarlı oyuncusu Ziya Erdal, 9 

yıl önce milli takım formasını giydi. Türkiye A2 
milli takımında 8 Şubat 2011’de görev alan Er-
dal, 7 kez maça çıktı. Bu maçlarda 225 dakika 
sahada kalan Erdal 1 sarı kart gördü.

31 MAYIS 2020’DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sivas Zaralı oyuncu Ziya Erdal’ın Sivasspor 

ile sözleşmesi bu sene sona eriyor. Tecrübeli 
defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleş-
mesi 31 Mayıs 2020’de sona erecek. n İHA
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Eken’den sihirli dokunuş!
1922 Konyaspor’un tecrübeli teknik direktörü Salih Eken, Konya Yenigün Gazetesi’ne konuştu. Eken 
“Kulüp kötü bir durumdayken göreve geldik. Sıkıntılı bir süreçten geçtik ancak takımla iletişimimizi 

iyi kurduk. Takımında sahaya karakter koymasından sonra başarılı sonuçlara ulaştık.” dedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-

cadele eden 1922 Konyaspor se-
zona, dengeli bir şekilde başlangıç 
yapmıştı. 4. haftadan sonra adeta 
bir yıkım yaşayan Yeşil- Beyazılar, 
sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada 
da galibiyet yüzü görememişti. 
Sezona Abdurrahman Baysangur, 
yönetiminde başlayan Yavru Kar-
tal, Hakan Yavuz’la yoluna devam 
etmiş ancak sonrasında ise Hakan 
Yavuz’la da yollarını ayırmıştı. Ligin 
ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla 
küme düşme hattında bulunan 1922 
Konyaspor’da alınan kötü sonuç-
lar yönetiminde sonunu getirmişti. 
Devre arasında ise başkanlığa Za-
hir Renklibay getirildi. Renklibay, 
başkanlığında yeni bir çıkış arayan 
1922 Konyaspor teknik direktörlük 
görevine ise Salih Eken ve ekibini 
getirmişti. İkinci yarıya Salih Eken, 
yönetiminde başlayan Yeşil-Beyaz-
lılar, adeta küllerinden doğdu. Lig-
de ilk yarı gün yüzü görmeyen TFF 
2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ikinci yarıda ise Salih Eken, idare-
sinde uçuşa geçti. İkinci yarıda top-
ladığı 19 puanla 13. sıraya yükselen 
Yeşil-Beyazlılar, küme düşme hattı-
nın da üzerine çıkmış oldu. 

1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERİLİR
Koronavirüs nedeniyle ligle-

rin süresiz olarak ertelenmesinin 
ardından liglerin ne zaman başla-
yacağı veya başlamayacağı konu-
sunda henüz nihai karar verilmedi. 
Konu ile ilgili konuşan 1922 Kon-
yaspor Teknik Direktörü Salih Eken, 
“Ülkemizdeki sağlık durumu ligle-
rin genel durumunu belirleyecek. 
Yapılan açıklamalarda önümüzdeki 
1 hafta dışarı çıkmayın deniliyor. 
Ondan sonraki süreçten sonra tablo 
şekillenmeye başlar.

 Liglerin tekrar başlamasıyla 
ilgili kararı verecek olan devlet bü-
yükleri ve Bilim Kurulu çalışanları. 
Mayısta başlar desem aksi bir ka-
rar çıksa bizler mahcup oluruz. O 
yüzden bizlerde kararı bekliyoruz. 
Önümüzdeki 1 hafta bunu belirleye-
cektir.” diye konuştu. 

İMKANLAR DAHİLİNDE 
ÇALIŞIYORLAR

Koronavirüs nedeniyle futbol-
cuların karantina döneminde neler 
yaptığını açıklayan Salih Eken, 
“Teknik ekip olarak futbolcularımı-
za bir program gönderdik. İmkanları 
dahilinde çalışmalarını sürdürüyor-
lar. Bir program gönderdik hem 
program dahilinde hem de imkan-
ları dahilinde çalışmalarını sürdü-
rüyorlar. Fiziksel durumlarını ne 
kadar korurlarsa o kadar iyi olur.” 
ifadelerini kullandı.

17 YAŞINDA KONYASPOR’LA 
PROFESYONEL OLDUM

Futbola nasıl başladığını ve 
futbolculuk kariyerinde hangi ta-
kımlarda oynadığını anlatan Salih 
Eken, “Futbola 1974 yılında Konya 
Futbol Akademisi’nde başladım. 
Genç takımlarda Konyaspor ve 
Konya İdman Yurdu’nda oynadım. 

Profesyonel anlamda 17 yaşında 
Konyaspor’un ana takımına çıktım. 
1981 yılında Konyaspor’la Konya 
İdman Yurdu takımları tek çatı al-
tında toplandı ve Konyaspor oldu. 
1985 yılında 1 sene Seydişehir Be-
lediyespor’a kiralık gönderildim. O 
sezon Seydişehir’le şampiyonluk 
yaşadım. O sezonun ardından Kon-
yaspor’a geri döndüm. Ardından 8 
sene Konyaspor’da futbol oynadım. 
Kaptan oldum. Şampiyonluklar ya-
şadım. Konyaspor tarihinde 1987-
1988 sezonunda ligi şampiyon 
tamamlayarak şu anki adı Süper 
Lig olan ancak o zamanlar 1.Lig 
denilen lige çıktık. 1992-1993 se-
zonunda ise Kayserispor’a transfer 
oldum. 6 yıl Kayserispor’da futbol 
oynadım. Takım kaptanlığı yaptım. 
Sonrasında ise Çorumspor’a gittim. 
6 ay da orada forma giydim. Aka-
binde Endüstri Holding’in takımı 
vardı Akasaray’da orada oynadım. 
Orada da 3.Lig’de şampiyonluk 
yaşadım. Son olarak da 1.5 yıl Pet-
lasspor’da forma giydikten sonra 
futbolu bıraktım. 2000 döneminden 
de antrenörlük görevine başladım.” 
dedi.

Futbol kariyerindeki Konyaspor 
zamanlarını anlatan Salih Eken 
şunları söyledi: “Konyaspor’da 
oynadığım için mutluyum. Çünkü 
orası benim yuvam. Çocukluğum ve 
gençliğim orada geçti. Yıllarca Ye-
şil-Beyazlı formayı giydim. Maddi-
yatı da hiçbir zaman konuşmadım. 
O dönemler keyif alıyorduk. Yanım-
da oynayan birlikte forma şansı bul-
duğum oyuncular çok kaliteli oyun-
culardı. Tabii ki maddiyat önemliydi 
ama bizim için ikinci plandaydı. 
Sonrasında yaş ilerledikçe evleni-
yorsun, farklı ihtiyaçların doğuyor. 
Ondan sonra maddiyata ihtiyacınız 
oluyordu. O zamanlarda da şimdiki 
gibi para akışı olmuyordu. Kulüp yö-
neticileri maddi imkanı kendi ceple-
rinden sağlıyordu. Bizler oynarken 
paramızı alamadığımız sezonlar 
çok oldu. Şimdi baktığımızda çok 

paramız kalmıştır. O zaman futbol-
da bireysel beceriler ön plandaydı. 
Yetenekli oyuncular fazlaydı. Daha 
kaliteli bir futbol vardı. Seyirciler de 
keyif alıyordu. Mesela öğlen 1’de 
başlayacak olan maçın tribünleri 
sabah 10’da doluyordu. Boş yer 
bulamazdınız o zaman. İmkanlar bu 
kadar geniş olmamasına rağmen 
gerek biz gerekse de seyirciler çok 
büyük keyif alıyorduk.”

HERKES BAŞARILI OLMAYA 
ÇALIŞIR

1922 Konyaspor’da ilk yarıdaki 
kadro anlayışından ve teknik ekip-
ten bahseden 1922 Konyaspor’un 
başarılı Teknik Direktörü Salih 
Eken, “Anlaştığın takımla başarı-
lı olmayı her antrenör ister. Kötü 
sonuçlar alayım diye düşünmez. 
Herkes başarılı olmak için kulübün 
o zamanki durumuyla hareket eder 
ve başarılı olmaya çalışır. Transfer 
edilen oyuncular uyum sorunu yaşa-
yabilir. Şehre alışamaz bunun gibi 
birçok neden söylenebilir. Sezon 
başında da 1922 Konyaspor trans-
fer konusunda biraz fazla transfer 
yaptı. Yeniden bir yapılanmaya gi-
dildi. Bu sonuçlarda takımda uyum 
sorununu oluşturdu. Bunlar kolay 
işler değil. Ama şartlar bazen kö-
tüye gidebiliyor. Bunlar futbolda 
olan şeyler. Biz ekip olarak takı-
mın başına geldiğimizde ise görev 
dağılımını iyi yaptık. Takıma uyum 
sağlayamayan oyuncularla yolla-
rımızı ayırdık. Eksik olan bölgelere 
takviyemizi yaptık. Mesut Erçetin’in 
futbol bilgisinden ve deneyimlerin-
den yararlanarak uygun oyuncularla 
anlaşma sağladık. Nitekim transfer 
ettiğimiz oyuncuların performansı 
da bize olumlu yansıdı. O da bizim 
lehimize oldu. Ayrıca takımdaki 
oyuncuların da performansının art-
ması bizler adına işleri iyiye götür-
dü.” ifadelerini kullandı. 

SABIRLA BEKLİYORLAR
İlk yarıda kötü bir durumdayken 

takımın başına getirilen Salih Eken 
o süreci anlattı. Eken, “Öncelikle 

başkanımız futboldan anlayan bir 
insan. Teknik ekibimiz futbolla öz-
deşleşen ve her zaman en iyisi için 
çalışan bir ekip. Oyuncu grubumuz 
ise kaliteli. Performansları tartışıla-
bilir ama insan kalitesi anlamında 
epey kaliteli bir oyuncu grubuna sa-
hibiz. Herkes iyi niyetli. Oyuncular 
çok iyi çalışıyor. Oyuncu grubumuz, 
hangi takıma karşı nasıl oynayaca-
ğını biliyor. Rakibi tanıyor. Bizim 
takım ne oynaması gerektiğini bil-
diği için haddini bilerek oynuyor. 
Sabırla bekliyorlar uygun pozisyon 
için ve sonuçta da istediğini alan 
taraf oluyorlar. Bunların olması da 
takıma moral ve motivasyon sağlı-
yor.” dedi.

BENİ ONURLANDIRDI
Seddar Karaman’ın takımda 

bazı arkadaşlar Salih Hoca için eks-
tra mücadele veriyor açıklamasının 
ardından, Takımınızda futbolcular 
sizlere çok büyük saygı duyuyor ve 
sizleri çok seviyor bunu nasıl de-
ğerlendirirsiniz’ sorusuna ise Eken, 
şu şekilde cevap verdi: “Oyuncu-
larımın bana bu şekilde iyi şeyler 
demesi beni onurlandırdı ve mutlu 
oldum. Ben sadece onlara, onların 
gelişiminde katkı sağlamak için 
buradayım. Onların gelişimi için en 
ufak katkımız oluyorsa bile bundan 
mutluluk duyarım. Allah, onların 
bahtını açık etsin. Oynayan ya da 
oynamayan oyuncularımın hiçbirini 
birbirinden ayırt etmiyorum. Oyna-
yan da oynamayan da benim için 
değerlidir. Onların insan kalitesini 
biliyorum. Futbolcularımın ben 
hakkındaki düşünceleri konusunda 
da tekrardan hepsine teşekkür edi-
yorum.” 

OYUNCULAR NE İSTEDİĞİNİ 
BİLİYOR

1922 Konyaspor’un genel per-
formansı hakkında da konuşan Sa-
lih Eken konuşmasına şöyle devam 
etti: “Takımın performansı maçların 
sonucuna göre şekilleniyor. Mese-
la galip gelinen bir karşılaşmadan 
sonra oyuncunun güveni kendine 

geliyor. Demek ki yapabilirim diyor. 
Sonraki maça çıkıyor alınan bir ga-
libiyette daha oyuncunun özgüveni 
gelişiyor. Kendine özgüveni gelen 
insanın yapamayacağı şey yoktur. 
Bunlar olduktan sonra oyuncular, 
birbirlerine destek çıktılar. Birbir-
lerine sahip çıktılar. Öyle olunca da 
sonuç kendiliğinde geldi. Oyuncular 
ne istediğini bildiği için bu duruma 
geldik.” 

HENÜZ GARANTİLEMEDİK
Liglerin devam etmesi halinde 

kalan 6 haftalık periyotta hedefle-
rini aktaran başarılı teknik adam, 
“Matematiksel olarak henüz ligde 
kalmayı garantilemedik. 6 maçı-
mız daha var. Oynayacağımız zorlu 
maçlar da var. Kalan maçlarda he-
defimiz olabildiğince puan topla-
mak. Olabildiğince yukarı sıralara 
tırmanmak. Ne kadar puan topla-
yabilirsek bizim adımıza lig o kadar 
mutlu biter.” dedi. 

BİREYSELLİKTEN TAKIM 
OYUNUNA DÖNDÜ

Kendi dönemindeki futbol anla-
yışının ile şu anki futbol anlayışını 
karşılaştıran Salih Eken, “Eskiden 
bireysel yetenekleri olan futbolcu-
lara daha çok önem veriliyordu. 
Yetenekli futbolcular daha çoktu. O 
zamanki futbol bireysel oyuncular 
üzerinden ilerliyordu. Ancak şu an 
takım oyunu oynanmaya çalışılıyor. 
Günümüzdeki futbol anlayışında 
takım oyuncusu olan futbolcular 
daha çok önem arz ediyor. Bireysel 
oyundan eskiye nazaran vazgeçildi. 
Sahada herkesin mücadele ettiği 
bir futbol oluştu. Bireysellikten çı-
kıp takım oyununa yöneldik.” diye 
konuştu. 

ACELE ETMEYECEKLER
Genç sporculara da tavsiye-

lerde bulunan 1922 Konyaspor’un 
Teknik Direktörü Salih Eken, “Genç 
sporcular istekliler evet ama ant-
renmana çıktıktan sonraki ilk maç-
ta sahada olmak istiyorlar. Genç 
sporcuların sahaya sürülmesinin 
bir zamanı vardır. Doğru zamanda 

oynayıp ve oynadıkları zamanda 
da formayı kapıp bir daha verme-
meleri gerekiyor. Hazır olmadan 
bazı maçları kaldıramayacak genç 
sporcular olabiliyor. Bazı maçların 
tansiyonu ve atmosferi çok yüksek 
olabiliyor. Onu kaldıramayabilir ve 
ona hazır olmayabilir. Genç takım-
larla A takımdaki karşılaşmalar bir 
olmuyor. Genç sporcularda elbette 
oynayacaklar. Süre bulacaklar ama 
zamanı geldiğinde. O zaman gelin-
ceye kadar da aynı disiplinde çalış-
malarına devam edecekler. Sabır 
edecekler. Abilerinden bir şeyler 
kapmaya çalışacaklar. Acele etme-
yecekler.” ifadelerini kullandı.
TAKIMDAKİ HERKES OYNAYABİLİR

İlerleyen yıllarda Konyaspor’da 
oynayabilecek futbolcuları da açık-
layan deneyimli teknik adam şun-
ları söyledi: “Şahsi fikrim şu an 
takımımızdaki, bütün oyuncuların 
Konyaspor’a yakın olduğunu dü-
şünüyorum. Takımımızda herkes 
kaliteli ve mücadeleci futbolcular. 
Karakterlerini sahaya yansıttıkları 
sürece Konyaspor’a hepsinin yakın 
olduğunu düşünüyorum.”

FUTBOLCULUK KARİYERİMDE 
DAHA BAŞARILIYDIM

Antrenörlük ve futbolculuk kari-
yerini kıyaslayan Salih Eken, “Türk 
insanı duygusaldır. Bazen hocalık 
anlamında da zorlandığım olaylar 
oluyor. Mesela kadroya almadığı-
mız oyuncular oluyor. Sonuçta 24 
kişilik bir kadroya sahibiz. Onların 
içinden de bir 18 çıkarmamız gere-
kiyor. 18 seçtiğimizde de dışarıda 
kalan 6 oyuncu için üzülüyorum. 
Duygusal yaklaşıyorum. Oyuncu-
ların o surat ifadesini gördüğümde 
kendimde suç arıyorum. Kimseyi 
kırmak ya da üzmek de istemiyorum 
ama yaptığımız iş bu. Bunun için en 
güzeli futbolculuk diyorum. Başarı 
konusunda da futbolculuk kariye-
rimde daha başarılıydım. Teknik 
adamlık konusunda inişli çıkışlı se-
zonlar daha çok oluyor.” dedi. 
n İLHAN ATLI



Bakan Kasapoğlu’dan koronavirüs uyarıları
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-

met Muharrem Kasapoğlu, fede-
rasyon başkanları ile yaptığı video 
konferansta, liglerin geleceğinden 
sporcu sağlığı ile ilgili alınması 
gereken tedbirlere, kulüplerin bu 
süreçte yaşayacağı finansal sorun-
lardan, halk sağlığına kadar birçok 
konuda uyarı ve önerilerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, fede-
rasyon başkanları, Kulüpler Birliği 
Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor 
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet 
Baykan ile video konferans aracılığı 
ile toplantı düzenledi. Toplantıda, 
liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile 
ilgili alınması gereken tedbirler, 
kulüplerin bu süreçte yaşayacağı 
finansal sorunlar ve halk sağlığı ko-
nuları ele alındı. Tüm liglerde ve yaş 
gruplarında mücadele eden sporcu, 
teknik adam, antrenör, hakem ve 
spor hizmet elemanlarının korona 
virüs raporunun çıkarılıp çıkarılma-
dığını soran ve kulüplerin bu konuda 
federasyonlara rapor vermesini is-
teyen Bakan Kasapoğlu, federasyon 
başkanlarına şu soruları yöneltti: 
“Sporcu veya kulüplerin korona vi-
rüs ile ilgili talepleri nelerdir, ne gibi 
desteklere ihtiyaçları var?

Evde antrenman yapan sporcu-
ların takibi nasıl yapılıyor?

Kulüplerin bu konuda yaptıkları 
çalışmalarının raporu var mı?”

Bakan Kasapoğlu, evde kondis-

yon antrenmanı yapan sporcuların 
doğru yönlendirilmesi ile ilgili bu 
hizmeti veremeyen kulüpler varsa 
ya da federasyonlar hala bu hizme-
ti veremiyorsa, bakanlık tarafından 
böyle bir interaktif platform oluştu-
rulabileceğini ifade etti. Bakan Ka-
sapoğlu, korona virüs ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı’nın bilgilendirmelerinin, 
kulüpler tarafından iletişim kanalları 
kullanılarak iletilmesini isterken, bu 
konuda federasyonlardan kulüpleri 
uyarmaları gerektiğine dikkat çekti.

 “Yöneticilerin daha dikkatli ol-
ması lazım”

65 yaş üstü eski sporcu, hakem, 
antrenör ve diğer spor hizmet ele-
manlarının izolasyon döneminde 
ihtiyaçları ile ilgili federasyonlar 
bünyesinde bir yapı oluşturulması-
nı da isteyen Bakan Kasapoğlu, bu 

konuda bakanlık olarak destek ola-
bileceklerini kaydederken, “Böyle 
bir yapı oluşturulmadıysa bize tüm 
ihtiyaç sahiplerini bildirin, hemen 
devreye girelim” ifadelerine yer ver-
di. Spor camiasında son yaşananla-
ra bakınca sporculardan çok kulüp 
yöneticilerinin korona virüs ile ilgili 
kişisel tedbir alınmadığının görüldü-
ğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, 
“Maalesef bu konuda yöneticilerin 
daha dikkatli olması, çevresindeki-
leri ve sporcuları riske atmamaları 
için bilgilendirmeler yapılmalı” diye 
konuştu.

“Lig takvimleri uluslararası or-
ganizasyonlar ile koordineli şekilde 
yapılmalı”

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı yaz 
aylarında müthiş bir spor takvimi 
yaşanacağına işaret etti. Futbolda 

Avrupa Futbol Şampiyonası, bas-
ketbolda olimpiyat elemeleri, daha 
sonra da Tokyo Olimpiyat ve Pa-
ralimpik Oyunları’nın yapılacağını 
hatırlatan Bakan Kasapoğlu, A Milli 
Takım hocalarımızın milli takımları-
mızın hedefleri doğrultusunda teknik 
olarak liglerin ne zaman başlayıp, 
bitmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini 
gündeme getirdi. Kasapoğlu, yerel 
liglerimizin bu sezon ve gelecek 
sezon takvimlerinin, UEFA, FIFA, 
FIBA, FIVB ya da Euroleague gibi or-
ganizasyonlar ile koordineli şekilde 
yapılması gerektiğini ifade ederek, 
bu süreçte çatı konfederasyon ve 
organizasyonların alternatifli tak-
vimleri ve stratejilerinin neler oldu-
ğunu sordu. Bakan Kasapoğlu, “En 
son Euroleague örneğinde gördük, 
organizasyonlar, kâr amacını önce-

liklendirdikleri için, sporcu sağlığı 
konusunda bizim kadar hassas ola-
mayabiliyor. Mesela korona virüs 
İtalya’yı, İspanya’yı, Fransa’yı sar-
mışken bile maçları son ana kadar 
oynattılar. Ne kulüplerimizden ne 
de federasyonumuzdan Euroleague 
yönetimine ligin tatili ya da seyirci-
siz oynanması gerektiğine dair bir 
resmi talep de iletilmedi” ifadelerini 
kullandı.

Bakan Kasapoğlu, voleybol veya 
futbolda da benzer durumun söz 
konusu olduğunu belirterek, “O yüz-
den bu çatı federasyonları, organi-
zasyonlar ile koordineli olalım ama 
her kararlarını sorgulayıp önce ken-
di sporcumuzun sağlığını düşünerek 
ortak karar verelim” dedi.

“Herkes ayağını yorganına göre 
uzatacak”

Bakan Kasapoğlu, kulüplerin 
malum finansal sorunlarına bir de 
korona virüs salgınının bugün üret-
tiği sorunlar göz önüne alınarak de-
ğerlendirilmesi gerektiğini vurgula-
dı. Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle 
devam etti:

“Kısa, orta ve uzun vadeli stra-
tejimiz olmalı ki hem mevcut finan-
sal sorunları hem de salgın sonrası 
sıkıntıları bertaraf edebilelim. Bu 
hepimizin sorumluluğudur. Kaynak-
larımızı çok dikkatli ve de tutumlu 
kullanmalıyız. Transfer, maaş, bon-
servis bedellerini çok aşağıya çek-
mek gibi hamleler başta olmak üze-
re sınırsız olmayan kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına ne gereki-
yorsa yapılmalı. Bu dönem sporda 
da artık savurganlığın, üretmeden 
tüketmenin, ihracat yerine ithalatın 
önceliklendirileceği bir dönem de-
ğil. Herkes ayağını yorganına göre 
uzatacak.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE 
İYİ HAZIRLANMALI”

Bakan Kasapoğlu, finansal 
fair-play serbest bırakılması, UE-
FA’nın kulüplere maddi destekle-
rinin dışsal faktörler olduğunu dile 
getirerek, “Bunları değerlendirelim 
elbette ama biz içerde artık israfa 
müsamaha göstermeyeceğiz. Bu 
çerçevede tüm kulüpler bir planla-
ma ve stratejide uzlaşıp, vakit kay-
betmeden önümüzdeki sürece iyi 
hazırlanmalı” diye konuştu.n İHA

Koronavirüs salgını nedeniyle ara veri-
len liglerin kaderi tartışılmaya devam edi-
yor. Önceki gün federasyonlara ve kulüplere 
bir açıklama gönderen UEFA, liglerin bir an 
önce tamamlanmasını istedi. UEFA, Avrupa 
Kulüpler Birliği ve Avrupa Profesyonel Ligler 
Birliği imzası ile yayınlanan mektupta, ligle-
rin mevcut hali ile tescilinin son seçenek ol-
duğu ve sezonun oynanarak tamamlanması 
için gereken her şeyin yapılması zorunluluğu 
ifade edildi. Bunun üzerine TFF’den yapılan 
açıklamada ligleri en erken Haziran ayında 
oynatılabileceği ifade edildi.

FEDERASYON NE DERSE 
SAYGI DUYACAĞIZ

İttifak Holding Konyaspor’un Basın Söz-
cüsü Güven Öten UEFA ve TFF’nin açıklama-
larını değerlendirdi. Öten, “Liglerin durumu 
hakkında hem UEFA hem de TFF çalışıyor. 
Şu an için her şey bir öngörü ile ilerliyor. Bi-
zim kulüp olarak farklı bir düşüncemiz yok. 
TFF ne derse ona uyacağız.” dedi. 

Koronavirüs nedeniyle liglerin erte-
lenmesinin ardından UEFA bütün ülkelerin 
federasyonlarına liglerin ne zaman başla-
yacağı ve nelerin yapılacağı konusunda bir 
mektup gönderdi. Türkiye Futbol Federasyo-
nun ise konuyla ilgili önceki gün bir toplantı 
gerçekleştirdi. TFF ise konuyla ilgili mevcut 
durumun iyiye gitmesi halinde liglerin en 
erken haziran ayında başlatılacağını aktardı. 
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan bir 
diğer açıklama ise Mayıs ayında tekrardan 
toplanılacağı ve konuyla ilgili yeni bir değer-
lendirme yapılacağı söylendi. 

BAŞA BİR PLANIMIZ YOK
İttifak Holding Konyaspor’un Basın Söz-

cüsü Güven Öten ise UEFA ve TFF’nin alaca-

ğı karara saygı duyacaklarını söyledi. Öten, 
“Bununla ilgili kulüp olarak daha bir araya 
gelmedik. Çok sıcak bir konu. Sonuçta karar 
ne verilirse ona uyacağız. Hayır, oynamak 
istemiyoruz gibi bir düşüncemiz yok. Daha 
önceden de bunu belirtmiştik. Bizler Türki-
ye Futbol Federasyonu’na tabiiyiz. Başka 
kulüplerin başkanları çıktı biz oynamıyoruz, 
oynamayacağız dediler ama bizden böyle 

bir şey çıkmadı. Federasyonun bu konuyla 
ilgili söylemlerini, planlarını ele alacağız. 
Mayıs ayına kadar hiçbir şey oynanmayacak 
şu an için kesin olan tek şey bu. Federasyon 
zaten Mayıs ayında tekrardan bu konuyla il-
gili bir değerlendirme yapacak. Şu an farklı 
yerlerde statlar hastane olarak kullanılmaya 
başladı. UEFA ve TFF’nin ki de bir öngörü. 
Öngörüye göre de bekleyeceğiz. Futbolcu-

larımızda bireysel antrenmanlarını hoca-
larımızın kontrolünde yapıyorlar. TFF’nin 
kuralları neyi gösteriyorsa ve ne yapılacaksa 
ona uyacağız. TFF’de konuyla ilgili gereken-
leri yapacaktır. Bizim başka bir teklifimiz ve 
isteğimiz yok. Umarım her şey iyiye gider ve 
tekrardan hayat normale döner. Şu an için 
yapacak bir şeyimiz yok.” İfadelerini kullan-
dı. n SPOR SERVİSİ

UEFA federasyonlara ve kulüplere göndersiği mektupla ara verilen liglerin tamamlanmasını istedi. Bu gelişme-
nin ardından bir açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu, en erken Haziran ayı itibari ile ligleri oynata-

bileceklerini söyledi. Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten ise alınan her türlü karara uyacaklarını söyledi UEFA liglerin oynanarak 
tamamlanmasını istiyor

Kulüpler Birliği 
bugün toplanacak

 Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa 
Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa 
Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüple-
re bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil 
etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.  
Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetki-
lilerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışma-
larına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında 
devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, ligle-
rin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olma-
yacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 
UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını 
açıkladılar.” ifadelerini kullandı. 

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanaca-
ğını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağı-
nın belirtildiğini aktardı. n AA

Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüş-
mek amacıyla bugün video konferans yöntemiyle toplantı 
gerçekleştirecek. Kulüpler Birliği Vakfı’ndan yapılan açık-
lamada kulüp başkanları yarın 14.00’te video konferans 
yöntemiyle görüşlerini aktaracak. Kulüpler Birliği Başkanı 
Mehmet Sepil’in İzmir’den katılacağı toplantıda gündeme 
dair konular ele alınacak. n SPOR SERVİSİ

RPS
TFF: En erken Haziran ayı başında oynatabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların ha-
zırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin 
en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.  
TFF’den yapılan ve liglerin yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ertelendiği 
hatırlatılan açıklamada, “Liglerle ilgili süreç, devletimi-
zin kararları, Bilim Kurulu’nun tavsiye raporları, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’mızın koordinasyonuyla UEFA’nın da 
görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF 
Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir. 
Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önün-
de bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı 
başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişme-
lere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 
10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır.” 
ifadeleri yer aldı. 

“TÜM ÇABAMIZ SEZONUN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 
TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK İÇİNDİR”

Liglerin ertelendiği tarihten bu yana koronavirüsle 
ilgili oluşan şartların gözlemlendiği, gelişmelerin Genç-
lik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 

Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirildi-
ği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Önceliğimiz 
daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireyleri-
miz ve taraftarlarımızın sağlığıdır. Bu nedenle tüm çaba-
mız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın koordinasyonunda, 
Bilim Kurulu’muzun tavsiyeleri doğrultusunda insan ha-
yatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak ha-
reket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı 
bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir. Nitekim 
UEFA’nın 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan Çarşam-
ba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki 
tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı 
Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı And-
rea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer 
Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan or-
tak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun 
tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, kulüplerin oyuncuları ve diğer 
sözleşmeleriyle ilgili UEFA’yla temasta olunduğu, konu 
hakkında UEFA’nın oluşturduğu çalışma gruplarının tav-
siyelerinin de dikkate alınacağı belirtildi. n SPOR SERVİSİ

ÖGüven Oten: 
Karara uyacağız

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

SÜPER TOTO
SÜPER LİG

PUAN DURUMU


