
Biz bize yeteriz 
Türkiyem

Giriş çıkış 
yapılamıyor

84 meslek odası ve 55 bin esnaf 
ve sanatkârıyla KONESOB olarak 

koronavirüs salgınına karşı gerekli 
tedbirleri aldıklarını hatırlatan 
Başkan Muharrem Karabacak, 

esnafı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasına davet etti.

n HABER SAYFA 3’TE

Korona virüsü (Covid-19) salgı-
nının yayılmasını azaltmak için 

Türkiye genelinde 30 büyükşehir 
ve Zonguldak iline giriş ve çıkış-
ların yasaklanmasının ardından 
Konya’da da araçların giriş ve 

çıkışlarına izin verilmiyor.
n HABER SAYFA 6’DA
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‘Yarım asırlık 
bir davadır’

Gıdada milli 
olmak şart!

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz, “İmam Hatiplik 
davası, ülkemizde yarım asra 
dayanan mazisi ile insanımızın 
gönlüne taht kurmuş müstesna 
bir vakıadır” ifadelerini kullan-
dı. n HABER SAYFA 4’TE

Dünyayı etkisi altına alan korono-
virüsle birlikte gıda milliyetçiliği-
nin öneminin bir kez daha ortaya 
çıktığını belirten ZMO Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut, 
tarım sektöründe üretimin sürek-
liliği için herkesin taşın altına elini 
koyması gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

05 1203 11‘Cansiperane çalışan
eczacıları üzmeyin!’

TÜRKAV Konya’dan 
‘Başbuğ’ için hatim

Toplu taşımada 
maske dağıtılıyor

Belediye otobüslerine 
şeffaf koruma kabini08 Korona nedeniyle

şehir sessiz!

Sumak Group, kapı dekontaminasyon makinesi üretti. Toplu kullanım alanlarında rahatlıkla 
kullanılabilecek olan makine, insanların sağlıklı bir şekilde dezenfekte olmasını sağlayacak 

Kolaylık sağlayacak
60 LİTREYLE 2 BİN 

KİŞİYE DEZENFEKTE
Kapı dezenfektan makinesi ile ilgili bilgiler 
veren Sumak Group Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdullah Sumak, “Makinemizin 60 litrelik 
bir tankı var. Bir dolumla yaklaşık 2 bin kişi-
yi dezenfekte edebiliyorsunuz. Dezenfektan 
maddesinde Sağlık Bakanlığı onaylı bir firma 
ile çalışıyoruz. Anti-mikrobiyolojik solüsyon 
denilen kaliteli bir dezenfektan maddesi kul-
lanıyoruz” dedi. n HABER SAYFA 2’DE

TOPLU KULLANIM 
ALANLARINA ÖZEL

Konya sanayisinin önemli firmaların-
dan olan Sumak Group, koronavirüse 
karşı önemli bir üretim gerçekleştirdi. 
Kapı dezenfektan makinesi üreten 
Sumak Group, koronavirüs nedeniyle 
zor günler geçirdiğimiz bugünlerde 
mücadeleye katkı sağlamak istiyor.  
Üretilen makine toplu kullanım alan-
larında rahatlıkla kullanılabilecek.

BAKAN KURUM YENİ 
PROJELERLE GELECEK

Konya’nın projeleri takipte 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ile video konferans aracılığıyla görüştü. Bakan 
Kurum, “Korona virüs ile mücadele kapsamında 
Konyalı hemşehrilerimden harfiyen tedbirlere 
uymalarını istirham ediyorum. En yakın zamanda 
tüm projelerimizi açıklamak üzere Konyamızda 
olacağız” dedi.

n HABER SAYFA 10’DA

Koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi söz konusu. Salgının uzun sürmesi halinde dünya 
ekonomisini kötü senaryolar bekliyor. Türkiye de bu durumsan nasibini alacak olsa da, önümüzdeki sürecin iyi 

değerlendirilmesinin avantajı beraberinde getireceği düşünülüyor. n HABER SAYFA 13’TE

Avantaja çevirebiliriz! 
Abdullah Sumak
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Koronavirüse karşı ortaya konan mücadelede elini taşın altına koyan Sumak Group, kapı dekontaminasyon makinesi üretti. 
Toplu kullanım alanlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan makine, insanların sağlıklı bir şekilde dezenfekte olmasını sağlayacak 

Bu kapıdan geçen 
dezenfekte oluyor

Konya sanayisinin önemli firmala-
rından olan Sumak Group, koronavirü-
se karşı önemli bir üretim gerçekleştir-
di. Kapı dezenfektan makinesi üreten 
Sumak Group, koronavirüs nedeniyle 
zor günler geçirdiğimiz bugünlerde 
mücadeleye katkı sağlamak istiyor.  

Sektörünün öncü firmalarından 
Sumak Group, koronavirüs nedeniyle 
zor günler geçirilen bugünlerde üret-
meye devam ediyor. Hem çarkları 
çevirmek hem de zor sürece katkı sun-
mak amacıyla koronavirüse karşı neler 
yapılabileceği konusunda önemli bir 
Ar-Ge çalışması yapan Sumak Group, 
yaptıkları çalışmalar sonucunda kapı 
dezenfektan makinesi üretmeye ka-
rar verdi. Hızlı bir şekilde projenin ya-
pım aşamasını gerçekleştiren Sumak 
Group, projeyi başarıyla tamamlaya-
rak, toplu ulaşım alanlarına girişte de-
zenfekte noktasında önemli bir kolaylık 
sağlayacak makineyi ortaya çıkarmış 
oldu. El değmeden kullanılabilecek 
şekilde tasarlanan kapı dezenfektan 
makinesi, mikrobiyoloji uzmanı Prof.
Dr. Emrah Torlak’ın da katkılarıyla ge-
liştirildi. Kullanımı oldukça basit olan 
dezenfektan makinesi, özel isteğe göre 
de tasarlanabiliyor.  

ÖNEMLİ BİR AR-GE ÇALIŞMASI 
YÜRÜTÜLDÜ 

Kapı dezenfektan makinesi ile ilgili 
bilgiler veren Sumak Group Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Sumak, koro-
navirüs nedeniyle yaşanılan zor sürece 
katkı vermek düşüncesiyle böyle bir 
ürün ortaya koyduklarını söyledi. Koro-
navirüsten sonra dezenfekte işleminin 
hayatın her alanına girdiğini belirten 
Sumak, “Dezenfekteyi kolaylaştırmak 
için neler yapılabileceği konusunda fikir 
üretmeye başladık. ARGE ve üretim 
ekibimizle uzun toplantılar, istişare-
ler gerçekleştirdik. Nihayet böyle bir 
makine yapılabileceğine karar verdik. 
Hemen işe koyulduk ve makinenin çi-
zimlerini yine ortak akılla yapmaya ça-
lıştık. Mühendislerimizle ve hocamızla 

gerçekleştirdiğimiz önemli bir Ar-Ge 
çalışmasının ardından ürün ortaya çık-
tı” dedi.  

MAKİNE EL DEĞMEDEN ÇALIŞIYOR 
Kapı dezenfekte makinesinin tek-

nik özelliklerini anlatan Sumak, “Ma-
kinemizin 60 litrelik bir tankı var. Bir 
dolumla yaklaşık 2 bin kişiyi dezenfekte 
edebiliyorsunuz. Dezenfektan madde-
sinde Sağlık Bakanlığı onaylı bir firma 
ile çalışıyoruz.  Anti-mikrobiyolojik so-
lüsyon denilen kaliteli bir dezenfek-
tan maddesi kullanıyoruz. Makineyi 
almayı düşünen firmalar kendi temin 
ettiği anti-mikrobiyolojik solüsyonu 
makinede kullana bilirler. Makinemizin 
çalışma sistemi çok kolay. Makinenin 
önüne geçiyoruz, maskemizi takıyoruz. 
Temassız tuş özelliği bulunan makine-
nin start tuşuna elimizi yaklaştırıyoruz 

cihazın içine girdikten sonra Ar-Ge ça-
lışması sonucu elde edilen süre kadar 
işlemi gerçekleştiriyor ve makinenin 
içinden çıkıyoruz. Çıkışta el dezenfek-
tesi sıkıyoruz, eldivenimizi takıyoruz 
ve içeriye dezenfekte olmuş bir şekilde 
giriyoruz. Ayrıca tankın içerisindeki an-
ti-mikrobiyal solüsyonun değiştirilmesi 
ile farklı nesnelerin dezenfekte işlemin-
de de kullanılabilir. Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan tabloyu maki-
neyle beraber müşterimize paylaşıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

KULLANIM ALANI OLDUKÇA GENİŞ 
Sumak, makinenin kullanım ala-

nının çok geniş olduğunu söyledi. Bu 
anlamda toplu kullanım alanlarının 
tümünde makinenin rahatlık sağla-
yacağının altını çizen sumak, şunları 
söyledi, “Makinemiz kamu kurumları, 
oteller, otogarlar, hava limanları, alışve-
riş merkezleri, apartmanlar, site girişle-
ri gibi birçok ortak kullanım alanlarında 
rahatlıkla kullanılabilir şekilde tasar-
landı. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı 
özellikler de ekleyebiliyoruz. Örneğin 
termal kamera koyabiliyoruz. Otogar, 
havalimanı gibi alanlarda termal kame-
ra istenilebilir. Böylece yolcuların vücut 
ısıları da ölçülebilir.  Ayrıca makinemi-
zin ebatları da yine isteğe göre şekille-
nebilir. Nereye konulacaksa, konulacak 
alana göre bir ebat ayarlayıp orada ko-

yulabilir.”
SERİ ÜRETİME HAZIRIZ 

“Şuanda seri üretime hazırız” di-
yen Sumak, günde 100 adet yapabile-
cek kapasiteye sahip olduklarını ancak 
ihtiyaç halinde kapasiteyi artırabile-
ceklerini vurguladı. Makinenin patent 
ve faydalı model başvurusunun da 
yapıldığının bilgisini paylaşan Sumak, 
“Biz bu makineyi yaparken iyi bir Ar-
Ge çalışması yaptık. Özellikle nasıl bir 
dezenfektan kullanmak gerektiği ko-
nusunda önemli bir araştırma yaptık. 
Çünkü biryandan dezenfekte ederken 
diğer yandan bunu vatandaşların sağlı-
ğına zarar vermeyecek şekilde yapmak 
gerekiyordu. Bunun için üniversiteden 
bir uzman hocamızla çalıştık. Mikro-
biyoloji uzmanı Prof.Dr. Emrah Torlak 
hocamızın bizlere bu konuda önemli 
katkıları oldu. Hocamız dezenfektan 
kullanımında, süresinde, dezenfekta-
nın uygulama sırasında nasıl bir yön-
temin izleneceği konusunda yönlendir-
meler yaptı. Böylece vatandaşlarımızın 
sağlığına herhangi bir zararı olmadan, 
bu makine sayesinde kısa sürede de-
zenfekte olabilmeleri sağlanmış oldu. 
Güzel bir çalışma oldu kanaatindeyiz” 
diye konuştu. 

ÜRETİMİ DURDURMADIK
Koronavirüs nedeniyle tüm sek-

törlerin zora girdiğini, üretimde büyük 
sorunlar olduğunu söyleyen Sumak, 
buna rağmen üretimi durdurmamak 
için gayret gösterdiklerini anlattı. Zor 
bir süreçten geçildiğine ve herkesin eli-
ni taşın altına koyması gerektiğine dik-
kat çeken Sumak, şunları kaydetti, “Zor 
süreçten geçtiğimiz bugünlerde biz de 
üretici bir firma olarak taşın altına eli-
mizi koyarak, bu sürece katkı vermeye 
çalıştık. Hem üretimimizi durdurma-
mış olduk hem de koronavirüsü birlikte 
yenmek amacıyla Sumak Group olarak 
bizler de ortaya bir çözüm sunmuş ol-
duk. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah 
bu zorlu süreci hep birlikte, el birliğiyle 
aşacağız.” n ABDULLAH AKİF SOLAK

Abdullah Sumak



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 13 Şaban 1441  -  Rûmî: 24 Mart 1435

HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   6 °C   18 °C

Karaman             5 °C 17 °C 

Aksaray               6 °C       19 °C

Ankara                 6 °C 11 °C

6 NİSAN 2020

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:57 06:21 12:57 16:34 19:24 20:43

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüsle mücadele kapsamın-
da insanların evde olması sebebiyle 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarını düzenli olarak besle-
meye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüse karşı etkin mücade-
lesini sürdürürken bir yandan da 
sokakta yiyecek bulmakta güçlük 
çeken sahipsiz hayvanlara yem bı-
rakma çalışmalarını ilave tedbirler-
le sürdürüyor. İnsanların büyük ço-
ğunluğunun evde olması sebebiyle 
sokakta yiyecek bulmakta zorlanan 
sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bı-
rakmayan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, şehrin farklı noktalarındaki 
beslenme alanlarına düzenli olarak 

yiyecek bırakıyor. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, belediyeler olarak sokak hay-
vanları için düzenli olarak besleme 
çalışması yaptıklarını belirterek, 
Konyalıların da bu zor günlerde im-
kan dahilinde kapılarının önlerine 
mama ve su bırakmalarını istedi. 
Büyükşehir, şehir merkezindeki 
250 beslenme odağına hazır mama 
bırakmayı sürdürürken; Konya’da 
faaliyet gösteren sivil toplum ör-
gütleri, üniversitelerin hayvan 
hakları platformu temsilcileri, ye-
rel hayvan koruma görevlileri ve 
gönüllü olarak sokak hayvanlarına 
besleme yapan vatandaşlara da 
mama teslim etti.
n HABER MERKEZİ

100 binleri koruyan yüzlere 
ASKON Konya’dan 100 bin maske

Son aylarda ekonomi dünyasın-
da bilinirliği ve etkinliği gözle görü-
lür biçimde artan Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği (ASKON), Eko-
nomi - Ticaret -Tarım Zirveleri, ni-
telikli etkinlikleri ile birlikte yardım 
kampanyalarına verdiği cömert 
desteklerle de gündem olmaya 
devam ediyor. ASKON’un Anado-
lu’da en güçlü ve etkin olduğu il ise 
yüzlerce üyesi ve nitelikli Yönetim 
Kurulu kadrosu ile Konya. ASKON 
Genel Merkezi’nin tüm Türkiye’de 
başlattığı sağlık çalışanları için ‘1 
milyon maske’ kampanyası, başta 
hayatını hiçe sayarak, sevdiklerine 
bulaştırma riskini göze alarak insan 
üstü şekilde gayret gösteren sektör 
temsilcileri olmak üzere, vatandaş-
larımızda memnuniyet oluşturdu. 
ASKON Konya, ilk adımı atıp 100 
bin maskenin maliyetini üstlenerek 
kampanyanın en önemli girişimini 
gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan ASKON Konya 
İl Başkanı Atilla Sinacı, “Ülkemizin 
içinde bulunduğu bu zor süreçte 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz 
Bize Yeteriz’ kampanyasına AS-
KON ailesi olarak maddi anlamda 
sonuna kadar destek verdik ve ver-
meye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sinacı, “Ülkemiz Covid 
19 salgını sürecinde tek yürek oldu. 
Hem bireysel olarak salgına alınan 
tedbirler hem bakanlığımızın sü-
reci yönetimi hem de genel devlet 
kararlarının işleyişi ile bu günleri 
atlatmaya az kaldı inşallah. Her 

yönüyle zor bir süreç yaşıyoruz. En 
çok da ekonomik olarak etkilenilen 
bir dönemin içerisindeyiz. Dünya ti-
careti durma noktasına geldi. Ama 
biz inanıyoruz ki çalışır, sabredersek 
güzel günler göreceğiz. Çünkü bu 
ülke birçok badire atlattı, bunu da 
atlatacaktır” dedi.

ASKON 1 MİLYON MASKE 
BAĞIŞLAYACAK

ASKON Konya İl Başkanı Atil-
la Sinacı, “ASKON camiası olarak 
Genel Başkanımız sayın Orhan Ay-
dın’ın liderliğinde, salgın ülkemizde 
yayılmaya başladığı ilk günden beri 
hep devletimizle birlikte kriz yöne-
timinin içerisinde olduk. Ekonomi-
nin devam etmesi için çalışmaya/
üretmeye devam ettik. Tabii ki ted-
birleri elden bırakmayarak, hiçbir 
vatandaşımızın da sağlığını riske 
sokmamaya gayret gösterdik, gös-
termeliyiz de. Açıklanan ekonomi 
paketlerinden duyduğumuz mem-
nuniyeti ve elbette üyelerimizden 
aldığımız geri bildirim ile ekstra 
beklentilerimizi de bu platformlarda 
dile getirdik.

Şimdi de Cumhurbaşkanımız 
önderliğinde başlatılan ‘Biz Bize 
Yeteriz’ kampanyasına gerek ayni 
gerekse de maddi anlamda tam 
destek vereceğiz. ASKON Konya 
İl Başkanlığı olarak genel merke-
zimizin ‘1 Milyon Maske’ kampan-
yasında 100 bin maske ile katkıda 
bulunacağız. Bu çalışmamıza tüm 
üyelerimizin ve üyemiz olmayan iş 
insanlarımızın katkı yapmasını arzu 
ediyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

84 meslek odası ve 55 bin esnaf ve sanatkârıyla KONESOB olarak koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri 
aldıklarını hatırlatan Başkan Muharrem Karabacak, esnafı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına davet etti 

Başkan Karabacak’tan 
milli dayanışma çağrısı

Sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından başlatılan Milli Dayanışma 
Kampanyası çerçevesinde, “Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem” kampan-
yasının gün geçtikçe çığ gibi büyü-
düğünü, bu bağlamda kampanyaya 
iş dünyası ve sivil toplum kuruluş-
larının da destek verdiğine dikkat 
çekti.

84 Meslek Odası ve 55 bin 
esnaf ve sanatkârıyla KONESOB 
olarak koronavirüs salgınına karşı 
gerekli tedbirleri aldıklarını hatır-
latan Başkan Karabacak, “Bizlerde 
ilk günden itibaren 84 Meslek Oda-
mızdan süreçle ilgili görüş ve öne-
rilerini yazılı olarak talep ettik. Mail 
adresimizden esnaflarımızın bize 
ulaşmalarını sağladık. Bize mail 
ve sosyal medyadan yol gösteren 
esnafımızın iletişim numaralarına 
dönerek istişare kültürünü farklı bir 
mecraada da başlatmış olduk. Es-
naf ve sanatkârlarımızın beklentile-
rini ve çözüm önerilerimiz üzerine 
hazırlamış olduğumuz dosyalarımı-
zı hazırlayıp ilgili Bakanlıklara ulaş-
tırdık, konuların da takipçisi olduk” 
dedi.

BİRLİK BERABERLİĞİN ÖNEMİ
Tüm dünyayı etkileyen korona-

virüs salgınına karşı Türkiye’nin ör-
nek bir mücadele verdiğine dikkat 
çeken Başkan Karabacak, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Covid-19’un 
ekonomik etkilerine karşı başlat-
tığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
yardım kampanyası da birlik ve 
beraberliğimizin bir göstergesi. Bu 
toplumsal dayanışmaya katkı ver-
mek adına ekonomik durumu uy-

gun olan esnaf ve sanatkârlarımızı 
kampanyaya destek vermeye davet 
ediyoruz. ‘Biz Bize Yeteriz Türki-
yem’ ile olandan olmayana inşaa 
edilen gönül köprüsü kampanyası-
nın tüm milletimizin bir kez daha 
kenetlenmesine vesile olacağına 
inanmaktayız. Bu necip milletin fe-
raseti ile bu felaketin de üstesinden 
hep birlikte geleceğiz İnşallah” diye 
konuştu.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
GENİŞLETİLMELİ”

Kısa çalışma ödeneğinin ge-
nişletilmesini talep ettiklerini söz-
lerine ekleyen KONESOB Başkanı 
Karabacak, “Bilindiği üzere, taşı-
ma, berber, kuaför, lokanta, cafe, 
kahvehane gibi meslek kolları da 
dâhil olmak üzere genelgelerle 

kısıtlamaya gidilmiş ve Covid 19 
tedbirleri sürecinde kapatılmış olan 
sektörlerimizde istihdam edilen ve 
kısa çalışma ödeneği kapsamına 
girmeyen part time, EK-6 gibi kıs-
mi süreli çalışan arkadaşlarımıza ve 
bireysel çalışan esnaf ve sanatka-
rımıza yönelik bir çalışmanın daha 
yapılması önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda gerekli tüm girişim-
leri ve taleplerimizi ilgili Bakanlığa 
yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve ilgili Bakanımızdan kısa çalışma 
ödeneğinin bahsi geçen çalışma sü-
relerinde de genişletilmesini talep 
etmekteyiz” dedi.

SİCİL İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK
Başkan Karabacak, KONESOB 

olarak üyelerini her daim düşün-
düklerini ve bu bağlamda sicil iş-

lemlerinde de kolaylık sağladıkla-
rını belirtti. Başkan Karabacak, “65 
yaş ve üstü esnaf ve sanatkârımızın 
sicil işlemlerini evlerinde yapıyo-
ruz. KıymetlimizSizSiniz” ifadeleri-
ni kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA 
TEŞEKKÜR

Açıklamasında, “Süreçten etki-
lenen Esnaf ve Sanatkârlarımız için 
Hükümetimiz ve Belediyelerimiz 
tarafından önemli imkânlar hazır-
lanmıştır. Bu imkânlar çerçevesin-
de Konya Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından işyeri kapandığı için işsiz 
kalan esnaf ve sanatkârlarımıza ve 
yanlarında çalıştırdıkları işçiler için 
maddi sosyal destek sağlanacak. 1 
Nisan 2020 tarihi itibariyle KOSKİ 
tarafından esnaf bilgi sistemine ka-
yıtlı tüm esnaf ve sanatkârlarımızın 
işyerinde 2 ay ücretsiz su hizmeti 
verilecek. Yine işyeri kapandığı için 
işsiz kalan esnaflarımızın evlerine 
de 2 ay süreyle ücretsiz su verile-
cek. Ayrıca Konya Büyükşehir Bele-
diyemiz ve İlçe Belediyelerimiz de 
kiracısı olduğu esnaf ve sanatkârı-
mızdan 2 ay süreyle kira almayacak. 
Sağlanan bu imkanlar çerçevesinde 
biz de esnaf ve sanatkârlarımızın 
daima yanında olduğumuzu belirti-
yor, süreci birlikte aşacağımıza olan 
inancımı tekrarlamak istiyorum. Bu 
duygu ve düşüncelerle Esnaf Teş-
kilatım adına başta Sayın Cumhur-
başkanımıza, Bakanlarımıza, Esnaf 
Dostu Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Al-
tay ve İlçe Belediye Başkanlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. #Biz-
BizeYeteriz #BeraberAşacağız” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Toplu ulaşım kullanan yolculara maske dağıtılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

toplu alanlarda maske kullanımı-
nın zorunlu olmasının ardından 
Konya’da toplu ulaşım araçlarını 
kullanan vatandaşlara ücretsiz 
maske dağıttı. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın korona-
virüs tedbirleri kapsamında top-
lu alanlarda maske takılmasının 
zorunlu olacağını açıklamasının 
ardından toplu ulaşım araçları-

nı kullanan vatandaşlara maske 
dağıttı. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) öğretmen ve çalışanları 
tarafından üretilen maskeler üc-
retsiz olarak şehir merkezindeki 
otobüs ve tramvay durakları ile 
belediye personelleri tarafından 
vatandaşlara dağıtıldı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, koronavirüs ted-
birleri kapsamında toplu ulaşım 

araçlarına maskesiz binilmeye-
ceğini belirterek, toplu ulaşımı 
kullanan vatandaşların maske 
ihtiyacını karşılayacaklarını ifade 
etti. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, koronavirüsün yayılmasını 
engellemek amacıyla otobüslerin 
ve tramvayların düzenli olarak 
dezenfeksiyonunu yaparak sosyal 
mesafe kurallarını uygulamaya 
devam ediyor.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, “İmam Hatiplik davası, ülkemizde 
yarım asra dayanan mazisi ile insanımızın gönlüne taht kurmuş müstesna bir vakıadır” ifadelerini kullandı

İmam Hatiplik davası, 
yarım asra dayanıyor

1994 yılında kurulan Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), 
sadece belli bölge ve şehirlerde 
değil, tüm Türkiye çapında bu işin 
sahip ve hizmetkarlığını üstlen-
mek ve diğer tüm hayırlı hizmet-
lere imkanları ölçüsünde destek 
olmakla birlikte, öncelikle ve özel-
likle mesaisinin büyük bölümünü 
sadece imam hatipler meselesine 
hasretmeyi gaye ediniyor. Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)’ın 
çalışmalarını TİMAV Başkanı Ab-
dullah Ecevit Öksüz anlattı.
‘GÜÇLÜ NESİLLERİN YETİŞMESİNE 

KATKI SAĞLIYORUZ’
TİMAV’ın 1994 yılında kurul-

duğuna dikkat çeken Başkan Ök-
süz, “Vakfımız, 1994 yılında imam 
hatipler liseleri mezun ve mensup-
ları adına imam hatipliliğe gönül 
vermiş bir grup kardeşimiz tara-
fından bu büyük camianın hadimi 
olmak üzere kurulmuştur. İmam 
hatipli olmanın sadece aynı okulun 
mensubu olmaktan çok daha fazla 
anlam ifade ettiğinin farkında ola-
rak hayatiyetini sürdürmektedir. 
Kuruluşundan bu yana tüm in-
sanlığın barış ve huzuruna destek 
vererek, dünyada insanlar ile inanç 
değerleri arasındaki engellerin kal-
dırılmasına vesile olacak, inanç-
lı insanların ise hangi inançtan 
olursa olsun özgürce inançlarının 
gereğini yaşayabildikleri bir dün-
yaya kavuşmalarına katkı üretecek 
bir vizyonla projeler üretmekte ve 
şartların el verdiği ölçüde bu proje-
lerini hayata geçirmektedir. Eğitim 
sistemimiz ve bu sistem içerisinde 
din eğitimi, toplumun sosyal de-
ğerlerinde ihtiyaç duyduğu gelişi-
mi, imam hatipli profilinin objektif 
unsurlara dayanan tanınmışlığının 
artırılması ve bu profilin donanım-
larının geliştirilmesi gibi konulara 
dair bilgi ve düşünce üretmek, ga-
yesinden sapmadan faaliyetlerini 
sürdüren TİMAV; İmam hatipli-
liğin; günlük koşuşturmacaların, 
günlük heveslerin, anlık hazların, 
çıkar kavgalarının, ikbal hesapla-
rının ötesinde bir misyonun san-
caktarlığı  olduğu, İmam hatiplili-
ğin; gün gelip durun kalabalıklar 
bu sokak çıkmaz sokak diyebilme 
ve zalimin zulmüyle hesaplaşma, 
manevi değerlere el ve dil uza-
tanlara, insani değerlere sadık ka-
larak mücadele etme misyonunu 
gönüllü üstlenmek olduğu, İmam 
Hatipliliğin; her dönemde ve şart-
ta mazlumun yanında zalimin kar-
şısında olmaya çalışmak olduğu, 
İmam Hatipliliğin; hakkı hak bilip 
ona sarılmak, batılı batıl bilip on-
dan uzaklaşmak ve batıl olan her 
ne ise onunla mücadeleyi vazife 
bilmek olduğu, İmam Hatiplili-
ğin; İthal ahlaki değerleri, köksüz 
medeniyetleri değil; yüksek ahlaki 
değerleri ve ensar-muhacir kar-
deşliği örneğini doğurmuş bir me-
deniyetin temsilcisi olduğu, İmam 
Hatipliliğin; dünya nimetleri ile 
ahiret hayatı arasındaki bağı doğ-
ru kurabilmek adına hepimiz için 
büyük birer vesile olduğu, İmam 
Hatipliliğin; sadece kendi mensup-
larının değil, tüm dünya insanlığı-
nın huzur ve barışının korunması 
amacıyla yapılan tüm çalışmaların 

her zaman gönüllüsü ve en aktif 
doğal görevlisi bilincinde yaşamak 
olduğu, İmam Hatipliliğin; İmam 
hatiplilik veya bu aidiyeti doğuran 
okulların birer amaç değil, yaratı-
lış gayesine hizmet etmenin iyi ve 
güzel birer vesilesi olduğu gerçe-
ğinin farkında olarak faaliyetlerini 
aşk ve heyecanla sürdürmektedir. 
Türkiye İmam hatipliler Vakfı işte 
bu aşk ve heyecanla faaliyetlerini 
sürdürürken; sadece İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının değil inançla-
rından dolayı birçok engellemelere 
maruz bırakılan, eğitim öğretim 
hakkı elinden alınan, hor görü-
len, küçük düşürülmeye çalışılan 
hangi ırktan, dinden veya aidiyet-
ten olursa olsun mazlumların sesi 
olmayı kendisine vazife bilmek-
tedir. Yaratılanı yaratıcısının yü-
celiğinden aldığı manevi kuvvet 
ve hoşgörü ile seven ve savunan 
insanların bir araya geldiği tüm 
organizasyonları ve insanları Hz. 
Adem (a.s.)’dan gelen kardeşle-
ri gören Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı olarak, dünü bu günle, bu 
günü yarınla güçlü bağlarla örerek 
gelecek nesillerimizin hayatında 
daha güçlü bir organizasyon olarak 
var olmayı Allahtan niyaz ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
İMAM HATİPLİK DAVASI, ÜLKEMİZ-

DE YARIM ASRA DAYANIYOR 
İmam Hatiplik davasının  ülke-

mizde yarım asra dayanan mazisi 
ile insanımızın gönlüne taht kur-
muş müstesna bir vakıa olduğu-
na dikkat çeken Öksüz, “Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı(TİMAV) , 
1994 yılında Konya’da kurulurken, 
sadece belli bölge ve şehirlerde 
değil, tüm Türkiye çapında bu isin 
sahip ve hizmetkarlığını üstlen-

mek ve diğer tüm hayırlı hizmet-
lere imkanları ölçüsünde destek 
olmakla birlikte, öncelikle ve özel-
likle mesaisinin büyük bölümünü 
sadece imam hatipler meselesine 
hasretmeyi gaye edinmiştir. İsim 
olarak da bu camianın adini ser-
levha yaparak ortaya çıkmış ve 
çok geniş ve uzun süren istişare-
ler sonucu kurulmuştur. Burada 
altını çizerek sunu özellikle belirt-
meliyim ki; TIMAV, hiçbir vakıf ve 
derneğin alternatifi değil, tam ak-
sine bu yolda mesai sarf eden tüm 
kuruluşlarımızla her an işbirliği ve 
dayanışmaya hazır bir otağ duru-
mundadır. İmam Hatip mezunları, 
mensupları ve muhiplerinin birbi-
riyle tanışması, kaynaşması, da-
yanışması ve ayni konularda ayni 
sesi ve düşünceyi dile getirmesini 
sağlamak, yegane amacımızdır.
İmam Hatip Liselerini, tüm ilçe ve 
kasabalarımıza kadar yaygınlaş-
tırmak, binası yapılıp da açılma-
yanların açılmasını temin etmek, 
mensuplarının önüne çıkarılan en-
gelleri davamıza zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf etmek için, ülke 
çapında lobi faaliyeti yürütmek 
üzere bilimsel, hukuki ve kanuni 
prosedür çerçevesinde çalışmak, 
temel prensibimizdir.İmam Hatip-
lik davası, ülkemizde yarım asra 
dayanan mazisi ile insanımızın 
gönlüne taht kurmuş müstesna bir 
vakıadır. Mezunları, mensupları, 
şu anki öğrenci, öğretmen, idare-
ci ve velileri ile sahip olduğumuz 
nüfus içerisinde en geniş tabanlı 
bir ortak payda, kahir ekseriyetin 
kendini tecrit edemeyeceği, ilgisiz 
kalamayacağı bir büyük idealdir. 
Yarım asırlık geçmişten bugüne 
kadar uğrunda pek çok müca-
deleler verilmiş, pek çok badire-
ler atlatılmış sevinçler, hüzünler 
umutlar, beklentiler, başarılar, 
meşakkatlerle, bugünlere gelin-
miştir. Bugün geldiğimiz noktaya 
şöyle bir bakıp kendi kendimizi 
değerlendirdiğimizde, memleketi-
mizin siyaset, bilim, kültür, eğitim, 
diyanet, sanayi ve ticaretinde yani 
kısacası hayatın her safhasında 
İmam Hatip neslinin bulundukları 
yere mührünü vurduğunu, ahlak, 
dürüstlük, başarı, insanlık ve fa-
zilette örnek gösterilebilecek bir 
konumda olduğunu görürüz. Bizi 

tanımamaktan ileri gelen cehalet 
veya hasetlikten ötürü kaynakla-
nan çok az bir zümreyi saymazsak, 
bu durum milletçe hepimizin göğ-
sünü kabartan bir övünç vesilesi-
dir” şeklinde konuştu.

‘YENİ PROJELER ÜZERİNDE 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

TİMAV olarak eğitim kültür ve 
sosyal konulardaki etkinliklere de 
ağrılık verdiklerine de dikkat çeken 
Öksüz, “TİMAV olarak 6 yıldan 
bu yana Uluslararası Dini Araştır-
malar ve Küresel Barış Sempoz-
yumunu düzenliyoruz. Bu sem-
pozyumun birincisini Konya’da 
gerçekleştirdik. İkincisini Bosna 
Hersek’te Saraybosna’da  gerçek-
leştirdik. Üçüncüsünü İspanya’da 
Endülüs bölgesinde gerçekleştir-
dik. Dördüncüsünü Kazakistan’da 
Ahmet Yesevi’nin memleketinde 
gerçekleştirdik. Beşincisini me-
deniyetlerin buluştuğu şehir olan 
Mardin’de gerçekleştirdik. Al-
tıncısı ile ilgili de çalışmalarımız 
devam ediyor. Sempozyumun 
önemli bir akademik bir faaliyet 
olduğu, özellikle sempozyumun 
bilgi ve düşünce gelişimine büyük 
katkılar olduğunu düşünüyoruz. 
Farklı temalar ile bu organizasyo-
nu gerçekleştiriyoruz. Belirtilen 
tema üzerinden sempozyumu-
muza dünya’nın ve Türkiye’den 
çok sayıda akademisyen katılıyor.   
Sempozyumlarla beraber Eğitim-
de Kalite Çalıştayları serisi baş-
lattık.  İmam Hatipler de eğitim 
kalitesini yükseltmek, din eğitimi 
ve dil eğitimin artırılmasına yöne-
lik çeşitli çalışmalar yaptık. Konu-
nun uzmanları ile çeşitli çalıştaylar 
yaptık.  ‘Geleceğin Yazarları Bulu-
şuyor’ projesi ile okuyan gençlere 
yazarlık eğitimleri veriyoruz. İlim 
ve Hikmet Araştırma Merkezi (İL-
HAM) Projemizi önemsiyoruz. Bu-
rada da farklı farklı alanlarda üni-
versite öğrencilerimize okumalar, 
dersler yapıyoruz. İLHAM kendi 
başına bir üniversite. İLHAM ola-
rak yıllık ortalama bin öğrenciye 
eğitimler veriyoruz. Yine İLHAM 
bünyesinde İslam Düşünce Okulu 
projemiz devam ediyor. Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile yeni projeler 
üzerine çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Abdullah Ecevit Öksüz
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‘Cansiperane çalışan
eczacıları üzmeyin!’

Maske ve dezenfektan gibi 
ürünlerin satışıyla ilgili Konya’da-
ki bazı eczanelere fahiş fiyat uygu-
ladıkları gerekçesiyle cezai işlem 
uygulanmıştı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Konya Eczacı Odası 
Başkanı Adem Açıkgöz, Can siper 
çalışmalarını sürdüren eczacıları-
mıza tebligat yapılmadan, savun-
ma hakkı verilmeden eczacının 
afişe edilmesi, mesleki onurunun 
zedelenmesi, fırsatçı, stokçu gibi 
haksız itham ve iftiralara maruz 
bırakılması kabul edilebilir bir 
durum değildir. Hastaların, ec-
zacılara olan güvenini sarsan ve 
telafisi mümkün olmayan bu tür 
uygulamaları esefle karşılıyoruz. 
Bu tür uygulamaların devamı va-
tandaşın doğru ve güvenilir ürüne 
ulaşmasını zorlaştıracaktır. Oda 
olarak cansiperane çalışan ve alkı-
şı hak eden eczacılarımızı üzme-
yin” dedi. 

Başkan Adem Açıkgöz, “İçin-
de bulunduğumuz bu zor günler-
de kendimizin, çalışanlarımızın ve 
ailelerimizin sağlığını riske atarak, 
canla başla görevimizi icra etme-
ye çalışırken bu tür rencide edici, 
kamuoyu nezdinde itibarımızı ze-
deleyecek uygulamaları kabul et-
memiz mümkün değildir. Kısa sü-
rede oluşan fahiş fiyat artışlarının 
sorumlusu kesinlikle eczacı değil-
dir. Eczacı, kaliteli ve doğru ürün-
lere uygun fiyatlarla ulaşmanın si-
gortasıdır. Bir eczacımıza yapılan 
haksızlık, hepimize yapılmıştır. 
Biz eczacıların en büyük serveti 
itibarımızdır. Konya Eczacı Odası 
olarak bizlere reva görülen haksız 
uygulamalara karşı tüm meslek-
taşlarımızın yanında olduğumuzu 
belirtir, eczacılarımızın kesinlikle 
sahipsiz olmadığının altını çizeriz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Eczacılara yapılan haksız uygulamayı reddediyoruz’
Majistral Eczacıları Derneği Yö-

netim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. 
Ahmet Nezihi Pekcan, Eczacılara 
yapılan haksız ve hukuka aykırı 
uygulamayı reddettiklerini söyledi. 
Maske ve dezenfektan gibi ürün-
lerin eczacıların perakende satıcısı 
oldukları gerçeği göz ardı edilerek 
cezai işlemler yapıldığını belirten 
Majistral Eczacıları Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Ah-
met Nezihi Pekcan, “Bilindiği üzere, 
dünyada COVID-19 pandemisi her 
geçen gün şiddetini artırarak can 
almaya devam etmektedir. Bu ül-
kenin eczacıları olan bizler; bugün 
sağlık sisteminin birinci basamak 
sağlık hizmeti sunucusu olarak, bi-
reysel sağlığımızı hiçe sayıp kamu 
sağlığını ön planda tutarak, tüm 
çalışanlarımızla beraber, fedakârca 
özgün sağlık hizmetini sunmaya 
devam etmekteyiz. Bu süreçte ül-
kemizde COVID-19’dan yaşamını 
ilk kaybeden sağlık meslek mensu-
bunun serbest eczacı olmasının asla 
bir tesadüf olmadığını hatırlatmak 
isteriz. Tüm bu zor şartlar altında 
görevlerimizi eksiksiz ifa ederken 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin ve Rekabetin Korunması Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
Reklam Kurulu’nun 25.03.2020 
tarihli 294 ve 295 sayılı toplantıla-
rında; 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda 
eczanelerde maske, kolonya ve de-
zenfektan gibi ürünlerle ilgili yapı-

lan usule aykırı denetimlere istina-
den verdikleri kararlar gereğince, 
bazı meslektaşlarımıza haksız ve 
hukuka aykırı bir şekilde ağır idari 
para cezaları uygulandığını üzüle-
rek görmekteyiz. Söz konusu ürün-
lere aşırı talep olması, temel ihtiyaç 
haline gelen bu ürünlerin teminin-
de yaşanılan zorluk, ürünlerin girdi 
maliyeti ve döviz kurlarındaki artış 
sonucunda, ürün fiyatlarının yük-
seldiği ortadayken ve eczacıların 
perakende satıcı oldukları gerçeği 
göz ardı edilerek, yaşanan sorunla-

rın nedeni eczacılarmış gibi hareket 
edilmesi bizi bu açıklamayı yapma-
ya zorunlu kılmıştır” dedi.
‘FİYAT ARTIŞININ SORUMLUSU ASLA 

ECZACILAR DEĞİLDİR’
Ahmet Nezihi Pekcan maske 

ve dezenfektan ve diğer ürünlerin 
fiyatlarında yapılan fiyat artışları-
nın sorumlusunun asla eczacılar 
olmadığına dikkat çekerek, “So-
mut olayda; ilgili kurul tarafından 
meslektaşlarımız aleyhine, sade-
ce soyut beyanlara itibar edilerek 
ve savunma hakları kısıtlanarak, 

gerekli belge ve dokümanlar top-
lanmadan verilen idari para cezası 
tayinine ilişkin kararlar hukukun 
genel ilkelerine aykırılık teşkil et-
mektedir. Bununla birlikte; ilgili 
idari para cezalarına ilişkin kararlar 
tebliğ edilmeden Ticaret Bakanlığı 
tarafından düzenlenen bülten ile 
meslektaşlarımızın eczane isimleri-
nin teşhiri, hem meslektaşlarımızın 
kişilik haklarına müdahale ile ticari 
itibarını zedeleyici nitelikte sonuç 
doğurmakta hem de bu şekilde 
meslek grubumuz açıkça rencide 
edilmektedir. Fiyat artışlarının ön-
lenmesi ve kalitesiz ürünlerin kont-
rolsüz bir şekilde eczaneler dışında 
satılmasının önlenmesinde, sağlık 
açısından hayati önem arz eden bu 
ürünlerin, sorumlu kurumlar tara-
fından tek elden eczanelere fiyat 
sübvansiyonu uygulanarak veril-
mesi talebimizi yetkililere duyu-
ruyoruz. Kamu hizmeti niteliğinde 
sağlık hizmetinin sağlayıcılarından 
olan bir meslek grubunu karala-
maya yönelik bu şekilde haksız ve 
hukuka aykırı girişimleri kınarken; 
haksızlığa uğramış meslektaşları-
mızın yalnız olmadığını, kendilerine 
bu şekilde para cezası uygulanan 
tüm meslektaşlarımıza istenildiği 
takdirde hukuki desteği sağlaya-
cağımızı, eczacının yaşadığı her 
sorunun sanatımızdan bağımsız ol-
madığı düşüncesiyle kamuoyunun 
bilgilerine saygılarımızla sunarız” 
diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

‘Gıda milliyetçisi olmalıyız!’
Dünyayı etkisi altına alan koronovirüsle birlikte gıda milliyetçiliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten ZMO Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut, tarım sektöründe üretimin sürekliliği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi

2020 yılının olumsuzluklarla 
başladığını ve bu olumsuzlukların 
her geçen gün devam ettiğini be-
lirten Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) Konya Şube Başkanı Murat 
Akbulut, “Dünyada üç aydır etki-
sini gösteren ve bir aydır ciddiye 
alınarak tedbirler ve önlemler alın-
maya çalışılan Koranavirüs vakası 
adeta dünyayı kilitledi ve insanlığı 
aciz ve çaresiz bıraktı. Ülkeler ken-
di ihtiyaçlarını ve olası senaryoları 
göz önüne alarak dış satımlarında 
kısıtlamaya giderek ya da tümden 
uygulaya koymaya başladılar. Bu 
olay ‘Gıda Milliyetçiliği’ni de gün-
deme getirmiştir. Hep söylenege-
len bir söz vardır ya! herkes evinin 
önünü süpürse mahalle temizlenir 
diye. Bizde hastalık anlamında ah-
kâm kesecek değiliz. Devletimizin 
aldığı kararları destekliyor ve uy-
guluyoruz. Bilim insanlarının çalış-
malarına güveniyor ve bir an önce 
insanlığa ışık tutacak çalışmaların 
sonuç vermesini bekliyoruz” dedi.
‘BİLİM KURULUNUN SEÇİMİ TARIM 

CAMİASININ ÜMİDİNİ KIRDI’
Biz Bize Yeteriz Türkiyem 

kampanyasının tarım ayağına yön 
vermek ve tarımda kendi kendine 
yetebilmek için çözümler oluştur-
maya katkı sunmak istediklerini 
belirten ZM Konya Şube Başkanı 
Murat Akbulut, “Tarım Orman Ba-
kanlığımız da gelişmeleri yakından 
takip ederek, Sağlık Bakanlığı gibi 
bilim kurulunu geçtiğimiz günler-
de kurdu. Ne acıdır ki 7 Veteriner 
hekim, 1 Gıda Mühendisi, 1 He-
kimden oluşan bir Bilim Kurulu-
nun kurulması ve en az 7 üyenin 
Ziraat Mühendisi olması gere-
kirken, bir üyenin bile konunun 
asıl muhatabı Ziraat Mühendisi 
olmayışı Bakanlığın konuya ilgisi 
ve hassasiyetini tartışılır hale getir-
miştir. Toprak, su, bitkisel üretim, 
hayvansal üretim, tarımsal ekono-
mi, işletme ve iktisat alanlarından 
konu uzmanlarının da kurulda yer 
alması sürdürülebilir tarımsal üre-
tim açısından gereklidir. Açıkça 
belirtmek isterim ki; bilim kurulu 
üyelerinin seçimi tarım camiasının 
ümidini kırmıştır” ifadelerini kul-
landı.

Tarımda kendi kendine yeterli-
lik ile yerli ve milli üretim kavram-
larının şaka veya bir slogan olma-
dığını söyleyen ZMO Konya Şube 
Başkanı Akbulut, “Gelecek adına 
zorunlu bir bakış olduğunu biz Zi-
raat Mühendisleri tabi ki biliyorduk 
ve biliyoruz. Umarım Atatürk’ün 
‘Milli Ekonominin Temeli Ziraattir’ 
sözünün ne anlama geldiğini ve 

derinliğini bu musibetle anlatabi-
liriz. Gıda üretimi için tarım sektö-
ründe üretimin devamlılığı şarttır, 
üretim zincirinin kırılmaması ge-
rekir. Bunun için tarımsal üretim-
de insan gücü, tarımsal girdiler 
ve tarımsal destekler önemlidir. 
Üreticilerimizin kontrollü bir şekil-
de üretimde kalmalarını sağlamak 
için tedbir ve çalışma yapılması 
elzemdir. Üreticimiz, devletimizin 
aldığı kurallar ve mesafede tarlada 
olmak zorunda. 

Tarım sektörünün üretim zin-
cirini oluşturan en başta üreticile-
rin sosyolojik, psikolojik, ekonomik 
ve üretim şartları desteklenmez 
ise çoğunlukla mevsime bağlı olan 
ve bu günlerde baharlık ekimlerin 
yapılacağı açık alan tarla tarımın-
da, sebzecilik ve meyvecilik faali-
yetlerinde oluşacak olumsuzluklar 
tarımda çalışanlardan daha fazla 
ülkenin tamamını olumsuz etkile-
yecektir” diye konuştu.

‘ÜRETİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
ACİLEN KALDIRILMALI’

Koronavirüse karşı tarım sek-
törüne yönelik alınacak önlemler 
kapsamında üretime devam ka-
rarlılığı başlığında, üretimin önü-
ne çıkacak engellere çözüm ve 
üretim planlaması çalışması aci-
len yapılması gerektiğini söyleyen 
ZMO Konya Şube Başkanı Murat 
Akbulut, “Tarım Bakanlığının ted-
birleri denince ilk akla gelen Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi borçlarının 
faizsiz ertelenmesi veya yapılandı-
rılması olmamalıdır. Üretim plan-
laması acil ve bugün için şart olan 
ilk plan olmalıdır. Üretim plan-
laması dediğimiz konu İnsan ve 
hayvan beslenmesinde kullanılan 
ürünler bellidir. 

Arz talep miktarlarına göre, 
bugünden üretici satış fiyatlarını 
belirleyip üreticinin pazarlama te-

dirginliğini bertaraf ederek, miktar 
ve kalite olarak üretime yönlendir-
mek gerekmektedir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
tanzim satış noktaları sanki bugün 
için kurulmuş gibi imdada yetişe-
bilir. Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
köklü ve kurum hafızası olan kuru-
mumuz bu mücadelede aktif hale 
getirilmelidir. Üretim planlaması 
ülkenin İthalat yapma zorunluluğu 
olan temel gıda maddelerinin üre-
timini teşvik ederek kendi kendi-
ne yete bilirlik sözünün karşılığını 
oluşturacaktır” dedi. 
‘ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENMELİ, 

NAKİT AKIŞI SAĞLANMALI’
ZMO Konya Şube Başkanı 

Murat Akbulut, tarım sektörünün 
kuvveti ve üretimin devamlılığı 
için alınması gereken tedbirleri ise 
şu şekilde sıraladı: “Sektörün Zira-
at Bankası, Tarım Kredi Koopera-
tifleri ve özel bankalara olan kredi 
borçları, vergi, SGK, BAĞKUR, 
TARSİM ve benzeri ödemeleri, sal-
gının en az bir yıl sonrasına, faizsiz 
olarak ertelenmeli. 2019 yılı süt ve 

buzağı desteklemeleri bir an önce 
ödenmeli ve artan fiyatlar nede-
niyle tedarikinde üreticiyi zorlayan 
yem sorunu çözülmelidir. Bakan-
lıkça bu günlerde yapılacak des-
tekleme açıklamaları, içinde bu-
lunduğumuz sürece dair yeni bir 
destek olmayıp üreticinin 2019 yılı 
alacağıdır. Bu desteklemelerin bir 
an önce yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca uzun yıllardır yüzde 50 hibe 
şeklinde desteklenen tarımsal su-
lama ekipman alımının da 1 Ocak 
itibariyle proje kabulüne başlan-
ması gerekirken hala hazırda hiçbir 
faaliyette bulunulmaması anlaşıla-
bilir değildir. İvedi olarak proje bü-
rokrasisi kaldırılarak Basınçlı Sula-
ma Sistemlerine hibe desteklerinin 
15 gün içerisinde verilmesi şarttır. 
2020 yılı desteklemeleri ürün des-
tekleri hariç temel desteklemeler 
ÇKS kayıtlarına göre avans olarak 
acilen ödenmelidir. Bu zor ve çetin 
süreci atlatmak için tarımsal işlet-
melere kolay erişilebilir, ipoteksiz, 
KGF benzeri faizsiz ya da çok dü-
şük faizli ve kredi taksit ödemeleri-

nin bir üretim sezonu sonrası baş-
layacağı biçimde tarımda ‘Üretime 
Devam Kredisi’ hızla hayata geçi-
rilmelidir. Tarımsal mekanizasyon 
test ve deneyleri zirai karantina ve 
zirai mücadele müdürlükleri döner 
sermaye işletmeleri standart belge 
ücretleri 2019 yılı fiyatlarına çekil-
meli, tarımsal ticaretin hızlandırıl-
ması amacıyla bürokratik işlemler 
azaltılarak Bakanlıkça bazı yetkiler 
taşra teşkilatlarına aktarılmalıdır. 
Aile çalışması ve kayıt dışı çalışan-
lar da istihdam desteklemelerin-
den faydalandırılmalı, yevmiyeli 
işçiler ve mevsimlik tarım işçileri 
için barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını kapsayacak Kızılay veya 
AFAD alt yapısından faydalanılan 
özel koşullar bu yıl oluşturulmalı-
dır. Tarım sektörü, girdi sağlayan 
tedarikçilerin mücbir sebep kapsa-
mında çalışmaları kolaylaştırılmalı-
dır. Tarımsal faaliyetteki Şirket ve 
firmaların ödeme sisteminin tıkan-
maması için bütçe ve muhasebe 
ölçeğine göre ödemelerinin, dev-
letçe ödenmeli ve şirket veya firma 

hesabına kredi olarak kayıt edilme-
li. Ancak en önemlisi çiftçilerimiz, 
bugüne kadar ithalat yaptığımız 
stratejik öneme sahip ürünlerin 
önümüzdeki 15 günlük baharlık 
ekim sezonu geçirilmeden önceki 
senelerden hatta daha fazla ekim 
alanda üretime yönlendirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Tüm olumsuz-
luklara rağmen Ülkemizde ve Kon-
ya’da iklimsel veriler gayet olumlu 
gözükmektedir. İçinde bulunduğu-
muz baharın başlangıcında ısmar-
lama bir iklim yaşamaktayız. Nisan 
Mayıs ayları da mevsim normalle-
rinde geçerse ki öyle umut ediyo-
ruz, özellikle doğaya bağlı tarım 
yapma zorunluluğunun yoğun ol-
duğu bölgemizde rekoltede geçen 
seneye göre ciddi bir artış olacağını 
bekliyoruz. Günümüzdeki bu sa-
vaşın silahı da gıdadır. Dolayısıyla 
da savunma sanayisi de tarımsal 
üretim olmuştur. Tarımda üretim 
zincirinin kırılmaması, sürdürüle-
bilirliğin sağlanması ve hayatımıza 
keşkeleri almamak için tedbirler 
başta alınmalıdır.” n HABER MERKEZİ

Murat Akbulut
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Korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını azaltmak için Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zongul-
dak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Konya’da da araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor 

Konya’ya giriş ve 
çıkışlar kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsa-
mında izin belgesi olmayan sürü-
cüler Konya’ya giriş ve Konya’dan 
çıkış yapamıyor. İzin belgesi olma-
yan sürücüler geri gönderilirken, 
izin belgesi olan sürücüler ise yol-
larına devam etti.

Çin’in Wuhan kentinde baş-
layıp kısa zamanda dünyayı etkisi 
altına alan korona virüs nedeniyle 
Türkiye genelinde alınan tedbir-
ler uygulanmaya devam ediyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Bilim Kurulu Toplantısının 
sona ermesinin ardından Korona 
virüsle ilgili alınan yeni tedbirler 
uygulanmaya başlandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın 30 büyükşe-
hir ile akciğer rahatsızlıklarının 
sık görüldüğü Zonguldak illerine 
araç giriş ve çıkışlarının kapatıl-
masının ardından Konya’da da bu 
karar uygulanmaya başlandı. Tra-
fik Denetleme Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sürücülerin kente giriş 
ve çıkışlarına izin verilmedi. Gece 
saatlerinden itibaren geçerli olan 
genelge ile beraber kente giriş 
yapmak isteyenler ve izin belgesi 
olmayan sürücüler geri dönüş ya-
parak geri çevrildi.

BEYŞEHİR’DE ARAÇLARIN GİRİŞ 
ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMİYOR
Beyşehir ilçesinde korona vi-

rüse karşı yürütülen mücadele 
kapsamında hayata geçirilen kısıt-

lamaların ardından polis uygulama 
noktalarında denetim ve kontroller 
artırıldı. Otogar karşısındaki polis 
uygulama noktasında 24 saat sü-
reyle uygulama yapmaya başlayan 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağ-
lı polis ekipleri, ilçelerden gelen 
araçların giriş ve çıkışına kapatılan 
Konya il merkezi yönüne kısıtlama 
getirilen araçların yollarına devam 
etmesine izin vermiyor. Uygula-
maya trafik ekiplerinin yanı sıra 
emniyet müdürlüğündeki diğer 
birimlerde görev yapan polisler ve 
bekçiler de destek veriyor. Polis, 
durdurduğu araçlarda sürücüler 
ile araç içerisindeki yolcuların sor-
gulamalarını yapıyor, gidecekleri 

istikameti öğreniyor. Kısıtlama 
getirilmeyen araçlar ve seyahat 
izin belgesi olmayan dışındakile-
rin sürücüleri Konya il merkezine 
gitmek üzere seyahat edeceklerini 
belirtirse, geri çevrilerek geçişle-
rine müsaade edilmiyor. Uygu-
lamaya giren sürücülerin büyük 
bölümü ilçeye bağlı merkez ve 
dış mahallelere seyahat etmekte 
olduklarını belirtince geçişine izin 
veriliyor. Polis ekipleri, uygulama 
esnasında maske takmayan sürü-
cü ve yanındakilere maske takma-
ları, koruyucu eldiven giymeleri, 
sosyal mesafe kurallarını uymaları 
ve zorunlu olmadıkça evden dışa-
rıya çıkmamaları yönünde de uya-

rıyor. Denetimlerde araçlarda 20 
yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaş-
ların olup olmadığının da kontrolü 
yapılıyor. Bu arada, uyarılar üzeri-
ne araç içerisinde de ön koltukta 
oturanların arka koltuklara geçe-
rek sosyal mesafe kuralına riayet 
etmesi de dikkat çekiyor.

Denetim esnasında bazı sürü-
cülerin seyahatleri esnasında ko-
ruyucu maske ve eldiven takmaya 
özen gösterdikleri, bazılarının ise 
kaşkol ve tülbentlerini maske gibi 
kullanmaya çalıştıkları görülüyor.

SEYDİŞEHİR’DE JANDARMA 
EKİPLERİ İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLA-

RINDA SIKI TEDBİR ALDI
Seydişehir ilçesinde, yeni tip 

koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri 
uyarınca seyahatteki kısıtlamalar 
çerçevesinde jandarma ekiplerin-
ce Antalya kara yolunda kontroller 
aralıksız sürdürülüyor. Geçiş izin 
belgesi ile ticaret kontrolünü sür-
düren jandarma ekipleri, belgesi 
olmayanların ilçeye girmesine izin 
vermiyor. İstisnai durumları olan-
lar ile gıda, temizlik, ilaç ve tıbbi 
malzemelerinin taşımasını yapan 
araçlar, gerekli belgeleri ile ilçe 
merkezine girebiliyor. Başta sağ-
lık ve güvenlik olmak üzere kamu 
görevi ve hizmetinin sürekliliğinin 
sağlanmasında görevli olanlar da 
görevlerine ilişkin belge veya kim-
likle giriş çıkış yapabiliyor. n İHA

Meyve yüklü kamyonet
devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da meyve yüklü 
kamyonetin refüje devrilme-
si sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray-Konya karayolu Yapılcan 
mevkiinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Konya’dan Aksa-
ray istikametine seyreden Şükrü 
K. (63) idaresindeki 68 BS 941 
plakalı meyve yüklü kamyonet 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu kayarak 
refüje devrildi. Kazada sürücü ya-
ralanırken, kamyonetin kasasın-

daki meyveler yola saçıldı. Yoldan 
geçen diğer sürücülerin ihbarı 
üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri-
ni sevk etti. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi alarak inceleme 
başlatırken, yaralı sürücü ambu-
lansla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Ser-
visi’ne kaldırıldı. Burada yapılan 
tedavisi sonucu sürücünün sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenilir-
ken, kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Beyşehir’de karantinada olan mahallede sıkı önlemler

Beyşehir ilçesinde, karantina 
kararı verilerek sokağa çıkma kı-
sıtlaması getirilen yerleşim mer-
kezinde yaşayan vatandaşların 
zorunlu temel gıda ihtiyaçları da 
alınan önlem ve tedbirler çerçeve-
sinde karşılanıyor.

Beyşehir’in dış mahallelerin-
den Esence Mahallesinde, İlçe 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tara-
fından ikinci bir emre kadar sü-
recek uygulanmaya başlayan ka-
rantina kararı devam ediyor. Bu 
kapsamda, yerleşim merkezinin 
giriş çıkışlarını üç farklı noktadan 

kapatan jandarma ekipleri sağlık 
ekipleri dışında mahalleye giriş ve 
çıkış yapılmasına izin vermiyor. 
Büyükşehirlerden doğduğu top-
raklara gelmeye başlayan vatan-
daşlarla birlikte nüfusunda artış 
yaşanan mahallede, evlerinden 
sokağa çıkmalarına izin verilme-
yen mahalle sakinlerinin zorunlu 
temel gıda ihtiyaçları ise jandarma 
eşliğinde alınan önlem ve tedbir-
ler eşliğinde karşılanmaya çalı-
şılıyor. Yerleşimde ikamet eden 
vatandaşlar ekmek ve diğer temel 
ihtiyaçlarını mahallede faaliyet 

gösteren bakkallar aracılığıyla te-
min ediyor. Ancak, alınan önlem-
ler çerçevesinde haftanın üç farklı 
günü mahalle sakinlerine hizmet 
vermesi kararlaştırılan bakkallar, 
vatandaşların ekmek ve diğer te-
mel ihtiyaç maddelerini evlerinin 
önüne kadar giderek karşılıyor. 
Beyşehir ilçe merkezinden ekmek 
ve gıda maddelerini getiren fırıncı 
ve diğer esnafların da alınan ön-
lemlere titizlikle riayet etmesi dik-
kat çekiyor. Fırın görevlileri, jan-
darma ekiplerinin nöbet beklediği 
mahalle girişine maske takarak 

özel koruyucu kıyafetler giyip ge-
liyor. Buraya naylon poşetler içeri-
sinde getirilen ekmekler jandarma 
görevlilerinin nezareti altında bak-
kalların servis araçlarına nakledilip 
yerleşim merkezindeki vatandaş-
lara ulaştırılıyor. Beyşehir ilçesin-
de halen korona virüs testi pozitif 
çıkan aynı aileden 4 kişi bulunu-
yor. Bu kişiler hastanede tedavi 
görüyor. Vakalarla teması olduğu 
belirlenen kişiler de evlerinde ka-
rantinada takip ve gözetim altında 
bulunduruluyor, sokağa çıkmaları-
na izin verilmiyor. n İHA
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vatandaşı eve kilitledi. Havanın ısınmasıyla birlikte haftasonunu parklarda 
ve piknik alanlarında geçiren Konya halkı evden çıkamayınca parklar ve mesire alanları da sessizliğe büründü

Konya’da korona sessizliği!
Konya’da yeni tip koronavi-

rüs nedeniyle girişleri yasaklanan 
parklar ve mesire alanları, sessiz-
liğe büründü. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında kent merke-
zindeki parklarla milli parklar ve 
bahçelerin boş olduğu, vatandaş-
ların kurallara uyduğu görüldü.

“Evde kal” çağrısına genel 
olarak uyan Konyalılar, market ve 
eczanelerden ihtiyaçlarını temin 
ettikten sonra evlerine dönüyor. 
Şehrin işlek cadde ve sokakları da 
tamamen boşaldı. 

Kent merkezindeki Türk Yıl-
dızları Parkı ile doğal güzellik-
leriyle oldukça yoğun kalabalığı 
çeken Hadim ilçesindeki Göksu 
Şelalesi’ndeki piknik ve mesire 
alanlarının da boş olduğu gözlen-
di.

Beyşehir ilçesinde ise her se-
zonda hafta sonu yoğunluğu ya-
şanan Beyşehir Gölü sahilinde 
yasak dolayısıyla sessizlik hakim 

oldu. Sahildeki yürüyüş yolları ve 
bankalar boş kaldı.  Özellikle yerli 
ve yabancı turistlerin uğrak me-

kanı olan göl kenarının sakinleri, 
sokak hayvanları ve kuşlar oldu.  

Beyşehir’in sembolü olan, 

zirvesi 2 bin 998 rakıma sahip, 
pınarları ve ormanıyla ünlü Ana-
mas Dağı eteğindeki, şehrin ka-
labalığından uzaklaşıp dinlenmek 
isteyenlerin sıkça uğradığı bölge-
ye de giden olmadı. 

‘DOĞAL GÜZELLİKLER
 SESSİZ OLSA DA BİR SÜRE DAHA 

EVDE KALMALIYIZ’
İlçe sakini Rıza Önses, halkın 

eve kapandığını söyledi. Daha 
önce çok sayıda ziyaretçiyi ağır-
layan Beyşehir’de park ve mesire 
alanlarının boş kaldığına dikkati 
çeken Önses, “Vatandaşların du-
yarlı davranması, evde kalması 
güzel bir şey. 

Her ne kadar sokaklar, cadde-
ler ve doğal güzellikler sessiz olsa 
da bir süre daha evde kalmalıyız. 
Tedbiri elden bırakmamak gere-
kiyor. Doğal alanları yalnız gör-
mek üzücü olsa da ‘sağlık olsun’ 
demek lazım.” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ / AA



96 NİSAN 2020HABER

Pazarcı esnafından
örnek bir davranış

Hadim’de bağ budama 
çalışmaları başladı

Birlik, beraberlik, dayanışma 
ve yardımlaşma duygularının öne-
minin daha iyi kavrandığı bugün-
lerde herkes kendi gücü nispetinde 
yardım faaliyetinde bulunuyor. İn-
sanların birbirilerine yardım etme-
si ise bugünlerin en güzel anıları 
oluyor. Devlet millet birlikteliğinin 
en güzel örneklerinden birinin ser-
gilendiği bugünlerde bir taraftan 
kamusal alanda yardımlaşma ça-
lışmaları devam ederken, diğer 
yandan dernekler ve çeşitli sivil 
toplum örgütleri de ihtiyaç sahip-
lerinin ihtiyaçlarını gidermek için 
gayret gösteriyor. 

Yardımlaşma duygusunun 

en güzel örneklerinden birine de 
geçtiğimiz haftasonu Selçuklu il-
çesi Dumlupınar Mahallesi’nde 
kurulan Dumlupınar Semt Pa-
zarı’nda rastlandı. Pazarcı esnafı 
kendi aralarında başlattığı yardım 
faaliyetiyle dikkatleri üzerine top-
ladı. Her esnaf, kendi tezgahında 
bulunan ürünlerden bir bölümünü 
infak etmek için paketleyip ihtiyaç 
sahiplerinin alması üzere pazarın 
orta yerine koydu. İnfak tezgahının 
üzerine de ‘ihtiyacı olan ücretsiz 
alabilir’ yazısı eklendi. Bu örnek 
davranış ise pazara gelen vatan-
daşların takdirini kazandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Baharın gelişi ve havaların 
ısınmaya başlamasıyla birlikte ye-
tiştiriciler, bağların bakım, budama 
ve ilaçlaması için kolları sıvadı. Bağ 
yetiştiricisi Ahmet Öğeç, kış mev-
siminin bol yağışlı geçtiğini ve yeni 
sezonda yüksek rekolte umut et-
tiklerini söyledi. 

Bağ budamanın önemli bir ta-
rımsal faaliyet olduğunu belirten 
Öğeç, şunları kaydetti: “Havala-
rın ısınması ve budama vaktinin 
gelmesiyle birlikte bağlarımızda 
bakım ve budama işlerine baş-

ladık. İlçemizde yaklaşık 39 bin 
dekar alanda üzüm yetiştiriciliği 
yapılıyor. Birçok aile geçimini sa-
dece üzüm yetiştiriciliği ve üzüm 
pekmezinden sağlıyor. Bağlarda 
doğru ve zamanında budama ya-
pıldığı takdirde, üzümün kalitesi 
ve rekoltesi artar. Bu yüzden ilçe-
mizin üzüm ve pekmezi meşhur-
dur. Bu sene yağışlardan dolayı da 
verimden umutluyuz. Atalarımızın 
dediği gibi bakarsan bağ olur, bak-
mazsan dağ olur. Allah tüm üreti-
cilerimize kolaylıklar versin.” n AA

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında pazar yeri ve marketlere vatandaşlar ile çalışanlar maskeyle girebiliyor

Vatandaşlar market ve 
pazarlara maskeyle girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları doğrultu-
sunda alınan yeni tedbirlere iliş-
kin genelgenin yayımlanmasının 
ardından tüm yurtta olduğu gibi 
Konya’daki pazar yerleri ve mar-
ketlerde de önlemler uygulanma-
ya başlandı. 

Vatandaşlara maske ve el de-
zenfektanı dağıtılan pazarlara gi-
rişler, belirlenen alanlarda zabıta 
ekipleri tarafından kontrollü olarak 
yapılıyor. Marketlerin girişlerinde 
de bir market görevlisi alışverişe 
gelenlere maske dağıtıyor. Polis, 
zabıta ve halk sağlığı ekipleri, pa-
zar yerleri ve marketlerde dene-
timler yapıyor, kurallara uymayan-
lara ise ceza uygulanıyor.

Market sorumlusu Mikail Dağ-
tekin, müşterileri maske takma-
dan içeri almadıklarını söyledi. 
Market girişinde müşterilere mas-
ke dağıttıklarını dile getiren Dağ-
tekin, “Maske takma zorunluluğu 
hepimizin sağlığı açısından son 
derece güzel bir uygulama. Buna 
ilave olarak müşterilerimize eldi-
ven de dağıtıyoruz. Yine bunun 
yanında 65 yaş üstü vatandaşlar 
ile 20 yaş altı kimseyi marketimi-
ze almıyoruz. Biz tedbirimizi aldık, 
gerisi takdir. İnşallah en kısa süre-
de bu salgını atlatırız.” dedi.   

Müşterilerden Mustafa Koçoğ-
lu da maske takma zorunluluğu-
nun sağlık açısından önemli oldu-

ğunu belirterek, “Konulan kurallar 
bizim için. Herkesin de uyması ge-
rek. Dünyada salgınla en iyi müca-
dele eden ülkelerden biriyiz. Uma-
rım en kısa sürede bu durumu 
atlatırız.” diye konuştu.

HEM DENETİM HEM DE TEDBİR
Karaman’da zabıta ekipleri, 

cumartesi günleri kurulan semt 
pazarında esnaf ve vatandaşlara 
maske dağıtarak, salgına karşı ted-
bir almaları konusunda uyarılar-
da bulundu. İçişleri Bakanlığının 
yayımladığı genelgeye istinaden 
pazarcıların kurduğu tezgahlar 

arasında üçer metre mesafe ola-
cağı bilgisini veren ekipler, buna 
uymayan esnafı uyarıyor. Öte yan-
dan, pazar giriş ve çıkışlarını tek 
noktadan sağlayan ekipler, içeride 
de alanı ikiye ayırarak sosyal me-
safenin korunmasını sağlıyor. Pa-
zara gelmek isteyen 65 yaş üstün-
dekiler ve 20 yaşından küçükler 
uyarılarak evlerine gönderiliyor. 
Marketler de ekipler tarafından sık 
sık denetleniyor.

PAZARLARA GİRİŞLER 
KONTROLLÜ YAPILIYOR

Aksaray’da vatandaşlara mas-

ke ve el dezenfektanı dağıtılan 
pazarlara girişler, belirlenen alan-
larda zabıta ekipleri tarafından 
kontrollü olarak yapılıyor. Polis 
ekipleri, pazar yerlerinde 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 
kimlik kontrolleri yapıyor, yaşları 
uygun olmayanları evlerine yön-
lendiriyor. Zabıta ekipleri de pazar 
tezgahları arasındaki mesafe üç 
metre olacak şekilde düzenleme 
yaptı. Marketlerde vatandaşların 
maske ve eldiven takarak alışveriş 
yaptığı, sosyal mesafe kuralına uy-
duğu görüldü. n AA / İHA

Başkan Kavuş, pazar yerlerinde koronavirüs denetimi yaptı
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Bilim Kurulunun tav-
siyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 
alınan yeni tedbirlere ilişkin ge-
nelgenin uygulamaları bizzat ken-
disi denetledi. Muhacir Pazarında 
denetlemelerde bulunan Başkan 
Kavuş, yapılan uyarıların büyük 
ölçüde dikkate alınmış olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek virüsle mücadelede titizlik 
gösteren tüm esnaf ve vatandaş-
lara teşekkür etti.
‘SÜRECİ SABIR VE ANLAYIŞLA HEP 
BİRLİKTE ATLATACAĞIZ İNŞALLAH’

Vatandaşlara en kısa sürede 
alışverişlerini tamamlayıp evlerine 
dönmeleri yönünde tavsiyelerde 
bulunan Başkan Kavuş, “Öncelikle 
her açıklamamda hemşehrilerime 
söylediğim ‘mecbur kalmadıkça 
dışarıya ve pazar alanlarına çık-
mayınız’ sözümüzün altını bir kez 
daha çiziyorum. İlçe genelinde 
tüm alanlarda olduğu gibi pazar 
yerlerinde de aldığımız önlemleri 
tavizsiz uygulamaya devam ediyo-
ruz. Esnaflarımızın ve hemşehrile-
rimizin pazar alanlarına mutlaka 
maske ile girmelerinin artık bir 
zorunluluk olduğunu hatırlatmak 

istiyorum. Koronavirüs ile mü-
cadele kapsamında yayınlanan 
genelgeler doğrultusunda bizler 
sizler için ilçe genelinde tüm ted-
birleri alıyoruz. 

Özellikle pazar yerleri ve mar-
ketler ile ilgili uyarıları mutlaka 
dikkate alalım ve kurallara uya-
lım. Yaşanan bu süreci sabır ve 
anlayışla hep birlikte atlatacağız 
inşallah” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN ESNAF VE 
VATANDAŞLARA SAĞLIK İÇİN 

ÖNEMLİ UYARILAR!
Pazar yerleri hakkında ya-

yımlanan genelgenin ayrıntıları 

hakkında da bilgi veren Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
şöyle konuştu; “Pazar yerleri en 

geç 19.00’da kapanacaktır. Hem-
şehrilerimi, zaman ve alışveriş 
planlamalarını buna göre yap-

maları ve alışverişlerini alışkan-
lıklarından farklı saat diliminde 
yapmaya özen göstermeleri nok-

tasında uyarmak istiyorum. Pazar 
alanlarına oluşacak yoğunluğu 
azaltmak adına içerideki esnaf sa-
yısının iki katından fazla vatandaş 
alınmayacak. Pazar alanlarına gi-
dişler kontrollü yapılacak giriş ve 
çıkışlar tek bir kapıdan gerçekle-
şecektir. Hemşehrilerimiz, pazar 
girişlerine konulacak dezenfektan 
sıvıları kullanmayı unutmasınlar. 
65 yaş ve üzeri vatandaşların, 20 
yaş altı gençlerin ve kronik rahat-
sızlığı bulunanların pazara girme-
lerinin yasak olduğunu ve pazara 
gelen herkesin sosyal mesafeyi 
koruması gerektiğini kimse asla 
unutmasın. Hemşehrilerimin, pa-
zar giriş çıkışlarında temasın en-
gellenmesi ve sosyal mesafenin 
korunması için giriş çıkış koridor-
larını kullanması da korunma adı-
na çok önemlidir.”

Pazar yerleri ve marketler 
gibi insanların toplu bulundukları 
alanlarda herkesin maske takma-
sının artık zorunlu hale geldiğini 
de anımsatan Başkan Kavuş, aksi 
yönde davranışlar sergilemekte ıs-
rar edenlere idari ve adli cezaların 
da tereddütsüz şekilde uygulana-
cağı uyarısında bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Filmin yeni fragmanı, Covid-19 ile 
oynanmaya başladı. Uzun bir süredir 
(gazetemizde başladığımdan beri- Üni-
versitelerde yaklaşık 10 yıldır)  yazılarım-
da ve derslerimde, AB’nin yıkılış süreci-
ne girdiğini ifade ederken, arka planında 
önemli parametreleri ve Türkiye’nin AB 
kapsamında ve tabi ki de Gümrük Birliği 
kapsamında ilişkisinin sürdürülemez 
olduğunu çünkü geleceği olmayan bir 
birlik için gereksiz zaman ve enerji har-
candığını açıkça ifade etmiştim. Hatta 
Gümrük Birliği’nin, ülkemiz dış ekonomi 
politikalarını da nasıl esir aldığını gerek-
çeleri ile burada dillendirmiştim. Geç-
mişteki söylemlerimize neyse diyelim 
ve açığa çıkan önceki fragmanları kısaca 
sizlere hatırlatayım. 

  BİRİNCİ FRAGMAN 
İlk fragman; ABD ve AB arasında 

Obama döneminde planlanan TTIP 
Anlaşmasının, Türkçe ifadesiyle “Tran-

satlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklı-
ğı”nın, Trump’ın işbaşına gelmesiyle 
beraber iptal etmesi oldu. Bu anlaşma, 
AB’nin ABD ile ticaret bağlamında eklen-
mesinin önemli bir hamlesi iken, bunun 
iptal olması ile birlikte AB, bu yıkılışın ilk 
fragmanını üzülerek izlemek zorunda 
kaldı. 

İKİNCİ FRAGMAN 
Burada birden fazla fragman var 

ve bu fragmanlar olduğu gibi bizim 
ülkemize özel gösterilen fragmanlar-
dı. Başka ülkelerde gösterilmiyordu. 
Peki bunlar nelerdi? Demokrasi ve AB 
değerlerinin merkezi gösterilen AB, bir-
çok terör örgütüne ev sahipliği yapıyor, 
besliyor ve mitingler yaptırıyordu. En 
son halini ise FETÖ’de görmüş olduk. 
Bizim Cumhurbaşkanımız ise miting 
yapmak isteyince demokrasi naraları 
atan AB birden yok oluyor ve izin ver-
miyordu. Bakanımızı arabasında esir 

almaya çalışıyor ve ko-
nuşturmuyordu. Herhalde 
dünya diplomasi tarihinde 
yaşanması zor bir olay ola-
rak tarihe geçmiştir. Zaten 
AB’ye almayacaklarını net 
bir şekilde ifade ederken, 
artan ırkçılık ve İslam düş-
manlığı ile gerçek yüzlerini 
göstermiş, göçmen ve 
vize anlaşması ile birlikte 
sözlerine tutmayan ülkeler 
topluluğu olarak tarihe geçmişlerdi.  

Son maskelerinin düşmesi ile yani 
son göçmen olayları ile Yunanistan üze-
rinden gerçek yüzlerini ifşa etmişlerdi. 
Peki,  tüm bunları biz neden görmedik? 
Yoksa yıllardır AB sevdalısı aydın ve 
düşünürlerimiz oynayan fragmanları 

Türkçe ’ye yanlış mı çe-
virdiler? 

Yoksa biz özümüz-
den çok kopup ta hayal 
ürünü olan AB değerle-
rinin sahteliğini görmek 
mi istemedik? Sorular 
oldukça fazla… 

ÜÇÜNCÜ FRAGMAN 
İngiltere’nin 2020 yılı 

itibariyle, BREXIT kap-
samında AB’den resmi 

olarak ayrılması ayrıca ticari ilişkilerine 
Gümrük Birliği üzerinden değil, yeni bir 
Serbest Ticaret Anlaşması ile devam et-
meye karar vermesi. 

DÖRDÜNCÜ FRAGMAN  
Güçlü ve demokrat gösterilmeye 

çalışılan AB’nin, ne kadar aciz olduğunu, 

birbirlerini satacaklarını, birbirlerinin 
mallarını gasp edeceklerini, maalesef 
ki korku filmi gibi seyretmeye başla-
dık. Hiç beklenmeyen olaylarla şaşkın 

kaldık. Nasıl mı? Virüsle mücadelede 
maalesef ki mahvolan İtalya ve İspan-
ya’ya AB’nin yardım etmemesi. Hatta 
bu yardımların; Türkiye, Rusya ve Çin 
tarafından yapılması hatta ve hatta Fran-
sa’nın geçen hafta itibariyle İspanya ve 
İtalya’ya giden maskelere el koyması, 
maskelerinin nasıl düştüğünü bize 
maalesef ki kötü bir örnek üzerinden 
fragmanlarla gösteriyor. Bir diğer açı-
dan bakarsak; emek-mal dolaşımının 
serbestliği olan AB’nin şu an itibariyle 
tüm serbestliklerin sınırlandırılmasıyla 
zaten ortadan kalktığının pratik bağlam-
da söyleyebiliriz. 

O ZAMAN 
Madem ki bu filmin ismi  “Yıkılış 

Avrupa” o zaman “Diriliş…” çekile-

cek demektir. Demek ki bu illet virüs 
sonrasında birçok şey değişecek. işte 
o zamanda yeni siyasi ve ekonomik 
entegrasyonlar oluşacak demektir. Tür-
kiye olarak bu illet virüsle uğraşırken, 
bu alternatiflerin ihmal edilmemesini 
hatta oyuncu olarak değil ortak senarist 
olarak yer alması gerektiğini düşünen-
lerdenim. 

ACABA? 
Covid-19’un merkezinin ABD’ye 

kaymasıyla, afişe olan birçok farklı şey-
ler var. Bilmem görebiliyor musunuz?  
Bu aralar yeni fragmanlar oynanıyor 
mu?  Diye de düşünmekteyim. 

SONUÇ: Burada dikkat edilmesi 
gereken, çekilen fragmanların birçoğu-
nun filmi henüz çekilmemiş olduğudur. 
Sadece senaryo hazırlanmıştır. Zaman 
içerisinde senaryo değişebilir veya yeni 
senaristler eklenebilir.

YIKILIŞ AVRUPA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile video konferans aracılığıyla görüşen Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, en kısa zamanda Konya’ya gelerek projeler açıklayacağını söyledi

Konya’nın projeleri 
yakın takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ile video konferans aracılığıyla gö-
rüştü. 

Bakan Kurum, “Korona virüs 
ile mücadele kapsamında Konyalı 
hemşehrilerimden harfiyen tedbir-
lere uymalarını istirham ediyorum. 
En yakın zamanda tüm projeleri-
mizi açıklamak üzere Konyamızda 
olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, korona virüs tedbirleri 
kapsamında görüşmelerini video 
konferans aracılığıyla yapmaya 
başladı. 

Bakanlık bürokratlarının da ka-
tıldığı görüşmelerde belediye baş-
kanlarını dinleyen Bakan Kurum, 
devam eden projeler hakkında bilgi 
alıyor, yapılması gereken çalışma-
larla ilgili talimatlar veriyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da Konya’da devam 
eden çalışmalar hakkında Bakan 
Kurum’a bilgi verdi. 

Görüşmede korona virüs ile 
ilgili alınan tedbirler ve Konya’da 
başlatılan projeler ve hayata geçi-
rilecek diğer projeler ile ilgili son 
güncel gelişmeler ele alındı.

Konya’nın projelerini yakından 
takip ettiğini belirten Bakan Ku-
rum, “Korona virüs ile mücadele 
kapsamında Konyalı hemşehrile-
rimden harfiyen tedbirlere uymala-
rını istirham ediyorum. İnşallah az 
bir süreç kaldı. Bu süreçte tamam-
landığında eski günlerimize yeni-

den döneceğiz. İnşallah en yakın 
zamanda tüm projelerimizi açıkla-
mak üzere Konyamızda olacağız. 

Konyalı hemşehrilerimize selam ve 
sevgilerimi yolluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Altay da büyükşehirde 
başlatılan projelerin son durumu-
na dair Bakan Kurum’a bilgi verdi. 
Mevlana Kent Meydanı düzenle-
mesiyle ilgili çarşıda bulunan mülk 
sahiplerinin tamamı ile sözleşme-
lerin imzalandığını belirten Altay, 
Alaaddin Bulvarı’nda devam eden 
cephe iyileştirme çalışmalarının 
son durumuna dair bilgi verdi. 

Şehirdeki iki halin fiziki ömrü-
nü doldurduğu için yeni bir proje 
hazırlandığı bilgisini veren Başkan 
Altay, Beyşehir Gölü’nün temizlen-
mesiyle ilgili ihalenin de 21-22 Ni-
san’da yapılacağını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesinin Sıfır 
Atık Projesi kapsamında yaptığı ça-
lışmaları anlatan Başkan Altay, Sıfır 
Atık Gezici Müze çalışması projesi-
nin tamamlandığını söyledi.
n İHA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
Koronavirüs salgınının istihdam, 
üretim, ticaret ve ödeme sistemine 
olası etkilerini en az düzeyde tut-
mak amacıyla uygulanan tedbirler 
kapsamında üç ayrı uygulamayı 
başlattı. TBB’nin hayata geçirdi-
ği destek paketleri Konya Ticaret 
Odası (KTO) tarafından üyelerine 
bildirildi.

KTO tarafından yapılan açık-
lamada, “Koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle ekonomik açıdan 
zor günler geçiren işletmelerimize 
yönelik, sektör ayrımı yapılmaksı-
zın, işletme sermayesi ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla Türkiye 
Bankalar Birliği tarafından “İşe De-
vam Destek Kredisi, Ekonomik İs-
tikrar Kalkanı Kredi Desteği, “KGF 
Teminatlı Çek Ödeme Destek Pa-
keti açıklanmıştır” denildi.

KAMU BANKALARINDAN 
İŞE DEVAM DESTEĞİ

Kamu bankaları tarafından baş-
ta KOBİ’ler olmak üzere, kurumsal 
ve ticari ölçekteki firmaların işlet-
me sermayesi ihtiyaçları için İşe 
Devam Kredi Desteği’nin hayata 
geçirildiği bildirilen açıklamada, 
“Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf-
bank tarafından, Ekonomik İstikrar 
Kalkanı kapsamında, reel sektörün 
finansman ihtiyacının karşılanması 
amacıyla, işçi çıkarmamak şartıy-
la yüzde 7,5 faizle indirimli kredi 
kullandıracaktır. Kredi azami mik-
tarı, firmanın cirosuna göre, 100 
milyon liraya kadar çıkabilecek-
tir. Kamu bankalarından yapılan 

açıklamada, Türkiye’yi etkileyen 
Koronavirüs salgının ekonomik 
hayat, üretim ve istihdama yöne-
lik hasarının en aza indirilmesi için 
çalışıldığı bildirilmiştir. Yeni destek 
için herhangi bir sektör ayrımı ya-
pılmadan, salgından etkilenen tüm 
firmalar yararlanabilecektir. Şubat 
sonu itibarıyla kayıtlı çalışanlarında 
azaltma yapmama ön koşulunun 
bulunduğu krediler için, teminat 
eksikliği bulunan firmalara KGF 
kefaleti sağlanacaktır. İlk 6 ay ana-
para ve faiz ödemesi olmayan kredi 
yüzde 7.5 faiz ve 36 ay vade ile kul-
landırılacaktır. Başvuruların başla-
dığı İşe Devam Kredi Desteği’nde 
kredilerin üst limiti, cirosu 25 mil-
yon liraya kadar olan şirketler için 
10 milyon lira olacaktır. Cirosu 25-
125 milyon lira arasındaki şirketler 

25 milyon liraya, cirosu 125 milyon 
liranın üzerindeki firmalar ise 100 
milyon liraya kadar kredi kullanabi-
leceklerdir. Ek olarak, Ziraat Katılım 
ve Vakıf Katılım da üç kamu banka-
sının koşullarında, işletmelere yeni 
finansman desteği sağlayacaktır. 
Yıllık finansman oranı yüzde 7.5, 
6 ay ödemesiz toplam 36 ay vade-
li destekten, şubat sonu itibarıyla 
kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan 
işletmeler yararlanabilecektir” de-
nildi. 

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI 
DESTEĞİ

Türkiye Bankalar Birliği tara-
fından kamu ve özel tüm bankala-
rın katılabileceği İşe Devam Kredi 
Desteği paketi açıklandığı bildirilir-
ken, “Bankaların KOBİ müşterileri 
başta olmak üzere, tüm kurumsal 

ve ticari bankacılık müşterilerine 
yönelik, işletme sermayesi ihtiyaç-
ları için kullandırılacakları kredi-
lerdir. Krediden faydalanacak fir-
maların, 2020 yılı Şubat ayı sonu 
itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında 
kredi vadesi boyunca azaltma yap-
mamaları gerekmektedir. Temi-
nat eksiği bulunan müşteriler için 
Hazine destekli KGF kefaleti sağ-
lanacaktır. Program kapsamında 
kullandırılacak krediler 3 ay anapa-
ra ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay 
vadelidir. Kredinin yıllık faiz oranı 
yüzde 9,5’tir. 25 Milyon TL ciroya 
kadar azami 5 Milyon TL; 25-125 
Milyon TL ciro arası 25 Milyon TL, 
125 Milyon üzerindeki ciroda ise 
50 Milyon TL’ye kadar finansmana 
erişim sağlanabilir” ifadelerine yer 
verildi. n HABER MERKEZİ

20 yaş altındaki gençlere 
yönelik denetim yapıldı

Derebucak’ta 284 ihtiyaç 
sahibi destekten yararlandı

Kamu bankaları küçük esnafa destek verecek

Sokağa çıkmaları yasaklanan 
20 yaş altı gençlere yönelik de-
netim yapıldı. Korona virüs ile 
mücadele kapsamında 1 Ocak 
2000’den sonra doğanların so-
kağa çıkmalarının geçici olarak 
kısıtlanmasının ardından polis ve 
bekçi ekipleri denetimlere başla-
dı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, şehrin en işlek yeri olan 

Alaaddin Bulvarında 20 yaş ve 
altındakilerine yönelik denetim 
yaptı. Ekipler, cadde ve sokak-
larda gördüğü gençlerin kimlik 
kontrolünü yaparak vatandaşları 
bilgilendirdi. Ayrıca, polis araçla-
rından 20 yaş ve altındakilerle 65 
yaş ve üstü olanların da dışarıya 
çıkmamasına ilişkin sık sık anons 
yapıldı. n İHA

Derebucak ilçesinde Ekono-
mik İstikrar Kalkanı Paketi Destek 
Programı kapsamında 284 ihtiyaç 
sahibi aileye biner lira ödeme ya-
pıldığı bildirildi.

 Derebucak Kaymakamlığın-
dan edinilen bilgiye göre, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığının Korona virüs tedbirleri 
kapsamında hayata geçirdiği Eko-
nomik İstikrar Kalkanı Paketi Des-
tek Programı’ndan Derebucak’ta 
ikamet eden 284 ihtiyaç sahibi 
ailenin istifade ettiği belirtildi. Söz 

konusu ihtiyaç sahibi ailelere biner 
liralık ödemelerinin ilçe kayma-
kamlığı tarafından alınan tedbir-
ler kapsamında kaldıkları evlerine 
kadar gidilerek ilçe emniyet amir-
liği, jandarma personeli ve PTT 
dağıtıcıları vasıtasıyla yapıldığı 
kaydedildi. PTT Bank ya da kamu 
bankalarına gitmeden yaşadıkları 
evlerinde biner liralık destekten 
yararlanan aileler, ödemeleri ayak-
larına kadar getiren kolluk kuv-
vetleri ve görevlilere teşekkür etti. 
nİHA

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Hüma Okulları her hafta Cu-
martesi günleri saat 13:00’da Tür-
kiye geneli online sınav yapıyor. İlk 
online denemesini kendi öğrencile-
ri ile yapan Hüma Okulları, sistemi 
geliştirerek bu hizmetten tüm öğ-
rencilerin yararlanmasını sağladı. 
Üstelik başvuru yapan öğrenciler 
her hafta farklı deneme sınavlarına 
katılabilecekler. Bu hizmeti ücretsiz 
olarak halka açan Hüma Okulları, 
bu sayede öğrencilerin evden de 
olsa kendilerini denemelerini, bilgi 
seviyelerini görebilmelerini ve Tür-
kiye genelindeki başarı sıralamasını 
öğrenebilmelerini sağlayacak.

Hüma Okulları eğitim anlayı-
şındaki farkı, Türkiye geneli ücret-
siz online deneme sınavı ile tekrar 
ortaya koydu. 

5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm 
öğrenciler www.humaokullari.com 
sayfasından sınava kayıt olarak, 
kendilerine verilen bilgilerle sına-
va giriş yapabilecekler. Aynı evden 

sınava katılacak olan öğrencileri de 
düşünen okul, sınav sistemini 28 
saat boyunca aktif tutacak ve öğ-
renciler 13:00 itibariyle diledikleri 
zaman sınava girebilecekler. So-

nuçlarını da sınav bitiminde online 
olarak görüntüleyebilecekler. Ayrı-
ca yanlış yaptıkları soruların video 
çözümlerini ve analizli karnelerini 
de sistem üzerinden giriş yaparak 

alabilecekler. Eğitim anlayışının 
bunu gerektirdiğini vurgulayan 
Hüma Okulları Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bire-
kul, “uzaktan eğitimde yenilikleri 
daima hayata geçiriyor olacağız. 6 
ay öncesinde kurduğumuz Hüma 
Uzaktan Eğitim Merkezi’nde oldu-
ğu gibi deneme sınavında da on-
line farklılıkların öncüsü olacağız. 
Yerelde, ulusalda ve dünya çapın-
da bu gelişmeleri öğrencilerimize 
sunarak, onların da bu dönem en 
verimli şekilde geçirmelerini sağla-
yacağız. Türkiye’deki tüm öğrenci-
ler bizim öğrencimizdir. Bu nedenle 
sınavımıza herkes ücretsiz bir şekil-
de erişebilecektir. Sınava katılan ve 
katılacak olan tüm öğrencilerimize 
başarılar dilerim.” dedi.

Sınava başvuru yapmak isteyen 
öğrenciler Hüma Okulları sayfasını 
ziyaret ederek her hafta gerçekle-
şecek olan deneme sınavına başvu-
ru yapabilirler. n HABER MERKEZİ

Hüma Okulları’ndan büyük online hizmet!

POST-DER’den Milli Dayanışma 
Kampanyası’na tam destek

Bağışıklığa katkıda bulunmak 
için egzersiz yapmak önemli

POST-DER Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Şube Başkanı 
Doğan Arısoy, “POST-DER olarak 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Daya-
nışma Kampanyasına tam destek 
veriyoruz” dedi.

POST-DER Yönetim Kurulu-
nun yaptığı toplantı sonunda kam-
panyaya tam destek kararı alındı-
ğını vurgulayan POST-DER Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Şube 
Başkanı Doğan Arısoy, “Dernek 
olarak meslektaşlarımızın adına 30 
Mart 2020 tarihinde Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan tarafından başlatılan kam-
panyaya Posta Çalışanları Sosyal 
Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını 

Koruma Derneği olarak bu kam-
panyada bizde varız demek adına 
30 Nisan 2020 tarihine kadar ya-
tırılan aidat ücretlerinden ‘Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma 
kampanyasının ilgili hesaplarına, 
genel merkez yönetiminin 1 Nisan 
2020 tarihli yönetim kurulu kararı 
gereğince aktarılacaktır. Devleti-
mizin her türlü kanuni düzenle-
melerinde meslektaşlarımızın elin-
den tutmuştur. Ve tutmaya devam 
etmektedir. Sizim de bu günümüz 
Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaş-
ma ve Kanuni Haklarını Koruma 
Derneği olarak devletimizin tüm 
kurumları ile milletimizin yanında 
olmasına katkı ve destek verme 
günüdür. Biz büyük bir millet ve 
aileyiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Seher Kayalı Küçük-
saraç, bağışıklık sistemi konusun-
da ozon tedavisinin şu sıralar çok 
popüler olduğunu ancak bağışıklık 
sistemini güçlendirmek diye bir 
şeyin olmadığını belirterek, ba-
ğışıklık sisteminin şu ana kadar 
yapılan beslenme ve egzersizlere 
bağlı bir durum olduğunu söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Seher Kayalı Küçük-
saraç, bağışıklık sistemi konusun-
da şu sıralar ozon tedavisinin çok 
popüler olduğunu ancak bağışık-
lık sistemini güçlendirmek diye 
bir şeyin olmadığını belirtti. Ozon 
tedavisinin fizik tedavi ve rehabi-
litasyonda ağrı amaçlı kullanıldı-
ğını vurgulayan Dr. Seher Kayalı 
Küçüksaraç, “Ozan tedavisini bel, 
diz, boyun omuz el gibi eklemle-
rin ağrılarında tercih etmekteyiz. 
Onun dışında ağrılar nedeniyle 
bozulan hareketlerimizi düzenle-
mek için de ozon tedavisi kulla-
nıyoruz. Bağışıklık sistemi konu-
sunda ozon bu ara çok popüler 
ama şöyle bir şey var, bağışıklık 
sistemini güçlendirmek diye bir 
şey yok. Çünkü bağışıklık sistemi 
bizimle birlikte olan, şu ana kadar 

yaşadığımız, beslenmemiz ve eg-
zersizlerimize bağlı bir durumdur. 
Biz bu dönemde bağışıklığımızı 
güçlendirelim, daha iyi olalım diye 
bir şey söz konusu değil. Bu bizim 
uzun süreçte elde edebileceğimiz 
bir şey. O zaman hadi koşturalım 
da ozon yaptıralım diye bir şey söz 
konusu değil” dedi.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE EN 
ÖNEMLİSİ EGZERSİZDİR’

Dr. Seher Kayalı Küçüksaraç, 
“Ozon tedavisinde önemli olan 
dozdur. Yüksek dozlar bağışıklı-
ğı baskılamak içindir. Çünkü bazı 
hastalarda bağışıklık artıp roma-
tizmalar oluşuyor, onun için kulla-
nıyoruz. Düşük dozları da bağışık-
lığı artırmak için kullanıyoruz. Bu 
belirli bir sistematik olarak gidiyor, 
doktorun reçetesine bağlı olarak. 
Bağışıklık sisteminde tabi ki ek 
gıdaların önemi olduğu gibi en 
önemlisi de egzersizdir. Egzersiz 
konusunda normalde zaten gün-
lük yaşamımızda yaptığımız yürü-
yüşler, eklem hareket açıklıkları, 
işler bize ve bağışıklığımıza katkı-
da bulunur ama şu an evde oldu-
ğumu için mutlaka günde her saat 
başı adımlama yapabiliriz durdu-
ğumuz yerde” diye konuştu. n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerde 
şeffaf koruma kabini uygulaması da yapıyor. Uygulama, hem şoförleri hem de yolcuları memnun ediyor

Belediye otobüslerine 
şeffaf koruma kabini

Koronavirüse karşı korunma 
tedbirleri kapsamında toplu ta-
şıma araçlarında maske dağıtımı 
ve sosyal mesafe uygulamalarını 
sürdüren Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, sürücülerin ve yolcuların 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
otobüslerde şeffaf koruma kabini 
uygulaması da yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
toplu taşıma araçlarında yeni tip 
koronavirüse karşı koruma ön-
lemleri kapsamında geçtiğimiz 
günlerde yeni bir uygulama daha 
başlattı. 

Sosyal mesafenin korunması, 
hem yolcuların hem de sürücüle-
rin daha güvenli şekilde seyahat 
edebilmeleri amacıyla çeşitli uygu-

lamaları hayata geçiren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, bu kapsamda 

otobüslerde sürücülerle yolcuların 
temasının mümkün olduğunca 

azaltılması amacıyla şoför bölüm-
lerini şeffaf brandalı koruma ka-
binleriyle kapattı. 

Uygulamadan hem şoförler 
hem de yolcular memnun oldukla-
rını ifade ettiler. 

TOPLU ULAŞIMDA MASKE 
DAĞITIMI VE SOSYAL MESAFE 

DENETİMLERİ SÜRÜYOR 
Toplu alanlarda maske takıl-

masının zorunlu olmasının ar-
dından toplu taşıma araçlarını 
kullanan yolculara ücretsiz mas-
ke dağıtımını da sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, araçlarda 
sosyal mesafenin korunmasına yö-
nelik uygulama ve kontrollere de 
aralıksız devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Millet olmanın gereği, iyi günde 
olduğu gibi kötü günde de yekvücut 
olma, dayanışma ve yardımlaşma 
ile ortaya çıkar. Türk milleti bunun 
en iyi örneğini milli mücadele yıllarında 
yapmış, varını yoğunu o zor zamanlar-
da paylaşmıştır. Zaten yüce İslam dini-
nin emri de böyle değil mi?

Küresel salgın hastalık “Korana 
Virüsü”   tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemize zararlar vermiş, vermeye 
devam edecek gibi. Hayat yüzde 80 
durmuş, okullar kapanmış, temel ihti-
yaçları dışında üretim yok denecek se-
viyelere gelmiştir. Bu yazının yazıldığı 
tarihe kadar Korona  virüsü sebebiyle  
vefat eden  786 vatandaşımıza  Cenabı 
Allahtan rahmet, tedavi altında olanlara 
da acil şifalar diliyorum. Eskilerin tabiri 
ile “Bu da geçer yahu!” diyerek, mak-
simum tedbirleri alıp Allah’a tevekkül 
etmekten başka çaremiz yok.

***

Korona virüs salgınına karşı eko-
nomik dayanışma kapsamında, Cum-
hurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 
“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampan-
yası’nı başlattı. Hesap numaraları ve 
SMS bilgileri, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından 
paylaşıldı. 

Bu kampanya başta Cumhurbaş-
kanımız olmak, bakanlar, milletvekilleri, 
belediye başkanları, sivil toplum örgüt 
başkanları, özel ve tüzel sektör yöneti-
cileri, amirler memurlar, kısacası tolu-
mun her kesiminden bağışalar yapıldı, 
yapılmaya devam ediyor. Ayrıca SMS 
yolu ile de  yardımlar cüzi olsa da yapıl-
makta. Bunun dışında kendi imkânları 
ile direk fakire fukara ulaşan hayırsever 
vatandaşlarımız, yardımsever kuruluş-
larda var. 

“Sevdiğiniz şeyler-
den Allah yolunda har-
camadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu bi-
lir.” (Ali İmran 92.ayet),  
“O takva sahipleri bol-
lukta ve darlıkta Allah 
yolunda harcarlar, öfke-
lerini yenerler, insanları 
affederler. Allah, iyilik 
edenleri sever.”(Ali im-
ran 134.ayet) İlahi emri ile yüce pey-
gamber efendimizin (SAV)  “Veren el 
alan elden üstündür”  hadisi şerifi bize 
vermeyi, yardımlaşmayı emretmek-
tedir. Yapılan bütün yardımları Allah 
kabul etsin, hayırlara vesile kılsın.

***
11.04.2019 tarihinde, Haber 

Türk’ten Olcay Aydilek’in 
haberi  çıkmıştı. 2018 yılı 
köprü geçiş ücretleri hak-
kında. 

Haberin detayı şu 
şekilde “Yavuz Sultan 
Selim ve Osmangazi 
köprüleri, Avrasya Tüne-
li, İstanbul-İzmir ve Ku-
zey Marmara otoyolları 
için ödenecek “garanti” 
bedeline ilişkin net tu-

tar belli oldu. Bu projelere, gelecek 
hafta 3 milyar 650 milyon TL ödeme 
yapılacak. 

“Mega” olarak adlandırılan Yavuz 
Sultan, Osmangazi köprüleri ile İstan-
bul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyol 
projeleri yap-işlet-devret (YİD) yönte-
miyle ihale edildi. Söz konusu proje-

lere, devlet araç geçiş garantisi verdi. 
Geçişler, döviz olarak belirlendi.

Araç geçişleri, garanti sınırının 
altında kalması halinde aradaki farkı 
devlet ödüyor.

Peki, garanti için yapılacak öde-
meler nasıl hesaplanıyor? Garanti öde-
melerinde, ilgili yılın 2 Ocak dolar kuru 
esas alınıyor. Bu kur üzerinden hesap-
lama yapılıyor ve ödemeler izleyen yılın 
nisan ayında gerçekleştiriliyor.

Ödeme için gerekli para hazır mı? 
Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
garanti ödemeleri için gerekli kaynağın 
ayrıldığı öğrenildi. Yetkililer, HABER-
TÜRK’ün sorusu üzerine, “Finansman 
konusunda herhangi bir sorun yok. 
Ödemeler, ay bitmeden yapılacak” 
dedi.

Şu ana kadar kamuoyuna 2019 yılı 

bedeli için herhangi bir rakam düş-
medi. En iyimser tahmin ile 3 milyar 
TL’den aşağı değildir. Bu rakam ne 
demek? Yap işlet devret modeli ile 

yapılan ve devletimiz tarafından taah-
hüt edilen araç sayısı, yolcu sayısı için 
“geçmeyen araçtan binmeyen yolcu-
dan” oluşan bedellerin Hazine tarafın-
dan finans edilmesi..

Acaba bu bedellerden oluşan fark 
bedeli firmalarımız fedakârlık yapıp bu 
yıl için almasalar, bu paralar “Biz Bize 
Yeteriz Türkiye’m Kampanyası”  fo-
nuna aktarılsa olmaz mı?

Vakit birlik  vakti. Vakit yardımlaş-
ma vakti. Vakit fedakârlık vakti.

Unutmayalım ki biz aynı gemide 
yaşıyoruz.

Baki selamlar. 
Kaynak:https://www.haberturk.

com/mega-projelere-yapilacak-hazi-
ne-odemesi-belli-oldu-2429779-eko-
nomi 

2020 YILINDA ÖDENECEK “HAZİNE GARANTİLİ GEÇİŞ BEDELLERİ “ YARDIM FONUNA AKTARILSIN!

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Antalya’yı Konya’ya bağlayan 
yayla yolu kayalarla kapatıldı

Aksaray’da bir köy korona 
nedeniyle karantinaya alındı

Antalya’da, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında araç giriş ve çıkışlarının 
yasaklanmasının ardından kenti 
Konya’ya bağlayan Akseki ilçesin-
deki alternatif yayla yoluna geçişin 
engellenmesi için kayalar konuldu. 
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 
büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve 
çıkışların yasaklanmasının ardın-

dan Akseki ilçesinde kentin Konya 
ile bağlantısını sağlayan alternatif 
yayla yollarında da tedbirler alındı. 
Süleymaniye Mahallesi’nden baş-
layan ve 12 mahalleden geçtikten 
sonra Konya’nın Seydişehir ilçesine 
ulaşan yayla yolu, Akseki Belediyesi 
ekiplerince iş makinesi yardımıyla 
kaya parçaları dökülerek geçici ola-
rak kapatıldı. n AA

Aksaray’da bir köy korona vi-
rüs tedbirleri kapsamında 14 gün 
süreyle karantina altına alındı. 
Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı 
Kümbet köyü korona virüs (CO-
VID-19) tedbirleri kapsamında Ak-
saray Valiliği tarafından karantina 
altına alındı. Valilik tarafından ya-
pılan açıklamada, “İlimiz Ortaköy 
ilçesi Kümbet köyümüz yeni tip 

korona virüs (COVID-19) tedbirleri 
kapsamında 14 gün süreyle karan-
tina altına alınmış olup köye giriş 
ve çıkışlar yasaklanmıştır. Kamu-
oyuna saygıyla duyurulur” denildi. 
Karantina altına alınması kararının 
ardından jandarma ekipleri köy 
içerisinde, giriş ve çıkışlarda geniş 
güvenlik önlemleri aldı.
n İHA

TÜRKAV Konya Şubesi tarafından vefatının 23. yıldönümünde dualarla anılan MHP’nin 
kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için indirilen 27 Hatmi Şerif’in duası yapıldı

TÜRKAV Konya’dan 
‘Başbuğ’ için hatim

Küresel salgın haline gelen 
koronavirüs nedeniyle Türk Eği-
tim-Sen’in sorumlu sivil toplum 
kuruluşu olarak, toplumun doğru 
bilgilendirmesi anlamında gerekli 
pozisyonu aldığını kaydeden, Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata; “Sendikamız, 
toplumda bir panik havası oluştu-
rulmasına müsaade etmeden, Dev-
letimizin aldığı tedbirlerin hayata 
geçirilmesi anlamında üzerine düşen 
her görevi yerine getirecektir. Gayret 
Devlet’ten, Tedbir Millet’ten, Takdir 
Yaradan’dan” dedi.

Başkan Tanfer Ata yaptığı yazılı 
açıklamada, “Malum olduğu üzere, 
ülkemiz, küresel ölçekte bir tehditle 
karşı karşıyadır. 

Koronavirüs tehlikesine karşı 
devletimiz bir dizi tedbirleri hızla 
hayata geçirmiş durumdadır. Hiç 
şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin 
sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın 
ikaz ve yönlendirmelere riayet etme-
siyle doğru orantılı olacaktır. Bu ve-
sileyle tehlikenin belirdiği ilk andan 
itibaren hızlı şekilde tedbirleri haya-
ta geçiren yetkililere ve fedakarlıkla 
görev yapan tüm sağlık çalışanlarına 

teşekkür ediyoruz.
Türk Eğitim-Sen, sorumlu sivil 

toplum kuruluşu olarak, toplumu-
muzun doğru bilgilendirilmesi an-
lamında gerekli pozisyonu almıştır. 
Sendikamız, toplumda bir panik 
havası oluşturulmasına müsaade 
etmeden, Devletimizin aldığı ted-
birlerin hayata geçirilmesi anlamın-
da üzerine düşen her görevi yerine 
getirecektir. Bunun yanı sıra, Top-
luma örnek teşkil etmek amacıyla, 
insanlarımızın birbirleriyle mümkün 
mertebe az temas sağlaması için de 
kendi tedbirlerini hayata geçirmiştir. 

Teşkilatlarımız açık ve tüm yönetici-
lerimiz görevi başındadır. Ancak, vi-
rüsün bulaşıcılığını en aza indirebil-
mek için insanlarımızın birbirleriyle 
temasını asgariye düzeyde tutmak 
amacıyla; hizmet binalarımıza ziya-
retlerin olabildiğince kısıtlanması 
gerekliliğinden hareketle, sendikal 
hizmetlerimizi telefon ve elektronik/
dijital haberleşme vasıtalarıyla yürü-
tüyoruz.

Türk Eğitim-Sen, ülkemizin 
karşı karşıya olduğu tehlikenin şuu-
rundadır ve bir güven kapısı olarak 
topluma karşı sorumluluğunu ek-

siksiz yerine getirmektedir. Her milli 
meselede olduğu gibi, bu süreçte 
de “önce ülkem” anlayışıyla kişisel 
ve kurumsal tüm önceliklerimizi 
tali hususlar olarak kabul ediyor ve 
milletimizin sıhhatine karşı oluşan 
bu küresel tehdit karşısında da milli 
duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Tüm 
eğitim çalışanlarına ve kamuoyu-
na çağrımızdır: Tabii ki paniğe izin 
vermeyeceğiz fakat asla rehavete de 
düşmeyeceğiz. Ancak lütfen resmi 
mercilerin uyarılarını ciddiye ala-
lım ve yüksek bir disiplin şuuruyla 
gereğini yapalım. Hem kendimizin 
hem de toplum sıhhatini korumak 
için temastan kaçınalım ve olabildi-
ğince evde kalalım. Şu gerçeği asla 
dikkatlerimizden kaçırmayalım: Bu 
tehlikeyi tam bir seferberlik ruhu ile 
aşabileceğiz. Toplumun her kesimi 
ve her bir vatandaşımız, yetkili ma-
kamların telkinleri doğrultusunda 
tavizsiz şekilde pozisyon almalıdır. 
Suiistimal ve gayri ciddi tutum ve 
davranışlar, bütün toplum sağlığını 
riske atacak sonuçlara neden olacak-
tır. Gayret devletten, tedbir millet-
ten, takdir Yaradan’dan” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Gayret devletten, tedbir milletten, takdir Allah’tan’

Türkiye Kamu Çalışanları Vak-
fı (TÜRKAV) Konya Şubesi, vefa-
tının 23. yıldönümünde Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’nin kurucu 
Genel Başkanı merhum Alparslan 
Türkeş’i unutmadı. Merhum Tür-
keş için Türkiye genelinde yüzlerce 
hatim ve Yasin-i Şerif’ler okunur-
ken, TÜRKAV Konya Şubesi de bu 
dua silsilesine büyük destek vererek 
merhum Türkeş için 27 Hatim in-
dirdi. Merhum Türkeş’in vefat yıl-
dönümü olan 4 Nisan’da yoğun bir 
katılımla yapılması planlanan hatim 
duası, koronavirüs salgını nedeniyle 
salon toplantısı yerine, sosyal med-
ya guruplarında canlı yayınlanarak 
gerçekleştirildi. Bu vesileyle TÜR-
KAV Konya Şubesi’nin hatim duası-
na Türkiye genelinden binlerce kişi 

sosyal medya yoluyla katılarak, du-
alara amin dendi. Konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan TÜRKAV 
Konya Şube Başkanı Süleyman Nur, 

MHP’nin Kurucu Genel Başkanı 
merhum Alparslan Türkeş’i 23. Ve-
fat yıldönümünde dualarla andıkla-
rını söyledi. Merhum Türkeş’in Türk 

siyasi tarihinde iz bırakmış önemli 
bir devlet ve siyaset adamı olduğu-
nu belirten Nur, “Merhum Başbuğ 
Alparslan Türkeş, önemli bir siyaset 
ve devlet adamıydı. Bundan da öte 
merhum Türkeş, bir fikir, ülkü ada-
mıydı. Bıraktığı ülküleri, fikirleri ya-
şatmak bizlere bir borçtur. Bu borcu 
yerine getirmek için elimizden gelen 
tüm gayretleri sarf ediyoruz. Onun 
yolunda, onun fikirlerini özümse-
yerek, güçlü bir Türkiye, güçlü bir 
Türk milleti idealini gerçekleştir-
meye yemin ettik. Bu vesileyle, 
merhum Başbuğumuz Alparslan 
Türkeş’i rahmet ve dualarla anıyor, 
ülkülerimizden vazgeçmeden yolu-
muza devam ettiğimizi haykırıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Alparslan Türkeş’in isminin ka-
muoyu tarafından ilk duyulduğu tarih 
1944 Türkçülük davasıdır. O dönemde 
henüz Üsteğmen olan Türkeş, Nihal 
Atsız ve beraberinde bulunanlarla bir-
likte Türkçülük ve Turancılık yapmakla 
yargılanmış, tabutluklarda işkenceye 
tabi tutulmuş, sonradan beraat etmiş-
tir.

Türkeş, 1947’den itibaren 15 Türk 
subayıyla ABD Kara Harp Akademisi 
ve Piyade Okulu’nda 2 yıl süreyle eği-
tim aldı. (Bu kursa katılan subayların 
büyük çoğunluğu daha sonra sol ce-
nahta yer almışlardır.) Ardından Türki-
ye’ye dönen Alparslan Türkeş, 1951’de 
kurmaylık sınavını kazandıktan sonra 
1955’te Harp Akademisi’nden Kurmay 
Binbaşı olarak mezun oldu.

Dış görev için yapılan sınavı kaza-
nan Türkeş, Pentagon’daki NATO Türk 
Temsil Heyeti üyeliğine atandı. Türkeş, 
aynı dönemde ABD’de ekonomi eğitimi 
de aldıktan sonra 1957’de bir kez daha 
yurda döndü.1959’da Almanya’ya, 
Atom ve Nükleer Okulu’na gönderilen 
Türkeş, bu okulu basarıyla bitirdikten 
sonra Kurmay Albay rütbesini aldı.

Türkeş’in ikinci sahneye çıkışı 
27 Mayıs 1960 darbesi ile olmuştur. 
DP iktidarına karşı yapılan bu darbeyi 
radyolardan halka duyuran kişi Albay 
Alparslan Türkeş’tir. İhtilalin ardından 
kurulan hükümette Başbakanlık Müs-
teşarı oldu. Bu görevi sırasında Devlet 
Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik 

Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü’nü kurdu.

Türkeş İhtilalde yer alma sebebini 
“Şayet biz bu ihtilalde yer almasak ülke 
darbeciler tarafından Sovyetlerin uydu-
su haline getirilecekti” diye açıklar. Yani 
darbe içinde yer alarak Türkiye’nin ko-
münizme teslim edilip Varşova Paktına 
katılmasının önüne geçmiştir Türkeş 
ve 13 arkadaşı.

Darbe sonrası yapılan eylemlerle 
gayeden sapıldığını ve iktidarın CHP’ye 
bırakılacağını gören Türkeş ve arka-
daşları bu hareketin karşısında yer al-
mışlardır. Özellikle Menderes’in idam 
edilmek istenmesine karşı çıkarak 
İsviçre veya başka bir Avrupa ülkesine 
sürülmesini istemişlerdir.

Milli Birlik Komitesi üyeleri kendi 
içlerinde anlaşmazlığa düşünce, arala-
rında Türkeş’in de bulunduğu MBK’nın 
14 üyesine, ordudan emekli edildikleri 
ve görevlerine askeri ataşe olarak de-
vam edecekleri Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel imzalı bir emirle iletildi. Bu 14 
isim, 13 Kasım 1960’ta zorla evlerin-
den alınarak sürgüne gönderildi.

Darbeyi gerçekleştirenler, bu tarih-
ten sonra yargıyı istedikleri gibi yönlen-
dirdiler. 17 Eylül 1961 yılında Adnan 
Menderes ve iki bakanı idam edildiler.

Türkeş, 19 Kasım’da Hindistan’ın 
başkenti Yeni Delhi’ye Büyükelçilik 
Müşaviri sıfatıyla gidip burada 2 buçuk 
yıl kaldıktan sonra 23 Mart 1963’te 
Türkiye’ye döndü. Dava arkadaşlarıyla 

parti kurma hazırlıklarına 
başlayan Türkeş, ilk adımı 
Huzur ve Yükseliş Derne-
ği’ni kurarak attı. Ancak 
kısa süre sonra Talat Ay-
demir’in yürüttüğü darbe 
girişimine katıldığı iddi-
asıyla tutuklandı. Bir kez 
daha hapse giren Türkeş, 
Mamak Cezaevi’nde 4 ay 
hücrede hapis yattı. Bu 
davanın sonunda Türkeş 
bir kez daha beraat etti.

 31 Mart 1963 tarihinde CKMP’ye 
üye olmuş, 1 Ağustos 1965 tarihinde 
yapılan kongrede genel başkan seçil-
miştir. Şubat 1969 tarihinde CKMP’nin 
ismi, Alpaslan Türkeş’in teklifiyle MHP 
olarak değiştirilmiştir. 1965 yılından 12 
Eylül 1980 tarihine kadar dört dönem, 
Ankara ve Adana’dan milletvekili seçil-
miştir. 1975 yılından sonra kurulan I ve 
II. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde Al-
paslan Türkeş, Başbakan Yardımcılığı 
görevinde bulunmuştur. 12 Eylül 1980 
tarihinde yapılan askeri darbeden son-
ra tutuklanmıştır.

Onun ortaya koyduğu davayı, yolu 
ve özelliklerini yazdığı şu satırlar açık 
bir biçimde ortaya koymaktadır: “Ga-
yemiz Türk milletinin kurtuluşu içindir. 
Mücadelemiz, Türkiye’nin başındaki 
bütün felaketlerdir. Fikir ve haklı bir 

dava en büyük kuvvettir. 
Biz, Türk milletinin da-
vasını güdüyoruz. Arka-
mızda hiçbir yabancı güç 
yok. Arkamızda Türk 
milleti var. Bundan ür-
ken düşmanlarımız bizi 
hedef almışlardır. Bunun 
için yolumuz doğru ve 
sağlamdır. Allah bizimle-
dir. Yenilmez insanlarız, 
çünkü imanımızı tamdır. 

Yenilmez olmamızın sırrı inançlardan, 
ülküden, büyük davadan dönmemek, 
taviz vermemek ve asla yenilmeyi ka-
bul etmemektir”

Alparslan Türkeş’in hayatı Türk 
Milletine hizmet etmek gayreti içerisin-
de geçmiştir. Onun milliyetçilik anlayışı 
Avrupalı bir milliyetçilik anlayışı gibi dar 
ve ırkçı sınırlara sıkışmamıştı. Türkeş 
kan milliyetçiliği yerine kültür milliyet-
çiliği taraftarıdır. 

Dünyanın milletler arası bir müca-
dele arenası olduğuna inanan Türkeş, 
bu mücadelede Türk Milletinin de ön 
saflarda yer almasını hatta en önde yü-
rüyerek bayrağı taşıyan güç olmasını 
istemektedir. 

İmparatorluklar bakiyesi bir mille-
tin ferdi ve aydını olan, aynı zamanda 
ordusunda kurmaylık yapma şerefine 
nail olan birisinin diğer milletleri yok 

ederek yalnız kalmak gibi bir düşün-
cesi olamaz. 

Türk Milletinin Nizamı Alem düs-
turunu çok iyi bilen birisinin de katli-

am yapması veya diğer milletleri küçük 
görmesi düşünülemez. Onların isteği 
dünyaya ilahi bir nizam vermektir. Ve 
bu ilahi nizamın sahibi olan güç de bü-
tün insanların yaratıcısıdır. 

Alparslan Türkeş’in ortaya koy-
duğu fikir dokuz ayak üzerine oturtul-
muştur ve bu 9 Işık isimli kitabında 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ülkücünün milliyetçilik anlayışı 
hiçbir zaman ırkçılık olarak algılanamaz 
ve yorumlanamaz. Ülkücüler, liderleri 
gibi dünyayı bir milletler mücadelesi 
arenası olarak görürler ve her millet 
onlar için bir düşman değil geçilmesi 
gereken bir rakiptir.

Nasıl ki futbol ligleri amatör, 3. 
Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper lig olarak 
ayrılmışsa milletlerde bu şekilde sınıf-
landırılır. Her millet gösterdiği gelişme 
nispetinde bir üst ligde yer alma hak-
kına sahiptir. Türkeş ve onun öğrenci-
leri mensubu oldukları Türk Milletinin 
Süper Ligde mücadele etmesini ve 
burada şampiyon olmasını arzu eden 
insanlardır. Bu yarışta geçilecek olan 
rakip milletler ne kadar güçlü olurlarsa 
zaferin tadı da o kadar güzel olacaktır.

Kısacası Alparslan Türkeş’in baş-
lattığı hareket, hiçbir zaman birilerinin 
güdümünde olmamıştır. Türkeş hiçbir 
zaman Gladio veya Kontrgerilla gibi 

ABD güdümlü kuruluşların üyesi olma-
mıştır. O Menderes Hükümeti döne-
minde (1952 yılında) yasayla kurulan 
Seferberlik Tetkik Kurulunu belki des-
teklemiştir. Ama bu kuruluşun amacını 
çok iyi bilmek gerekir. Bu kurum daha 
sonra Özel Harp Dairesi adını almıştır. 
Kurumun kuruluş amacı da ülkenin 
her hangi bir işgale uğraması halinde 
sivil halkı örgütleyebilecek bir gücün 
bulunmasıdır. Yani bir bakıma Kurtu-
luş Savaşı sırasında milli mücadeleyi 
başlatan bir kadro gibi bir güce sahip 
olmak duygusu hâkimdir bu kurumun 
kurulmasında.

Ergenekon davaları sırasında bu 
insanlar ve bu kurumun bir işgal sı-
rasında kullanılmak üzere gömülen 
silahlar deşifre edilerek vatan savun-
ması zayıflatıldı. 15 Temmuz girişimi 
de bu zayıflamanın bir tezahürü olarak 
yaşandı.

Alparslan Türkeş, bir Türk Milli-
yetçisidir ve hiçbir zaman birileri ta-
rafından kullanılmamıştır. Bu yöndeki 
bütün yazılar ve söylemler milliyetçilik 
karşıtı kişiler tarafından oluşturulan bir 
algı operasyonudur. Farkında olarak 
veya bilmeden düşmana yardım et-
mektir.

4 Nisan 1997 yılında ebedi âleme 
göçen büyük Türkçü ve dava adamı 
Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle 
anıyoruz. 

Ruhun şad, makamın Cennet ol-
sun Başbuğum…

ALPARSLAN TÜRKEŞ

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE
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FETÖ’den kopan askerleri 
örgütlemek için ‘ümitçi’ atamış

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca, Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı 
Kuvvetlerindeki (TSK) kripto ya-
pılanmasına yönelik soruşturma 
kapsamında etkin pişmanlık hü-
kümlerinden yararlanarak ifade 
veren eski astsubay, örgütle ir-
tibatını kesen askerlerin yeniden 
kazanılması için “mahrem abi” 
tarafından “ümitçi” olarak görev-
lendirildiğini anlattı.

FETÖ’ye yönelik soruşturma 
kapsamında gözaltına alındık-
tan sonra İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesinde itirafçı ola-
rak ifade veren ve adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılan A.S, 
örgütle 2008’de lise son sınıfta 
tanıştığını, üniversiteyi kazan-
masına rağmen örgüt abilerinin 
yönlendirmesiyle kayıt yaptırma-
yarak askeri okulların sınavına 
başvurduğunu belirtti.

Aldığı puanla Hava Astsubay 
Meslek Yüksekokulunu kazan-
dığını kaydeden A.S, “Okuldan 
2010 yılında mezun olmamın 
ardından 2016 yılına kadar An-
kara’da görev yaptım. Bir yıl son-
ra Kayseri’ye atamam yapıldı.” 
dedi.

İtirafçı A.S, Ankara’da göreve 
başladığı yıllarda “Cengiz” kod 
adlı mahrem abi M.Ö. ile tedbir 
kuralları çerçevesinde görüşme-
leri sürdürdüğünü, bir süre sonra 
da “Mehmet” kod adlı mahrem 
abi M.S.A’ya devredildiğini, yak-
laşık bir yıl boyunca bu kişiyle gö-
rüştüğünü beyan etti.

MAHREM ABİ TARAFINDAN 
‘ÜMİTÇİ’ GÖREVİ VERİLMİŞ
Ankara’da görev yaptığı ko-

mutanlıktaki ilgili kısımda ça-
lışmaya başlamasının ardından 
“Levent” kod adlı mahrem abi 
M.Y’nin kendisiyle irtibata geç-
tiğini anlatan A.S, şunları kay-
detti: “Beni Suriye ile ilgili kıs-
ma, H.K’yi Rusça ile ilgili kısma, 
M.M.Ç’yi de iç telsiz dinleme kıs-
mına görevlendirdiler. Bu görev 
sonrası herkes görevlendirdikleri 
kısımların bulunduğu odalarda 
çalışmaya başladı. Bu arkadaş-
ların o dönem bu yapılanma ile 
bir bağlantılarının bulunup bu-
lunmadığını bilmiyordum ancak 
2014 yılında ‘Levent’ kod adlı 
mahrem abi M.Y, görüşmemizde 
‘H.K. ile M.M.Ç’nin örgütten kop-
tuklarını’, yapılanma içinde ‘ümit’ 
olarak adlandırılan kişiler olduğu-
nu, benden bu arkadaşlara yakın 
olmamı söylemişti.” A.S, örgütle 
bağlantısı zayıflayan kişilerle bir 
süre ilgilendiğini belirtti. İtirafçı 
A.S, 2012 yılında okuldan devresi 
E.B. ile eve çıkmak için mahrem 
abi M.Y’den izin aldığını, kendisi-
nin de buna izin verdiğini söyledi. 
Bir sonraki hafta mahrem abiy-
le görüşmeye gittiğinde devresi 
E.B’yi de aynı evde gördüğünü 
iddia eden A.S, “Mahrem abinin 
kaldığı evde, mesai arkadaşlarım 
E.B. ile M.M’yi görünce çok şaşır-
dım çünkü bu arkadaşların abiler-
le görüşme yaptıklarından o güne 
kadar haberim yoktu. Bundan 
sonraki görüşmelerimizi üçümüz 
yaptık.” ifadelerini kullandı. n AA

Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği üyesi gelinlikçi kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) 
mücadelede gönüllü olarak dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı

Gelinlik atölyeleri tıbbi
maske üretmeye başladı

Aksaray Girişimci Kadınlar Der-
neği öncülüğünde harekete geçen bir 
grup iş kadını, gelinlik atölyelerinde 
sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 
tıbbi maske ile tulum dikiyor. Aksa-
ray Girişimci Kadınlar Derneği Baş-
kanı Hatice Şahin Eroğlu ve üyeler, 
salgınla mücadele kapsamında ge-
linlik atölyelerinde kendi imkanlarıyla 
gönüllü olarak maske ve tulum dik-
mek için harekete geçti.

Bu kapsamda iki atölyeyi kul-
lanan üyeler, bir haftada diktikleri 
1000 maske ve tulumu İl Sağlık Mü-
dürlüğü ekiplerine teslim etti. Eroğlu, 
bütün dünyayla birlikte Türkiye’nin 
de çok zorlu bir süreçten geçtiğini 
söyledi. Bu süreçte Aksaraylı iş ka-
dınları olarak neler yapabileceklerini 
düşündüklerini belirten Eroğlu, şöyle 
konuştu: “Yönetim kurulu üyeleri-
mizle birlikte iki gelinlik atölyemizde 
boş oturmanın bir faydasının olma-
yacağını düşündük. Kendimizin de 
güvenlik tedbirlerini almak suretiyle 
sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara 
destek olmak için maske ve tulum 
üretimine başladık. Dernek üyesi 

arkadaşlarımızın canı gönülden ça-
lışmalarıyla, bizler de zaman zaman 
gelip yardım ederek, sağlık çalışan-
larımıza ve vatandaşlarımıza destek 
oluyoruz.” Eroğlu, Türkiye’nin çok 
güçlü bir devlet olduğunu, halkı için 
elinden ne geliyorsa onu yaptığını 
vurguladı. Vatandaşlar olarak her 
şeyi devletten beklemeden karınca 
kararınca devlete destekte bulunul-
ması gerektiğini anlatan Eroğlu, “Sivil 
toplum kuruluşlarının kuruluş amacı 

budur zaten. Bizler de bu konuda du-
yarsız kalmadık. Epeydir devletimiz, 
deprem gibi felaketlerle karşı karşıya 
kaldı. Sadece para kazanmakla iş ka-
dını olunmuyor. Toplumsal olaylara 
duyarlı olmak ve devletinin yanında 
olunması gerekiyor. Bizler de elimiz-
den geldiği kadar yardımlarda bulu-
nuyoruz.” diye konuştu.

‘1000 MASKE VE TULUMU 
DİKEREK TESLİM ETTİK’

Atölye sahibi Nevin Aydın ise 

yeni tip koronavirüs vakasının Tür-
kiye’de görülmesiyle birlikte der-
nek olarak bir araya geldiklerini 
aktardı. Vatandaşlara nasıl hizmet 
edeceklerini düşündüklerini ve 
atölyelerini maske ve tulum dikim 
yerine dönüştürdüklerini kaydeden 
Aydın, “Burada arkadaşlarımızla 
gönüllü olarak her gün gelip maske 
ve tulumlar dikmeye çalışıyoruz. 

Biten ürünlerimizi İl Sağlık Mü-
dürlüğüne teslim ediyoruz. Onlar 
da steril ederek kullanmaya başlı-
yor. Geçen hafta başladık dikme-
ye. 1000 maske ve tulumu dikerek 
teslim ettik. Halen çalışmalarımız 
devam ediyor, bu sayımızı da ya-
vaş yavaş artıracağız.” ifadelerini 
kullandı.

Atölye sahibi Filiz Duran da bu 
zor süreçte ülkenin yanında olmak 
istediğini, maske dikerek yardımcı 
olmaya çalıştığını belirtti. 

Talep ve istek oldukça da ya-
pacaklarını vurgulayan Duran, 600 
maske dikip teslim ettiklerini hala 
da dikmeye devam etiklerini kay-
detti.n AA

Yaşanan krizi atlatacağız
Koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi söz konusu. Salgının uzun sürmesi halinde dünya ekonomisini kötü senaryolar 
bekliyor. Türkiye de bu durumsan nasibini alacak olsa da, önümüzdeki sürecin iyi değerlendirilmesinin avantajı beraberinde getireceği düşünülüyor

Koronavirüs hayatın her ala-
nında etkisini gösteriyor. En çok et-
kilenen alanlardan biriyse ekonomi 
oldu. Salgının devam etmesi halin-
de ekonomiyi bekleyen senaryolar 
gittikçe kötüleşebilir. Haziran ayın-
da salgının son bulmaması halinde 
farklı ihtimaller de oluşuyor. Yaz 
boyunca da bitmezse dünya eko-
nomisini kötü bir senaryo bekliyor. 
Türkiye’nin önümüzdeki süreci iyi 
değerlendirebilmesi sonucunda 
ekonomi de ciddi başarı gösterebi-
leceğimiz de, öngörüler arasında. 
KTO Karatay Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Sigor-
tacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Di-
keç Koronavirüsün ekonomik etki-
lerini Konya Yenigün Gazetesine 
değerlendirdi.
‘KORONAVİRÜS DÜNYA VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNİ ETKİLEMEKTE’ 
Koronavirüs salgınının, dünya-

nın ve ülkemizin ekonomik ve top-
lumsal yapısını etkilediğine dikkat 
çeken KTO Karatay Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Üstün Dikeç, “Son 12 yıldır, önce 
2018 küresel finansman krizi, bi-
lahare tüm ülkelerde yaşanmakta 
olan ve giderek olumsuz etkile-
rini artıran ekonomik durgunluk 
ile ABD ve Çin arasında başlayan 
ve diğer ülkeleri de etkileyen hala 
çözülemeyen küresel dış ticaret 
savaşlarına ilaveten ortaya çıkan 
Koronavirüs salgını, giderek artan 

bir şekilde dünyanın ve ülkemizin 
ekonomik ve toplumsal yapısını 
etkilemektedir. Koronavirüse karşı 
zamanında alınan etken önlemler 
nedeniyle, diğer ülkelerle karşılaş-
tırıldığında ekonomimizin nispeten 
daha yavaş ve az etkilendiği söyle-
nebilir. Ancak, otoritelerin uyardığı 
üzere hastalığa karşı küresel çapta 
hâlâ bir çözüm bulunamaması ve 
yayılma olasılığının yüksek olma-
sı dikkate alındığında muhteme-
len hem sosyal hem de ekonomik 
açıdan yeni sorunlar oluşturacağı 
gerçeğini dikkate almak gerekir” 
ifadelerini kullandı.
‘SALGIN EKONOMİ DURGUNLUĞA 

SEBEP OLABİLİR’
Koronavirüsün ekonomide-

ki etkilerine açıklık getiren Dikeç, 
“Hastalığın, kişiler ve işletmelerin 
ekonomik yaşam üzerindeki etki-
sinden dolayı ekonomik durgun-
luğa neden olduğu söylenebilir. 
Üretim faaliyetlerinin azaldığı dur-
gunluk dönemlerinde millî gelirin 
azalma eğilimine girdiği, ekonomik 
ve ticari faaliyetlerin giderek azal-
dığı, ülkelerin fakirleştiği bilinen 
bir gerçektir. Ekonominin tekrar 
canlandırılması ve eski haline dön-
dürülmesi, bozulan iç ve dış talep 
dengelerinin sağlanması eş gü-
dümlü olarak hükümetlerin maliye 
politikası ve diğer yandan merkez 
bankalarınca para ve kredi politi-
kaları uygulamaları çerçevesinde 
alınacak önlemlere bağlıdır. Duru-
ma bağlı olarak önlemler kısa veya 
orta vadeli olabilir. Yayılma hızının 

giderek artış eğiliminde olması ne-
deniyle önlem olarak yapılan “evde 
kal” çağrıları, tüketim yapısı gereği 
iç talebi geriletirken, üretim yapı-
sında da yavaşlamaya neden ol-
muştur. 

Hastalığın ekonomik yapı üze-
rindeki emareleri tüketiciler, işlet-
meler ve bankalar üzerinde olmak 
üzere özetle üç ana grupta topla-
nabilir. 1.Tüketiciler üzerinde İşten 
çıkarılma, kısmi çalışma ve eve ka-
panma sonucu olan işsizlik, Kişiler 
ve ailelerin tüketim alışkanlıkları ve 
önceliklerinde değişmeler, Kişilerin 
harcama yerine likiditesi yüksek 
nakit para, döviz ve altına yönelme-
leri, Tüketim taleplerinde düşüşler. 
2. İşletmeler üzerinde: Üretilen 
mal ve hizmetlerin satışlarında 
azalış, Bağlı olarak üretimde kulla-

nılan girdi kalemlerine olan şirket 
taleplerindeki düşme, Kısa sürede 
ve hemen üretimi durdurmak ve 
yavaşlatmak mümkün olmadığın-
dan ve ürettiklerini satamadıkla-
rından stoklar ve bağlı olarak stok 
maliyetlerindeki artış, Üretim ma-
liyetlerini yavaşlatmak ve azaltmak 
için, kanuni kısıtlamalar nedeniyle 
çalışan sayısında azaltmaya gidile-
memesi ve çalışma saatlerinde de-
ğişiklik yapılamaması, İşletmelerin 
gelirlerini azaldığında nakit sıkıntısı 
nedeniyle borçlarını ödeyememe-
leri. 3.Bankalar ve finans kurumları 
üzerinde: Verilen kredi taksitlerinin 
tahsil edilememesi, Kredi faizle-
rinin yüksekliği, Merkez Bankası 
ile nakit ilişkilerindeki kısıtlama-
lar, mudilerin özellikle TL karşılığı 
mevduatlarını çekmek istemeleri. 

TL karşılığı döviz fiyatlarındaki ar-
tışlar. Banka işlemlerinden alınan 
ücretlerdeki azalma” diye konuştu.

‘ALINAN TEDBİRLERLE KRİZ 
AŞILACAK’

Koronavirüsün ekonomideki 
etkilerini azaltmaya yönelik hü-
kümetin çeşitli tedbirler aldığını 
hatırlatan Dikeç alınan önlemlerin 
sonucunu şu şekilde değerlendirdi, 
“Kriz zamanlarında devletin eko-
nomik destek vermek için “Geniş-
lemeci Politikalar” uygulaması doğ-
rudur. Ancak, devletin sınırlı destek 
verebileceği, bazen sınırlı desteğin 
bile kırılganlıkları artırabileceği ve 
verilen desteğin etkinliğinin düşük 
olabileceği hatırdan çıkarılmamalı-
dır. Alınan önlemler ile istihdamın 
sekteye uğratılmamasına, işgücü 
piyasasının korunmasına ve liki-
dite erişiminde aksaklık yaratıl-
mamasına özellikle dikkat edildiği 
görülmektedir. Şirketlerin finansal 
sorunlarına ağırlık verildiği ve ön-
lemlerin bu yönde olduğu izlenimi 
ekonomistlerce saptanmıştır. Nite-
kim, önlemler daha çok vergi erte-
leme ve kısmen de devlet destekli 
kredi olanakları şeklindedir. 

Geniş bir kitleye sahip olan 
yoksul ve işsizlere yönelik sağla-
nacak nakdi yardımlar doğrudan 
iç talebi artıracağından bu kesim-
lere yönelik önlemlerin artırılma-
sı kanısındayım. Alınan önlem 
ve uygulamaların ağırlıklı olarak 
finans krizini önleyici para politi-
kası araçları şeklindedir. Halbuki 
içinde bulunduğumuz kriz reel 

sektör krizi olarak nitelendirildi-
ğinden, ekonomik durgunluğun 
giderilmesi ve adil gelir dağılımı-
nın sağlanması açısından maliye 
politikası uygulamalarının daha 
doğru olacağını düşünüyorum. Ül-
kenin en önemli sektörlerden biri 
olan tarım sektörüne ve çitçilere 
yönelik destek sağlanmalıdır. Aktif 
işgücünün korunması ile emekli ve 
yaşlılara yönelik iyi nitelikte sosyal 
önlemler alınmaktadır. Kamu ban-
kalarının yanı sıra özel bankalara 
yönelik bu kurumların işletmelere 
katkı sağlamaları için (örneğin, kre-
di şartlarının yumuşatılması, kre-
di ödemelerinin ötelenmesi veya 
yeniden yapılandırılması, teminat 
kurallarında esnek davranılması, 
kredi vermede daha fazla istekli 
olmaları gibi) yönlendirici önlem-
ler alınabilir. Kişi ve işletmelerin 
kredi taleplerinin karşılanabilmesi 
için bankaların kredi harcamala-
rına yönelik önlemler alınabilir. 
Zamanında alınan önlemler ve 
uygulamaya hızla geçilmesi doğru 
bir aksiyondur. Küresel piyasalar-
daki dalgalanma ve belirsizliklerin 
artırdığı riskler ülkelerin üretim 
zincirlerini ve uluslararası ticaret-
lerini olumsuz etkilediğinden, diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında, eko-
nomik daralma dönemini yumuşak 
bir geçişle atlatan ülkemizin, alınan 
önlemleri zamanında ve yerinde 
uygulamaya koyarak yaşadığımız 
bu ekonomik krizi de atlatacağımız 
kanısı ve ümidindeyim.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Üstün Dikeç
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‘HEDEF 6’DA 6’
1922 Konyaspor’un başarılı file bekçisi Kadem Burak Yaşar, Konya Yenigün Gazetesi’ne ko-

nuştu. Kadem, “İlk yarı uyum sorunu yaşadık. İkinci yarı ise takım olarak inandık. 
Çıkışımızda herkesin emeği var. Kalan maçlarda da hedefimiz 6’da 6 yapmak.” dedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
dele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da koronavirüs nedeniyle 
bireysel antrenmanlar sürüyor. Son 
haftalara kadar ligde kalma mücade-
lesi veren Yavru Kartal, ikinci yarıyla 
beraber yakaladığı seri sonucunda 
uçuşa geçerek. Ligde 13. basama-
ğa kadar yükseldi. İlk yarıda bir çok 
olumsuzluk yaşayan Yeşil-Beyazlı-
lar, ilk yarıyı küme düşme hattında 
tamamlamıştı. İkinci yarı itibariyle 
1922 Konyaspor’da köklü değişik-
likler yaşanmasının ardından Yavru 
Kartal’lar çıkışa geçti. Yakaladığı 
seriyle takımı yukarıya taşıyan Salih 
Eken ve ekibi ise bu süreçte büyük 
takdir topladı. 

Koronavirüs nedeniyle karantina 
döneminde neler yaptığını açıkla-
yan başarılı kaleci, “Kulübün bize 
gönderdiği program doğrultusunda 
idmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Evde devam ediyoruz. Ara ara koşu 
yapıyorum. İmkanlardan dolayı topla 
pek çalışamıyorum. Genel kuvvet ko-
ordinasyon çalışmalarını yapıyoruz. 
Olabildiğince de vücudu hazır tutma-
ya çalışıyoruz.” dedi.

İYİ BİR HAVA YAKALADIK
1922 Konyaspor’un genel perfor-

mansı hakkında da değerlendirme-
lerde bulunan başarılı kaleci, “İkinci 
yarıyla beraber çıkışa geçmemizin 
nedeni olarak Mesut Erçetin’in takı-
ma gelmesini söyleyebilirim. Ardın-
dan Salih Hoca ve ekibinin de takıma 
olumlu hava getirmesini söyleyebi-
lirim. İyi bir hava yakaladık. Kalite 
olarak zaten ortada bir kalite vardı 
ama birbirimize daha çok kenetlen-
memiz ve inanmamız gerekiyordu. 
Bunu sağladık. İkinci yarı da telafisi 
olmayan maçlara çıktık. Her karşı-
laşma riskti bizim adımıza. İlk yarı 
bir uyum sorunu vardı. Takım yeni 
kurulmuştu. Ancak ikinci yarı hem 
kendimizin hem takımın farkına var-
dık. O yüzden de iyi çalışarak sonu-
cunu aldık. Küme düşme hattından 
kurtulduk. Ligler başlaması halinde 
6 maç kaldı. Kalan 6 maçta da eli-
mizden gelen en iyi performansı 
sağlayarak ligi üst sıralarda bitirmek 
istiyoruz.” diye konuştu.

DAHA DA İYİ OLABİLİRDİ
1922 Konyaspor’daki genel 

performansı hakkında da konuşan 
Kadem Burak Yaşar, “Kendi perfor-
mansımdan konuşmayı çok sevmi-
yorum. Bura da önemli olan takımın 
başarısı. Takım olarak iyiydik. Ancak 
kendi performansımla ilgili bir şey 
söyleyeceksem daha iyi olabilirdi. 
Sezon genelinde iyi oynadığım maç-
lar var. Bocaladığım maçlarda var 
ancak daha da iyi olabilirdi.” ifade-
lerini kullandı.

YAŞIM İLERLEMEDEN YUKARIYA 
ÇIKMALIYIM

Gelecek hedeflerinden de bah-
seden 1922 Konyaspor’un başarılı 
file bekçisi, “Burada oynayıp ken-
dimi geliştirdikten sonra yukarılara 
çıkmak istiyorum. Şu an hedef Kon-
yaspor ancak bunu kademe kademe 
gerçekleştirmek gerekiyor. 1922 
Konyaspor, Konyaspor’un pilot takı-

mı olması da bizim için bir avantaj. 
Yaşımız çok geçmeden yukarılara 
tırmanmak istiyorum. Fakat aksi bir 
durum oluşursa da sırayla 1. Lig ve 
Süper Lig’e çıkmak istiyorum.” dedi.
KALAN MAÇLAR BİZİ İLERİYE TAŞIR

1922 Konyaspor’un ikinci yarı 
performansından ve ikinci yarıda 
takımda olan olaylar hakkında ko-
nuşan başarılı kaleci konuşmasına 
şöyle devam etti: “Öncelikle kalan 
maçlarda alabildiğimiz kadar puan 
almak istiyoruz. Bundan sonraki oy-
nayacağımız maçlar ve o maçlarda 
göstereceğimiz performanslar bize 
yansıyacak. Piyasamızı arttıracak 
düzeyde. Bunun için de en iyi şekilde 
performans göstermemiz gerekiyor. 
Oyuncu ve takım olarak göstereceği-
miz performanslar hem bizleri hem 
de takımı ön plana atacaktır. Ligi 
daha da yukarıda bitirirsek bizim 
avantajımıza olacaktır. İlk yarı ser-
gilediğimiz kötü performanstan son-
ra bu kısa sürede bu kadar gelişim 
gösterdik. Bu da yönetimin, teknik 
ekibin, futbolcuların, takım çalışan-
larının ne kadar bir arada olduğunu 
ve tüm takım olarak kenetlendiğimizi 
gösterir. Kalan 6 maçtan da en iyi 
performansı sergileyerek yukarı çık-
mak istiyoruz.” 

ÖNEMLİ OLAN KALICI OLMAK
Futbol kariyerini değerlendiren 

Kadem Burak yaşar, “Sarıyer’den 
Kasımpaşa gitmek güzel bir olaydı. 
Kariyerimde en önemli çıkışım şu 
an için o gösterilebilir. Ancak önemli 
olan Süper Lig’e gitmek değil orada 
kalıcı olmak. 2 sene Kasımpaşa’da 
oynadım ama yeterli forma şansı bu-
lamadım. Sonrasında Altınordu’nun 
pilot takımı olan Niğdespor’a gittim. 
Orada da yeterli forma şansı bulama-
dım. Ardından 1922 Konyaspor’un 
teklifinin beni tekrardan yukarıya 
taşıyacağını düşündüm. İnşallah 
burada göstereceğim performansla 
yukarıya çıkarım.” dedi.

STOPER OLARAK BAŞLADIM
Futbola nasıl başladığını ve on-

dan sonraki süreci anlatan Kadem, 
“Futbola mahallede başladım. Abi-
lerim futbol oynuyordu. Mecburen 

aralarında olmak için kaleye geçi-
yordum. Akabinde okul takımında 
futbola stoper olarak başladım. Ka-
leci olan abilerim vardı onları izliyor-
dum. Ardından kaleci olma isteğim 
gelişti ve kendimi kalede daha yete-
nekli gördüğüm için kaleye geçtim.” 
ifadelerini kullandı.

TERCİHİMİ YANLIŞ KULLANDIM
Kariyerindeki kırılma noktasın-

dan da bahseden 1922 Konyaspor’un 
kalecisi Kadem Burak Yaşar, “Ka-
sımpaşa’dan ayrıldığımda tercihimi 
bana teklif gönderen başka bir ku-
lüpten yana kullansaydım şu an daha 
farklı yerlerde olabilirdim. Oradan 
ayrıldığımda yeniden çıkışa geçerim 
diye tercihini Niğdespor’dan kullan-
dım ama olmadı.” diye konuştu.

BİLİNÇLİ ÇALIŞSINLAR
Genç oyunculara da tavsiyelerde 

bulunan başarılı kaleci, “Futboldan 
öğrendiğim bir şey varsa o da çalış-
maktır. Önemli olan çalışmak için 
çalışmamak bura da önemli olan 
bilinçli çalışmak ve ne yaptığını bil-
mek. İkincisi ise fedakarlık yapmak. 
Fedakarlık yaptığınızda bu işin her 
türlü ekmeğini yiyerek yükselebilir-
sin. Mücadeleci olmakta bura da öne 
çıkıyor.” ifadelerini kullandı. 

SPORLA İLGİLENİYORUM
Boş zamanlarında neler yaptığını 

da açıklayan Kadem, “Boş zaman-
larımız sezon itibariyle kısıtlı oluyor 
zaten ancak fırsat bulduğum takdirde 
boş zamanlarımda yine sporun için-
de şeyler yaparak kendimi geliştiri-
yorum. Konsol oyunu oynamıyorum. 
O konuda kendimi pek yetenekli ola-
rak görmüyorum.” dedi.

TUTUMLU DİYELİM
Takımdaki oyuncuları da tek 

kelimeyle özetleyen Kadem Burak 
Yaşar, “Takımdaki en hırslı ve en 
duygusal ismin Seddar Karaman ol-
duğunu söyledi. Takımda en neşeli 
ismi de açıklayan başarılı kaleci,  en 
neşeli ismin Celal Hanalp olduğunu 
vurguladı. Takımın genelinde takı-
mın en cimrisi olarak kabul edilen 
Can demir Aktay, hakkında da görüş 
belirten Kadem Burak Yaşar, Can’a 
cimri demeyelim de bu aralar tu-
tumlu desek daha doğru olur.” diye 
konuştu. 

MUSLERA’YI BEĞENİYORUM
Beğendiği futbolcuları da açıkla-

yan 1922 Konyaspor’un başarılı kale-
cisi Kadem Burak Yaşar, “Türkiye’de 
Muslera’yı yurt dışında ise Joe Hart’ı 
beğeniyorum.” İfadelerini kullandı.

KADEM BURAK YAŞAR KİMDİR
1995 yılında Rize’nin Pazar ilçe-

sinde dünyaya gelen Kadem Burak 
Yaşar, Profesyonel futbol kariyeri-
ne Sarıyer’de başladı. Sarıyer’de 4 
yıl boyunca Profesyonel bir şekilde 
oynayan Kadem Burak Yaşar, Sa-
rıyer’de gösterdiği performansın 
ardından Süper Lig temsilcisi Ka-
sımpaşa’ya transfer oldu. 2 sezon 
boyunca Kasımpaşa’da forma giyen 
Kadem, burada yeterli forma şansı 
bulamadı ve Altınordu’nun pilot ta-
kımı olan Niğdespor’a transfer oldu. 
Burada da istediği süreyi bulamayan 
başarılı file bekçisi, sezon başında 
1922 Konyaspor’a transfer oldu.
KARABACAK: TAKIMIN ÇIKIŞINDA 

PAY SAHİBİ
Spor yazarı Hüseyin Karabacak, 

1922 Konyaspor’un genç kalecisi 
Kadem Burak’ı değerlendirdi. Ka-
rabacak genç oyuncunun takımın 
çıkışında büyük pay sahibi olduğunu 
söyledi. İşte Karabacak’ın Kadem 
Burak değerlendirmesi;

Kadem Burak Yaşar, Sarıyer alt 
yapısından çıkıp Kasımpaşa’yı trans-
fer yapmış bir isim. Kasımpaşa’da, 
Türkiye Kupası maçlarında şans bu-
lan oyuncu. Aslında genç yaşta üst 

ligleri görse de, birçok şans gelse 
de, kaleci için en önemli olan şey 
sürekli oynamayı yakalayamadığı 
için sezon başı pilot takımımız 1922 
Konyaspor’a geldi. 1922 öncesi Al-
tınordu ile de sözleşme imzalayan 
Kadem, geçtiğimiz sezonu Altınor-
du’nun pilot takımı Niğde’de geçir-
di. Çok forma süresi bulamayınca, 
Altınordu ile sözleşmesini feshetti 
ve 1922 Konyaspor’un yolunu tuttu. 
Aslında 1922 Konya için iki mantıklı 
transfer yapılmıştı kale için. Potan-
siyeli yüksek ama potansiyelini ser-
gilemekte sıkıntı yaşayan iki genç 
kaleci. Birisi İsmet Yumakoğulları 
diğeri de Kadem Burak Yaşar. İs-
met’in avantajı Kadem’e göre daha 
fazla maç tecrübesi olması, oynama-
sındaki sürekliliği. Ama ilk yarıda alı-
nan kötü sonuçlar oynayan İsmet’in 
psikolojisini bozarken, hiçbir şekilde 
şans bulamayan Kadem’in de canı-
nı sıkmıştır diye tahmin ediyorum. 
İsmet ayrılınca kaleye bir hamle 
yapılmadı. Eldivenler kademe bıra-
kıldı. Ayrıca kaleci antrenörü Kaya 
Tarakçı’ya da lisans çıkarıldı. Bunun 
nedeni bence Kadem kötü giderse 
Kaya’ yı kaleye sokarız düşüncesiydi. 
Ama Kadem fırsatı iyi değerlendirdi 
ve takımının ikinci yarı yükselişinde 
pay sahibi oldu. 

Takımla uyumu, kişilik yapısı, 
arkadaşlarıyla ilişki de başarısına 
katkı sağladı. 25 yaşındaki kaleci, bir 
sezonda en çok forma şansı bulduğu 
süreci yaşıyor diyebiliriz. Özgüveni 
de oynadıkça kendisine geliyor ta-
bii. Gelecek sezonu sağlıklı geçirdi-
ğinde, forma şansı bulmakta sıkıntı 
yaşamadığında yeniden üst liglere 
göz kırpabilir. Ama bir kalecinin en 
büyük dezavantajı oynamadan geçen 
yıllarıdır. Kadem’in sağlam bir sezon 
geçirmesi şart. Bir de psikolojisini 
sağlam tutması lazım. Kalecilerin 
bu dezavantaja bağlı olarak psiko-
lojik anlamda kırılgan yapıya sahip 
olduğu gerçeğini unutmamak lazım. 
Zihinsel anlamda kendisini en güçlü 
konumda tutması lazım. Umarım 
Konyaspor’a fayda sağlayacak sevi-
yeye gelir.” n İLHAN ATLI
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Aytaç Kara:Hiç bu kadar uzun ara vermedik
Kasımpaşa’nın tecrübeli futbol-

cusu Aytaç Kara, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınından dolayı 
liglerin ertelenmesiyle ilgili, “İnsan 
sağlığı her şeyden önemli.” der-
ken, sürecin bir an önce atlatılması 
temennisinde bulundu. Lacivert-be-
yazlı takımda forma giyen 27 yaşın-
daki futbolcu, koronavirüs nedeniyle 
liglerin ertelendiği süreçteki çalış-
maları, bu sezonki performansı ve 
gelecek hedefleriyle ilgili açıklama-
da bulundu. Salgın nedeniyle liglere 
ara verildiğini hatırlatan Aytaç, “Şu 
anda memleketim İzmir’deyim. Ça-
lışmalarımı evde sürdürüyorum. Bu 
süreçte genelde evde kalıyoruz ve 
durumu takip ediyoruz. Evde antren-
man yapmaya çalışıyorum. İnşallah 
bu süreci en kısa zamanda atlatırız.” 
diye konuştu.

Aytaç Kara, futbolun tribündeki 
taraftarla zevkli olduğunu aktararak, 
“Tribünde taraftar olmadığı zaman, 
oynadığımız futbol bir şeye benzemi-
yor. Onlarsız biz de zevk almıyoruz. 
Burada hepimizin sağlığı çok önem-
li. Önemli olan bu süreci atlatmamız. 
Liglerle ilgili bir belirsizlik var. Biz de 
ne olacağını meraklı bir şekilde bek-

liyoruz.” ifadelerini kullandı. Evde 
çalışmalar yaptığına değinen laci-
vert-beyazlı futbolcu, “Evde yapılan 
antrenman sahadakiyle bir olmuyor. 
Sahada arkadaşlarınla takım ant-
renmanı yapmak bambaşka bir şey. 
Evde yaptığımız çalışmalar, sadece 
kilomuz, fiziğimiz ve sağlığımız açı-
sından önemli. Kondisyon antren-
manını evde yapamazsınız. Koşu 
bandım var. Onda koşuyorum ama 
yaptıklarım hiçbir zaman takım ant-
renmanının yerini tutmaz.” şeklinde 
görüş belirtti.

“İYİ BİR GİDİŞİMİZ VARDI”
Aytaç, sezonun ilk yarısı ile 

ikinci yarının ilk haftalarını iyi geçi-
remediklerini ancak son dönemde 
toparlandıklarını söyledi. Takımın 
devre arasında önemli bir değişim 
geçirdiğini hatırlatan tecrübeli orta 
saha oyuncusu, şöyle devam etti:  
“İlk yarıda çok iyi futbol oynadığımız 
dönemler oldu ama o sıralarda puan 
kazanamadık. Böyle bir şanssızlığı-
mız vardı. Devre arasında köklü bir 
değişim yaşadık. Bu takım için ekstra 
bir durum. Biz de bu değişim sonra-
sında uyum sürecinden dolayı ikinci 
yarıya sıkıntılı başladık. Son haftalar-

da uyum sürecini aştığımızı gördüm. 
Bu da saha içindeki oyunumuzla belli 
oluyor. Bir çıkış yakaladık. Fuat Çapa 
hocamızın da gelmesi değişimde et-
kili oldu. Saha içindeki oyunumuz ve 
mücadelemizle keyif veren bir takım 
olduk. İyi bir gidişimiz vardı. Son 8 
hafta kala ligler ertelendi. İnşallah 
her şey düzelir, biz de yakaladığımız 
çıkışı devam ettiririz.” Liglere verilen 
aranın sporcuları çok etkileyeceğini 
vurgulayan Aytaç, “Futbolcu 1 hafta 
oynamadığı zaman bile döndüğünde 
eksikleri oluyor. Oyuncunun hayatını 
futbolla ve antrenmanla geçirmesi 
lazım. Biz de böyle bir sürecin için-
deyiz. Tekrar başımıza gelir mi bil-
miyorum ama çok ekstra bir durum 
oldu. Hiçbir zaman bu kadar ara 
vermedik. Yaz tatillerinde bile en 
fazla arayı 1 ay verdik. Biz de dön-
düğümüzde buna göre çalışacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir süreci herkesin ilk kez 
yaşadığını dile getiren Aytaç Kara, 
“Hiç kimse böyle bir durumu bek-
lemiyordu. Son 8 haftaya girdik ve 
2 aylık bir süreç olacak. Ben de ilk 
antrenmanımızın ve ilk maçımızda-
ki performansımızın nasıl olacağını 

merak ediyorum. Zor ama bunu ilk 
aşacak takım yoluna iyi devam ede-
cektir.” şeklinde konuştu.
“A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK 

EN BÜYÜK HEDEFİM”
Aytaç Kara, A Milli Takım forma-

sı giymenin ve Avrupa’ya transfer 
olmanın en büyük hedefileri olduğu-
nu söyledi. Bu sezon iyi performans 
gösterdiğini aktaran Aytaç, “A Milli 
Takım forması giymek ve bir daha 
çıkartmamak en büyük hedefim ola-
cak. Her zaman hayallerim ve hedef-
lerim var. Bu sezon benim açımdan 
iyi geçiyordu. Performansımın üzeri-
ne koyarak devam etmek istiyorum. 
Bunun için mücadele ediyorum. Mil-
li formayı temsil etmek de bizim için 
her zaman gururdur.” açıklamasını 
yaptı. 

Avrupa’da Türkiye’yi temsil 
etmeyi çok istediğini de anlatan 
Kasımpaşalı futbolcu, “Avrupa’ya 
gitmek de benim çok büyük bir hede-
fim. Oraya gidip Türk bayrağını dal-
galandırmak benim için çok önemli. 
Bu duyguyu tatmak istiyorum. Bunun 
için çalışmalarım var. İnşallah bize 
de oraya gitmek nasip olur.” diyerek 
sözlerini tamamladı. n AA

Avrupa Ligleri’nin yanı sıra Süper Lig’in 
kaderi belirsizliğini koruyor. Dünyadaki bü-
tün spor organizasyonları durma noktasına 
gelmişken sezonların nasıl tamamlanaca-
ğı ise merak konusu. Bazı ülkelerde farklı 
bitirme senaryoları konuşulurken, UEFA 
geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir tavsiye 
mektubu ile liglerin oynanarak tamamlan-
ması için şartların zorlanmasını talep etti. 
Sezonların mevcut hali ile tescili ya da farklı 
bir formülü son seçenek olarak gören UEFA 
farklı tarihlerle ilgili çok sayıda senaryo ha-
zırladı.

FEDERASYON  HAZİRAN’I İŞARET ETTİ
UEFA’nın liglerin oynatılarak tamam-

lanması yönünde tavır alması Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nu da harekete geçirdi. İlk 
etapta Haziran ayı başında liglerin yeniden 
başlatılması öngörülürken sürecin gidi-
şatına göre tarih yeniden güçlenebilecek. 
Ancak bu tarihe kulüplerin uyum sağlaya-
bilmesi hiç de kolay değil. Haziran ayında 
başlayacak lig için kulüplerin en az 1 ay ön-
ceden sahaya inmesi gerekiyor.

KAYIP ÇOK BÜYÜK
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan 

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy sürecin 
beklendiği gibi gitmesinin çok da kolay 
olmadığını söyledi. UEFA’nın  oynanması 
gerektiği yönünde tavır aldığını hatırlatan 
Aksoy, “Liglerin bu şekilde tamamlanma-
sını ya da farklı bir senaryo ile sonuçsuz 
kalmasını istemiyorlar. Böyle bir durumda 
gelecek sezon oynanacak olan Avrupa Lig-
leri, Şampiyonlar Ligi gibi yüksek bütçeli 
organizasyonlar tehlikeye girecek. UEFA 
gelecek sezonu geç başlatma, transfer se-
zonunu uzatma gibi şartları zorlayarak yaz 
döneminde de olsa bu işi bitirmek istiyor” 
dedi.

DİĞER SENARYO DAHA SIKINTILI
Liglerin oynanmadan tamamlanması 

gibi bir ihtimalin çok önemli problemleri 
de beraberinde getireceğini belirten Aksoy, 
“Böyle bir senaryoya kimse hazır değil. Bu 
yüzden federasyonlar ve UEFA ne pahasına 
olursa olsun ligleri oynatmayı istiyor. Bel-
çika Ligi mevcut hali ile tescil edilince bu 
durumun önüne geçmek için yaptırım uy-
gulanması bile gündemde. Sıkıştıırılmış bir 
takvim ile ligin tamamlanması temennisi 
var’ ifadelerini kullandı. 

TEMENNİDE KALAN PLANLAMALAR
Konuşulan senaryoların temenniden 

öteye gidemeyeceğini belirten Aksoy, Bun-

dan 2 ay önce ne konuşuyorduk şu an ne 
konuşuyoruz. Bundan 2 ay sonra ne olacağı 
hakkında ise hiçbir fikrimiz yok. Bunlar te-
mennide kalan planlamalar. Federasyon 
Haziran başını işaret etti. Bunu gerçekleş-
mesi için kulüplerin en az 1 ay önceden 
sahaya inemsi gerekiyor. Nisan sonunda 
mevcut durumdan ne farklı olacak da biz 
antrenmanlara başlayacağız? Burası soru 
işareti?” diye konuştu.

HAZIRLIK KAMPI OLACAK
Kulüplerin normal maç hazırlıkları yeri-

ne yaz ve ya deve arası kampı gibi bir kamp 

dönemi geçireceğini belirten Aksoy, “2 ay 
toplu antrenman yapmamış oyuncuların 
yeniden hazır hale gelmesi çok kolay değil. 
Yeni bir kamp dönemi geçirecekler. Mevcut 
evde yapılan idmanlar sadece fiziksel geri-
lemeyi yavaşlatmak için” dedi.

Sözleşmesi sona eren oyuncular ile 
ilgili de UEFA’nın bir tedbir kararı alması 
gerektiğini belirten Aksoy, konuyla ilgili Ku-
lüpler Birliği’ne öneri sunduklarını, sözleş-
mesi sona eren oyunclar liglerin kaderi net-
leşmeden ayrılmaması gerektiğini belirtti.
 n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’in kaderi belirsizliğini koruyor. UEFA ve Avrupa’nın çatı birlikleri liglerin bir şekilde bitirilmesi yönünde 
tavır alırken, Türkiye Futbol Federasyonu Haziran başını işaret etti. Bu durumda ise takımlar Nisan ayı sonunda sahaya 
inmek zorunda. Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy konuşulan senaryoların temenniden öteye geçemeyeceğini söyledi

Konyaspor Simülasyon 
Ligi’nde çıkışını sürdürüyor

‘Amaç futbolcuların 
kilo almasını engellemek’

 Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi-
nin ardından Mackolik uygulaması ligi bir video oyunu 
ile sümule etmeye devam ediyor. Bu dönemde taraftar-
ları yalnız bırakmayan Mackolik, E-Spor Simülasyon Ligi 
adı altında bir lig başlattı. Koronavirüs nedeniyle dünya 
genelinde futbol organizasyonlarına ara verilirken. Sü-
per Lig’de askıya alındı. Mackolik’te, futbolseverlerin 
hasretini FIFA 20’de simülasyon usulüyle oynattığı 
maçlarla dindirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını 
nedeniyle Dünya’daki pek çok lig gibi Süper Lig’de erte-
lendi. Ancak Mackolik uygulaması futbolseverleri yalnız 
bırakmıyor. Ligde Fenerbahçe maçıyla haftalar sonra 
galibiyete uzanan temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
Simülasyon Ligi’nde de çıkışını sürdürüyor. Yeşil Beyaz-
lılar, çıktığı 3 karşılaşmada da yenilmedi. Söz konusu 
karşılaşmalarda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Anadolu 
Kartalı, Sivasspor ve Beşiktaş’la da 1-1 berabere kaldı. 
3 maçta 5 puan toplayan temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, 29. hafta itibariyle 31 puanla 13. sırada bulunu-
yor. Karşılaşmalar FIFA 2020 oyununda zaman standart-
ları gözetilerek otomatik maç motoru ile oynatılıyor. 
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Teknik Sorumlusu 
Hikmet Karaman, futbolcularının çalışmalarıyla ilgili yaptı-
ğı açıklamada, “Bu çalışmalar bir futbolcu için yeterli de-
ğil. Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını 
bir nebze önlemek” dedi. Yeni Malatyaspor’da futbolcular 
evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bir kısmı kulüp 
tesislerinde, bir kısmı ise ise evinde çalışan sarı-kırmızılı 
oyuncular bireysel antrenmanlarını video konferans yöne-
timiyle hocaları Hikmet Karaman ile de paylaşıyor. Teknik 
Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğ-
rultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcu-
lar teknik heyete günlük idman raporu sunuyorlar. Teknik 
Direktör Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada bireysel 
çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Tabi bu çalışmalar 
bir futbolcu için yeterli değil. Bizim buradaki amacımız fut-
bolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek. Yoksa ev ya 
da salon ortamında verimli bir antrenman durumu ortaya 
çıkmaz. Tabi durum ve şartlar şuan bunu gerektiriyor. Biz 
de elimizden geldiğince hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İnşal-
lah en kısa zamanda bu belirsizlik ortadan kalkar da biz de 
işimize bakarız. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla 
hazırlıklarımız sürdüreceğiz. Daha sonra TFF’nin vereceği 
karara göre çalışma programımıza yön vereceğiz” diye ko-
nuştu. n İHA
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3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 

(Covid-19) salgını Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un genç oyuncularını da 
vurdu. Yeşil Beyazlılar’da 20 yaş altında bulu-
nan 3 futbolcuya da sokağa çıkma yasağı geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 
önceki gün 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa 
çıkma yasağı getirdiği gibi 20 yaş altındaki 
vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirdi. 
Tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe 
ilerleten Covid-19 salgını spor camiasında lig-
lerin ertelenmesine neden olurken, bunun yanı 
sıra da 20 yaş altı futbolcuları da etkiledi. Bu 
durumdan ötürü İttifak Holding Konyaspor’da 
forma giyen kaleci Ozan Can Oruç (19), orta 
saha oyuncuları Ali Karakaya (17) ve Şener Ka-
ya’ya (16) sokağa çıkma yasağı geldi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün 
açıkladığı genelge şöyle: “Ülkemizin tamamın-
da daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız so-
kağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de ge-
tirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 
ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü 
gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençleri-
mizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol 

altına, karantina altına almak durumundayız. 
Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkın-
tıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. 
Amacımız, vatandaşlarımızın sadece çalışmak 
veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek 
için sokağa çıkmasını temin etmek, bunun dı-
şında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır.”

OZAN CAN ORUÇ KİMDİR?
26 Mayıs 2000 tarihinde İzmir’de doğdu. 

Futbol kariyerine Altınordu’da başladı. Altı-
nordu’nun alt yaş kategorilerinde forma giydi. 
Kaleci pozisyonunda oynamaktadır. Sezon ba-
şında ise Konyaspor’a transfer oldu.

ALİ KARAKAYA KİMDİR
1 Ocak 2002 tarihinde Isparta’da doğmuş-

tur. Futbol kariyerine Konyaspor’un altyapısın-
da başlamıştır. Orta sahada 6,8 ve 10 numara 
pozisyonlarında oynayabilmektedir. Sezon ba-
şında ise A takıma yükselmiştir.

ŞENER KAYA KİMDİR
1 Ocak 2003 tarihinde Bitlis’te doğmuştur. 

Futbol kariyerine Konyaspor’un alt yapısında 
başlamıştır. Sağ ve sol açıkta oynayabilmekte-
dir. Sezon başında ise A takıma yükselmiştir. 
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Haziran temennisi!
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