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Salgını tarladan 
uzak tutalım

Yeni bir dünya 
hazırlığı mı?

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk tarım takviminin 
zorunlu kıldığı toplu çalışmayı 
gerektiren fide dikimi, çapa 
gibi tarladaki işlere dikkat 
çekerek salgının tarımsal üre-
timi etkilememesi için tedbir 
alınmasını talep etti. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Turgutoğulları’nı anlattığı 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde 
koronavirüs’le ilgili çarpıcı 
açıklama yapan Dr. Mustafa 
Güçlü, “Korona ile dünya 
vatandaşlığına doğru gidişatın 
altyapısı hazırlanıyor. Pek çok 
kararlar alınacak ve bu kararlar 
da BM aracılığıyla uygulamaya 
sokulmaya çalışılacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Hızlı trende
karantina!

Kandil Gecesi 
camiler kapalı!

Konya-İstanbul arası 81303 
sefer sayılı Yüksel Hızlı Tren’de 
(YHT) koronavirüs paniği 
yaşandı. Konya’dan hareket 
eden trende bulunan Arap 
kökenli bir vatandaş, Eskişe-
hir’i geçtikten sonra fenalaştı. 
Koronavirüs şüphesiyle trenin 
ulaştığı Söğütlüçeşme durağı 
ve tren karantinaya alındı. 
Sağlık kontrolünün ardından 
yolcular bırakıldı. n SAYFA 6’DA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
koronavirüsün yayılma tehli-
kesine karşı camilerde alınan 
önlemleri zafiyete uğratacak 
davranışların ve ortaya çıkacak 
olumsuzlukların önüne geç-
mek için Cuma günü ve kandil 
gecesi cami ve mescitlerin 
kapalı tutulacağını ve Cuma 
namazı için sala da okunmaya-
cağını bildirdi. n SAYFA 14’TE

BİK İl Müdürü 
Mert’ten 
Yenigün’e ziyaret 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Otomobiller 
çarpıştı, 3 kişi 
yaralandı 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Başkan Saygı
‘evde kal’ 
çağrısı yaptı 
n HABERİ SAYFA 13’TE

AYD’den 
AVM’lerin
kapatılması kararı! 
n HABERİ SAYFA 14’TE

YEREL YÖNETİMDEN
KORONAVİRÜS AYARI

TEDBİRLER HAYATİ 
ÖNEM TAŞIYOR

BURUN TIKANIKLIĞI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram 
ve Karatay Belediyeleri, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı 
paketinin ardından ekonomik anlamda çeşitli 
tedbir ve destekleri hayata geçiriyor. Bu kap-
samda belediyelerin kiracılarının ödemeleri 2 

ay ötelenecek, KOSKİ su kesintisi yapmayacak.
 n SAYFA 3’TE

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) 

salgınına karşı alınan ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere 
Konya iş dünyasından destek geldi. İş dünyası 

tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığını 
söyledi.  n SAYFA 5’TE

Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı 
bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük 
önem taşıyor. Bunun dışında hangi yaş grubu 
olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. 

Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş olan mukoza 
tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanmasına 

karşı önemli uyarılarda bulunuluyor.
 n SAYFA 2’DE

Kadir Şeker 
için iddianame

Kız arkadaşını darbettiğini düşün-
düğü kişiyi engellemek isterken 
öldüren Kadir Şeker hakkında 
“haksız tahrik altında kasten 

öldürme” suçundan 12 yıldan 18 
yıla kadar hapis cezası istemiyle 

iddianame hazırlandı.  
n SAYFA 12’DE

Cezadan 
kaçamadı!

3 römorkla karayolunda tersten 
giden traktör sürücüsü, “Boşluğu 

buldum, araçların olmadığı zaman 
dönüş yaptım. Göre göre insan-
ların hayatını tehlikeye atmam” 
dedi. Şahıs, cezadan kaçamadı, 

römorklar da söktürüldü.  
n SAYFA 6’DA

e-ticarete dikkat!
Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, koronavirüsten dolayı son dönemlerde internet ortamında 
yapılan alışverişlerde artışlar yaşandığına dikkat çekerek güvenilir sitelerden alışveriş yapılması uyarısı yaptı

İNTERNET ALIŞVERİŞİ 
ARTMAYA BAŞLADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüsün olumsuz etkileri sürmeye devam 
ediyor.   Zorunlu olmadıkça dışarı çıkma-
yan vatandaşlar, evlerinde ve işyerlerinde 
Sağlık Bakanlığının 14 kuralına uymaya 
çalışıyor.  Yetkililerin “evden çıkmayın” 
uyarılarını dikkate alan vatandaşların bir-
çoğu ise alışverişlerini internetten gerçek-
leştiriyor.

GÜVENİLİR SİTELER 
TERCİH EDİLMELİ

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, artan internet alışverişleri 
noktasında uyarılarda bulundu. Herhangi 
bir mağduriyet yaşanmaması için güvenilir 
sitelerden alışverişi tavsiye eden Dinç, ay-
rıca e-alışveriş yaparken kişisel bilgilerin 
güvenliği açısından şahsi bilgisayarların 
kullanılmasının yararlı olacağını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE Mustafa Dinç
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Değerli Okuyucular,
Rahat nefes almak hayat kalitemizi yükseltir ve vücudumuzda 

oluşabilecek birçok olumsuz sonuçtan bizleri korur. Peki, rahat 
nefes almamız için hangi bitkiler bize destek sağlar? Gelin bu 
yazımda hep beraber buna göz atalım. 

İlk bitkimiz Nigella Sativa yani çörek otu;
Yapılan çalışmada Nigella 

Sativa’nın Alerjik rinit hastalarında semptomların ortadan kaldırılmasında, 
topikal kullanımının sistemik kullanımdan daha etkili olduğu gösteriliyor. 
Alerjik rinit ve solunum yolu rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak 
kullanılabiliyor.

Rinore, hapşırma, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, uyku iyileştirme 
ve koku duyu gelişimi gibi konularda topikal yani harici kullanımı sonucu 
iyileştirme ve destek oranları da oldukça yüksek.

Okaliptus yağı,  dekonjestan özelliği ile rahatlatıyor ve ferahlık veriyor.
Nane Yağı ise enflamasyonu gidermeye yardımcı oluyor, nemlendiri-

yor ve rahatlatıcı etkiye katkı sağlıyor.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…

Referanslar: Ref.:1-Nigefix KT 2-MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; ABDULSATAR, 
Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Anti-Inflam-
matory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and Anti-Allergy 
Agents), 2014, 13.1: 75-82. 3- Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84. 4- Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae 
in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9.  . MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; AB-
DULSATAR, Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. 
Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and An-
ti-Allergy Agents), 2014, 13.1: 75-82.. .Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84.. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae in 
the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9. ..KG Stiles. The Essential Oils Complete Reference 
Guide: Over 250 Receipes for Natural Wholesome Aromatherapy. Page Street Publishing 2017, 71-73.. MEAMARBASHI, Abbas; 
RAJABI, Ali. The effects of peppermint on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013, 10.1: 15.

İyileştirme Yüzdesi 
(Topikal Kullanım)

Rinore 100
Hapşırma 89,7
Burun Kaşıntısı 90
Burun tıkanıklığı 73,5
Uyku iyileştirme 73
Koku duyu gelişimi 39,7

...

Değerli okuyucular,
Bu hafta size çocuklarda görülen 

burun tıkanıklığı ve alerjik rinitten bah-
setmek istiyorum. Üst solunum yolu tı-
kanıklığı ve özellikle burun tıkanıklığı 
en sık karşılaşılan klinik problemlerden 
biridir. Burun tıkanıklığı; doğumsal 
veya edinilmiş anatomik bozukluklar, 
mukozal ödeme neden olan veya kitle 
etkisiyle burun pasajını tıkayan çeşitli 
hastalıklar nedeniyle meydana gelebilir. 
Fizyolojik değişikliklere bağlı olarak 
burun tıkanıklığı oluşabilmektedir veya 
enflamatuvar burun tıkanıklıklarında 
nazal mukozanın alerji ve enfeksiyöz 
ajanlar gibi sebeplere bağlı olarak enf-
lamasyonu söz konusudur.1

Allerjik rinit en sık rastlanan allerjik hastalıktır. 
Hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen 
hayat kalitesini düşürmekte, insanların çocuklarımızın 
okul başarılarını etkilemektedir. Rinit nazal mukozanın 
enflamasyonu olup burunda akıntı, tıkanıklık, kaşın-
tı ve/veya hapşırık gibi semptomlardan bir veya daha 
fazlasının görüldüğü durumdur. “International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC) raporla-
rında çocuk ve adölesanlardaki allerjik rinit prevelansı-
nın dünya çapında farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubu-
nun % 15’i etkilenirken, 13-14 yaş grubunun 1/3’ünün 
etkilendiğini belirtmektedir1. Allerjik rinit astıma sık 
eşlik etmesi ve zor kontrollü astıma yol açması nedeni 
ile ayrı bir önem arz etmektedir. Çocuklarımızda burun 
tıkanıklığı hissettiğimizde çözümü için aşağıdaki yö-
netmeleri uygulayabiliriz.

3 Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla evle-

rimizdeki hava nemini kaybediyor ve 
kuruyor, bunu önlemek için evinizi 
gündüz mutlaka 15 dk havalandırın, 
gece ise çocuğunuzun odasında hava 
nemlendirici difüzör kullanabilirsiniz, 
ya da odada ara ara elektrikli ısıtıcı ile 
su kaynatabilirsiniz. Suyun buharının 
oluşturduğu nem çocuğunuzun burnu-
nun kurumasına engel olacaktır. 

3 Şayet difüzör kullanacaksanız 
içine 1-2 damla okaliptüs veya nane 
yağı damlatabilirsiniz. 

3 Tıkalı olan burnun tuzlu su ile 
temizlenmesi; burun tıkanıklığının 
azalmasına ve mikropların temizlen-
mesine yardımcı olmaktadır.

3 Ayrıca alerjik rinit tedavisine destek olarak 
doktorunuza danışarak çörekotu yağını çocuklarınıza 
destek olarak verebilirsiniz. 

3 Gün içerisinde burun tıkanıklığı devam ediyor-
sa doktorunuza danışarak burun açıcı sprey kullanabi-
lirsiniz. 

Ben kızım doğduğundan beri burnuna hiç tuzlu su 
damlatamadım maalesef Ama kış başından beri kızımın 
odasında difüzör çalıştırıyorum, bazen sadece su ile ba-
zen de içine 1 damla okaliptüs yağı damlatıyorum, bu 
şekilde burnunu açık tutmayı deniyorum kesinlikle tav-
siye ediyorum, çünkü burun tıkanıklığı çocukta boğaz 
ve kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor..

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 

1.. Çocuklarda Alerjik Rinit; Handan Duman, Emi-
ne Dibek Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, İlknur Bostancı; 
Çocuk Dergisi 10 (2): 62-68, 2010
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Burnunuzu Hafifletin!
Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem taşıyor. Bunun dışında 
hangi yaş grubu olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. Burnumuzun içindeki mukoza tabakasının ve tüylü hücrelerin 

işlevlerini yerine getirebilmesi için burun içinin sürekli nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş 
olan mukoza tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanıyor. Peki bu duruma karşı nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalıyız?

Burun Tıkanıklığınız veya 
Tahrişiniz Var İse;
 • Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarının oluşma 
riski artar.
 • Günlük fiziksel aktivitelerde 
performans azalması görülür.
 • Geceleri horlamaya neden 
olarak uyku kalitesini düşmesine 
ve gün içinde yorgun hissetmeye 
neden olur.
 • Daha az koku almaya ve ses 
değişikliğine neden olur.

Burun Tıkanıklığına 
Nasıl Önlem Alabilirsiniz?
 • Alerjiniz varsa bunu kontrol edin. 
 • Burnunuz için nemlendirici kullanın. 
 • Yatağınızın baş tarafı daha yükseltilmiş bir şekilde 
uyuyun. 
 • Burnunuzu tahriş eden kirleticilerden, özellikle 
sigara dumanından uzak durun. 
 • Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. 
 • Enfeksiyonu olduğunu bildiğiniz insanlarla 
ilişkilerinizi sınırlamaya çalışın bu olmuyorsa 
bir takım önlemler alın. (el yıkamak, ortak 
havlu ve önlük kullanmamak).

 • Hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, sinüzit vs)   • Kirli, soğuk veya kuru hava  • Çevresel tozlar, sigara ve egzos dumanı

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

Sağlıklı, temiz, dolu dolu 
her nefes sağlıklı yaşamın 
olmazsa olmazı. Aldığımız her 
nefes, burnumuzdan geçerken 
ideal haline getirilerek iletilir 
ciğerlerimize. Bu nedenle 
burumuzun sürekli açık ve 
mukoza dokusunun sağlıklı olması son derece önemlidir. 
Burun içindeki tüyler, havayı mikro organizmalardan 
arındır.  Böylece burunda nemlendirilmiş, ısıtılmış, 
temizlenmiş hava akciğerlerimize iletilir. 

Burunun tıkalı olması ağız solunumu yapılmasına 
neden olur, ki ağızdan aldığımız her nefes, hastalıklara 
davetiye çıkarır. En önemli sorun üst solunum yollarındaki 
nemli mukoza yapısının kurumasıdır. Bu durum farenjit, 
bademcik enfeksiyonu gibi daha ağır sorunlara neden 
olur. Burundan rahat nefes geçişinin olmaması, orta kulak 

problemlerine de yol açabilir. Burun tıkanıklığı zamanla 
tat ve koku alma yetisini bozar, uzun süreli olursa, 
yorgunluk ve uyku problemlerine de neden olabilir.

Geniz eti, kıkırdak eğriliği gibi yapısal problemlerin 
dışında en sık burun tıkanıklığı nedeni alerjik rinittir. 
Alerjik rinit, burun mukozasının dış etkenlere maruz 
kalması ile oluşan reaksiyonlardan dolayı meydana gelen 
kronik bir hastalıktır. Burun içinde biriken salgılardan 
ve mukoza ödeminden dolayı tıkanma oluşur. Sık sık 
hapşırma, göz yaşarması, geniz akıntısı da alerjiye bağlı 
olarak eşlik eden bulgulardır. 

Alerjik rinit ve burun tıkanıklığının zamanla diğer 
organ ve sistemlerin de zarar vereceği ve hayat kalitesini 
düşüreceği bilinmelidir. Bu nedenle burun hijyenine dikkat 
edilmeli, gerekli önlemler mutlaka alınmalı, şikayetler 
uzun süreli ise bir hekime başvurulmalıdır.

Alerjik rinit hastaları, tetikleyici alerjenlerin 
bulunduğu ortalardan, sigara içilen ortamlardan,  klimalı 
ortamlardan, tozlu ortamlardan, evcil hayvanların 
bulunduğu ortamlardan ve koku veren ürünlerden uzak 
durmalıdır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı ve dengeli 
olması sağlanmalıdır.

Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Burnunuzu Hafifletmeye ve 
Sağlığınıza Destek Ürünler 
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 
Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin ardından ekonomik anlamda çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçiriyor

Altay: Bu zor süreçte 
esnafımızın yanındayız

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs (Covid-19) mücade-
lesine devam ediyor. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bütün dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs tehdidi karşısında 
Türkiye’de salgının etkilerinin en 
az şekilde hissedilmesi amacıyla 
Ekonomik İstikrar Kalkanı adı ve-
rilen ekonomi paketini açıklama-
sının ardından Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, bu zor süreçte devletimizin 
esnafın ve vatandaşın yanında ol-
duğunu bir kez daha gösterdiğini 
belirtti. Alınan tedbir ve destek 
kararlarının ülkemiz için hayırlı 
olmasını dileyen Başkan Altay, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak da vatandaşların sağlığı 
ve güvenliği için koronavirüsle 
etkin şekilde mücadele ederken 
ekonomik olarak çeşitli tedbir ve 
destekleri hayata geçirdiklerini 
söyledi. Başkan Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ilk etapta şu 
desteklerin uygulanacağı müjde-
sini verdi: “Belediyemizin kiracısı 
olan esnafımızın kira ödemeleri 2 
ay süreyle gecikme zammı olma-
dan ertelenecek. İçişleri Bakan-
lığımızın kararı ile iş yeri geçici 
olarak kapatılan kiracılarımızdan 
iş yerinin kapalı olduğu sürece 
kira tahsilatı yapılmayacak. Bu 
süreç içinde KOSKİ abonelerimi-
zin suyu hiç bir sebeple kesilme-
yecek. Okulların tatil olduğu dö-
nemden önce abonman yükleyen 
öğrencilerimizin eğitimin norma-
le dönmesiyle yükledikleri ücreti 
tekrar kullanmaları sağlanacak.”

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da birkaç 
gün önce yaptığı açıklamada, va-
tandaşa e-belediye sistemini aktif 
bir şekilde kullanmalarını tavsiye 
etmişti. Bir taraftan ilçe genelin-
de dezenfekte çalışmalarını hızlı 
bir şekilde sürdüren Selçuklu Be-
lediyesi, diğer yandan da belediye 
personelini koronavirüs konusun-
da eğitmişti. Önceki gün Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yaptığı Ekonomik İstikrar 
Kalkanı açıklamasının ardından 
Selçuklu Belediyesi de belediyeye 
ait olan iş yerlerinin kirasını erte-
lediklerini bildirdi. 

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş da, “Belediyemi-
ze ait gayrimenkullerde kiracı 
olarak ticari faaliyetlerini sür-
dürürken İçişleri Bakanlığımızın 
16.03.2020 tarihli genelgesi ge-
reği işyerlerini kapatarak faaliyet-
lerine ara vermek zorunda kalan 
müstecirlerimize destek olmak 
amacıyla, Belediye Encümeni-
mizin aldığı karar ile söz konusu 
işyerlerinden tekrar faaliyetlerine 
başlayıncaya kadar kira ve ecri-
misil alınmayacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

KARATAY’DA KİRA 
ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Dünyayı etkisi altına alan Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle Ka-
ratay Belediyesi, önemli bir ka-
rara daha imza attı. Ülkemizde 
de yaşanan Koronavirüs salgını 

süresince vatandaşların yanında 
olan Karatay Belediyesi, İçişleri 
Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler 
çerçevesinde iş yerleri kapanan 
kiracılar ile işyerleri açık olan es-
naflar konusunda da önemli ka-
rarlar aldı.
KARATAY BELEDİYESİ’NDEN ESNA-

FI RAHATLATAN KARARLAR
Karatay Belediyesi, Koronavi-

rüs tedbirleri kapsamında işyerle-
ri kapanan kiracılarından işyerleri 
kapalı olduğu süre boyunca kira 
bedeli almayacak. Yine Karatay 
Belediyesi’nin kiracısı olan ve 
işletmesi açık olan tüm esnafın 
kira ödemeleri de gecikme zammı 
yansıtılmadan 2 ay süreyle erte-
lendi.

ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediyesi’nin aldığı 
bu kararlar, esnaf tarafından bü-
yük takdir toplarken, konuyla ilgi-
li değerlendirmede bulunan Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
yaşanan salgın tedbirleri çerçeve-
sinde ilçe sınırlarında kapanan iş 
yerlerinin olduğunu hatırlatarak, 
bu süreçte üzerlerine düşeni yap-
maya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Bugüne 
kadar her zaman vatandaşlarımı-
zın, üreticimizin ve esnaflarımızın 
yanında olduk, bundan sonra da 
onlara destek olmayı sürdürece-
ğiz. Bu kapsamda da kiracımız 
olan esnaflarımız ile alakalı bazı 
kararlar aldık. Devletimizin açık-
ladığı Koronavirüs tedbirleri kap-
samında, işyerleri kapanan kiracı-
larımızdan işyerleri kapalı olduğu 

süre boyunca 
kira bedeli almayacağız. Yine ki-
racımız olan ancak işletmesi açık 
olan tüm esnafımız için de karar 
aldık ve onların da kira ödemele-
rini gecikme zammı yansıtmadan 
2 ay süreyle erteledik. Bu kararla 
hayatın her yönden zorlaştığı bu-
günlerde esnafımızın bir nebze 
rahatlamalarını sağlamak istedik. 

Devletimizin ve ekonomi yö-
netiminin alacağı yeni kararlar ve 
yaşanacak gelişmelere göre gele-
cekte yeniden bir değerlendirme 
de yapabiliriz. Ben bu vesileyle, 
salgın tehlikesi süresince tüm 
esnafımızın ve vatandaşlarımı-
zın ilgili bakanlıkların uyarılarını 
dikkate almalarını önemle rica 
ediyorum. İnşallah dayanışma 
ruhuyla bu süreci de hep birlik-
te atlatacağız” dedi. Öte yandan 
interaktif belediyecilik alanında 
önemli çalışmalar yürüten Ka-
ratay Belediyesi, Koronavirüs ile 
mücadele kapsamında vatandaş-
ların belediyeyle olan işlemlerini 
e-Belediye internet sayfası üze-
rinden yapması önerisinde bulun-
du. Bugüne kadar olduğu gibi bu 
süreçte de Karatay Belediyesi’nin 
sunduğu tüm hizmetlere internet 
üzerinden hızlı ve güvenli bir şe-
kilde erişebiliyor.

KARATAY BELEDİYESİ 
BİR TIK UZAKTA 

Karataylılar, www.karatay.
bel.tr adresinden ‘e-belediye’ bö-
lümüne tıklayarak kayıtlı beyanı, 
arsa rayiç bedelleri, inşaat mahi-
yet bedelleri, çevre temizlik tari-
feleri ile ilan-reklam tarifelerinin 

öğrenilmesi ve birçok ile birçok 
tahsilatın yapılmasının yanı sıra 
imar çapı gibi birçok işlemi daha 
gerçekleştirebiliyor. 

Söz konusu hizmetle ilçe ge-
nelinde bebek sahibi olan vatan-
daşlar, ‘Hoş geldin Bebek’ pro-
jesinden faydalanabilmek için 
internet sitesi üzerinden başvuru 
yapıyor. Yine e-imar sistemine 
kolayca ulaşabilen, imar projele-
rini de online olarak yükleyebilen 
vatandaşlar, ihale ve duyurular 
konusunda da her an bilgilendi-
riliyor. 

Karataylılar, internet sitesin-
de bulunan iletişim bölümündeki 
mesaj bölümünden yazacakları 
her türlü iletinin de belediyenin 
ilgili birim müdürlüklerine talep, 
şikayet veya öneri olarak düşerek 
hızlı bir geri dönüşe imkan sağlı-
yor.

TEKNOLOJİNİN TÜM 
OLANAKLARIYLA 

HEMŞEHRİLERİMİZİN 
HİZMETİNDEYİZ

Teknolojinin hayatı kolaylaş-
tıran tüm uygulamalarını Kara-
tay’da hayata geçirdiklerinin altı-
nı çizen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ise konuyla ilgili ola-
rak şunları dile getirdi: “Belediye-
mizi ilgilendiren birçok başvuru 
ile ödemeler, web sitemiz üzerin-
den yapılabiliyor. Bu çalışmalarla 
bir yandan bürokratik işlemleri 
hızlandırırken diğer taraftan bu 
salgına karşı vatandaşlarımızı dı-
şarıdaki temaslardan biraz dana 
uzaklaştırmış oluyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Koronayla mücadelemiz 
kararlılıkla devam edecek

TBMM Genel Kurulu’nda koro-
navirüs ile mücadele kapsamında 
yapılan çalışmalarla ilgili konuşan 
AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, “Alınan tedbirlerle çözüm 
odaklı yaklaşımları benimsiyor ve 
hayata geçiriyoruz. Devlet ve millet 
olarak koronavirüs ile mücadelemiz 
son derece şeffaf, kararlı ve akılcı 
bir şekilde devam edecek. Aldığı-
mız tedbirler, koronavirüsten daha 
büyüktür.” dedi. AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, TBMM 
Genel Kurulu’nda koronavirüs ile 
mücadele kapsamında yapılan ça-
lışmalar hakkında açıklamalarda 
bulundu. Çin’in Vuhan kentinde or-
taya çıkan koronavirüsün 125 ülke-
de görüldüğünü belirten Milletveki-
li Halil Etyemez, virüsün Türkiye’ye 
sirayetini en az düzeyde tutmak için 
çalışmaların gece gündüz sürdü-
ğünü vurguladı. Her türlü fikir ve 
önerinin değerlendirildiğini belirten 
Milletvekili Etyemez, alınan tedbir-
lerle çözüm odaklı yaklaşımların be-
nimsendiğini ve hayata geçirildiğini 
söyledi.

TEST MERKEZLERİ HİZMETTE
Virüsün ortaya çıkmasının ilk 

anından itibaren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak 
üzere hükümetin aldığı tedbirlerle 
virüsün 90 gün boyunca Türkiye’ye 
girişinin engellendiğini kaydeden 
Halil Etyemez, “İvedilikle oluştu-
rulan sağlık bilim kurulu ile gerekli 
tedbirler ve dünyadaki tüm geliş-
meler yakından takip edilmektedir. 
20 ülkeye uçuş yasağı uygulanmak-
tadır. Umre’den dönen ve yurtdı-
şından ülkemize getirilen vatandaş-
larımız, 14 gün kuralı çerçevesinde 
yurtlarımızda misafir edilmektedir. 
İçinde Konya’mızın da yer aldığı 
test merkezlerinin sayısını 5’ten 
24’e çıkarttık.” dedi.

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK
Bakanlıkların uygulamaları 

hakkında konuşan Etyemez, “Ti-
caret bakanlığımız, diğer bakanlık-

larla koordineli olarak bilim kuru-
lunun aldığı kararlar çerçevesinde 
çalışmalarını özenle yürütmekte-
dir. Maske ve eldiven başta olmak 
üzere, sıhhi malzemelerde ve gıda 
fiyatlarında yaşanan gelişmelerle 
ilgili gerekli önlemler alınmıştır. 
Fırsatçılara göz açtırmayan Bakanlı-
ğı’mız, her gün gerekli denetimleri 
yaparak usulsüzlüklere her türlü 
cezai müeyyideyi uygulamaktadır. 
Tarım Bakanlığı’mızın aldığı ted-
birlerle temel gıda ürünlerinin 
üretim, stok ve tedarik zincirinde 
sıkıntı bulunmamaktadır. Besici, 
yetiştirici, sanayici ve tüketicinin 
ihtiyacını karşılayacak yeterli mik-
tarda ürün bulunmaktadır. Mille-
timizi telaşa sürüklemeye çalışan, 
provakosyon yapan ve yalan bilgi 
içeren paylaşımlarla ilgili de Adalet 
Bakanlığı’mız mücadelesini yasalar 
çerçevesinde sürdürmektedir.” diye 
konuştu.

TEDBİRLER, 
VİRÜSTEN DAHA BÜYÜK

Devlet ve millet olarak korona-
virüs ile mücadelenin son derece 
şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde 
devam edeceğinin altını çizen Et-
yemez, “Vatandaşlarımızın müca-
delenin her safhasında gösterdiği 
hassasiyet, bizleri mücadelemizde 
cesaretlendirmektedir. Aldığımız 
tedbirler, yeni koronavirüsten daha 
büyüktür. Halkımızdan istirhamım, 
Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlı-
ğı’mızın yaptığı açıklamalara hassa-
siyetle uyması ve başka açıklama-
lara itibar etmemesidir.” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

BİK İl Müdürü Mert’ten Yenigün Gazetesi’ne ziyaret 

Selçuklu Belediyesi 
personeline korona eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) Kon-
ya İl Müdürü Ümit Mert ve Basın 
İlan Kurumu (BİK) Konya İl Mü-
dürlüğü personeli Bilal Özdemir 
Konya Yenigün Gazetesi’ne ziya-
rette bulundu. 

Ziyarette misafirlerle Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak ve muhasebe sorumlusu 
Abdullah Başyemenici ilgilendi. 
Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, BİK Müdürü Ümit 
Mert’e teşekkür ederek, çalışmala-

rında başarılar diledi. 
Ziyarette konuşan Konya Ye-

nigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, “Anadolu 

basını her zaman örnek olmuş-
tur.  Anadolu basının içerisinde de 

Konya Osmanlı döneminden bu 
yana milletin değerleri, sorumlu-

luk anlayışı ile yayınlarına devam 
ediyor. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak da ortak değerler adına ya-
yıncılık anlayışını sürdürüyoruz. 
Konya’nın kültürel, sosyal değer-
lerini yayınlarımız aracılığıyla dün-
yaya duyuyoruz. Yerel basının zor 
süreçten geçtiği bu dönemde Ba-
sın İlan Kurumu’ndan desteklerini 
daha çok bekliyoruz. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Konya’nın ya-
yıncılık alanına büyük katkılar sağ-
lıyoruz” ifadelerini kullandı. BİK İl 
Müdürü Ümit Mert de Konya Ye-
nigün Gazetesi’ne yayın hayatında 
başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi son za-
manlarda dünya çapında yayılan 
ve ülkemizde de tespit edilen ko-
ronavirüsten korunmak için perso-
neline bilgilendirme eğitimi verdi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın ilk koronavirüs vakasının 
ülkemizde de görüldüğü açıklama-
sının ardından ülke genelinde alı-
nan tedbirler kapsamında Selçuklu 
Belediyesi de çalışmalarına başladı. 

Selçuklu Belediyesi personeli-
ne koronavirüsten korunması için 
alınacak tedbirlerin bulunduğu bir 
eğitim programı düzenledi. Sel-
çuklu Belediyesi meclis salonun-
da düzenlenen eğitimde Kurum 
Doktoru Mahmut Alan personele 
koronavirüs hakkında bilinmesi 
gerekenleri anlattı. Koronavirüsün 

belirtilerinden, alınacak tedbirlere 
kadar personele eğitim verilirken 
personele genel temizlik konusun-
da titiz davranmaları ve temizlik 
kurallarına uyulması istendi. Ku-
rum Doktoru Mahmut Alan ülke 
olarak tedbirlerin azami ölçüde 
alındığını söyleyerek bireysel te-
mizliğin önemli olduğunu belirtti. 
Virüsten korunmak için el yıka-
manın önemli olduğunu söyleyen 
Doktor Alan, “Ellerimizi en az 20 
saniye boyunca yıkayarak dezen-
fekte etmemiz gerekiyor. Çünkü 
virüsün bulaşmasından ellerimiz 
kritik öneme sahip. Ellerimizi yı-
kama imkanımızın bulunmadığı 
zamanlarda ise alkol bazlı dezen-
fektanlar ya da limon kolonyası kul-
lanmalıyız” dedi. n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Mustafa Kavuş
Halil Etyemez

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Kılca
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Tedbir paketi ekonomimize önemli katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan Başkanlığında Çanka-
ya’da gerçekleştirilen koronavirüs 
toplantısında ülkemiz, Türkiye 
ekonomisi ve esnaf ve sanatkârlar 
adına çok kritik kararlar alındığına 
dikkat çeken Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, “Bu paket, ülkemizin krizden 
çıkma sürecine gireceği dönemler-
de oluşacak yeni şartlara karşı Tür-
kiye’yi ve insanımızı daha diri ve 
ayakta hazır olmasını sağlayacak 
bir tedbir paketi. 

SGK ve Bağ-Kur primlerinin 
Nisan, Mayıs ve Haziran ödeme-
lerinin 6’şar ay ertelenmesi, esnaf 
ve sanatkârımızın kamu banka-
larına olan kredi anapara ve faiz 
ödemelerinin asgari 3 ay ötelene-
cek olması ve gerektiğinde bunlara 
ilave finansman desteği sağlanma-
sı, asgari ücret desteği gibi tedbir 

paketinde yer alan hususlar Türk 
ekonomisine önemli katkı sağla-
yacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı önlemler paketinin esnaf 
ve sanatkârlarımızı önümüzdeki 
dönemde rahatlatacak önemli bir 
hamle olarak görmekteyiz. Bilindi-
ği gibi ülkemiz, ilk andan itibaren 
‘Küresel salgın’ sıfatını kazanmış 
olan koronavirüs tehdidine karşı 
ciddi bir politika izlemiş, gerekli 
tüm tedbirler alınmıştır. 

Bu bağlamda, yürütülen şeffaf 
ve akılcı politikalar sayesinde ülke-
miz virüsten en az etkilenen ülke-
ler sıralamasında birinci sırada yer 
almıştır. 

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaş-
kanımız başta olmak üzere Kon-
ya’mızın gururu Sağlık Bakanımız 
ve tüm Bakanlıklarımıza, Bilim 
Kurulumuza ve ilgili kurumlarımı-
za gösterdikleri yoğun gayretleri 
için teşekkür ediyoruz” dedi.

‘PAKETİN EKONOMİYE OLUMLU 
YANSIMASI ÖNEMLİ’

Ekonomik istikrar kalkanı pa-
ketinin ekonomiye yansımalarının 
önümüzdeki dönemde hissedile-
ceğini belirten Başkan Karabacak, 
“Şu an yaşanan ekonomik ge-
lişmeler ve zorluklar karşısında 
devletimizin bir destek paketi 
açıklaması fevkalade önemli. 100 
milyar TL civarındaki bu destek 
paketinin ekonomik etkisinin 300 
ila 350 milyar TL civarında olacağı 
öngörülmekte. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın açıkladığı ekonomik is-
tikrar kalkanı paketinin zor günler 
geçiren esnaf ve sanatkârlarımıza 
önemli ölçüde etkisinin olacağını 
tahmin ediyoruz. Yeter ki bankalar 
ve finans kurumları likidite konu-
sunda hassas davransınlar. Mağ-
duriyet yaşayan esnaflarımıza ilave 
ek desteklerin bankalar vasıtasıyla 
verilmesinin önemli olduğunu da 

belirtmek istiyorum” diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKANLARINA 

TEŞEKKÜR
Konya Büyükşehir Belediyesi 

başta olmak üzere, Meram, Sel-
çuklu, Karatay ve Kadınhanı Bele-
diye Başkanlarına esnaf ve sanat-
kârlara verdikleri destekten ötürü 
ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Ka-
rabacak, “Birliğimizce yapmış ol-
duğumuz müracaatlar neticesinde 
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine 
ait olan gayrimenkullerde kiracı 
olan esnafımızın kira ödemeleri 2 
ay süreyle gecikme zammı olma-
dan ertelenecek, İçişleri Bakanlığı 
genelgesine istinaden kapalı olan 
işyerlerinin kiraları ise kapalı oldu-
ğu sürece alınmayacak. Bu süreçte 
KOSKİ abonesi olan esnaflarımızın 
suyu kesinlikle kesilmeyecek. Es-
naf ve sanatkarlarımızın her za-
man yanında yer alan esnaf dostu 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Uğur İbrahim Altay’a, Me-
ram Belediye Başkanımız Sayın 
Mustafa Kavuş’a, Selçuklu Be-
lediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, Karatay Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya 
ve Kadınhanı Belediye Başka-
nımız Sayın Mehmet Badem’e 
esnaflarımıza verdikleri destek 
ve katkılarından dolayı teşekkür 
ediyor, millet olma bilincini her 
daim ortaya koymuş olan Esnaf ve 
Sanatkarımıza ilerleyen günlerde 
Belediyelerimiz dahil olmak üze-
re ilave ek desteklerin geleceğine 
de inancımız tamdır.” dedi. Baş-
kan Karabacak KONESOB olarak 
yaptıkları girişimcimler sayesinde 
borcu olan esnafların suyunu kes-
meyecek olan KOSKİ örneğinde 
olduğu gibi MEDAŞ ve ENERYA 
gibi firmaların da aynı hassasiyeti 
göstermesini beklediklerini sözle-
rine ekledi.n HABER MERKEZİ

Alınan tedbirler iş 
dünyasına moral oldu

Göç İdaresi, koronaya 
karşı sıkı tedbir aldı

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya İl Baş-
kanı Atilla Sinacı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Ko-
ronavirüs salgınının ekonomiye et-
kilerine yönelik açıkladığı tedbirleri 
değerlendirdi. 

Sinacı, Türkiye’nin koranavirü-
se en hazırlıklı ülke olduğunu be-
lirterek, “Hastalığın önlenmesi ve 
tedavisi için zamanında alınan ka-
rarlarlar sevindiricidir. Ülkemizin 
ve halkımızın sağlığı bakımından 
alınan tüm kararları sonuna kadar 
destekliyoruz” dedi. Başkan Sinacı, 
‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi-
ne yönelik de, yeni tip koronavirüs 
salgınına karşı alınan önlemlerin 
ekonomiye zarar vermemesi için 
hükümetin, iş dünyası ile de istişa-
re ederek kısa sürede tedbir paketi 
açıklamasının çok önemli olduğu-
nu belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Üretim ve istihdam sağlayan 
diğer işletmelerin bu süreçten 
etkilendiğini vurgulayan Başkan 
Sinacı, “Cumhurbaşkanımızın 

açıkladığı tedbir paketi üretim, ti-
caret ve istihdamın yara almadan 
devamını sağlayacaktır. Birlik ve 
beraberlik içinde bu süreci de atla-
tacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili 
kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz 
üye taleplerimizin karşılık bulması 
önemliydi. Paketin uygulanma sü-
recinde sorumlu kurum ve kuru-
luşlarca hızlı ve esnek davranılma-
sı, uygulama talimatlarının net ve 
anlaşılır hazırlanarak yoruma açık 
bırakılmaması bu sürecin başarılı 
bir şekilde ilerlemesini sağlayacak-
tır” ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZ DAHA 
FAZLA DESTEK OLMALI

KDV indirimleri, kredilerin er-
telenmesi ve asgari ücret desteği-
nin başta olmak üzere açıklanan 
maddelerin kısa vadede iş dünya-
sına moral olduğunu dile getiren 
Başkan Sinacı, sanayici ve esnaf-
ların darda kaldığı süreçte devle-
tin daha fazla destek vermesi ge-
rektiğini, koronavirüsün zararının 
iş dünyası ayakta tutularak azami 
orana indirilebileceğini sözlerine 
ekledi.n HABER MERKEZİ

TC. İçişleri Bakanlığı Konya 
İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin 
Buzcu, “Coronavirüs konusunda 
İl Göç İdaresi Müdürlükleri,  geri 
gönderme merkezleri, geçici ba-
rınma merkezleri ile kabul ve ba-
rınma merkezlerinde gerekli ted-
birler alınmıştır” dedi. 

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan İl Göç İdaresi 
Müdürü Zeki Afşin Buzcu, coro-
navirüsü konusunda İl Göç İdare-
si Müdürlüklerinin, geri gönder-
me merkezlerinin, geçici barınma 
merkezleri ile kabul ve barınma 
merkezlerinde tedbirler alındığını, 
bina ve eklentilerinde gerekli de-
zenfekte uygulamalarının devam 
ettiğini söyledi. 

Bunun yanı sıra İl Sağlık Mü-
dürlüğüyle iş birliği yapılan bir 
çalışma ile tüm personellere Ko-
ronavirüsü konusunda bilgilendi-
rilme yapıldığını dile getiren Zeki 
Afşin Buzcu, “Personelin ihtiyaç 
duyduğu eldiven, maske ve de-
zenfektanı tedarik ettik. İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne gelen ya-
bancı uyruklu vatandaşların sağlı-
ğı açısından da birçok tedbir aldık. 
Düzensiz göçmenlerin Geri Gön-
derme Merkezine alınmadan önce 
sağlık kontrollerinin sağlanacağı 
ön kabul alanları oluşturuldu. Ön 

sağlık kontrolleri gerçekleştirilen 
ve geri gönderme merkezlerine 
alınan yabancılar ayrı bölümlerde 
tutulmakla birlikte 14 gün boyun-
ca sınır dışı veya salıverme işlemi 
gerçekleştirilmeyecektir. Yaban-
cılar 14 gün boyunca İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından görevlen-
dirilen hekimler sayesinde takip 
edilecektir. Yüksek ateş ve öksü-
rük gibi rahatsızlıkları gözlem-
lenen yabancılar gecikmeksizin 
hastaneye sevk edilecek ve test 
sonuçları negatif çıkan hastalar 
geri gönderme merkezlerine tek-
rar kabul edilecektir. İl Göç İdare-
si Müdürlüğü olarak bu konudaki 
çalışmalarımız aralıksız devam 
edecektir” dedi.
 n HABER MERKEZİ

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, koronavirüsten dolayı son dönemlerde internet ortamında 
yapılan alışverişlerde artışlar yaşandığına dikkat çekerek güvenilir sitelerden alışveriş yapılması uyarısı yapıldı 

‘Güvenilir sitelerden 
alışveriş yapın!’

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüsün olumsuz etkileri 
sürmeye devam ediyor.   Zorunlu 
olmadıkça dışarı çıkmayan vatan-
daşlar, evlerinde ve işyerlerinde 
Sağlık Bakanlığının 14 kuralına 
uymaya çalışıyor.  Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer 
yetkililerin de zorunlu olmadıkça 
evden çıkmayın uyarılarını dikka-
te alan vatandaşların birçoğu ise 
alışverişlerini internetten gerçek-
leştiriyor. Bu nedenle son dönem-
lerde internet alışverişleri artmış 
durumda. Bu konuda herhangi bir 
olumsuzluk yaşamamaları için va-
tandaşları uyaran Tüketici Dernek 
temsilcileri, güvenilir sitelerden 
alışveriş yapma uyarısında bulunu-
yor. 

‘GÜVENİLİR SİTELERDEN 
ALIŞVERİŞ YAPILMALI’

Tüketiciler Birliği Konya Şube 
Başkanı Mustafa Dinç, son dönem-
lerde internet ortamında yapılan 
alışverişlerde artışlar yaşandığına 
dikkat çekerek vatandaşları uyar-
dı.  Başkan Dinç, “Vatandaşları-
mız alışverişleri öncelikle bilindik, 
daha önce alışveriş yapılmış yerler 
var ise oralardan alışveriş yapmayı 
tercih etmelidirler. İnternette bir 
ürünün fiyatına bakıldığında çok 
farklı o ürün ile ilgili fiyatlar çıkabi-
liyor. Bir sitede 1 Lira olan bir ürün 
diğer sitelerde 0,98 olabiliyor. Hiç 
bilinmeyen bir siteden bir alışveriş 
yapılırsa mağduriyetlerle ile kar-
şı karşıya kalınabiliyor. İstenilen 

ürünler yerine başka ürünler de 
gönderebiliyor. O yüzden arkasında 
bir deposu olan, bir ticaret kuruluşu 
olan bir e ticaret sitesinden alışve-
riş yapılmalı. Sipariş edilen ürünler 
mutlaka video ile açılmalı. Ürünün 
bozuk mu, sağlam olduğu tespiti 
sağlanabilir şu şekilde. Ambalajda 
bir sorun varsa kargodan alınma-
ması gerekiyor. Ambalaj paketinde 
bir sorun yoksa ürün bozuk ya da 
yanlış çıkmışsa bununla ilgili de 30 
gün içerisinde iade etme hakkı var.  
Satılan ürünlerde özellikle hijyenik 
ürünlerin sahte olup olmadığına 
dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

‘KİŞİSEL BİLGİSAYARLARDAN 
ALIŞVERİŞ YAPILMALI’

İnternetten alışveriş yapılırken 

kişisel bilgisayarlardan alışveriş 
yapılmasını öneren Dinç, şunları 
kaydetti,  “Tüketiciler, ürün veya 
hizmet satın almadan önce satıcı 
firmanın ticari unvanı ile özellik-
le iletişim bilgilerini bulmalı ve 
gerçekten böyle bir firmanın olup 
olmadığını araştırmalı, Satın alın-
ması düşünülen ürünün özellik-
leri hakkında araştırma yapılmalı, 
ürün hakkında kargo ve vergiler 
dahil toplam fiyatı ve özelliklerine 
dair detaylı açıklama yapılmamışsa 
ürünü almaktan vazgeçilmeli. Öde-
meye ilişkin birden fazla bankaya 
ait bilgiler bulunmuyorsa şüphele-
nilmeli, çekimser yaklaşılarak firma 
hakkında arama motorlarında şika-
yet araştırması yapılmalıdır. Banka-

lar bu tür ticaret yapan kişi ve ku-
ruluşlara pos cihazı verirken bir ön 
inceleme yapmakta, bazı durum-
larda teminat almaktadırlar. Kredi 
kartı bilgileri sanal ortamda payla-
şılmak yerine imkan varsa kapıda 
ödeme suretiyle sipariş verilmeli, 
teslim anında paket açılıp, ürün de 
görülerek ödeme yapılmalı, beğe-
nilmediyse teslim alınmamalı. Kre-
di kartı ile ödeme yapılacaksa SSL 
sertifikasına dikkat edilmeli veya 
tek kullanımlık sanal kartlar tercih 
edilmelidir. Tüketicilerin ürünün 
sitedeki toplam fiyatını görerek al-
maları gerekir. Gelen üründe her-
hangi bir sorun varsa bu durum 
teslim fişinde belirtilmeli, bunun 
belgelenmesini sağlayacak kayıt 
yaptırılmalı. Böylelikle ürün ile ilgili 
olarak yaşanacak mağduriyet azalır. 
Faturalar çift nüsha olarak düzen-
lenmeli, iade esnasında bir sureti 
ürünle birlikte gönderilmeli, diğeri 
muhafaza edilmeli. İnternette alış-
veriş yapılırken tüketiciler banka 
ve finansal bilgilerini korumak için 
herkesin kullanımında olan bilgi-
sayar yerine iş yerinde veya evdeki 
kişisel bilgisayarlarını tercih etme-
lidir. Her şeye rağmen güvenilir 
olmayan sitelerden alışveriş yapıl-
mış ve cayma hakkı kullanılmak is-
teniyorsa ürünü firmanın bildirdiği 
adrese göndermeden bedel iadesi 
güvence altına alınmalı. Aksi halde 
ödenen bedelin yanında o beğenil-
meyen ürün de elden çıkmış olur.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Dinç

Muharrem Karabacak
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Dünyanın her yerine nüfuz eden 
ve ciddi bir boyuta sahip corona virüsü 
tüm hayatımızı ele geçirmiş durumda… 
Açıkçası köşemde daha farklı edebi bir 
yazımı yayınlamayı daha çok isterdim 
lâkin zihnimiz de televizyon haberleri 
gibi hep son dakika olarak yaşamımızın 
her normal alanında da olsa bu virüsü 
düşünmemize ve tedirgin olmamıza se-
bep oluyor.

Bilimsel olarak açıklamasını, nasıl 
yayıldığını, belirtilerini, dünyadaki, ülke-
mizdeki son durumu anlatmayacağım. 
Herkes haliyle evlerinde olduğu için 
yakın takipte… Benim anlatmak istedik-
lerim farklı…

İnsan hiçbir şeyden memnun ol-
mayan, elindekinin kıymetini bilmeyen, 

hep şikâyetçi, nankör bir canlı… Neye 
sahip değilsek, neyi yapamıyorsak ona 
karşı arzumuz daha çok artmakta… 

Çalışmaktan, sabah erken uyan-
maktan, okula gitmekten genel itibari ile 
hepimiz memnunsuzduk. Bir gün geldi 
ki hepimiz evlerimizde kalmak zorunda 
kaldık! Bundan da sıkılıyoruz çünkü in-
sanız. Fakat…

Evinde kal! “Zamansızlıktan ya-
pamıyorum” dediğin ne varsa onlara 
yetecek bol bol zamanın var. Kitap oku, 
film izle, müzik dinle, ailenle ve çocuk-
larınla ilgilen… Belki bu durum kötü 
gibi görünse de eski aile ilişkilerini tekrar 
canlandırıp, bizleri birbirimize daha sıkı 
bağlayacak.

Evinde kal! Yapmak isteyip de “ça-

lışmaktan hep kaçırıyo-
rum” dediğin ibadetlerini 
dört dörtlük yapmaya ça-
lış. Bu alışmak için sana 
bir kapı. Her ne geliyorsa 
Allah’ın izni olmadan gel-
miyor. Unutma biz ardın-
da olan hikmeti ve hayrı 
bilemeyiz. 

Dünyanın çivisi çıktı. 
Buna birinin el koyması 
gerekiyordu. Kadınlar, 
çocuklar katlediliyor, zulüm görüyordu. 
Faiz, haksızlık, aldatmaca, hırs, bencillik 
artmıştı. Hepimiz dünyanın aldatıcı gü-

zelliğine o kadar kanmıştık 
ki; ahireti, asıl olan hayatı 
tamamen unutmuş du-
rumdaydık. Bu bir hatırlat-
ma. Evde düşünecek çok 
vaktimiz olacak. 

Hatalarını, yanlışlarını, 
ölümün aslında ensemiz-
de olduğunu hatırlamalı-
yız. Hayat, bizi tüm gös-
terişi ve aldatıcılığı içine 
hapsetmişti. Yoğunluk ve 

hep bir şeylere yetişme çabasından dü-
şünecek hiç vaktimiz kalmıyordu. 

Eskiler ne diye dua edermiş bilir 

misiniz? “Allah bizi toplasın.” derler-
miş. Ne güzel bir dua… Bir serabın 
ardında sürüklenirken Allah bizi topladı 
ve evlerimize, ailemize bağlanmamızı; 

kaybettiğimiz, unuttuğumuz güzellikleri, 
kıymetsizleştirdiklerimizi hatırlattı. 

Evinde kal! Bu bizler için düşünme 
ve farkına varma süresi… Allah’a yönel. 
Tedbir bizden, takdir Allah’tan… 

Israrla aklını kullanmaktan vazge-
çip, diğer insanların da hakkına girme. 
İnsanlar topluluk halinde, birbirlerinin 
gönlüne, evine, yardımına, sohbeti-
ne, arkadaşlığına, sevgisine sığınarak 
yaşarlar. Bizler tek başımıza olamayız. 
Yalnızlığın ne kadar da zor olduğunun 
farkına var. Çevrene daha güzel ve hoş-
görülü ol.

Elbet her gecenin bir sabahı, her 
kışın bir ilkbaharı var. Bu günler de ge-
çecek. İmtihanı güzel dersler ile bitirene 
ne mutlu… 

Dön de geçmişe bak. Şuan ki du-
rumun benzerlerini yaşayan insanlar 
ne yaptı da bunlar başına geldi? Ders 
çıkar ve çeki düzen ver kendine… Bir 
gün hepimizin yanımızda hiçbir şey gö-
türmeden gideceğimiz tek yerin neresi 
olduğunu tekrar hatırla. 

Yolumuzdan, yordamımızdan çok 
saptık. Evinde kal ki düşüneceğin ve 
farkına varacağın çok şeyinin olduğunu 
hatırla… Kendine de çevrene de zul-
metme. Bu bir tatil değil. Kıymet bilme 
süresi… 

Allah bizi toplasın.

EVİNDE KAL!

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere Konya iş dünyasından destek geldi. İş dünyası tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığını söyledi

İş dünyası destek veriyor 
Çin’de başlayan ve kısa sürede 

tüm dünyayı etkisi altına alan koro-
na virüs (COVID-19) salgınına karşı 
alınan ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından duyu-
rulan tedbirlere Konya iş dünyasın-
dan destek geldi. Konya iş dünyası, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından duyurulan ted-
birlere ilişkin bir açıklama yaparak 
alınan tedbirleri memnuniyetle 
karşıladıklarını ve zorlu süreci birlik 
içinde aşacaklarını vurguladı. TOBB 
Başkan Yardımcısı ve Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü , Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik ve MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk 
Okka  paketi Konya Yenigün Gaze-
tesine değerlendirdi 

‘ALINAN TEDBİRLER YERİNDE VE 
ZAMANINDADIR’

Alınan tedbirler yerinde ve za-
manında olduğuna dikkat çeken 
TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk de alınan tedbirlerin yerinde 
ve zamanında olduğuna işaret ede-
rek, “Dünya ve Türk ekonomisini 
değerlendirdiğimizde son yaşanan 

şartlarda Cumhurbaşkanımız ve 
hükümetimiz elinden geldiğince 
özel sektörün yanında olmuşlardır. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu 
zorlu sürecin nereye evrileceğinin 
tahmin edilmekte zorlanıldığı bir 
dönemde alınan kararlar iş dünya-
sına nefes aldırmıştır.” değerlendir-
mesinde bulundu.

‘İŞ DÜNYAMIZI RAHATLATACAK 
KARARLAR’

Konya Sanayi Odası Başkanı  
Memiş Kütükcü  , Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona-

virüsle Mücadele Eş Güdüm Top-
lantısı sonrasında açıkladığı destek 
paketinin iş dünyasını rahatlatacak 
kararlar içerdiğini belirterek, ha-
yırlı olmasını diledi. Tüm dünyanın 
gündeminde olduğu gibi, Türki-
ye’nin gündeminde de Coronavirüs 
olduğunu belirten Kütükcü, “Dev-
letimiz ilk günden bu yana yaptığı 
çalışmalar ve alınan tedbirlerle bu 
süreci başarılı bir şekilde yönetiyor. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan des-
tek paketi de bu süreçte atılmış 

önemli bir adımdır. Pakette yer 
alan; nakit akışı bozulan firmaların 
bankalara olan kredi anapara ve faiz 
ödemelerinin asgari 3 ay ötelenme-
si, ihracatçıya stok finansmanı des-
teği, asgari ücret desteğinin devam 
edecek olması, KGF limitinin 25 
milyar liradan 50 milyar liraya çı-
kartılması gibi kararlar iş dünyamı-
zı rahatlatacak kararlar olmuştur. 
Alınan kararlar ve açıklanan des-
teklerle ilgili uygulama detayları da 
hızlıca belirlenmeli ve iş dünyamız-
la paylaşılmalıdır. Ben devlet-millet 

işbirliğiyle, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın açıkladığı tedbirlere de azami 
ölçüde dikkat ederek bu süreci atla-
tacağımıza inanıyorum.”
ÇEVİK’TEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
ederek, “Koronavirüsle Mücade-
le Eşgüdüm Toplantısı sonrası 21 
maddelik ekonomik tedbirler için  
Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tay-
yip Erdoğa’a teşekkür ediyoruz. 
100 milyar liralık kaynak, korona-

virüsün olumsuz etkileri karşısında 
piyasalara nefes olacaktır” diye ko-
nuştu 

‘PAKET DEVLETİN İŞ DÜNYASININ 
YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ’

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı 
Ömer Faruk Okka ise Kovid-19 ile 
mücadelede herhangi bir eksikliğin 
olmamasının önemini vurgulaya-
rak, bunun yanı sıra iş dünyasının 
ve ticaretin canlı tutulmasının ge-
reğine dikkati çekti. Bu süreçte iş 
dünyasına verilecek desteklerin çok 
önemli ve kıymetli olduğunu dile 
getiren ve olağan dışı bir sürecin 
yaşandığını kaydeden Okka, “Zora 
giren firmalarımıza, satışları tahsi-
latları duran firmalarımıza devle-
timiz tarafından bu tür desteklerin 
verilmesi çok hayati. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 
Bu süreci hep birlikte mücadele 
ederek atlatacağız. Hem hastalıkla 
mücadele edip hem de iş hayatımızı 
sekteye uğratmadan yolumuza de-
vam edeceğiz. Bu açıklanan paket, 
iş dünyasına nefes aldırmıştır ve 
devletin, iş dünyasının yanında ol-
duğunun da bir göstergesidir.” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik Ömer Faruk Okka 

‘Tedbir ve bilinç, virüsten güçlüdür’ Selçuklu’da kar mesaisi sürüyor

Meram Belediyesi, dünyayı 
sarsan koronavirüse karşı, insanı-
mızı tehdit ettiği ilk andan itibaren 
önemli bir mücadele ortaya koydu. 
İlaçlama çalışmalarından tesislerin 
kapatılmasına, zabıta denetimleri-
nin artırılmasından web hizmetle-
rinin özendirilmesine kadar birçok 
açıdan virüsle mücadeleye destek 
verdiklerini belirten Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bizim 
tedbirlerimiz ve vatandaşlarımızın 
ortaya koyacağı bilinç ve hassasiyet-
le virüse karşı mücadeleyi el birliği 
ile kazanacağız” dedi.

Meram Belediyesi, tüm dün-
yayı sarsan koronavirüsün insanı-
mızı tehdit ettiği ilk andan itibaren 
bir dizi önlem ve çalışmayla ülkece 
verdiğimiz mücadeleye ilçe olarak 
önemli bir destek verdi. Dünya ile 
birlikte Türkiye’nin de önemli bir 
süreçten geçtiğine vurgu yapan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, bu süreci alınan tedbirler, 
vatandaşların bilinç ve hassasiyeti 
ile en kısa zamanda aşacaklarını ifa-
de etti. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın-
da hükümetin ve özellikle Sağlık 
Bakanlığının ülke adına önemli ça-
lışmaların altına imza attığını söy-

leyen Başkan Kavuş, Meram Bele-
diyesi olarak virüsün tehdit ihtimali 
ortaya çıkar çıkmaz bir dizi tedbiri 
tavizsiz olarak uygulamaya koyduk-
larını kaydetti. Öncelikle ilçe sınırla-
rı içinde bulunan sağlık ocakları ve 
okullar başta olmak üzere parklar, 
muhtarlık ofisleri, pazar yerleri gibi 
vatandaşların toplu halde bulun-
dukları yerler ile belediyeye ait te-
sislerin, kamu kurumlarının ivedi-
likle ilaçlanarak dezenfeksiyonunu 
yaptıklarını belirten Başkan Kavuş, 
“Tedbirler çerçevesinde, belediye-
mize ait gerekli tesislerimizi hızlı 

bir şekilde kapatarak üyelerimizin 
virüsle karşı karşıya gelmelerinin 
önünü aldık. Daha önce planlanan 
sosyal ve kültürel programları he-
men iptal ederek vatandaşlarımızın 
toplu bir şekilde bir araya gelmeleri-
ni önledik. Ayrıca kalabalık oluşma-
sına zemin hazırlayan cenaze taziye 
çadır hizmetine de ara verdik. Bele-
diye içinde yoğunluğu azaltma ve 
vatandaşımızın bu hizmetleri almak 
için evinden dışarıya çıkmalarını ön-
leyebilme adına onları web sitemize 
yönlendirdik.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi acil müda-
hale ekipleri son günlerde etkisini 
gösteren kar yağışı sebebiyle göre-
vinin başında.  Ekipler özellikle dış 
mahallelerde kar yağışı sonrası yol 
açma çalışmaları ile birlikte yollar-
da oluşabilecek buzlanma ve don 
olaylarına karşı önceden önlem 
alarak çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor.

Kış şartlarının kendini göster-
diği ve yer yer kar yağışlarının ol-
duğu Selçuklu’da belediye ekipleri 
oluşabilecek olumsuz durumlar 
için önlem alarak çalışmalarına 
devam ediyor. Belediye ekipleri 
Selçuklu’nun yoğun kar yağışı alan 
Kaleköy, Tepekent, Sızma ve Kara-
ömeler mahallelerine anında mü-
dahale ederek ulaşımda aksaklığa 
yer vermedi. 

Sorun yaşamamak için tüm 
tedbirleri önceden alan  Selçuklu 
Belediyesi oluşacak kar yağışı ve 

olumsuz hava koşullarına karşı İl-
çeye bağlı 72 mahalle de 68 araç 
ve 250 personelle görev yapacak. 
Fen işleri Müdürlüğü personeli-
nin kış boyunca sürdüreceği karla 
mücadele çalışmalarına Çevre Ko-
ruma ve Kontrol ve Park Bahçeler 

Müdürlüğü personelleri de destek 
verecek.Kar ve buzlanmaya karşı 
tedbirlerini önceden alan  Selçuklu 
Belediyesi çalışmalarını gelen talep-
ler doğrultusunda koordinasyonlu 
bir şekilde  titizlikle sürdürmeye 
devam edecek. n HABER MERKEZİ
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Akşehir’de uyuşturucu
operasyonu: 2 gözaltı

Yakalanmamak için iç 
çamaşırına saklamış

Aksaray’da uyuşturucu
ve silah operasyonu

Akşehir ilçesinde düzenle-
nen uyuşturucu operasyonunda 
2 kişi gözaltına alındı. Konya’da, 
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekipleri Antalya’dan Ak-
şehir’e yönelik uyuşturucu trafiği 
ile mücadele çalışmaları kapsa-
mında operasyon düzenledi. An-
talya’dan Akşehir’e uyuşturucu 
madde getirileceği bilgisinin edi-
nilmesi üzerine harekete geçen 
ekipler, Gazi Mahallesi Yalvaç 

Caddesi Yeni Antalya yolunda bir 
aracı durdurdu. Araçta ve içerisin-
de bulunan M.A. ve H.G. üzerin-
de yapılan aramada 10 gram me-
tamfetamin uyuşturucu madde, 1 
gram civarında kağıda emdirilmiş 
sentetik madde (LSD) ve uyuştu-
rucu madde kullanımına yönelik 
bong olarak adlandırılan alet ele 
geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar 
ifadelerinin ardından serbest bıra-
kıldı. n İHA

Aksaray’da uyuşturucu tacir-
lerine yönelik yapılan operasyon-
da gözaltına alınan bir kadının iç 
çamaşırında eroin maddesi ele 
geçirildi. Operasyon, 18 Mart 
tarihinde Aksaray - Konya kara 
yolunda gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, uyuşturucu madde 
ticaretini ve kullanımını önlemek 
amaçlı çalışmalar yapan İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 
uyuşturucu ticareti yaptığı iddia 
edilen 2 şüphelinin peşine düştü. 
O.E. (23) ve A.E. (21) isimli şüp-
helileri teknik ve fiziksel takibe 

alan NSM ekipleri yapılan takibin 
ardından yeterli delil ve bulgulara 
ulaşarak şüphelilerin bulunduğu 
otomobile Konya kara yolunda 
operasyon düzenledi. Gerçekleş-
tirilen operasyonda 2 şüpheli gö-
zaltına alınırken, A.E. isimli kadı-
nın üzerinde yapılan aramada iç 
çamaşırı içerisine gizlenmiş 10,44 
gram eroin maddesi ele geçirildi. 
Şüpheliler emniyetteki sorgusu-
nun ardından Aksaray Adliyesine 
sevk edilirken, O.E. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. A.E. isimli 
kadın ise mahkemece serbest bı-
rakıldı. n İHA

Aksaray’da bir otomobile ope-
rasyon düzenleyen polis, otomobil 
ve şüphelilerin kaldığı ikamet-
te yaptığı aramada uyuşturucu 
ve 2 adet ateşli silah ele geçirdi. 
Operasyon Aksaray - Konya ka-
rayolu üzerinde bir otomobile 
yönelik gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, 2 şahsın silahlı ola-
rak uyuşturucu madde ticareti 
yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun 
üzerine harekete geçen Aksaray 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi 
ekipleri isimleri belirlenen 2 şüp-
heliyi teknik ve fiziksel takibe aldı. 
Yapılan takiplerde yeterli delil ve 
bulgulara ulaşan NSM ekipleri 
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı 

ile operasyon için düğmeye bas-
tı. Aksaray Konya Karayolunda 
otomobile yönelik gerçekleştirilen 
operasyonda durdurulan otomo-
bilde bulunan sürücü Devrim A. 
(25) yanında bulunan İsa A. (43) 
gözaltına alındı. Şahısların üzerin-
de yapılan aramada 1 adet ruhsat-
sız tabanca ve 12 adet mermi ele 
geçirilirken, kaldıkları ikamette 
yapılan aramada ise 30 gram me-
tamfetamin uyuşturucu madde, 
1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet 
kurusıkı tabanca mermisi, 16 adet 
av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözal-
tına alınan 2 şüpheli emniyetteki 
sorgularının ardından çıkarıldıkla-
rı mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. n İHA

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsü, “Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım. 
Göre göre insanların hayatını tehlikeye atmam” dedi. Şahıs, cezadan kaçamadı, römorklar da söktürüldü

Kuralları hiçe saydı,
cezadan kaçamadı!

Aksaray’da trafik kurallarını 
hiçe sayarak 3 römorkla karayolun-
da tersten giden 70 yaşındaki trak-
tör sürücüsü polise yakalandıktan 
sonra, “Boşluğu buldum, araçların 
olmadığı zaman dönüş yaptım” di-
yerek kendini savundu.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray 
E-90 karayolunda yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, karayolunda 3 rö-
morkla seyrederek trafiği tehlikeye 
düşüren 70 yaşındaki Ali B. isimli 
42 L 3229 plakalı traktör sürücüsü, 
bir süre seyrettikten sonra kavşakta 
karayoluna tersten giriş yaptı. Kon-
ya istikametine giderken kavşaktan 
ters yola girerek Adana istikametine 
giden traktör sürücüsü hem kendi 
canını hem de diğer sürücülerin ca-
nını hiçe sayarak bir süre ters yoldan 
seyretti. 

Başka bir otomobilde bulunan 
yolcu tarafından traktör sürücüsü-
nün kuralları hiçe sayması anbean 

telefon kamerası ile kaydedilirken, 
traktör sürücüsünün ters yoldan 

gitmesi ve bir otomobili sol şeritte 
sıkıştırma anı telefon kamerasına 
yansıdı. Sürücülerin ihbarı ve MO-
BESE kameralarından traktörün ters 
yoldan seyrettiğini gören Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen 
harekete geçerek kısa sürede sürü-
cüyü yakaladı. 

Aksaray-Adana karayolu üze-
rinde yakalanan sürücü hiçbir şey 
olmamış gibi kendini savunurken, 
“Neden ters yola girdiniz?” sorusu-
na “Bilememiş olabilirim, oradan 
dönüş yaptım. Boşluğunu buldum, 
ondan sonra araçların olmadığı za-
man dönüş yaptım” dedi. 

İnsanların hayatını tehlikeye gir-
diğini ifade eden muhabire, “Göre 
göre niye atayım ki” diye cevap ver-
di. Traktör sürücüsüne ceza uygula-
nırken, römorkları da söktürülerek 
serbest bırakıldı. n İHA

Hızlı trende koronavirüs karantinası!

Konya-İstanbul arası 81303 
sefer sayılı Yüksel Hızlı Tren’de 
(YHT) koronavirüs paniği yaşandı. 
Edinilen bilgilere göre Konya’dan 
hareket eden trende bulunan Arap 
kökenli bir vatandaş, Eskişehir’i 
geçtikten sonra fenalaştı. Yüksek 
ateşi olduğu belirlenen vatandaşa 

müdahale edileceği sırada kaçmaya 
çalıştı ancak görevliler olaya müda-
hale etti. Vatandaşın durumu daha 
kötüye gidince durum yetkililere 
bildirildi. 

Trenin Söğütlüçeşme durağına 
kadar gitmesi talimatı verildi. Bu 
arda Söğütlüçeşme durağı tahliye 

edilerek karantinaya alındı. Trenin 
durağa gelmesiyle hiç bir yolcu dı-
şarı çıkarılmadı. Sağlık ekipleri yak-
laşık 400 kişinin bulunduğu trende 
sağlık taraması yaptı. Fenalaşan 
vatandaş gözlem altına alınarak 
sağlık ekiplerince hastaneye kaldı-
rıldı. Alınan ilk belirlemelere göre 

rahatsızlanan kişinin koronavirüs 
olmadığı belirtilse de sonuçların net 
olmadığı da gelen bilgiler arasında. 
Trenin alınan önlemlerin ardından 
yolcuları indirerek yeni yolcularla 
birlikte Konya’ya doğru hareket et-
tiği bildirildi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Aksaray’da iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2’si uzman çavuş 3 
kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya 
kara yolu Şehit Önder Güzel Polis 
Meslek Eğitim Merkezi Kavşağı’n-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray’dan Konya istikame-

tine seyreden B.Ş. (55) idaresindeki 
60 AAE 617 plakalı otomobil, kav-
şaktan çıkan Uzman Çavuş İ.Ç. (23) 
yönetimindeki 68 KF 505 plakalı 
otomobile yandan çarptı. Çarpış-
manın etkisi ile otomobil sürükle-
nerek menfeze düşerken kazada 
sürücüler ve Uzman Çavuş Y.C. 

(26) yaralandı. Otomobillerin hur-
daya döndüğü kazayı gören diğer 
araç sürücüleri durumu 112 Acil 
Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı 
merkezi tarafından olay yerine am-
bulans ve polis ekibi sevk edilirken, 
kısa sürede olay yerine gelen 112 
acil yardım ekipleri yaralıları am-

bulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırdı. Burada tedavi al-
tına alınan yaralıların durumlarının 
iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiple-
ri kazayla ilgili inceleme yaptı. Ka-
zayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
105. YILINI KUTLUYORUZ

NEVRUZ’LA BÜTÜNLEŞEN 
TÜRK DÜNYASI
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ya olmazdı. 
Bu ülkenin sınırları 

içinde yer alan Türk nü-
fus Rusya ile savaş halinde 
olacağımız için bize yardım 
edemezdi.

Doğu Cephesinde bu-
lunan Kazım Karabekir 
Paşa emrindeki 15. Kolor-
du Rusya da harpte olacağı 
için mütareke şartları gereği 
silahlarını teslim etmek zo-
runda kalırdı.

Çanakkale geçilse idi İstanbul beklenme-
dik bir işgale uğrayacak, Anadolu’da Milli Mü-
cadele için gerekli hazırlıkların yapılabilmesi 
için zaman bulunamayacaktı.

İngiltere ve Fransa zinde kalacak, özellik-
le sömürgelerindeki iç karışıklıklar meydana 
gelmeyecek ve bütün gücü ile Osmanlı üze-
rine çökecekti.

***
Çanakkale’de 18 Mart günü kazanılan bu 

büyük zaferden sonra geçen sürede bu cep-
hede dökülen şehit kanları üzerinde bir Nev-
ruz Çiçeği misali istiklal ve hürriyet çiçekleri 
açtı. 

Burada açan istiklal ve hürriyet meşalesi 
Nevruz Çiçeği misali bütün Anadolu’ya ya-

yıldı. Çanakkale adeta Türk 
Milleti için ikinci bir Ergene-
kon’dan çıkış oldu.

Türk Milleti tarih bo-
yunca Gün Dönümü, Yeni 
Gün “Yenikün, Yenkigün, 
Yeniyıl”, Teze Yıl, Cılgayak, 
Çilpazı; Ergenekon, Bozkurt 
Bayramı; Baş Bahar, İlkyaz, 
Ulu Kün adı altında kutladı-
ğı milli bayramını Çanakka-
le Cephesinde yetişen kah-
raman subayları sayesinde 

başlattığı Hürriyet Mücadelesi ile kutlamaya 
devam etti.

Çanakkale’de açan Nevruz Çiçekleri sa-
yesinde Türk Milleti tekrar özüne döndü. 100 
yıl sonra ilk defa geri çekilmedi. Kendisini yok 
etmek isteyen Haçlı Zihniyeti karşısında galip 
geldi, “yeter artık” dedi. 

18 Mart milletimiz için yeniden başlama-
nın, kötü gidişten iyi ve mutlu zamanlara ge-
çişin Gün Dönümü oldu.

Çanakkale’de düşmanın emellerini de-
nizin derinliklerine gömerek Türk Milletine 
yeniden yaşama umudu aşılayan şehitlerimi-
zi ve bu umudu 5 yıl sonra Milli Mücadeleye 
taşıyan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
anıyorum.

‘Tiryaki Sözleri’nin
GÖLGESİNDE

Ahmet 
Sevgi

 Hakîkî fazîlet itikâdımca cemiyyete fâideli işlerdir. Kâtibin 
fazileti kaleminden damlar, çiftçininki alnından terler.

(C. Şahabeddin)

GÖNÜL ALMAK
En faziletli iş cemiyete faydalı olmaktır,

Düşkünlere el uzatıp gönüllerini almaktır.
(Ahmet Sevgi)
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ÇANAKKALE ZAFERİ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Mart ayı Türk Milleti için şan, şeref ve 
gurur ayıdır. 

Çanakkale Boğazını geçerek 
Hasta Adam damgasını vurdukları Osmanlı 
Devletini haritadan silmek isteyen İtilaf Dev-
letlerine 18 Mart 1915 tarihinde vurulan dar-
benin 105. Yıl dönümünü kutluyoruz bu yıl. 

O dönemde dünyanın en güçlü devletleri 
olan İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazın-
dan geçerek hem Türkleri yok etmek hem de 
zor durumda olan ortakları Çarlık Rusya’sına 
yardım etmek amacı gütmektedirler. Ancak 
Hasta Adam olarak adlandırdıkları Osmanlı 
Devleti ilk günlerde özellikle Alman subay-
ların yanlış (kasıtlı) kararları sonrasında şöyle 
bir sendeler gibi olsa da sonra Türk subayların 
idareyi ele almaları ile kimliklerini hatırlamış-
lardır. Bu hatırlama sonrası gurur deryasına 
batmış İngiliz ve Fransız donanmasına “Ça-
nakkale Geçilmez” sözünü hatırlatmışlardır.

Bu hatırlatma sonrası Türkün kim olduğu 
ve iyi idare edilirse neler yapabileceği bütün 
dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. 

Çanakkale’yi geçemeyen düşman İstan-
bul işgalini 5 yıl sonraya ertelemek zorunda 
kalmış, yardım edemedikleri müttefikleri 
Rusya’da ise 1917 yılında Çarlık yıkılarak ye-
rine Komünist bir iktidar gelmiştir.

Beş yıl sonra olsa da İstanbul yine düş-
man işgaline uğramaktan kurtulamadı. Öy-
leyse Çanakkale’de yüz binler niçin şehit oldu 
sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabı Milli 
Mücadelenin içinde gizli…

Milli Mücadele tarihini iyi etüt eden biri-
sinin ilk karşılaşacağı gerçek bu mücadelenin 
ÖNSÖZÜNÜN Çanakkale Zaferi ile yazıldığını 
görecektir.

Çanakkale’de yazılan Önsöze bakacak 
olursak; Burada Milli Mücadeleyi başlatan 
kahramanların ön safta olduğunu müşahede 
ederiz. Burada Kurtuluş Savaşını veren kad-
ronun birbirlerine kenetlenmesini görürüz. 
Burada o güne kadar yenilmez armada olarak 
görülen İngiliz Donanmasının kuyruğunu ba-
cakları arasına sıkıştırıp kaçmasına vesile olan 
kahraman Türk askerinin inancını ve gücünü 
fark ederiz. 

Çanakkale Zaferi Türk Milletine Mondros 
Mütarekesi ve Sevr Anlaşması ile elinden alın-
mak istenen vatanını savunacak komutanları 
hediye etmiştir. Çanakkale Zaferi ile yıldızı 
parlayan komutanlar, Payitahtın işgalini beş 
yıl geciktirmişlerdir.  Bu gecikme sayesindedir 
ki Anadolu işgale karşı örgütlene bilmiş, ken-
disini yok etme çılgınlığına kapılmış olan Haçlı 
zihniyetine direnme gücü bulmuştur.

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de ya-
zılan ÖNSÖZ bu yönü ile okunabilirse zaferin 
önemi ve değeri bir kat daha artar.

Şayet Çanakkale Zaferi olmasa idi, düş-
man İngiliz ve Fransız Donanması hiçbir en-
gelle karşılaşmadan İstanbul’a ulaşsa ve ora-
dan Karadeniz’e geçse idi ne olurdu?

Kurtuluş Savaşı sırasında daha ülkesinde 
tam idareyi sağlayamadığı için bize düşman 
olmak yerine dost olmayı tercih eden bir Rus-
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
105. YILDÖNÜMÜ

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

Bugünlerde Çanakkale Zaferi’nin 105. 
yıldönümünü kutluyoruz. Tarihî şahsi-
yetlerimizi anmak yahut geçmişte ka-

zandığımız zaferleri kutlamak bizim için kadir-
şinaslıktan ziyade bir görevdir. Elbette maziye 
takılıp kalmayacağız. Yüzümüz geleceğe dönük 
olacak. Ama gözümüzü de geçmişten ayırma-
yacağız. Çünkü geçmiş bizim için bir aynadır. 
Bu aynaya bakarak zaferlerimizi de hezimetle-
rimizi de göreceğiz. Ve dün yaşadıklarımızdan 
ders alarak yarınlarımızı inşa edeceğiz…

Peki, Çanakkale Harbi’ne baktığımızda ne 
görüyoruz? Bu savaştan alacağımız ders nedir?

Öncelikle şunu belirtelim ki “Çanakkale Sa-
vaşı”nı tek başına ele alıp değerlendirmek doğ-
ru olmaz. Zira Çanakkale Savaşı, I. Dünya Har-
bi’nde savaştığımız cephelerden sadece biridir. 
Evet, Çanakkale’de bir destan yazdık ama diğer 
cephelerde aynı başarıyı gösteremedik. Esa-
sen göstermemiz de mümkün değildi. Biz en 
büyük hatayı I. Dünya Savaşı’na dâhil olmakla 
yapmıştık. Nitekim bizi savaşa sokan macera-
cı paşalar (Enver-Talat-Cemâl) kısa süre sonra 
durumun vahametini görmüş olacaklar ki İs-
hak Paşa’yı, görüşüne başvurmak üzere Bey-
lerbeyi Sarayı’nda gözetim altında tutulan sa-
bık (eski) padişah II. Abdülhamid’e gönderirler. 
II. Abdülhamid İshak Paşa’ya şunları söyler:

“Bu vaziyette artık benim verebileceğim 
bir fikir, tavsiye edebileceğim bir tedbir kalma-
mıştır. Zira bu zavallı devlet Harb-i Umûmî’ye 
(I. Dünya Savaşı) sürüklendiği gün münkariz 
olmuştur. (yıkılmıştır) Sizi bana gönderenler, 
harbe girmeden önce göndermeliydiler. Dün-
yanın karalarına ve denizlerine hâkim olan 
devletlerine karşı Almanya ve Avusturya ile 
birleşip ateşe atılmak, tarihin ender kaydettiği 
hatalardandır.”

 “Dün yaşadıklarımızdan ders alarak ya-
rınlarımızı inşa edeceğiz” derken geçmişte 
yaşanan olumsuzluklardan ders çıkararak aynı 
hatalara tekrar düşmemek gerektiğini vurgula-
maya çalışıyoruz. Fakat dinleyen yok. M. Akif 
haklı:

“Tarihi  tekerrür  diye  tarif  ediyorlar,
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
Çanakkale Zaferi
Diğer taraftan Çanakkale Zaferi elbette 

bizim için önemlidir. Allah muhafaza, Çanak-
kale’de mağlup olsaydık sanırım bugün Ana-
dolu’da başkaları olurdu. İşte bunun içindir ki 
Mehmet Akif, Çanakkale Muharebesi ile Bedir 
Savaşı arasında bir ilgi kurarak Mehmetçiğe 
şöyle seslenir:

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.”
Mehmet Akif’in, Çanakkale’de savaşan 

Mehmetçiği “Bedir”de savaşan “ashap”la kar-
şılaştırması basit bir benzetme gibi görünse de 
aslında şair yukarıdaki mısralarda büyük bir 
hakikati dile getirmektedir. Çünkü Müslüman-
lar o gün Bedir’de mağlup olsalardı müminlerin 
ocağı Medine düşer ve İslâm güneşi daha doğ-
madan batmaya mahkûm olurdu. Aynı şekil-
de, düşman Çanakkale’de o gün galip gelseydi 
başta İstanbul olmak üzere bütün Türk yurdu 
ve İslâm dünyası işgal edilecekti. Dolayısıyla, 
Bedir Savaşı ile Çanakkale Harbi arasında bir 
benzerlik olduğu muhakkak…

Meseleye bu açıdan bakıldığında Çanakka-
le Zaferi’nin önemi daha net görülecektir. 105 
yıl sonra Çanakkale Zaferi’ni kutluyor olmamız 
boşuna değildir. 

Zaferin 105. yıldönümünde Çanakkale 
şehitlerini rahmetle anıyoruz. Ruhları şad ol-
sun…
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TÜRKÜN BAYRAMI NEVRUZ: 
DÜN, BUGÜN

Her insanın yaşam boyu unutamaya-
cağı anıları vardır. O anılar ki, da-
marında akan kanla birlikte ruhuna 

işler, yaşadığı sürece onu terk etmez. Çocuk-
luk yıllarıma dair en sevdiğim, hafızamda 
korunan en kutsal anılar, Nevruz bayramı ile 
ilgili olan anılardır. Ailemizin Nevruz telaşı, ev 
temizlikleri, alınan yeni giysiler, her evde özel 
olarak pişirilen “şekerbura, paxlava, goğal” 
kokusu hala burnumda tütüyor. Bugün ül-
kemizde rahatlıkla kutlanan Nevruz bayramı, 
çocukluğumu yaşadığım Sovyetler Birliğin’de 
devlet çapında kutlanmıyordu. Büyüklerimize 
hep sorduğumuz sorular şimdi hala aklım-
da: “Neden yılbaşı televizyonlarda bayram 
gibi kutlanıyor, tatil oluyor, Nevruz ise yok?”, 
“Neden 1 Mayıs (İşçi ve emekçiler bayramı), 
9 Mayıs (faşizm üzerinde zafer bayramı), 23 
Şubat (Sovet ordusunun yaranma günü) bay-
ram, Nevruz ise bayram gibi kutlanmıyor?” 
Büyüklerden hep aynı cevap alırdım: “Nevruz 
bizim – Türklerin bayramı o yüzden”. Çocuk 
olduğumdan bu sözlerin manasını tam olarak 
anlamasam da, aile içerisinde kutladığımız 
bayram coşkusu bana yetiyordu. Yıllar son-
ra yaş ilerledikçe bu cevapda büyüklerimizin 
yürek ağrısını, kalp sızısını, üzüntüsünü an-
ladım. Herşeye rağmen, yasaklara, korkulara 
bakmaksızın, yıllar boyunca koruya bilmişler 
ebedi bayramımız – bizim Nevruzumuzu. Bu-
gün ana okul, ilkokul, universiteler, iş yerleri 
ve resmi dairelerde bayram törenleri: Nevruz 

etkinlikleri, kosa-kosa oyunları, el şenlikleri 
büyük coşku ile kutlanmaktadır. 

Nevruz’un Türklerde baharın gelişini, 
toprağın uyanışını ve yaşamı sembolize eden 
bayram gibi kutlanılması milattan önceye te-
sadüf ediyor. Nevruz Bayramı Kuzey yarım-
kürede baharın gelişi ile aynı güne denk ge-
liyor – 21 Mart. Geceyle gündüzün eşitlendiği 
bu günde Türkler tabiatın, doğanın uyanışını, 
yeni yılın başlangıcı olarak kabul etmiş, kut-
lamalar yapmışlardır. Uzun zaman din adam-
ları, tarikatlar Nevruz Bayramı’na dini libas 
giydirmeye çalışmış, bazen İmam Ali’nin hâ-
kimiyete geldiği günle bağdaştırmışlar. Fakat 
bayramın Arap hilafetinden daha önce kut-
lanıldığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Eski 
Türklerde “yengi gün”, “ulu gün” gibi hatır-
lanan Nevruzla ilgili eski klasik Doğu edebi-
yatında Ömer Hayyam’ın “Nevruzname”, 
Mahmud Kaşgari’nin “Divanü Lugati’t-Türk”, 
Firdovsi’nin “Şahname”, Nizami Gencevi’nin 
“İskendername”, Biruni’nin “Asar-el-baqiy-
ye” (“Geçmiş günlerin abideleri”) eserlerinde 
bahsedilir. Ebu Reyhan Biruni’nin eserlerinde 
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anlamını veriyor. Hem son (ilaxır) Çarşam-
bası, hem de Nevruz Bayram’ında tongalın 
üzerinden “ağırlığım, uğurluğum dökülsün 
bu ateşin üzerine” – diyerek atlarlar. Yüzük 
falına bakılıyor, yumurta dövüştürülüyor. 

Bayram sabahından başlayarak büyükle-
rin ziyaretine gidilir, kutlamalar, bayram coş-
kusu günlerle devam eder.

Nevruz Bayram’ının Azerbaycan’da kut-
lanmasının tarihi eskiye dayanıyor. 1920 yılı 
nisanına, yani Azerbaycan Kızıl ordu tara-
fından işgal olunanadek Nevruz büyük coş-
ku ve sevgiyle ile kutlanmıştır. Ömrünü 17 
ay yaşayan genç Azerbaycan Demokratik 
Cümhuriyeti (ADR) bayramı resmi şekilde 
devlet çapında kutlamıştır. Sovyetler Birli-
ğinde hâkimiyet milli dini bayramlara yasak 
koymuş, “Mübariz Allahsızlar İttifaqı” deni-
len birim bayram günlerinde halk içerisinde 
dolaşarak kutlama yapanları cezalandırırlardı. 
1953 yılı Stalin’in ölümü ile milli bayramlara 
“qayri-resmi” izin verilir. Rus halkı da kendi 
milli bayramlarını kutlamak amacı ile “kar-
deş halklara” milli bayramlarını kutlamaları 
için şans veriyor. İlk defa 1966 yılında Rusi-
ya çarın devrilmesinden sonra Hristianların 
yasaklanan Maslenitsa – kışın yolcu edilmesi 
bayramını kutluyor. Sovyet hâkimiyeti mart 
ayında Nevruz’un “Bahar Bayramı” adı ile 
kutlanılmasına izin verir. Azerbaycan ile bir-
likte Özbekistan da SSRİ’ye müracat ederek, 
Nevruz’un devlet çapında kutlanılması için 
başvuruda bulunmuştur. 1967 yılında ilk kez 
devlet seviyesinde bayram törenleri gerçek-
leştirilmiştir. 20 Mart Bakü’nün kadim Kız 
kulesi yanında el şenlikleri kutlanmaya baş-
lanmıştır. Gelin gibi süsletilmiş Bahar kızı bu 
şenliğe at üstünde gelmiştir.

Devlet yetkilileri, siyaset bilimciler o za-
man Moskova’nın jestinin siyasi amaçlarla 
alakalı olduğunu belirtiyor. SSRİ o dönem 
Türkiye ve İran’a yaklaşmaya meraklı oldu-
ğundan aralarında olan “soğuk savaşa” son 
koymak istemiş. İran’da yaşayan Azerbaycan 
şairi Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın milli-
yetçilik ruhunda “Haydarbabaya Selam” şiiri 
de o dönemde yazılmıştır. 

Bayram idi gece kuşu okurdu,
Adaklı kız bey çorabın tokurdu,
Herkes şalın bir bacadan sokurdu,
Ay ne gözel kaydadı şal sallamak,
Bey şalına bayramlığın bağlamak.
Şal istedim men de evde ağladım,

Bir şal alıb tez belime bağladım,
Gulam gile kaçdım, şalı salladım,
Fatma hala mene çorab bağladı,
Han nenemi yâda salıb ağladı.
Heyder Baba, Mirzemmed’in bahçası,
Bahçaların turşa şirin alçası,
Gelinlerin düzmeleri, tahçası
Hey düzüler gözlerimin refinde,
Heyme vurar hatıralar sefinde.
Bayram olub, kızıl palçık ezerler,
Nakış vurub, otağları bezerler,
Tahçalara düzmeleri düzerler
Kız-gelinin fındıkçası, henası,
Heveslener anası, kaynanası.
Bakıçının sözü, sovu, kağızı
İneklerin bulaması, ağızı,
Çerşenbenin girdekânı, mövizi
Kızlar deyer: “Atıl-matıl, çerşenbe,
Ayna tekin bahtım açıl, çerşenbe”.
Yumurtanı göyçek, güllü boyardık,
Çakkışdırıb sınanların soyardık,
Oynamakdan birce meğer doyardık,
Eli mene yaşıl aşık vererdi,
İrza mene novruzgülü dererdi.
Sonralar Nevruza yazılan onlarla şiir içeri-

sinde Şehriyar’ın şiiri öz samimiliği, hassaslığı 
ve canayakınlığı ile bu gün bile gündemden 
düşmemiştir.

M.Gorbaçov’un Qlasnost, Perestroyka 
(Yeniden kurma) döneminde milli bayramı-
mız kendi adıyla – Nevruz ile kutlandı. 1991 
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Nevruzla ilgili rivayetler ara ara yer alıyor. Ya-
zılarda Nevruz Bayramı’nın herhangi bir dini 
bayram değil, tabiatın, doğanın canlanması 
ile ve yeni mevsimin gelişi ile ilgili dünyevi bir 
bayram olduğu gösteriliyor. Azerbaycan folk-
lorunda nağıl, destan, efsane ve rivayetlerde 
Nevruz ve ondan önce dört haftada kutlanan, 
yaratılışı sembolize eden dört unsurla bağlı 
olan − Su, Ateş, Hava, Toprak – Çarşam-
ba’dan söz ediliyor. İlk Çarşamba havaların 
yavaş yavaş ısınmaya başladığı döneme denk 
geliyor. Havalar ısınır, çaylarda buzlar erir, 
evlerde Çarşamba suyu ile temizlik yapılır, 
şafak vakti akarsuyun üzerinden atlayarak 
“ağırlığım, uğurluğum şu sularla akıp gitsin” 
söylerler. Bununla da kaza bela, hastalıkların 
yeni yılda olmayacağı sevincini yaşarlar. Ateş 
Çarşamba döneminde güneş toprağı daha 
fazla ısıtmaya başlar. Herkes tongal denilen 
ateşler ve aile bireylerinin sayısına göre mum 
yakar. Hava Çarşamba’da ağaçlarda tozlanma 
başlar ve rüzgâr tomurcukların tozlanmasını 
sağlar. Dördüncü, yani son Çarşamba yılso-
nu Toprak Çarşambası olarak adlandırılır. 
Son Çarşamba’nın kendisinden önceki diğer 
üç Çarşamba’dan farkı coşkuyla, büyük ayin 
ve rituellerle donatılıyor olması ile alakalıdır. 
Çünkü Son Çarşamba mahiyet bakımından 
kendisinden evvelki üç Çarşamba’nın birleş-
tirilmiş – yekûnlaştırıcı şenliğidir. Bununla da 
eski yılın uğurlanması ve yeni yılın (Nevruzun) 
karşılanması yılın sonuncu Çarşambası’nın 
üzerine vuku bulur. Su Çarşambası ile doğa 
toprağı sulamış, Ateş Çarşambasında toprağı 
ısıtmış, Hava Çarşambasında doğa uyanarak, 
Toprak Çarşambasında ekin işleri ile devam 
etmiştir. Son Çarşamba’dan Nevruz Bay-
ram’ına kadar herkes mezarlığa, yakınlarının 
ziyaretine gider, obür dünyaya göç etmiş ya-
kınlarını yâd ederler. Nevruz’da kış mevsimini 
temsil eden Kosa ve baharı temsil eden Keçel 
(ve ya Keçi – ruzi, bereket sembolü) oyunu, 

mezhekesi ilgi ile karşılanır. Kafasında motal 
şapka, boynunda çınqırak, elinde kepçe kapı 
kapı dolaşarak birşeyler toplarlar: 

Koşa, Koşa, gelsene,
Gelib salam versene,
Çömçeni doldursana,
Kosanı yola salsana.
Nevruz’da beyaz, yeşil, kırmızı, lacivert 

renklerine boyanmış yumurtalar dört mevsi-
min sembolüdür ve barışın, bolluğun göste-
ricisidir. Özel olarak pişirilen tatlılardan goğal 
güneşin, şekerbura ayın, baklava yıldızların 
simgesidir. Nevruz sofrasının olmazsa olmazı 
semeni’dir. Önceden buğdayın tomurcuklan-
ması ile yeşil demet halini alan semeni hayat, 
yeniden doğuş, bereketi sembolize ediyor.        

Nevruz Bayram’ında güneşin batışı ile bir 
haraketlilik başlar. Gençler ve çocuklar kapı-
ların önünde papaq (şapka) atar, ev sahipleri 
onun içerisini tatlılar, çerez, şeker ile doldu-
rurlar. Şapka hiçbir zaman boş geri verilmez. 
Gençler, özellikle kızlar kulak falına çıkar, evde 
konuşulanlar gizlice dinlenir. Güzel şeyler du-
yulursa, “yeni yıl güzel haberlerle gelecek” 
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yılında Nevruz resmi bayram olarak geri dö-
nüyor. 2000 yılından 10 günlük tatille kutla-
malar devam ediyor. Bugün Nevruz Bayram’ı 
Azerbaycan’la birlikte, Türkiye, Almaniya, Af-
ganistan, Bosna, Hindistan, İran, Kazakistan, 
Mongolustan, Pakistan, Dağıstan, Tatarıstan, 
Tacikistan, Üzbekistan’da kutlanıyor. 

Nevruz 2009 yılından UNESKO tarafın-
dan maddi olmayan, manevi miras sırasına 
dâhil edilmiş, 2010 yılından ise BMT Genel 
Kurulunun 64. Oturumunda 21 Mart tarihi 
“Uluslararası Nevruz Günü” ilan edilmiştir. 

Bugünlerde Türk elleri Nevruz sevincini 
yaşıyor. Babalarımızın bize bin türlü zorlukla-

ra, yasaklara rağmen koruyarak bize armağan 
ettiği milli değerlerimizi gençlere miras bı-
rakmanın zamanıdır. Avrupalaşan gençliğin 
milli varlığımızı, kimliğimizi hatırlatan mane-
vi değerlerimizi sahiplenmenin vaktidir. Ba-
şaramazsak... Müzik aletlerimizi, müziğimizi, 
mutfağımızı, yazılı abidelerimizi sahiplenen 
eski düşman zamanı boşa harcamaz. Tarih 
bizi affetmez!

• İmam Ali İyun (Haziran) ayında haki-
miyyete gelmiştir.

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

GEÇMİŞTEN DERS ALMAK
Tarih bir ibretler aynasıdır; bak neler var, 
Geçmişten dersler çıkar ki olasın payidar.
                                         (Li-müellifihî)

Ahmet 
Sevgi
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Toplumları bir araya getiren, ortak hareket 
etmesini sağlayan değerler vardır. Bu de-
ğerlerden biri de -gece ve gündüzün eşit-

lendiği 21 Mart günü- baharın gelişini muştalayan 
Nevruz Bayramı’dır.

Nevruz Bayramı Türk coğrafyasında Navruz, 
Nevroz, Nevruz Köce, Noruz, Novruz; Yılsırtı (Cıl-
sırtı), Mart Dokuzu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, 
Yeni Gün “Yenikün, Yenkigün, Yeniyıl”, Teze Yıl, 
Cılgayak, Çilpazı; Ergenekon, Bozkurt Bayramı; Baş 
Bahar, İlkyaz, Ulu Kün, Gollu, Gutan, Saban Toy, 
Teyri Toy, Ulus Günü, Yazbaş gibi isimlerle bilin-
mekte ve her Türk toplumunda kutlanmaktadır.

Kutlanan bayram, kaynaklara göre M.Ö 8. 
yüzyıldan itibaren bilinmektedir. On İki Hayvanlı 
Takvim’e, Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Celali Tak-
vimi’ne ve Divanı Lügatit Türk’e göre 21 Mart günü 
takvim yılının başlangıcı ve ilkbaharın gelişi olarak 
kabul edilmektedir.

Yeni anlamındaki “nev” ve gün anlamındaki 
“ruz” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yeniden 
doğuşu, dirilişi ve canlanmayı ifade eden Nevruz 
farklı coğrafyalarda pek çok milletçe kutlanan ba-
harın, yeni yılın, varoluşun ve dirilişin bayramıdır.

Ergenekon Destanı’nda demir dağın eritilip 
geçit yapılmasıyla ve o kurtuluş gününün unutul-
mayıp her yıl 21 Mart’ta bir demir parçasının ateşte 
kızdırılıp örsün üstünde önce Hakan daha sonra 
beyler tarafından çekiçle dövülüp sonrasında bay-
ram yapılmasıyla, Türklerin yeniden tarih sahnesi-
ne çıkmasıyla Nevruz anlam bulur.

Nevruz; canlılığın, iyiliğin dirilmenin, güzelliğin, 
umutların bayramı ve bunların istenmesidir; insa-
nın ve doğanın bir araya gelmesi, yenilenmesi ve 
canlanan toprakla insanın tekrar uğraşmasıdır; ate-
şin üzerinden atlayan insanların ruhunu kötülükten 
arındırması ve yenilemesidir; kor hâlindeki demiri 
döverek atalarını hatırlamasıdır.

Özel günlerde ortak hareket eden toplumlar 
renklere farklı anlamlar ve değerler yüklemektedir. 
Nevruz’la ve baharla birlikte gökyüzü ve yeryüzün-
de olan değişim renk olarak sarı, yeşil ve kırmızıyı 
ön plana çıkarsa da Türk kültüründe ak, kara, mavi, 
mor ve pembe renkleri de önemlidir.

Sarı: Altının, alevin, güzün, dünyanın merkezi-
nin, gençliğin, tahtın ve devlet merkezinin simgesi-
dir. Coğrafi yön olarak merkezi ifade eder.

Yeşil: Bitkilerin, gençliğin, baharın, bereketin, 
bolluğun, dirilmenin, Hızır’ın ve İslamiyet’in simge-
sidir. Gök adıyla da coğrafi yön olarak doğuyu ifade 
eder.

Türkler Yenigün’ü iki doğa olayı ile başlatır. İlki 

gök gürlemeleri ve yıldırımlarla yağmurun yağma-
sı diğeri otların yeşermesi, bitkilerin canlanmasıdır. 
“Yaş” sözü ile hem ıslanan (yaşaran) hem de (yaşa-
rarak) yeşil rengi alan bitkiler kastedilmektedir.

Kırmızı (Al, Kızıl): Ateşin, duvağın, gülün, yü-
zün, canlılığın, yasakların, kanın, bayrağın, cesa-
retin, yürekliliğin, halkın ve ordunun simgesidir. 
Coğrafi yön olarak güneyi ifade eder.

Ak (Beyaz): Temizliğin, doğruluğun, gücün, 
adaletin, büyüklüğün, yönetimin, devletin simgesi-
dir. Coğrafi yön olarak batıyı ifade eder.

Kara (Siyah): karanlığın, toprağın, halkın, kışın, 
olumsuzluğun, uğursuzluğun, ciddiyetin, ölümün ve 
yasın simgesidir. Coğrafi yön olarak kuzeyi ifade eder.

Mavi: Gökyüzünün, sonsuzluğun, huzurun, ra-
hatın, nazara karşı koruyuculuğun simgesidir.

Mor: Karamsarlığın, rahatsızlığın, özgürlüğün, 
güzelliğin simgesidir.

Pembe: Mutluluğun, hayallerin, zarifliğin, 
utangaçlığın, masumiyetin simgesidir.

Nevruzda soğan kabuğu ve saman çöpleriyle 
haşlanan yumurtaların kırmızıya yakın renge bo-
yandığını ve bu yumurtaların çocuklara hediye edi-
lerek tokuşturulması sağlanır. Kırılmayan yumur-
tanın sahibinin istediklerine kavuşacağı düşünülür. 
Aşık kemikleri yeşil, sarı, kırmızı renklere boyanır 
ve bu aşıklarla da oyunlar oynanır.

Nevruzu kutlayan bütün milletler sarı, yeşil 
ve kırmızı renklerini kullanmakta ve bu renklere 
anlamlar yüklemektedir. Bu üç renk yan yana ve 
hükümdarlık sembolü olarak Göktürklerden Sel-
çuklulara geçmiş; Osmanlı asker teşkilatında ve 
sancaklarında yer almış ve de kırmızı zemin orta-
sında yeşile boyanmış çember içinde sarı sırma ile 
işlenmiş üç hilalin bulunduğu flama padişah sanca-
ğı olarak kullanılmıştır. Kırmızı-yeşil şeritli ve sarı 
renkli İstiklal Madalyası’nda da bu üç renk bir arada 
bulunmaktadır.

Türk kültüründe renklerle ilgili farklı anlamlan-
dırmalar bulunsa da Nevruz Bayramı’nın simgesi 
sarı, yeşil ve kırmızı renklerdir. Nevruz’da bu renk-
ler insanları ayıran değil, insanların Yenigün’de 
yeniden umutlanıp canlanmasına ve geçmişini 
düşünmesine yardımcı olan, yüzyıllardır kullandığı 
ana renklerdir.

BÜLENT 
ÇEVİK

NEVRUZ VE RENKLER
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güneş esasına dayanan 12 Hayvanlı Türk tak-
viminin uzun süre kullanılması hem de Celali 
Takviminin de güneş yılına dayanarak hazır-
lanması ve yılın ilk günü olarak 21 Mart olarak 
belirtilmesi Nevruzun Türk geleneklerine ait 
olduğunun delilidir.  Onun bir başka delili ise 
Nevruz, navrız kelimesinin 1074 yılında Kaş-
garlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi 
öğretmek gayesiyle hazırlanan Divan-ı Luga-
ti’t- Türk’te geçmiş olması Türk kültüründe 
bu geleneğin asgari 1000 yıllık bir maziye sa-
hip olduğunu gösterir. (2)

 Hoca nevruzla ilgili bir makalesinin deva-
mında kelimenin ismine bakarak bu adet ve 
geleneğin Türklere Farslardan geçtiğini iddia 
edenlere şu cevabı vermektedir: “Nevruzla 
ilgili en mühim iddia kelimenin Farsça olma-
sı dolayısıyla, Fars kültüründen Türk kültüne 
geçmiş bir unsur olduğuna dairdir.  Ancak 
Kaşgarlı Mahmut’un yaşadığı bin yıl öncesi 
duruma bakacak olursak İran-Sasanî Devle-
ti tarihten silineli 400 yıl geçmiş ve İranlılığı 
temsil edebilecek en küçük kültür unsuru ve 
siyasi güç kalmamıştır. 1040 Dandanakan Za-
ferinden sonra Selçuklu Türkleri, İran, Azer-
baycan, Irak ve Suriye’de hâkim olmuşlar, 
hatta 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu 
vatanlaştırmışlardır. Kaşgarlı’nın eserini ka-
leme aldığı yılları düşünecek olursak hiç bir 
siyasî gücü olmayan Farslardan kültür unsu-
ru alacak kadar bir beraberlikleri olmamıştır. 
Türklerin hâkimiyet kurdukları bu coğrafyada 
kendilerine tabi olan Fars ve Arap unsurlar-
dan bazı kelimeleri alıp kullandıkları bilinir. 
Ancak bu kelimelerin kullanılması, dillerinde 
olmadığı için değil, tabi unsurları daha kolay 

anlamaları ve idareye karşı ısınmalarını temin 
için olmuştur. Bir kelime ile büyük bir kültür 
unsurunun tamamına sahip olmaya kalkış-
mak, Fars kültürünün mahsulü gibi göster-
mek cehaletle dostluk kurmaya çalışmak olsa 
gerektir.

 Türk kültürünün en güçlü ananelerin-
den birisi olan Ergenekon’dan çıkışın Nevruz 
ile bağlantısı, onu yine Türk yapısına götü-
rür. Ananeye göre Ergenekon’dan çıkış 21 
Mart’tır. Türk milleti bu kurtuluş ve çıkışı 
geleceğe ümitle bakan “Yeni gün” olarak ad-
landırmıştır. Yukarıda zikrettiğimiz üzere Yeni 
Gün’ün Farsça karşılığı olan Nevruz’un kulla-
nılması Farslara kendi ananelerini sevdirme-
leri içindir. Zaten Türk yapısındaki Nevruz’un 
muhteva ve mana zenginliği Fars ve Afgan 
kültüründe görmek mümkün değildir.

Nevruz, Türk kültür yapısında yalnızca bir 
takvim başlangıcı veya yılbaşı olarak görül-
mez. Onun kazandığı muhtevanın yapısında 
ayrıca bir bayram, bir umudun başlangıcı, bir 
dini ve manevi muhteva, bir adetler ve ana-
neler zinciriyle yaratılanın en güzeli insan ve 
çiçeklerin en güzeline ad oluşu da vardır.

Nevruz veya Navrız şekillerinde kullanı-
lan bu kelime kültürümüzde yalnız değildir. 
Hemen onun kadar kullanılan Yeni gün veya 
Gün Dönümü tabirleri de vardır…”(3)

Sergey Grigoviç Agacanov’ da “Selçuk-
lular” adlı eserinde Gazneliler’de tabi devlet-
lerden ve beyliklerden alınan yıllık vergilerin 
haricinde Nevruz (yeni yıl) ve mihrigan (gece 
ile gündüzün eşit olması) bayramlarında onlar 
saraya içerisinde eyerleriyle birlikte Arap atla-
rı ve binek katırlarının bulunduğu çeşitli hedi-
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ANUŞ 
GÖKCE

NEVRUZ’LA BÜTÜNLEŞEN
TÜRK DÜNYASI

Nevruz bütün Türk Dünyasında kutla-
nan milli bir bayramdır. Daha sonra 
Türklerle ilişkide bulunan kavimler 

de bu bayramı benimsemişler ve kutlamaya 
başlamışlardır.

Nevruz kelimesi Farsçadır. Yeni gün an-
lamına gelir. Türklerin tarih sahnesine çık-
tıklarından beri kullanılan 12 Hayvanlı Türk 
takviminin ilk ayının ilk günü yeni yıl olarak 
kutlanır. Bu takvimin ilk yılı sıçan yılıdır ve bi-
rinci ayı 21 Mart’ta başlar.

1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından 
yazılan Divan-ı Lugati’t Türk’te Pars kelimesi-
ni açıklarken Türk takvimin nasıl oluştuğuna 
dair bilgi verir. Buna göre Türk hakanların-
dan birisi kendisinden birkaç yıl önce geçmiş 
bir savaşı öğrenmek istemiştir. Yapılan toyda 
savaşın yapıldığı yıl tam tespit edilememiş. 
Hakan kurultayda “Biz bu tarihte nasıl yanıl-
dıksa bizden sonra gelecek olanlar da yanıla-
caklardır. Öyle ise biz şimdi göğün 12 burcu 
ve 12 ay sayısınca her yıla birer ad koyalım. 
Sağışlarımızı(Süt sağmak) bu yılın geçmesiy-
le anlayalım. Aramızda unutulmaz bir andaç 
olarak kalsın” dedi. Ulus, hakanın bu önerge-
sini onayladı.

Bunun üzerine hakan ava çıkar. “Yaban 
hayvanlarını Ilısu’ya doğru sürsünler!” diye 
emreder. Bu büyük bir ırmaktır. Halk bunları 
sıkıştırarak suya doğru sürer. Bu hayvanlar-
dan avlarlar. Bir takım hayvanlar suya atılırlar. 
12’si suyu geçer. Her geçen hayvanın adı bir 
yıla ad olarak takılır. Bu hayvanlardan birincisi 
sıçgan (sıçan) imiş. İlk önce bu hayvan geçtiği 
için senenin başı sıçan yılı denilmiş. Bundan 
sonra sırasıyla geçen hayvanların ismi yıllara 
verilmiş:

 Ud yılı: öküz yılı; Pars yılı: Pars yılı; Tavış-
kan yılı: Tavşan yılı; nek yılı: Timsah yılı; Yılan 
yılı: Yılan yılı; Yund yılı: At yılı; Koy yılı: Koyun 
yılı, Biçin yılı: Maymun yılı; Takagu yılı: Tavuk 
yılı; İt Yılı: Köpek yılı; Tonguz yılı: Domuz yılı.

Türkler bu yılların her birinde bir hikmet 
var sanarak onunla fal tutarlar, uğur sayarlar. 
Söz gelimi Ud yılı girdiğinde savaş çoğalırmış. 
Çünkü öküzler birbiriyle vuruşurlar, tos ya-
parlar. Takagu yılında yiyecek çok olur. Ancak 
insanlar arasında karışıklık çıkarmış; çünkü 

tavuğun yemi tanedir. Taneyi bulabilmek 
için çöpleri, kırıntıları birbirine karıştırır. Tim-
sah yılı girdiğinde yağmur çok yağar, bolluk 
olurmuş çünkü timsah suda yaşar. Domuz yılı 
girince kar ve soğuk çok olur, kargaşalık çıkar-
mış. Böylece Türkler her yıl bir şey olacağına 
inanırlar. Türklerde haftanın yedi gününün 
adı da yoktur; çünkü hafta denilen şey İslam-
lıktan sonra bilinmiştir. 

Ayların adlarına gelince şehirlerde Arapça 
ad kullanılır. Göçebe olan ve Müslüman bu-
lunmayan Türkler yılı dört ayrıma bölerek her 
üç aya bir ad verirlerdi.  Yenigün (Nevruz) den 
sonra ilkbahara “oğlak ay”, sonra “uluğ oğlak 
ay” derler. Çünkü bu ikinci zaman diliminde 
oğlak büyür. Bundan sonra “uluğ ay” denir. 
Çünkü bu parça yazın ortasıdır. Yeryüzünde 
nimet bolarır, hayvanlar büyür, süt çoğalır.  
(1) Dördüncü ay ise zemheridir. ,kış ayıdır. Yı-
lın en soğuk aylarıdır.

Nevruz kelimesinin kökenine bakarak bu 
geleneğin Farslardan Türklere geçtiğini savu-
nanlar vardır. Ama şu bir gerçektir ki Nevruz 
kelimesi Türkçeye girmeden önce Türkler 21 
Mart’ta Yengi kün, Yangı kün adıyla ilkba-
harın gelişini, bolluk bereketin çoğalmasını 
kutlamışlardır. Havaların ısınması, oğlakların 
doğmasını, tabiatın yeşermesini bir bayram 
havasında kutlamışlardır. 12 Hayvanlı Türk 
takviminden sonra Büyük Selçuklu Sultanı 
Melihşah’ın Eski Türk Takviminden mülhem-
le hazırlattığı güneş yılı esasına dayalı Celali 
Takvimini n başlangıç günü de 21 Mart’tır.  
Bu takvim Melihşah’ın ölümünden sonra kal-
dırılmıştır. Melihşah’ın ölümünden sonra za-
ten devlet içinde karışıklıklar baş göstermiştir. 
Bu da gösteriyor ki Türkler Güneş yılına ait 12 
Hayvanlı Türk Takvimini uzun süre kullan-
mışlardır. 

Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Nevruzla ilgili bir 
makale kaleme almış ve Nevruzunun Türk 
kültüründe kökleri çok eskilere dayanan bir 
gelenek olduğunu dile getirmiştir. Ona göre, 
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yeler sunulduğunu yazmaktadır. (4) 
Türkler Anadolu’ya geldiği vakit eski adet 

ve göreneklerini devam ettirmişlerdir. Mesela 
Demirci’de Ergenekon’dan çıkışı temsilen örs 
dövüp kente Demirci adını vermişlerdir.

Nevruz, Osmanlı Devletinde İmparatorlu-
ğun son dönemlerine kadar kutlanmıştır. Prof. 
Dr. Yusuf Halaçoğlu “Osmanlılarda Nevruz 
Kutlamaları” adlı bir makalesinde Nevruz’un 
bütün Türk dünyasında kutlandığını belirttik-
ten sonra Osmanlı Devletinde de kutlandığını 
devletin vergi sistemini Nevruz- ı nısf-ı evvel, 
son bahar da da nevruz-u nısf-ı sani olarak iki 
taksit halinde düzenlendiğini ifade etmekte-
dir.  Halaçoğlu Osmanlı Türk Devletinde Nev-
ruzda yapılan hazırlıkları ve eğlenceleri şöyle 
anlatmaktadır: “ Yeni yılın başlangıcı olarak 
kabul edilen bu günde eğlenceler tertip edi-
lir, sarayda olduğu gibi halk arasında da ecza-
nelerde yapılan ve Nevruziye denilen macun 
rağbet görür, en azından bunu elde edeme-
yenler tarafından tatlı yenilirdi. Bu macundan 
yemenin kuvvet ve şifa verici bir tesiri vardı. 
Kendi usul ve ananelerine göre bunları kayna-
tıp suyunu içerler, yüzlerini yıkarlardı.

Saray haricinde Nevruzdan birkaç gün 
önce eczacılar, kulplu küçük çay bardaklarına 
veya fincanlara, terkibi kendilerince bilinen 
bir macun doldurup, tanıdığı müşterilerine, 
mahallenin kibar ve zenginlerine gönderir-
lerdi. Bu hediyeleri alanlar, buna karşılık ço-
ğunlukla bir gümüş Mecidiye bahşiş verirler 
ve eczacı çıraklarını sevindirirlerdi. Eczacıdan 
gelen Nevruziye ve yedi sin (heft- sin)yani 
Arapçadaki sin harfiyle başlayan süt, simit, 
sükker, salep, sirke (sir), soğan, semek (balık) 
veya sefercil(ayva) bir tepsiye konulup evin 
efendisi önüne getirilir, evde mevcut olanlar 
da tepsinin etrafına iki diz üstüne otururlardı. 
Evin efendisi bu malzemelerden birer fincan 
ve tabak ile herkese dağıtır ve gün dönümü 
saati geldiği vakit buyurun hitabıyla önce ma-
cundan, sonra diğerlerinden birlikte alınır, 
evin efendisi senenin saadetle geçmesi için 
uzunca bir dua yapar, eller öpülür ve merasim 
sona ererdi. Macun yenir yenmez üstüne su, 
gül veya limon şerbeti içmek adettendi. 

Her sene yılbaşı olan Nevruz’da Vezir-i 
azamla vezirler, eyalet valileri ve belirli bazı 
devlet adamları tarafından padişah’a hediye-i 
Nevruzi’ye adıyla donamış atlar, murassa si-
lahlar, pahalı kumaşlar ve sair hediyeler ve-

rilirdi. 
Nevruz’da her sene takdimi kanun olan 

“rikabiyye pişkesi” dolayısıyla birinci ve ikin-
ci mirahur, büyük ve küçük ahur kethüdaları, 
arpa ruznamçecisi, arpa kâtibi, saraçlar kâtibi, 
mirahur-ı evvel kethüdası ve kâtibi gibi has 
ahur erkânına hilatler giydirilirdi.

Hekimbaşılar her sene Nevruz’da çeşitli 
terkiplerden Nevruziye ismi verilen kırmızı 
renkli ve kokulu bir macun yaparak Nevruz 
gecesi bunları porselen kaplar içerisinde önce 
padişah, şehzade, sultanlara, kadın efendilere, 
veziriazama devlet ricaline takdim ederler, 
buna karşılık çeşitli hediyeler alırlardı…”(5)

İlk Osmanlı Vakanüvisti Mustafa Naima 
Efendi, Nevruz ve nevruz pişkeşi hakkın-
da bizlere bilgi vermektedir. Hanedandan 
Ayşe Sultanla evli olan İpşir Paşa’nın Sada-
tert pişkeşi ile nevruz pişkeşini birleştirerek 
hükümdar IV. Mehmet’e sunduğu hediyeler 
hakkında şu bilgileri vermektedir:  “Nevruz-u 
Sultani Cemadiyel ula’nın badel gurup şems- 
evvel hamele(koç burcu) tahvil edip Nevruz 
oldu. Tali-i sal-i mizanın yirminci derecesi idi.
(Terazi burcu) Şemş- müşteri zöhre-i Utarit 
cümlesi sabi’ide ki burç intihadır vaki olmakla 
ahkâm-ı helak vüzera ve muteberan, ağayan 
ve harem-i has deyü istihraç (sonuç çıkarma)
etmişlerdi. Ve Zuhal-i sani aşerede,  Sünbü-
lede Merih salisde kavsde  beynlerinde tebi’i  
nazırı  olmakla hanedandan  kadim ve bü-
yut-u ekabir  bir garet ve yağma oluna diye 
yarışmışlar idi.  Vezir kanun üzere  Nevruziye 
pişkesi ile sadaret pişkesini cem edip birden 
irsal eyledi. Bir semend ve iki gaberlun at ki 
üçünün dahi dünyada naziri bulunmaz serapa 
cevahir ile areste zeheb-i ahmerden (kırmızı 
altın) mamul raht ve rikap ve gaddare topuz 
vesaire zerduz i bisat ile müzeyyen idi. Vesair 
ecnas-ı tuhaf ve taraif-i guna gundan ve boh-
çalardan maada bir arabada 100 kiselik filori 
kuruş gönderdi. Valide hazretlerine 20 kese-
lik pişkes irsal edip Darüssaade ağasına ve 
sair uzma-yı musahibiîne ve Silahdar Ağa’ya 
ve gedük sahiblerine bir habbe göndermedi. 
“ Naima Efendi devamla, “Tophane önünde 
müceddiden bina oluna kalyon Nevruz’dan 
sonra tamam olup deryaya indirdiler. Ve-
zir ve müftü ve vükela ve yevm-u meşhud 
oldu…”(6)

II. Abdülhamid’in Kızı Ayşe Sultan da 
saraydaki Nevruz kutlamalarından ve devlet 
adamlarının rütbelerine göre padişaha ve bir-
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birlerine hediye verdiklerini anlatır: “ Nevruz 
baharın ilk günü olduğundan bir gün önce-
den Eczane-i Hümayun’da hazırlanmış olan 
ve Nevruz Macunu denilen ve üzerine altın 
tozu dökülmüş kırmızı renkte Nevruz şekeri 
hazırlanır, tüllerle bağlı güzel kâseler içinde 
hanedan azasına, vükelaya, mevki sahipleri-
ne, bendegâna dağıtılırdı. Lezzeti pek güzeldi. 
Sabah erken aç karına yenmesi şifalı imiş. Bu-
nun için gümüş tepsilere konur, s ile başlayan 
yedi türlü yiyecek dizilirdi. Bunlar; susam, si-
mit, süt, salep, safran, su, sarımsak.

Nevruz’da İran Sefareti’nden kumaş kaplı 
tablalar içinde kıymetli porselenler ve süslü 
kutularda macun, İran usulü türlü şekerler 
Mabeyn-i Hümayun’a getirilip hediye olarak 
babama takdim olunurdu. Nevruz şekerinin 
üzerine, üstünde İran Şahının resmi bulunan 
küçük İran altınlarıyla babamın ismi yazılmış 
olurdu.  Babam da bunları bizlere veyahut 
arzu ettiği kimselere gönderirdi.”

Bugün Türk dünyasının her yerinde Nev-
ruz milli bir bayram olarak coşkuyla kutlan-
maktadır. Geçen sene kaybettiğimiz Prof Dr. 
Ali Berat Alptekin, Yesevi Ocağında 210 Gün 
adlı eserinde Kazakistan’da nevruz kutlama-
ları hakkında bizlere şu bilgileri vermektedir: 
“Mart ayının girmesiyle birlikte Kazakistan’da 
nevruz kutlamaları için hazırlık yapıldığını, 
radyo ve televizyonlarda yaşlılar konuşturu-
larak halk kutlamaya hazır hale getirilir. 21 
Marttan bir gün önce Esim Meydanına ça-
dırlar kurulur. Her çadırın tepesine “Nevruz 
Bayramınız Kutlu Olsun” ibaresini taşıyan 
pankartlar asılır,  çadırların yanında büyük ka-
zanlar kurulup yemekler pişirilir. En başta et 

yemekleri… at, koyun ve sığır etinden.  Son-
ra hanımların evlerinde pişirdikleri lokmalar, 
börekler, ekmekler… Her sofrada bulunan 
şeker, fıstık, ceviz, üzüm, cakcakı vs. Pilav 
orta Asya’da her sofranın sultanı. Çay? Çaysız 
Kazak sofrası olmaz. Ya diğer içecekler, “Ak 
suw”, “arak”, “Şampaski” vs. Ya nevruz koje-
si… Buğday (dövme), yağ, et, tuz, jübere (mı-
sır), yoğurt ve suyun karıştırılmasıyla yapılan 
bir çorba Nevruzun bu baş çorbası Türkiye’de-
ki yoğurt çorbasına benzer.(7)

Atılım Üniversite öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Reşat Öztürk, “Anadolu’da Nevruz ve 
Kutlamaları” adlı makalesinde Nevruz keli-
mesinin ne anlama geldiğini, ne zamandan 
beri kutlana gelmekte olduğunu, günümüzde 
bazı illerde Nevruzun nasıl kutlandığını an-
latmaktadır. Hoca ayrıca çeşitli toplulukların 
Nevruza bakış açısını, kutlamaların dini, kül-
türel ve sosyolojik etkilerini ortaya koymuştur.

 Reşat Öztürk, Nevruzun Milattan önceki 
Çin kaynaklarından bahsederek Türkler ta-
rafından kutlanan bir bayram olduğunu ifa-
de etmekte, daha sonra mitoloji bir efsaneye 
büründürülerek Türklerin Ergenokon’dan 
çıkışını temsilen kutlana geldiğini yazmakta-
dır: “Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkış 
gününü, temsil etmekte, yeniden doğuşu da 
vurgulamaktadır.  Nevruz kışın soğuğundan, 
karından, buzundan kurtulup; yeşeren, canla-
nan doğaya duyulan sevginin, baharın gelişi-
nin ifadesi olarak kutlanmaktadır. 

Tarihin çeşitli devirlerinde siyasal, top-
lumsal nedenlerle birbirlerinden ayrı ya-
şayan farklı dinsel inançlarda olan Türkler, 
yeni- gün, Nevruz geleneğini yaşatmışlardır. 
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retim Üyesi olan Doç. Dr. Lale Aliyeva da Nev-
ruz kutlamaları ile 3 Mart’ta vatsabdan bana 
gönderdiği mesajda şu bilgileri verdi: “İlk 
Nevruz kutlamam 4-5 yaşlarında oldu. Aile 
ortamında gizlice yapıldı.  Daha sonra okul ve 
üniversite kutlamalarına katıldım. Sovyetler 
Birliği yasakladığı için kutlamalar gizli yapılır-
dı.  Perestroyka-yeniden kurma döneminden 
sonra açık bir şekilde kutlanmaya başladı. 
Nevruz Bakü’nün en merkezi sokağında kut-
lanır.

Nevruz kutlamalarına gelinceye kadar 4 
Çarşamba (4 unsur) dan geçilir.  Geçen hafta 
Su çarşambasıydı. Bu hafta Od kutlaması…  
Od günün kutlu olsun. Cemre İlk Çarşamba 
suya düşer. İkinci Çarşamba Od’da düşer. Yel 
ve toprakla son bulur. Lale hanım Çok süslü 
bir semeni tabağının fotoğrafını da gönderdi. 
Kendisine teşekkür ederim.”

Kayın validem Emine Gökce’nin çocuk-
luğu Tokat’ta geçmiş. Ona da Nevruz kutla-
maları hakkında sordum. O da :” Pek ayrıntılı 
olarak hatırlayamıyorum. İki kişi omzumuza 
bir değnek asardık Değnekte bir tane de hey-
be asılıdır. Ev ev gezer, Nevruziye toplarlar-
dık. Verilen şeyleri hep birlikte yedikten çeşitli 
oyunlar oynar, çok eğlenirdik. Yumurta haş-
lar, onları boyar sonra da tokuştururduk. Son-
ra nevruz çiçeği toplamaya giderdik.”

1995 yılında çıkarılan bir kanunla Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde de Nevruz Milli Bay-
ram olarak ilan edilmiştir. Üniversite kuruluş-
ları ve çeşitli dernekler tarafından kutlanmak-
tadır. Bu yıl ise korona virüsünün Türkiye’ye 

sirayet etmesinden dolayı her türlü etkinlik 
iptal edildi. Nevruzun Türkler tarafından kut-
lanılması ilişkide bulunduğu kavimleri de et-
kileyebilir. Türkler uzun süre Fars bölgesinde 
hüküm sürmüşlerdir. Dillerinden kelime alıp 
kelime vermişlerdir.  Aynı şekilde pek çok 
Türkçe kelime Arapçaya geçmiş, biz de Arap-
ların bazı dil kalıplarını almışızdır. Bu Nev-
ruz’u onlardan aldığımızı göstermez. Farslar-
la hiç temas etmemiş kuzey Türklerinde de 
kutlanması Nevruz’un Türk’e ait olduğunun 
bir delilidir. Temennimiz odur ki Nevruz’un 
devlet töreniyle de kutlanması, bu güzel gele-
neğin unutulmayarak gelecek kuşaklara akta-
rılması. Bu adet ve gelenekler Türk Milletinin 
ve kültürünün köşe taşlarıdır.
Dipnot:
 • Kaşgarlı Mahmut, divan-ı Lugati’t-Türk, (Terc: Besim 
Atalay), c:I, s.345 v.d. TTK Yay. 1998/ANK. 4.Baskı
 • Kafalı, Mustafa, Prof. Dr., Makaleler C:I, (Yay.haz:semih 
Yalçın, Süleyman Özbek),s.242 v.d, Berikan yay., 2005/
ANK
 • Kafalı, a.g.m.,s.242 v.d
 • Agaconov, Sergey Grigoreviç, Selçuklular, s.61 
,Çev: R.Ekber Necef/Ahmed R. Annaberdiyev Ötüken 
yay.2006//İST)
 • Halaçoğlu, Yusuf Prof Dr. “Osmanlılarda Nevruz kut-
lamaları” (PDF)
 • Mustafa Naima Efendi, Tarih-i Naima, s. 63 v.d) Mec-
lis-i Ayan Kütüphanesi Yay. 1328 /İST  (TBMM Kütüp-
hanesi)
 • Alptekin, Ali Berat, Prof. Dr.,Yesevi Ocağında 210 
Gün,s.63 v.d,TİSAV Yay/1996 Elazığ
 • Öztürk, Reşat Yrd. Doç. Dr. “Anadolu’da Nevruz ve 
Kutlamarı” (turkisnews.com) PDF,s.1 v.d.
 • a.g.m.s.3
 • a.g.m.s.3
 • a.g.m. s.4 v.d
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Yenileşme, mutluluk, kaynaşma, canlanma 
ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz’u 
Çin kaynakları, milattan yüzlerce yıl önce 21 
Mart’ta Türklerin bahar şenlikleri için kırlara 
çıktıklarını, hazırladıkları yemekleri yediklerini 
belirtmektedir. 

İran asıllı Nizamül Mülk,  Siyasetnamesin-
de Nevruz’dan Türk bayramı olarak söz eder.

…Selçuklularda Nevruz Bayramının eğ-
lencelerle kutlandığı, şenlikler yapıldığı, özel 
yemekler pişirildiği, hediyeler alınıp verildiği 
bilinmektedir.  Selçuklularda yılbaşı güneşin 
koç burcuna girdiği gün Nevruz kabul edil-
miştir. Yörük bayramı olarak da kabul edilen 
21 Mart’ta Kayı boyunun Ertuğrul Gazi türbe-
si etrafında toplanıp tören yaptıkları bilinmek-
tedir.

Manisa’da Nevruz 21 baharatla yapılan 
“mesir macunu”, Sultan camiinin minare ve 
kubbelerinden halka atılır. Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın annesi Hafsa Sultanı iyileştirdiği ri-
vayet edilen bu macun, o tarihten günümüze 
kadar 21 Mart’ta halka dağıtılır.

Saray Edebiyatı olarak adlandırdığımız di-
van edebiyatında Nevruziye adlı bir şiir türü 
(kaside) vardı. Nevruziye adlı kasideler devrin 
hükümdarlarına, ileri gelen devlet adamlarına 
sunulmuştur. Bu kasidelerde Nevruz motifi 
sanatlı, gösterişli bir şekilde işlenmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, 22 mart 1922’de 
Ankara Keçiören’de düzenlenen Nevruz kut-
lamalarına katılmıştır.1925 yılında Ankara’da 
Mustafa Kemal’in huzurunda yapılan Nevruz 
kutlamalarında askeri kıt’alar resmi geçit yap-
mıştır. (8)

Nevruz’un temellerini Şamanizm’e kadar 
indiğini belirten Reşat Öztürk, Nevruz’un al-
dığı mistik ve dini şekilleri şöyle sıralamak-
tadır: “a) Tanrı dünyayı gece ile gündüzün 
eşit olduğu günde yarattı. b) İnsanların atası 
olarak tanınan Hz. Adem’in çamuru, nev-
ruz günü yoğrulmuştur. c) Hz. Adem ile Hz 
Havva, yasak meyveyi yedikleri için cennet-
ten sürülmüşlerdi.  Af edildikleri ve Cidde’de 
buluştukları tarih 21 Mart günüdür. d) Hz. 
Nuh’un gemisi, Nevruz günü karaya oturdu. 
e) Hz. Yusuf kuyudan bu gün kurtulup, pey-
gamberlik mertebesine ulaştı.  f) Hz. Musa, 
Kızıl Deniz’i  Nevruz günü yararak taraftar-
larını kurtardı. g) Yıldızlar küme halindeyken 
Nevruz günü ayrılıp kendi yörüngelerinde 
dönmeye başladı. h) Türkler Nevruz günü 
Ergenekon’dan çıkıp dünyaya yayıldılar. i)Hz. 

Peygamber nevruz’da Peygamber oldu. j) Hz. 
Ali Nevruz günü Dünyaya geldi. k) Hz. Ali Hz. 
Fatıma ile Nevruz gününde evlendi. l) Hz. Mu-
hammed’in son hac dönüşünde Nevruz günü 
“ Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mev-
lasıdır” dedi. m) Kışın bitip ilkbaharın gelişi, 
toprağın ve canlıların dirildiği gün Nevruz gü-
nüdür. n) Ölüler nevruz günü dirilip eğlenir-
ler. o) Hz. Yunus Nevruz’da balığın karnından 
çıktı.”(9)

Alevi Bektaşi geleneğinde Nevruz’un dini 
bir mahiyete büründüğünü ve o gün ve takip 
eden günlerde üç gün oruç tuttuklarını yazan 
Reşat Öztürk, gençlerin topladıkları hediye-
leri diğer gruplardan farklı olarak yoksullara 
dağıttıklarını ifade etmektedir: “Gençler köy-
lerde guruplar halinde evleri dolaşarak bay-
ramlık toplar, topladıkları gıda maddelerini 
yoksullara dağıtırlar. Yoksullar da bu gün “Hı-
zır uğradı” diyerek sevinirler.  Anadolu’da 20 
Şubat ile 21 Mart arasında evler temizlenir, 
özenle giyinilir ve üç gün oruç tutulurdu. Yı-
lın bereketli geçmesi için buğday kavruğu ve 
yağlı çörek yapılıp dağıtılır, mezar ziyaretleri 
yapılarak, mezarlıkta kahve pişirilip içilir ve 
sohbet edilirdi. Mezarlıktan ayrılırken mezar 
taşı ziyaretçiler tarafından öpülürdü (10)

Öztürk , çeşitli illerde Sultan Nevruz, Mart 
dokuzu, Nevruz Şenlikleri v.s adlarla kutla-
nan Nevruz’un toplumsal dayanışma ve kay-
naşmadaki rolünü şu şekilde açıklamaktadır: 
“İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı pekiştir-
mek. Dostluğu geliştirmek, iyilik düşüncesini 
yaygınlaştırmak, mutluluğa ulaşmak. İnsanlar 
arasındaki dargınlıkları unutturup kardeşli-
ği geliştirmek, toplumsal huzuru sağlamak. 
Birlik ve beraberliği sağlayıp, birlikte yaşama 
isteğini geliştirmek. Toplumsal dayanışmayı 
sağlamak, yaşam sevincini artırmak. Gele-
nek ve görenekleri yaygınlaştırmak, inanç-
ların sergilenmesine olanaklar hazırlamak. 
Barış ortamı sağlayarak barışı egemen kıl-
mak. Toplumsal huzurun sağlanarak asgari 
müştereklerde bireyleri birleştirmek . Hayata 
bağlılığı artırarak bireylere mücadele gücü ka-
zandırmak. Bireylere ve topluma  canlılık ve 
hareketlilik kazandırarak yenilik sağlamam, 
üretkenliği artırmak. Doğa sevgisini bireylere 
kazandırmak, doğadan yararlanmayı sağla-
mak. Yeni yılı sevinçle karşılamak, yarınlar-
dan umutlu olmak. (11)

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde 
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümünde Öğ-
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Yeryüzüne üç cemre düştü ve semada 
belirdi muhteşem ışıltısı ile güneş… 
Ruz-u bahar nüfus etmeye başladı 

hayatlara. Serin bir mutluluk doluyor yaşam 
hücrelerimize… Mahmur gözlerle; yeniden 
doğuşa, gönül pencerelerimizi aralıyoruz.

Beti benzi atmış hasta bir çocuğun rengâ-
renk, çilekli, portakallı şurupları zevkle içip iyi-
leştiği gibi yağmur sularını içine çekiyor top-
rak… Cıvıl cıvıl renkli çiçeklerini filizlendirip 
doğayı uyandırmak için hazırlanıyor.

Böyle günlerin evvelinde, kapıyı aralamış 
gelmeyi bekleyen nev-baharın tüm güzel-
liğini, naifliğini gözlerken, düşünce seyrine 
dalmıştı katre-i baran…  Gök dünyasının 
efendisi, yaşam kaynağı, suyun bireyselleşmiş 
hali…

Su yaratılıştan itibaren her şeyin ham 
maddesi… Her mevsimde insanlar gibi üşü-
yüp, ısınan, kıyafet değiştiren doğanın en ya-
kın dostu. İlkbahar da canlandıran, yaz mev-
simin de çoğaltan, sonbahar da solduran, kış 
mevsimin de üşüten… 

Sadece bir maddenin hem canlandırıp, 
hem de öldürmesinde ki hikmet nedir acaba? 

Katre-i baran; en eski ve saygın arkadaşı 
ile kucaklaşmak, hasret gidermek için hazır-
lanmış, bekliyordu. Bahara adım atılmış, nisan 
yağmurları özlem kokuyordu.  Yaşamın iki te-
mel taşı; toprak ve su… Yeryüzüne damla 
damla misafir olacağı zaman çok yaklaşmıştı.

Uzakların getirdiği, nerede olursa olsun 
gözler önüne bir perde inip canlanan anıların 
sergilendiği sinema yine onu eski günlerin so-
kak aralarındaki cıvıltılı zamanlara götürmüş-
tü. Çocukların sokakta o ılık damlaların altında 
koşup ıslandığı,  mutluluk kahkahalarının kü-
meleşmiş arkadaşlarına kadar duyulduğu ve 
buna ortak olmak için birbiri ardına kendini 
gök kubbeden, yer yüzeyine düşünmeden bı-
rakan katrelerin heyecanını seyrediyordu.

Gökyüzüne mutlulukla baştanbaşa renk-
lerle bezenmiş bir kuşak bağlanıyordu.  Şim-
dilerde gökkuşağı bile çok nadir çıkar oldu. 
Çıksa da gökdelenlerden dolayı görünmüyor. 
Tüm güzellikler efsanelere meze olmuş, ha-
yat sahnesinden bir bir silinip, hafıza kitaplı-
ğına kaldırılıyor. Üstleri tozlanıyor. Güzellikleri 
yitiriyoruz.

Yine bir iç çekiş ile istemsizce yeryüzüne 

ulaşamayıp göğe kadar uzanan binaların ça-
tılarına düşüp orada kaldıkları aklına geldi. 
Sokaklarda da çocuklar yoktu zaten… Kimi 
zaman camlara çarpıp yavaşça pervaza doğru 
süzülürken içeride olanları görüyordu. Minik 
insanlar ekranların sihirli, renkli dünyasına 
dalmış katrelerin onlara misafir olduklarını 
dahi fark etmiyordu. Oysa gerçek dünya dı-
şardaydı.

Eskilerin eskitemediği o kadar güzel gün-
ler var ki… Sesle çıkan kelimeler de, harflere 
dökülen cümleler de dönüp dolaşıp o sokakla-
rın arasına gizlenen maziyi yâd etmenin daha 
rahatlatıcı olduğuna inanıyor gibi “ah eskiler” 
diye zikrediyorlardı.

Dünya bir kere daha güneş etrafında dön-
dü ve yeniden başlama zamanı geldi. Takvim 
yaprakları Ruz-u baharı göstermeye başlıyor. 
Isı kaynağı birbirini takip eden bahar günleri-
ni ısıtıyor. Nevruz geliyor. 

İlkbaharın yağmurları dünyanın gözya-
şı… Sıkıntılı ve üşüten bir kış mevsiminin 
sonunda damla damla toprağa yaşam veren, 
umudu filizlendiren, iç rahatlatan bir ağıtın 
ardında sakinleşme, ısınma ve içindeki to-
humların hayata “merhaba” demeleri için 
demlenme zamanı… 

Ruz-u baharın dünyaya da umut çiçekleri 
sunması dileğiyle… İstikamet Nevruz.

BÜŞRA 
YEŞİLBAĞ

RUZ-U BAHAR
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gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 
yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine 
hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda gösterilen 
vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim kurulunca hazırlanan, yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
3- Bilanço, gelir tablosu vb finansal tabloların okunması müzakeresi tasdiki 
4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları,
5- Karın kullanım şeklinin, dağıtımının değerlendirilmesi,
6-Yeni yönetim kurulunun seçimi, sürelerinin tespiti
7- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti,
8- Lüzum görülecek sair hususlar, dilek ve temenniler, kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
Pay sahibi olduğum/olduğumuz On-El un Fabrikası San.ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06/04/2020 
tarihinde saat: 15:00 de F. Çakmak Mah. Ankara cd. No:178 Karatay Konya adresinde geçekleştirilecek 
olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması 
için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti 
verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

ON-EL UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1153964
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Kız arkadaşını darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker hakkında “haksız tahrik 
altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

18 yıla kadar hapis istemi
Konya’da parkta kız arkadaşını 

darbettiğini düşündüğü kişiyi engel-
lemek isterken öldüren Kadir Şeker 
hakkında, “haksız tahrik altında kas-
ten öldürme” suçundan 12 yıldan 
18 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının, Özgür Duran’ın, Şeker tara-
fından öldürülmesine ilişkin soruş-
turması tamamlandı.  Konya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesince kabul edilen 
iddianamede, Şeker hakkında, “hak-
sız tahrik altında kasten öldürme” 
suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar 
hapis cezası talep edildi. 

İddianamede, Şeker’in suç ta-
rihinde sırtında bulunan çantası ve 
ayağında bulunan botları üzerinde 
yaptırılan inceleme sonucunda dü-
zenlenen Ankara Kriminal Polis La-
boratuvarı Müdürlüğünün raporuna 
yer verildi. 

Olay sırasında yere düştüğü id-
diasında bulunan Şeker’in beyanla-
rını tespite yönelik raporda, çantanın 
üzerindeki yeşil renkli kirliliklerin, 
olay yerinden alınan numunelerle 
uyuştuğu, çanta üzerinde ve numu-
nelerde  “Heptacosanol” adlı mad-
denin bulunduğu kaydedildi. 

İddianamede yer verilen otop-
si raporunda, Duran’ın aldığı bıçak 
darbesinin tek başına öldürücü nite-
likte olduğu, bıçağın 90 derecelik dik 
açıyla kalbine saplanarak ölümüne 
sebebiyet verdiği belirtildi. 

Raporda, “Maktulün kesin ölüm 
sebebinin, kesici delici alet yara-
lanması sonucu gelişen iç organ 
yaralanması, iç ve dış kanama neti-
cesinde meydana geldiği, ölümüne 
etkili başkaca travmatik ya da pa-
tolojik özellik saptanmadığı” ifade 
edildi. 

Ayrıca maktulün kanında 69 mg 
etanol ve çeşitli ilaç etken maddele-
rinin bulunduğuna da otopsi rapo-
runda yer verildi.

Şüphelinin muayenesi sonu-
cunda Konya Adli Tıp Şube Mü-
dürlüğünce düzenlenen raporda ise 
Şeker’in boyun kısmında, göz altla-
rında, sol el baş parmağında bulu-
nan yara ve morlukların basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilecek yaralar 
olduğu aktarıldı. 

GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI
Özgür Duran’la olay tarihinden 

bir ay önce Konya’da birlikte yaşa-
maya başladıkları iddia edilen A.D, 
iddianamede yer verilen ifadesinde, 
maktulle “alkol” yüzünden tartıştık-
larını, maktulün, tartışma sırasında 
sağ omuz arka kısmına doğru sert bir 
şekilde vurduğunu söyledi. Tartışma 
sonrası ayrı ayrı evden çıktıklarını 
anlatan A.D, kaldıkları evin karşısın-
da bulunan parkta otururken, gelip 
kendisini alması için Özgür Duran’a 
mesaj attığını, bunun üzerine bulun-
duğu yere gelen Duran’ın kendisine 
küfürlerle bağırmaya başladığını be-
lirtti. 

Tartışma sırasında Duran’ın 
kendisine değil ama parkta bulunan 
kamelyanın direğine yumruk attığını 
dile getiren A.D, bu sırada Şeker’in 

elinde bıçakla kendilerine doğru ge-
lip, Duran’a, “Kadını neden rahatsız 
ediyorsun” dediğini kaydetti. 

A.D, Duran’ın kendisinin nikahlı 
eşi olduğunu söylemesi üzerine, Şe-
ker’in yanlarından uzaklaştığını, bu 
sırada maktul ve şüpheli Şeker ara-
sında bir arbede yaşandığını, bıçağı 
gören maktulün daha fazla sinirlen-
diğini, maktul ile şüphelinin bir anda 
birbirlerine sarılarak yakalarından 
tuttuklarını ve birbirlerine yumruk 
vurduklarını, kavga sırasında mak-
tulün olay yerinde bulunan çalı gibi 
bitkilerin üzerine sırt üstü düştüğü-
nü, şüphelinin de yan tarafına yere 
düştüğünü anlattı. 

Tanık A.D, olay günü Şeker’in, 
kendi ağlama sesini ve maktulün 
bağırdığını duyunca yardım etme 
amacıyla yanlarına geldiğini düşün-
düğünü dile getirdi.

Olay anını parka bakan ikameti-
nin penceresinden gören tanık M.Ö. 
ise İstanbul Yolu Caddesi’ne yakın 
kameriyede kadın ile maktulün çok 
sesli tartıştıklarını, maktulün kadına 
küfür ettiğini, daha sonra olay yeri-
ne şüphelinin geldiğini, kameriye 

içerisinde bulunan maktulün dış ta-
rafta bulunan şüpheliye doğru yük-
sek sesle bağırarak küfürler ettiğini, 
şüphelinin karşılık vermediğini, şüp-
helinin oturduğu site yönüne doğru 
yürümeye başladığını, kameriyeden 
50-60 metre uzaklaştığını, maktulün 
küfürler ederek şüphelinin yanına 
gittiğini, şüphelinin maktulün küfür-
lerine karşılık vermediğini, maktu-
lün şüpheliye yumruk ve tekme at-
tığını, şüphelinin de maktule tekme 
atıp eli ile vurduğunu, şüphelinin 
elinde bıçak görmediğini, maktulün 
olay yerinde bulunan taşın yanına 
sırt üstü düştüğünü ve ayaklarını 
sallamaya başladığını, şüphelinin de 
hiçbir şey olmamış gibi parkın içine 
doğru gittiğini, şüpheliye ilk saldıran 
ve küfür edenin maktul olduğunu 
beyan etti.

Olayı ikametinin penceresinden 
gören diğer tanık D.K. de maktulün 
şüpheliye doğru saldırıp darbetmeye 
çalıştığını, A.D’nin bu sırada “Dur 
Özgür, yapma Özgür, bırak çocuğu” 
şeklinde maktulü engellemeye ça-
lıştığını gördüğünü ve duyduğunu 
belirtti. 

KADİR ŞEKER, OLAYI BÖYLE ANLATTI
Özgür Duran’ı öldürme kastıyla 

hareket etmediğini ve yaşananlar 
dolayısıyla pişman olduğunu belirten 
Şeker ise kütüphanede ders çalıştık-
tan sonra karnı aç olmasına rağmen, 
parkın yanından geçerken duyduğu 
bağrışlara, ağlayan kadın sesine da-
yanamadığını, kadının şiddet gördü-
ğünü düşündüğünü söyledi.

Duran’ı uyardıktan sonra mak-
tulün tartıştığı kadının eşi olduğunu 
söylemesi üzerine, yanlarından ay-
rıldığını öne süren Şeker, Özgür Du-
ran’ın bu sırada ağza alınmayacak 
küfürler ettiğini, bu nedenle arkası-
na dönüp baktığında Duran’ın iyice 
hırçınlaşıp üzerine doğru koştuğunu 
iddia etti.

Yüzünü maktulün yumrukların-
dan saklamak için elleriyle kalkan 
yapmaya çalıştığını aktaran Şeker, 
bu sırada maktulün boğazına ya-
pıştığını, geriye kaçmaya çalıştıkça 
boğazını bırakmadığını, ciğerleri-
nin acıyıp nefes alamadığını, bunun 
üzerine cebinde duran bıçağı eline 
aldığını, tek elle açılabilir bıçağı sağ 
eli ile açtığını, geriye doğru kaçma-

ya çalıştığını, maktulün boğazından 
tutmaya devam ettiğini, geri geri gi-
derken botunun takılıp sırt üstü yere 
düştüğünü, maktulün de tam üstü-
ne düşmeyip yanına doğru düştüğü-
nü, maktul düştükten sonra elinde 
acı hissettiğini, elinde ve bıçakta kan 
gördüğünü, bıçağı kapatıp cebine 
koyduğunu kaydetti.

Şeker, daha sonra yürüyerek 
teyzesinin evine gittiğini, geri dönüp 
bakmadığını, maktulün ne halde ol-
duğunu görmediğini, eve gittiğinde 
elini sakladığını, eline ve bıçağa su 
tuttuğunu, üstünü değiştirip yat-
maya hazırlandığı sırada polislerin 
geldiğini, eve gittiği esnada elinin 
kesildiğini bildiğini, fakat maktulün 
bıçakla yaralanıp yaralanmadığını 
bilmediğini beyan etti.İddianamede, 
Şeker’in suç aleti bıçağın, 6136 Sayı-
lı Yasanın 4. maddesine göre yasak 
niteliğinde olduğu vurgulandı.

‘TAKDİR YETKİSİ MAHKEMEDE’
İddianamede, Şeker’in eyle-

minde, 5237 sayılı TCK’nin 25. 
maddesinde düzenlenen “meşru 
savunma” ve 27. maddesindeki “sı-
nırın aşılması” halinin uygulanma 
şartlarının değerlendirilmesi husu-
su mahkemenin takdirine bırakıldı.
Şeker hakkında “Kendisine yönelik 
gerçekleştirilen hakaret ve yara-
lama şeklindeki haksız eylemlerin 
getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin 
etkisi altında kendisine ait, cebinde 
bulunan bıçağı maktulün kalbine ika 
ederek haksız tahrik altında üzerine 
atılı bulunan kasten öldürme suçun-
dan TCK’nin 81. maddesi uyarınca 
cezalandırılması, hakaret ve yarala-
ma şeklindeki ilk haksız hareketin 
maktul tarafından gerçekleştirilmesi 
nedeniyle Şeker hakkında lehine ola-
cak şekilde üst hadden haksız tahrik 
hükümlerinin uygulanması istendi.

İlk duruşma, 29 Nisan 2020’de 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülecek. n AA

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Ekim Mibzeri Montaj
• Pnömatik Mibzer 
   Montaj Elemanları
• Pres Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Kaynakçılar
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu
Karaman’da 3 gündür kayıp 

olarak aranan Veli Altaş, dere ya-
tağına uçan otomobilinin içerisin-
de ölü olarak bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, akşam saatlerinde bir 
vatandaş Sarıveliler-Taşkent yolu-
nun 1. kilometresinde dere yatağı-
na bir otomobilin uçmuş vaziyette 
olduğunu görerek durumu hemen 
jandarmaya haber etti. Olay yerine 
gelen jandarma ekipleri, yaptıkları 
incelemede otomobilin üç gündür 
kayıp olarak aranan 51 yaşında-
ki Veli Altaş’a ait olduğunu tespit 
etti. Otomobilin yanına vararak 

kontrol eden ekipler vücudunun 
bir kısmı suyun içinde olan Al-
taş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 
Cumhuriyet Savcısının olay yerin-
de yaptığı incelemenin ardından 
Altaş’ın cesedi araç içerisinden çı-
karılarak Sarıveliler Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırıldı. Otomobi-
lin uçtuğu derenin yoldan aşağıda 
olması nedeniyle oradan geçenler 
tarafından fark edilemediği öğre-
nildi. Kayıp olan Altaş’ı AFAD ve 
jandarma ekipleri üç gündür her 
yerde arıyordu.
n İHA

Turgutoğulları’nı anlattığı Selçuklu Salı Sohbetleri’nde koronavirüs’le ilgili çarpıcı açıklama yapan 
Dr. Mustafa Güçlü, “Korona ile dünya vatandaşlığına doğru gidişatın altyapısı hazırlanıyor” dedi

‘Dünya vatandaşlığının
altyapısı hazırlanıyor’

Turgutoğulları’nın tarih sahne-
sine ne zaman ve nasıl çıktıklarının 
bilinmediğini ve Dediği Sultan kay-
naklı menkıbelerin olduğunu ifade 
eden Dr. Mustafa Güçlü, Türk mille-
tinin tarih sahnesine Tur’un çocuk-
ları olarak çıktıklarını ve Turanîler 
dendiğini, Yafes’in soyundan geldik-
lerini söyledi.

Turgut’un “konaklanan veya 
oturulan yer” anlamına geldiğini 
ve Turgutlular’ın Kınık boyuna ya-
kın bir aşiret olduğunu belirten Dr. 
Güçlü, Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
tarih sahnesinden çekilmesiyle bir-
likte beylikler dönemi başladığını 
ve bu beylikler içerisinden Osmanlı 
Beyliği’nin Bizans’la uğraşması ve 
Batı’ya doğru fetihler yapmaya baş-
lamasıyla güçlendiğini söyledi.

TEK DÜNYA 
VATANDAŞLIĞINA DOĞRU

Sohbetten sonra televizyonun 
topluma etkisi ve koronavirüs ile 
ilgili kendisine sorulan soruları da 
cevaplandıran Dr. Mustafa Güçlü, 
toplumun beslendiği kaynaklar ara-
sında televizyonun başköşeye otur-
tulduğunu ve halkın “televizyonla 
yatıp televizyonla kalkar” duruma 
geldiğini belirterek “1994’de top-
lum ve bazı gruplar beyaz ekran kul-

lanılarak manipüle edilmişti. Bosna 
Hersek’te savaş ve Sırp zulmü de-
vam ederken o yıllarda bir gecede 
1-2 televizyon kanalında Bosna ile 
ilgili yayınlar yapılarak ertesi gün 
gündüz kalabalık vatandaşlar Tak-
sim Meydanında ellerinde Türk 
bayrağı ve parti bayraklarıyla miting 
meydanına toplandılar” dedi.

Dr. Güçlü, Koronavirüs ile ilgili 

soruya da şu cevabı verdi: “Ben Ro-
tschild’lerin yaptığını düşünüyorum. 
Çünkü Rotschild ailesi tek dünya 
devleti fikrini ve Birleşmiş Milletler’i 
benimsemiş bir ailedir. Korona ile 
dünya vatandaşlığına doğru gidişa-
tın altyapısı hazırlanıyor. Pek çok ka-
rarlar alınacak ve bu kararlar da BM 
aracılığıyla uygulamaya sokulmaya 
çalışılacak.”

SELÇUKLU SALI 
SOHBETLERİ ERTELENDİ

Dr. Mustafa Güçlü, sohbetin 
sonunda Konya Aydınlar Ocağı’nın 
sosyal ve kültürel etkinliklerinin, 
korona virüs tedbirleri çerçevesinde 
alınan İçişleri Bakanlığı’nın genelge-
si gereği Nisan ayına kadar ertelen-
diğini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı Sadet-
tin Saygı, yeni tip koronavirüsün 
(Kovid-19) tehlikelerini en aza indir-
mek için tüm ilçe sakinlerine evde 
kalması ve zorunlu durumlar hari-
cinde dışarı çıkmaması çağrısında 
bulundu. Saygı, yaptığı açıklamada, 
Bozkır’da şimdiye kadar Kovid-19 
belirtisi nedeniyle hastaneye veya 
sağlık ocaklarına başvuruların ya-
pılmadığını, mahallelerle hızlı bilgi 
akışı sağladıklarını ve olası herhangi 
bir olumsuz durumda acil müdahale 
için hazır olduklarını belirtti. 

Vatandaşlara mecbur kalma-
dıkları sürece dışarıya çıkmamaları 
çağrısında bulunan Saygı, şunları 
kaydetti: “Şimdiye kadar Allah’a 
şükür ilçemizde Kovid-19 vakası 

yaşanmadı, bu şikayetle hastane-
mize ve sağlık ocaklarına herhangi 
bir başvuru da olmadı. Ancak bu 

durum, salgının Bozkır’da görül-
meyeceği anlamına gelmiyor. Kritik 
süreçte vatandaşlarımızın tedbirli 

olması, konuya hassas davranması 
büyük önem arz etmektedir. Zo-
runlu olmadığımız müddetçe dışarı 
çıkmayalım. 14 kurala hassasiyet-
le uyalım, yurt dışından veya şehir 
dışından gelen vatandaşlarımız ya-
kın temaslardan özellikle sakınsın. 
Bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçları 
gücümüzün yettiği kadar belediye 
olarak karşılayabiliriz.” Kovid-19 
etkisini yitirene kadar ilçe genelinde 
“Evde Kal Bozkırlı” kampanyası baş-
lattıklarını vurgulayan Saygı, “Tüm 
ilçe sakinlerimizden Kovid-19 teh-
likesi etkisini yitirene kadar evinde 
kalmalarını özellikle rica ediyorum. 
Bugün itibariyle bu kampanyayı 
başlatıyorum. Panik yok, tedbir var.” 
ifadesini kullandı.n AA

3B Eğitim Kurumları korona 
virüs (Covid-19) nedeniyle online 
eğitimlerine hız kesmeden devam 
ediyor. Özel Konya Bilgi Birikim 
Başarı Anadolu Lisesi Covid-19 sal-
gınından dolayı eğitim öğretimin 
aksamaması için herkese 3B Eğitim 
YouTube kanalından online eğitim 
vermeye devam ediyor. 

3B Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Tarih Öğretmeni 
Mustafa Yıldırım, “Deneyimlerimiz 
ve öngörümüzle öğrencilerimize sa-

dece uzaktan eğitim olanağı değil; 
mekândan bağımsız olarak öğrenci 
ve öğretmenlerimizi buluşturuyo-
ruz. Çok kapsamlı ders ve sınav içe-
rikleri, öğrenci ödevlendirmeleri ve 
video paylaşım olanağı tanıyarak her 
detayı incelikle düşünülmüş bütün-
sel bir çözüm sunmanın gayreti içe-
risindeyiz. Rehber öğretmenlerimiz 
öğrencilerimizle sürekli görüşerek 
yönlendirme çalışmalarına devam 
etmektedir. Yaptığımız çalışmalar 
neticesinde öğrencilerimizden ve 

velilerimizden aldığımız tepkiler 
bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 
Bu süreçte öğrencilerimizin onlıne 
derslerimizle yanında olmaya de-
vam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz 
YouTube kanalımıza abone olarak 
derslerimizi takip edebilir” diye ko-
nuştu. 3B Eğitim Kurumları Kurucu 
Temsilcisi ve Geometri Öğretmeni 
Gürkan Gülcemal, “Nitelikli eğitim 
ve öğretime erişimde fırsat eşitliği 
yaratmak için el birliği ile çalışma-
mız gerekiyor. Dijital çağda tek-

nolojiyi kullanarak uzaktan eğitim 
imkânlarını sonuna kadar kullan-
mamız gerekiyor. Keşke bunu sağlık 
riski nedeniyle zorunlu olarak yap-
masaydık.  Biz 3B Eğitim Kurumları 
olarak oluşturduğumuz 3B Eğitim 
YouTube kanalımızda derslerimize 
devam ediyoruz. Günlük olarak ders 
videolarımızı öğrencilerimizle bu-
luşturuyoruz. Bu ülke ve bu evlatlar 
hepimizin. Karşılıklı sağduyu, güven 
ve destekle bu süreçte de birlikte-
yiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye’sinden ‘evde kal’ çağrısı

3B Eğitim Kurumları uzaktan eğitime başladı

Diyaliz hastalarını taşıyan 
minibüs devrildi: 2 yaralı

Yaralı kızıl şahin 
tedavi altına alındı

Derbent koronavirüse
karşı dezenfekte edildi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 
diyaliz hastalarını taşıyan minibü-
sün devrilmesi sonucu 2 kişi ya-
ralandı. 

Murtaza Canbulut idaresin-
deki 68 AAK 207 plakalı özel fir-
maya ait hasta nakil minibüsü, 
Ilısu köyü girişinde devrildi. Kaza 

yerine itfaiye, AFAD, ambulans 
ve polis ekipleri sevk edildi. Ka-
zada sürücü ile minibüste bulu-
nan Şahin Söyler yaralandı. Sağ-
lık ekiplerince Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan 
yaralıların durumlarının iyi oldu-
ğu öğrenildi. n AA

Konya’da kanadından yaralan-
mış bulunan kızıl şahin tedavi altına 
alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay 
ilçesi İsmil Mahallesi’nde, yol kena-
rında uçamayan bir şahin bulundu-
ğunun bildirilmesi üzerine harekete 

geçti. Mahalleye ulaşan ekipler, ka-
nadından yaralı kızıl şahini alarak, 
tedavisi için Karatay Hayvanat Bah-
çesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. 
Şahinin, tedavisinin ardından yeniden 
doğal yaşam alanına bırakılacağı be-
lirtildi. n AA

Derbent ilçesinde, yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) karşı önlem ama-
cıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları 
sürüyor. 

Yürütülen dezenfekte çalışmaları 
kapsamında, özel kıyafetli ekipler, il-
çedeki kamu hizmet binaları, banka 
şubeleri, eğitim kurumları, camiler, 
umuma açık tuvalet ve şadırvanlar ile 

sivil toplum kuruluşlarına ait temsilci-
liklerde ilaçlama ile dezenfekte çalış-
maları gerçekleştirdi. 

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, 
dezenfekte çalışmalarının aralıksız 
sürdürüleceğini belirterek, katkıla-
rından dolayı Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür etti. n AA
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk tarım takviminin zorunlu kıldığı toplu çalışmayı gerektiren fide dikimi, 
çapa gibi tarladaki işlere dikkat çekerek salgının tarımsal üretimi etkilememesi için tedbir alınmasını talep etti

Salgını tarladan uzak tutalım
Salgının oluşturduğu panik ha-

vası nedeniyle gıda ürünlerine yö-
nelik tüketicide stoklama eğiliminin 
artması üzerine bir açıklama yapan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, gıda arzında bir sıkıntı olma-
dığını, vatandaşların ihtiyaç fazlası 
aldığı her gıda ürününün israfı ar-
tırmaktan öte bir işlevinin olmaya-
cağını söyledi. Konuk, gelecekte de 
gıda arzında sıkıntı yaşanmaması 
için ertelenemeyecek özelliğe sahip 
tarım takvimine ve sektörün bazı 
işleri emek yoğun yapmasına dikkat 
çekti ve salgının tarımsal üretimi de 
aksatmaması için tedbir alınmasını 
istedi.
TÜRK ÇİFTÇİSİ, ÜLKEMİZİ KİMSEYE 

MUHTAÇ ETMEZ
Gıda arzında bir sıkıntı olma-

dığını, vatandaşların ihtiyaç fazlası 
aldığı her gıda ürününün israfı ar-
tırmaktan öte bir işlevinin olmaya-
cağını belirten Recep Konuk, “Boş 
market raflarını gösteren haber ve 
sosyal medya görüntüleri ülkemizde 
sanki gıda arzında bir sıkıntı varmış 
gibi bir hava yaratıyor ve bu konuda 
endişesi olmayanı bile maalesef en-
dişelendiriyor. 

Türkiye’nin en büyük gıda üre-
ticilerinden bir şirketin yönetim me-
suliyetini üstlenen biri olarak şunu 
söylemek istiyorum ülkemizde gıda 
arzında bir sıkıntı yok. Tüm işletme-
lerimiz tam kapasite çalışıyor. Sek-
törde salgın nedeniyle duran, üre-
timine ara veren işletme yok. Kaldı 
ki bu işletmelerin birçoğu tarımsal 
girdisini zaten önceki hasat sezo-
nundan temin etti ve işliyor. 

Tarım Bakanımız açıklama yap-
tı, ülkemizin hububat, bakliyat ve 
temel gıda ürünleri stoklarında ve 
arzında hiçbir sıkıntının olmadığını 
söyledi. Günlük olarak işletmelere 
gelen süt, besi gibi girdilerde de bir 
problem yok. Hayvan varlığımız sal-
gın sebebiyle azalmadı. Seralardaki 
bitkiler kurumadı. Tarladaki kışlık 
ürünler bitmedi. Yani tarlada, sera-
larda, ahırda, ağılda, bahçede tarım-
sal faaliyet devam ediyor. Herkes 
müsterih olsun gıda üretim ve dağı-
tım zincirinde bir aksama, yavaşla-
ma yok. Kısa vadede gıdayı sıkıntıya 
sokabilecek tek husus paniktir. Gı-
dada ülkemizi sıkıntıya sokacak tek 
husus vatandaşlarımızın kaygılarına 
mağlup olup ihtiyaçlarından fazlası-
nı alıp gıda ürünlerinin çürümesine, 
bozulmasına, güvelenmesine sebep 

olacak kadar stoklaması ve çöpe at-
ması olur. 

Bütün vatandaşlarımızdan ri-
cam ihtiyaçları ve tüketebilecekleri 
kadar gıda ürünü almalarıdır. Merak 
etmesinler, Türk çiftçisi ve gıda sek-
törü milletimizi aç bırakmaz, ülke-

mizi kimseye muhtaç etmez” dedi.
SALGINI TARLADAN DA UZAK 

TUTACAK BİR YOL HARİTASININ 
ÇİZİLMESİ LAZIM

Tarım sektöründe bir taraftan 
ekim dikim faaliyetlerinin devam 
ettiğini, bir taraftan da erkenci böl-

gelerde Nisan sonu, Mayıs başı gibi 
bazı ürünlerde hasadın başlayacağı-
nı belirten Başkan Konuk, gelecekte 
de gıda arzında sıkıntı yaşanmaması 
için ertelenemeyecek özelliğe sahip 
tarım takvimine ve sektörün bazı 
işleri emek yoğun yapmasına dikkat 
çekti. Konuk, “Salgını tarım sektö-
ründen olabildiğince uzak tutmanın 
hayati önemde olduğunu vurgula-
yarak şunları söyledi; “Kısa vadede 
gıda sektöründe arzda sıkıntı olma-
ması geleceğe yönelik tedbir alma-
mıza da mani değildir. Bunu şunun 
için söylüyorum, sıkıntı yaşamamak 
için, riski sıfırlamak için biz salgında 
en kötüye hazırlanmak zorundayız. 
Bu sene için sıkıntı yok, seneye de 
olmaması için gıda zincirinin ilk hal-
kası tarımsal üretimi sorunsuz, ak-
saklığa meydan vermeyecek şekilde 

sürdürmek zorundayız. Bu en az aşı 
çalışmaları, tedavi edici ilaç çalışma-
ları kadar önemli bir husus. Bütün 
dünyada bir salgın var. Salgın ister 
istemez bütün sektörleri etkiliyor. 

Tarım sektörü de bundan muaf 
değil. Muaf olmadığı gibi hayati 
önemde. Seneye gıda arzında sıkıntı 
yaşamamak için gıda zincirinin ilk 
halkası tarımsal üretimi mutlaka 
başlatmamız ve hasada kadar sür-
dürmemiz lazım. Tarımsal üretim 
önümüzdeki yıl her yıldan daha 
önemli. İhtiyaç hasıl olursa ihtiyaç 
olan ürün dünya pazarlarından te-
min edebilir seçeneği elimizde ol-
mayabilir. O nedenle bizim bu sene 
tarımsal üretimde salgın nedeniyle 
hiçbir aksamaya meydan vermeme-
miz hayati önemdedir” ifadelerini 
kullandı. n HABERMERKEZİ

AYD’den AVM’lerin
kapatılması kararı!

Alışveriş Merkezleri ve Yatı-
rımcıları Derneği’nce (AYD), halk 
sağlığı için toplum ve perakende-
cinin de talepleri dikkate alınarak, 
AVM’lerin kapatılmasına yönelik 
bir tavsiye kararı alındı.

AYD’den yapılan açıklama-
da, AYD Yönetimi’nin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
alınacak önlemleri açıkladığı ko-
nuşmasında yer alan “evinizden 
çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk 
sağlığı için toplum ve perakende-
cinin de taleplerini dikkate alarak 
AVM’lerin kapatılmasına yönelik 
bir tavsiye kararı aldığı bildirildi. 
Açıklamada, AVM’lerin açılış ka-
panış saatleri kamu otoritesi tara-
fından belirlendiği için bu konu-
daki kararı ivedilikle bekledikleri 
belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

tarafından koronavirüs salgının 
etkilerini azaltmak için açıklanan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” pake-
tine ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı önlemler paketi için te-
şekkür eder, bu süreçte hiçbir ça-
lışanımızın işini kaybetmeyeceğini 
belirterek, kiracılarımıza da gerekli 
kolaylıkların sağlanacağını kamu-
oyu ile paylaşırız” ifadeleri kulla-
nıldı. Boyner, Mavi, LC Waikiki, 
Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, 
Network, Karaca, Vakko, Yargıcı, 
Marks & Spencer, GAP, Samsoni-
te, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sön-
mez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, 
Twist, Machka, Avva, Altınyıldız 
ve Lufian gibi birçok marka ma-
ğazalarını geçici olarak kapattığını 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, ko-
ronavirüsün yayılma tehlikesine 
karşı camilerde alınan önlemleri 
zafiyete uğratacak davranışların 
ve ortaya çıkacak olumsuzlukların 
önüne geçmek için Cuma günü ve 
kandil gecesi cami ve mescitlerin 
kapalı tutulacağını ve Cuma na-
mazı için sala da okunmayacağını 
bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ko-
ronavirüsün yayılma riskine karşı 
daha önce aldığı tedbirlerle ilgi-
li oluşabilecek olumsuzlukların 
önüne geçmek için yeni tedbir-
ler alacak. Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 
il müftülüğüne gönderilen yazıda, 
koronavirüsün yayılma tehlike-
sine karşı Cuma namazı ile vakit 
namazlarının cemaatle kılınması 
hususunda alınan kararla ilgili olu-
şabilecek olumsuzlukların önüne 
geçmek için alınacak yeni tedbirler 
bildirildi.

Yazıda; İslam’ın ana gayelerin-
den birinin insanın can güvenli-
ğini sağlamak olduğunu ve İslam 
hukukunun, zararı önlemek fayda 
sağlamaktan daha önemlidir, te-
mel ilkesine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüsle müca-
dele amacıyla Devletin ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının din hizmetleri-
nin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin 

hatırlatıldığı yazıda, “Vatandaşları-
mızın sağlığını korumayı, bilhassa 
yaşlılarımızın can güvenliğini sağ-
lamayı hedefleyen ve muhtemel 
zararları önlemeye yönelik olan bu 
kararların uygulanması insani ve 
vicdani bir sorumluluktur” ifadele-
ri kullanıldı. Yazıda, bazı kişilerin, 

vatandaşların dini hassasiyetlerini 
istismar ettiğinin ve camilerde alı-
nan önlemleri zafiyete uğratacak 
davranışlar sergilediğinin tespit 
edildiği belirtilerek, koronavirüsle 
mücadele kapsamında alınan ted-
birler sona erinceye kadar ortaya 
çıkabilecek olumsuzlukların önüne 

geçmek maksadıyla kamu kurum 
ve kuruluşları, Kuran Kursları ve 
yurtlarda bulunan mescitler de 
dahil olmak üzere Cuma günü ve 
kandil gecesi camilerin kapalı tu-
tulacağı ve Cuma namazı için sala 
okunmayacağı bildirildi.
n HABER MERKEZİ

Medova Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça 
Karpuzoğlu, yaşlılığın fiziksel, 
psikolojik ve sosyal boyutları olan 
bir durum olduğunu belirerek, 
özellikle son dönemlerde yaşanan 
korona virüsü salgını tehlikesine 
karşı yaşlıların daha çok dikkat 
etmesi, korunması gerektiğini 
söyledi. Yaşlıların bu konuda daha 
fazla risk taşıdığını aktaran Uz-
man Dr. Hatice Akça Karpuzoğ-
lu, “Fizyolojik boyutuyla yaşlılık, 
kronolojik yaşla birlikte görülen 
değişimleri; psikolojik boyutuy-
la yaşlılık, algı, öğrenme, psiko-
motor, problem çözme ve kişilik 
özellikleri açısından insanın uyum 
sağlama kapasitesinin kronolo-
jik yaş ilerledikçe değişimini ifa-
de etmektedir. Sosyolojik açıdan 
yaşlılık ise bir toplumda belirli yaş 
grubundan beklenen davranış-
lar ve toplumun o gruba verdiği 
değerlerle ilgilidir Yaşla beraber 
tüm vücut hücrelerinde yaşlan-

ma olduğu gibi beyinde yaşlanma 
olur. Önemli olan kişinin normal 
yaşlılık süreci ve yaşla birlikte or-
taya çıkabilecek hastalıkları ayırt 
edebilmektir. Çoğu yaşla beraber 
ortaya çıkan hastalıklardan olan 
Alzheimer hastalığı gibi bunama 
ile seyreden hastalıklar, Parkinson 
hastalığı gibi hareket bozuklukları 
hasta yakınları ve toplum tarafın-
dan bazen fizyolojik yaşlanma sü-
reci olarak değerlendirilmektedir. 
Bu hastalıkların tanısının genelde 
ileri evrelerde hastaların bağım-
sızlığı kısıtlandıktan sonra konul-
maktadır” dedi.
‘YAŞLI İNSANLARIN HASTALIKLARI 
DAHA UZUN VE CİDDİ SEYREDER’

Yaşla beraber tüm hücrelerde 
kayıp olduğu gibi bağışıklık hüc-
relerinin de azaldığını vurgulayan 
Uzman Dr. Hatice Akça Karpu-
zoğlu, “Yaşlı insanlar bu neden-
le daha fazla hastalanır ve yaşlı 
insanların hastalıkları daha uzun 
ve ciddi seyreder. Tüm dünya 

ve ülkemizde en sık ölüm sebebi 
enfeksiyonlardır. Son günlerde 
dünyamızda ve ülkemizde pani-
ğe sebep olan Covid-19 virüsü 
özellikle 60 yaş üstü bireylerde 
çok şiddetli seyredip ölüme kadar 
sebep olabilmektedir. Bu virüsten 
korunmanın en önemli yolu ken-
dimizi özellikle toplu ortamlardan, 
toplu taşıma araçları, alışveriş 
merkezleri ve kalabalık ortamlar-
dan izole etmek ve gerekmedikçe 
sağlık kuruluşlarına gitmemektir” 
şeklinde konuştu.

‘EL HİJYENİ, MASKE KULLANIMI 
ÖNEMLİDİR’

Hastalık için kişisel temizliğin 
de önemli bir faktör olduğunu 
kaydeden Uzman Dr. Aysun Ha-
tice Akça Karpuzoğlu, “Özellikle 
mecburen toplu alanlarda bulu-
nulması gerekiyorsa, el hijyeni, 
maske kullanımı önemlidir. El 
hijyeni için el yıkama, alkol içerikli 
el dezenfektanları kullanılmasını 
dikkat edilmelidir. Sürekli aynı 

maskeyi kullanmak ve maskeyi 
elle sürekli hareket ettirmekte en-
feksiyon riskini arttırabilmekte ve 
bu nedenle belli aralıklar ile mas-
kenin değiştirilmesi önem arz et-
mektedir. Maskenin burun üstün-
deki teli el dezenfekte edildikten 
sonra buruna oturtulmalı, son-
rasında maske çıkarılmak isten-
diğinde kulağa takılan lastikten 
çıkarılmalıdır. El hijyeni açısından 
ele ve kola takılan yüzük, bilezik, 
bileklik, saat gibi aksesuarlar kul-
lanılmamalıdır. Hastalık ateş, bo-
ğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı ile 
başlayıp hızlıca alt solunum yolla-
rına ilerleyip her iki akciğeri etki-
leyen zatürre ile ölüme sebep ola-
bilmektedir. Bulaş yolu havadan 
ve temasla olmaktadır. Tedavisi 
ve aşısı olmadığı için alınabilecek 
en iyi önlem özelikle de risk gru-
bunda olan yaşlılar için izolasyonu 
sağlamak ve temizliğe dikkat et-
mektir” ifadelerini kullandı.
n İHA

Sala okunmayacak, camiler kapalı olacak!

Uzman Doktor Karpuzoğlu: Korona en çok yaşlıları hedef alıyor
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
4.H. TRABZON 27 16 4 7 49 34 15 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE SPOR 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 27 8 9 10 25 39 -14 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 27 8 4 15 34 41 -7 28
16.AMED SF 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 27 7 4 16 31 54 -23 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Karatede 5 milli sporcu Tokyo 2020 vizesi aldı
Dünya Karate Federasyonu, 32 

sporcunun kota aldığı Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları puanlamasını 
açıkladı. Korona virüs salgını nedeniy-
le iptal edilen turnuvaların ardından 
yayımlanan liste ile Milli karateciler-
den Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem 
Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali 
Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, Tokyo vizesi 
alan isimler oldu.

Karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo 
2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücade-
le etme hakkı kazanan ilk isimler belli 
oldu. Dünya Karate Federasyonu, 2 
Temmuz 2018’de başlayan Tokyo 
2020 puanlamasının, korona virüs 
salgını nedeniyle iptal edilen iki turnu-
vanın ardından 18 Mart 2020 tarihinde 
tamamlandığını açıkladı. 32 sporcu-
nun kota aldığı puanlama sonunda 
milli karateciler Serap Özçelik Ara-
poğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Mer-
ve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş 
Türkiye adına olimpiyat vizesi alan ilk 
isimler oldu. Ev sahibi Japonya’nın 
sekiz dalın tamamında katılım sağla-

yacağı göz önünde bulundurulunca, 
puanlama ile beş sporcusunu Tokyo 
2020’ye gönderen Türkiye, bu alanda 
en başarılı ülke oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunla-
rı’nda karate müsabakaları 8 dalda 
yapılacak ve her kategoride 10 sporcu 
olmak üzere toplam 80 isim, Olimpi-
yat deneyimi yaşayan ilk karateciler 
olacak.

ESAT DELİHASAN: “İLK ETABI 
BAŞARIYLA TAMAMLADIK”
Türkiye Karate Federasyonu 

Başkanı Esat Delihasan, Tokyo 2020 

Olimpiyat Oyunları puanlamasının 
açıklanmasının ardından 5 ismin kota 
almasından dolayı gururlu ve mutlu ol-
dukları söyledi. Olimpiyata katılımın, 
madalya almaktan daha zor olduğuna 
belirten Başkan Esat Delihasan, “Ka-
rate tarihinde ilk kez yer alacağımız 
Olimpiyat Oyunları’ın ilk aşamasını 
başarıyla noktalamanın gururunu ya-
şıyoruz. 32 sporcunun belli olduğu ilk 
etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev 
sahibi Japonya’nın tüm kategorilerde 
yarışma hakkının olduğunu düşünür-
sek, puanlamanın en başarılı ülkesi 

olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya sı-
ralamasında ilk ikiye giren sporcuların 
doğrudan kota aldığı puanlamada bu 
sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, 
bugün sekiz dalın tamamında kota al-
dığımızı söylemekten büyük mutluluk 
duyacaktım. 

Ancak bu da bizim için büyük bir 
başarı çünkü çok zorlu bir süreçti. 21 
turnuva katıldık. Neredeyse iki hafta 
bir farklı bir ülkede puan mücadelesi 
verdik. Ve günün sonunda beş spor-
cumuz kota almasıyla büyük gurur 
yaşıyoruz” dedi.

SERAP VE UĞUR 
BİR NUMARA OLDU

Tokyo 2020’ye kota alan isimler 
arasında yer alan Serap Özçelik Ara-
poğlu ile Uğur Aktaş, dünya ve olimpik 
sıralamada ilk basamakta yer almayı 
başardı. Kumite 50 kiloda yarışan 
Serap, 11 bin 542 puan ile dünya sı-
ralamasında birinci olurken, olimpik 
sıkleti olan -55 kiloda da en yakın raki-
binin yaklaşık iki bin puan önünde 11 
bin 302 puan toplayarak Tokyo 2020 
kotası aldı. Kumite 84 kiloda yarışan 
Uğur Aktaş, 10 bin 732 puanla dünya 

sıralamasının ilk basamağında yer alı-
yor. Milli karateci, olimpik sıkleti olan 
+75 kiloda 10 bin 372 puan toplayarak 
ilk sıradan Tokyo 2020 vizesi almayı 
başardı. Erkekler ferdi kata dalında ya-
rışan Ali Sofuoğlu, dünyanın en iyi ilk 
üç ismi arasında yer alan Tokyo 2020 
vizesi almayı başardı. 6 bin 892 puan 
toplayan Milli katacı, İspanyol rakibi-
nin arkasında ikinci sırada yer alarak 
puanlamayı noktaladı. Kumite 61 kilo-
da dünya sıralamasında üçüncü basa-
makta yer alan Merve Çoban, olimpik 
sıkleti olan 61 kiloda yerini koruyarak 
7 bin 27 puan ile Tokyo 2020’ye adını 
yazdırdı.2020 yılına müthiş bir giriş 
yapan ve katıldığı dört turnuvanın 
üçünde podyumda yer alan Meltem 
Hocaoğlu Akyol, puanlama üzerinden 
kota alan bir diğer sporcumuz oldu. 
Olimpik sıkleti olan kumite +61 kiloda 
5 bin 677 puanla sekizinci sırada yer 
alan Milli karateci, normal sıkleti olan 
kumite +68 kiloda topladığı 6 bin 517 
puan ile ikinci olarak kota almayı ba-
şardı. n İHA

Ereğli ve Sarayönü’nün 
mücadelesine virüs engeli

Akşehirspor BAL’da 
devam edecek 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadelesini sürdüren 
temsilcilerimiz Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü 
Belediyespor’a tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs 
engeli geldi. Ligler ertelendi.
Bölgesel Amatör Lig’de Akşehirspor ligin 23. hafta karşılaş-
masında şampiyonluk mücadelesi veren olan Karaman Be-
lediyespor’a konuk olacakken, Sarayönü Belediyespor’da 
lider Kestelspor deplasmanında puan arayacaktı. Konya 
Ereğlispor ise sahasında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 
ağırlaması beklenirken dün açıklanan karar sonrasında 
maçların ertelenmesi kararı çıktı ve Bölgesel Amatör Lig’de 
heyecan yarım kaldı. Ligde kalma adına yarışan Konya 
ekipleri Konya Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor’un lig-
de kalma mücadelesi de yarım kaldı. Konya Ereğlispor 23 
hafta sonunda 19 puanla 10. Sırada yer alırken, Sarayönü 
Belediyespor ise 17 puanla 14. sırada bulunuyordu. Ligle-
rin ertelenmesinin ardından Konya Ereğlispor ve Sarayönü 
Belediyespor’un ligde kalma yarışı ileri bir tarihe ertelendi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 
Konya ekibi Akşehirspor, Konya takımları sıralamasında 
Konya Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor’un önünde 
yer alarak gelecek sezonda Bölgesel amatör Ligi’nde mü-
cadele etmeye hak kazandı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 
(BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Akşehirspor, Konya sıra-
lamasında en üstte yar alarak gelecek sezon da Bölgesel 
Amatör Ligi’nde mücadele etmeyi garantiledi. Bölgesel 
Amatör Ligi 7. Grup’ta yarışını sürdüren Akşehirspor, 22 
maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, 37 puan 
topladı.  n SPOR SERVİSİ

Erteleme kararı olmasa 
rakip sahaya çıkmayacaktı

Yavru Kartal çıkışı 
yarım kaldı

Zonguldak Kömürsporlu oyuncular 
korona virüs nedeniyle antrenmana çık-
madı. Erteleme kararından önce Pazar 
günü temsilcimiz 1922 Konyaspor’u 
ağırlayacak olan Zonguldak Kömürspor, 
dünyayı etkisi altına alan Korona virüs 
(Covid-19) nedeniyle antrenmana çık-
madı. Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig 
Beyaz Grup’un 28. haftasında konuk ede-
ceği 1922 Konyaspor, maçı hazırlıklarına 
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda 
başlayacaktı. Ancak ülkeyi etkisi altına 
alan korona virüs nedeniyle futbolcular 
kendi aralarında konuşarak antrenmana 
çıkmama kararı aldı. 

Karaelmas Kemal Köksal Stadyu-
mu’na Teknik Direktör Serkan Afacan 
maske ile gelirken, yardımcı antrenörler 
Serkan Dökme, Barış Şeref ve 7 oyuncu 
katıldı. Afacan, oyuncu sayısının antren-
man için yeterli sayıda olmaması nede-
niyle antrenmanı iptal etti. Öte yandan 
Teknik Direktör Serkan Afacan antrenma-
nın iptal edilmesinin ardından futbolcula-
rın korona virüs nedeniyle tedirgin olduğu 
ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 
bir an önce ligleri ertelemesi gerektiğini 
söyledi.

FUTBOLCULARA BASKI YAPMIYORUZ
Zonguldak Kömürspor Teknik Di-

rektörü Serkan Afacan, futbolculara ant-
renmanlara çıkmaları konusunda baskı 
yapmadıklarını söyleyerek, ‘’Futbolcula-
rıma antrenmana çıkmaları konusunda 
bir baskı yapamam. Çünkü gerçekten her 
şeyden önce sağlık önemli. Bizde açıkça-
sı bununla ilgili bir baskı yapamıyoruz. 
Bazı arkadaşlar gelip ter atmak istedikle-
rini söylediler. Ben de olur dedim. Bura-
da futbolcular geldi, gelmedi diye bir algı 
oluşturmasın. Bireysel arkadaşlar burada 
koşmak isteyenleri serbest bıraktık. İs-
temeyen arkadaşlarımızı bu psikolojik 
durumun buna hazırlanmasını atlattıktan 
sonra antrenmanlara katılsın istedik. 
Onun için bir yanlış anlaşılmaya sebep 
vermeyelim. Onun dışında herhangi bir 
sebep yok’’ dedi. n İHA

Sezonun ikinci yarısında büyük bir 
çıkış yakalayan ve düşme hattının üze-
rine çıkan 1922 Konyaspor’un bu büyük 
yükselişi, liglere ara verilmesi ile birlik-
te yarım kaldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, ligin 29. Haftasında deplasman-
da Zonguldak Kömürspor ile karşılaşa-
caktı. Ligde kalma adına büyük önem 
teşkil eden karşılaşmanın Pazar günü 
oynanması beklenirken dünkü alınan ka-
rardan tüm spor müsabakaları ertelendi.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 29. haf-
tasında deplasmanda Zonguldak Kö-
mürspor’a konuk olacak olan 1922 
Konyaspor, son haftalardaki çıkışını sür-
dürmek istiyordu. 5 maçtır yenilgi yüzü 
görmeyen Yeşil-Beyazlılar, geçen hafta 
sahasında ağırladığı Sancaktepe FK’yı 
2-1 mağlup etti. İkinci yarıyla birlikte 
çıkışa geçen Yavru Kartal, ligde kalma 
adına Pazar günü 36 puanla 10. Sırada 
bulunan Zonguldak Kömürspor’la dep-
lasmanda karşılaşacaktı ama ancak 
alınan karardan sonra ligler ertelendi. 
Ligde 28. hafta mücadelesinde Sancak-
tepe FK’yı 2-1 yenen temsilcimiz 1922 
Konyaspor 33 puanla 13. sırada bulunu-

yordu. 
SON HAFTA YENİLDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Pazar 
günü temsilcimiz 1922 Konyaspor dep-
lasmanda Zonguldak Kömürspor’la 
karşılaşacakken dünkü alınan karardan 
sonra tüm spor müsabakaları ertelen-
di. Zonguldak Kömürspor, geçen hafta 
deplasmanda konuk olduğu lider Yılport 
Samsunspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Be-
yaz Grup’ta ligin 29. Hafta karşılaşma-
sında temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 
Zonguldak Kömürspor deplasmanından 
olacaktı. Deplasmandan alacağı olası 
galibiyette 1922 Konyaspor, rakibiyle  
puanları eşitleyecekti. Bu kritik karşılaş-
ma Pazar günü 15.00’da başlayacaktı. 
Karşılaşmayı ise hakem Erkan Ergin yö-
netecekti.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 
önceki gün 24. hafta karşılaşmaları oynandı. 
Play-Off’a kalma adına kritik bir karşılaşma-
ya çıkan Konyaspor Basketbol, sahasında 
karşılaştığı Manisa Belediyespor’u 83-67 
yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Play-
Off savaşı veren iki ekibin karşılaşmasında 
Dev Kartallar, rakibi karşısında kritik bir ga-
libiyete imza atarak 12. galibiyetini aldı. Bu 
sonuçla birlikte Yeşil-Beyazlılar, 9. sıraya 
yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
Basketbol 1. Ligi’nde Manisa Beledi-

yespor’u ağırlayan Konyaspor Basketbol, 
önceki gün Selçuklu Belediyesi Spor Salo-
nu’nda rakibiyle karşılaştı. Karşılaşmanın ilk 
çeyreğinde iki ekipte sayı atmakta zorlandı. 
Ardından dış atışlarda isabet bulan Yeşil-Be-
yazlılar, ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı. 
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde ise iki ta-
kımda etkili hücumlar gerçekleştirdi. İkinci 
çeyreğin son 5 dakikasında savunmasını da 
güçlendiren Konyaspor Basket, kenardan 
gelen oyunculardan da verim alınca ikinci 
çeyrek Konyaspor Basket lehine 44-35 so-
nuçlandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 
ise Okan Çevik’in öğrencileri savunmada ve 
hücumda adeta savaştı. Savunmada rakibi 
karşısında iyi bir direnç gösteren Dev Kartal-
lar, rakibin hücum yolunda etkinliğini kırdı. 
Savunmadaki iyi oyunun ardından hücumda 
da başarılı atışlar bulan Konyaspor Basket-
bol, üçüncü çeyreği 63-51 üstün tamamladı. 
Geçen hafta Final Gençlik karşısında oyna-
dığı oyundan çok farklı bir karakter parkeye 
yansıtan Dev Kartallar, dördüncü çeyrekte 
de etkili oyununu sürdürdü. Oyunun kontro-

lünü de iyice eline alan Konyaspor Basket-
bol, rakibinde oyundan düşmesiyle birlikte 
karşılaşmadan 83-67 galip ayrılan taraf 
oldu.

İKİLİ AVERAJDA ÖNE GEÇTİ
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 

önceki gün konuk ettiği Manisa Beledi-
yespor’u yenen Konyaspor Basketbol, ikili 
averajda da öne geçti. Play Off’a kalma adı-
na kritik bir galibiyet alan Yeşil-Beyazlılar, 
ligin ilk yarısında Manisa Belediyespor ev 
sahipliğinde oynanan karşılaşmayı 13 sayı-

lık farkla 65-52 kaybetmişti. Ligin 28. hafta-
sında oynanan karşılaşmada ise Konyaspor 
Basketbol, Manisa Belediyespor’u 16 sayı 
farkla 83-67 yenerek ikili averajda da öne 
geçen taraf oldu.
n İLHAN ATLI

Konyaspor Basket 
evinde kazandı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 24. Hafta karşılaşmaları hafta içi oynanan maçlarla devam etti. 
Temsilcimiz Konyaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Manisa Belediyespor’u 83-67 mağlup etti



Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 sosyal hayatı etki-
lemeye devam ediyor. Avrupa’da yayılmaya 
başlaması ile birlikte bütün Avrupa ligleri ip-
tal edilirken, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi 
ve Avrupa Şampiyonası ertelenmişti. Bütün 
bu erteleme kararlarına rağmen Türkiye’nin 
spor müsabakalarını seyircisiz bir şekilde 
oynatma kararı tepki çekmişti. Dün yapılan 
olağanüstü toplantının ardından, Türkiye’de 
de liglere ara verildi. 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın koronavirüs zirvesinin ardından açık-
ladığı önlem paketinde spor karşılaşmaları 
ile ilgili bir kararın olmaması nedeniyle göz-

ler Türk sporunu yöneten kurumlara çevril-
mişti. Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muarrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, 
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler 
Birliği başkanları ile olağanüstü toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan 
açıklamada liglere bir süreliğine ara verildi-
ği açıklandı. 

ERTELEME KARARI
Yapılan koronavirüs zirvesinin ardından 

konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımı-
zın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavi-
rüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabin-
de yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, 

voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tama-
mının salgına yönelik alınan tedbirler kap-
samında ertelenmesine karar verilmiştir. 
algının mevcut durumunun güncellenmesi 
durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. 
Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile 
yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine 
hep beraber karar verdik” dedi.

SÜRE BELLİ DEĞİL
Liglerin ertelenmesinin ardından müsa-

bakalara ne kadar süre ile ara verildiği me-
rak konusu oldu. Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Nihat Özdemir, “Türk futboluna, Türk sporu-
na yön çizecek önemli kararlar almış durum-
dayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapaca-

ğımız çalışmalar sonucunda belli olacak. 
Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin 
başlaması, hem de seyircili maçlarla dön-
mek istiyoruz. Takvimi, Türkiye’nin olumlu 
gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşaca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

KARAR OLUMLU KARŞILANDI
Liglerin ertelenmesi kararı spor cami-

asında olumlu karşılandı. Taraftarlar, spor 
adamları ve sporcular alınan karar nedeniy-
le kurumları kutladı. Konyaspor yönetimin-
den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “En 
kısa sürede, çok daha güzel, çok daha mutlu 
ve çok daha sağlıklı günlerimizi, birlikte pay-
laşabilmek dileğiyle” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Beklenen karar!
Nihayet beklenen karar alındı ve ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının 
ardından koronavirüs tehdidi nedeniyle liglere ara verildiği duyurdu
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İki yarıda iki farklı Yeni Malatya
Süper Lig’in ilk yarısında en çok gol 

atan takımlar arasında yer alan BtcTurk 
Yeni Malatyaspor, ikinci devrede hücum-
da istediği performansı sergileyemedi. 
Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren ve 
ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati 
çeken Malatya ekibi, ikinci devrede bu ba-
şarıyı sürdüremedi. 

Sezonun ilk yarısında teknik direktör 
Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, 
17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraber-
lik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 
24 puan ve averajla 8. sırada girdi. Yeni 
Malatyaspor, ilk yarıdaki maçlarda rakip 
fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 
22 gol gördü.  Ligin ilk yarısında başarılı 
bir grafik çizen ve rakip fileleri en çok ha-
valandıran takımlar arasında yer alan Btc-
Turk Yeni Malatyaspor, ikinci devrede ise 

istediği sonuçların uzağında kaldı.
İKİNCİ YARIDA 0,66 GOL 
ORTALAMASINDA KALDI

Malatya ekibi, ikinci devredeki 9 maç-
ta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi. 
Sezonun ilk yarısında maç başına 1,88 
gol ortalaması yakalayan sarı-siyahlılar, 
ikinci devrede ise 0,66 gol ortalamasında 
kaldı. Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 
9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlikle sa-
dece bir puan alabildi.

11 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig’de son galibiyetini 15. haf-

tada deplasmanda Beşiktaş’a karşı alan 
Yeni Malatyaspor, çıktığı son 11 mücade-
lede galip gelemedi. Sarı-siyahlılar, söz 
konusu maçlarda Gaziantep FK (1-1) ve 
İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere 
kalırken, Çaykur Rizespor (2-0), Medipol 

Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor 
(2-1), MKE Ankaragücü (1-0), Galatasa-
ray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), 
Yukatel Denizlispor (2-0), Trabzonspor 
(3-1) ve Hes Kablo Kayserispor’a ise (2-1) 
yenildi. 

“KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK 
İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Söz-
cüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, li-
gin ikinci yarısında istedikleri performansı 
sergileyemediklerini söyledi. Çelikel, iyi 
futbol ve başarı için ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlata-
rak, futbolda iyi gidişatın yanı sıra kötü 
dönemlerin de olabildiğini ifade etti. Son 
dönemde alınan mağlubiyetler nedeniyle 
fazlasıyla üzgün olduklarını dile getiren 
Çelikel, şunları kaydetti: “Sezonun ilk 

yarısında iyi performans gösterdik ancak 
bunu ikinci yarı sürdüremedik. Kötü gidi-
şatı sona erdirmek için elimizden geleni 
fazlasıyla yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısı 
istediğimiz gibi olmadı ancak yolumuza 
devam ediyoruz. Kötü gidişatı sonlandıra-
cağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
Bundan sonra oynayacağımız her maç 
final niteliğinde. Bu hafta sahamızda Ka-
sımpaşa ile çok önemli bir maç oynayaca-
ğız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktö-
rümüz Hikmet Karaman yönetiminde tüm 
hızıyla sürdürüyoruz. Kasımpaşa maçı 
bizim için çok önemli. Bu maçı kazana-
rak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. 
Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. 
Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini 
yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefli-
yoruz.” n AA

27. hafta heyecanı 
bugün başlayacaktı 

Galatasaray GS 
Store’u kapattı

Süper Lig’de 27. hafta, bugün yapılacak tek maçla baş-
layacaktı.  Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
seyircisiz oynanması planlanan ligde haftanın açılış maçın-
da bugün Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u ağırlaya-
caktı. Liglerin iptal edilmesi ile birlikte Süper Lig heyeca-
nına ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:
Bugün:  20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi: 14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü 
(Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 
Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:- 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Kon-
yaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir 
Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)  n AA

Galatasaray Kulübünün resmi ürünlerini satan GS Store, 
mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.  GS Store’un 
Twitter’dan yaptığı açıklamada, sağlığın her zaman öncelikli 
olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:  “Çalışanlarımı-
zın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. 
Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan koronavirüs (Kovid 
- 19) riski devam ederken bugünden itibaren tüm GS Store 
mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyo-
ruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını ko-
rumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store’a 
www.gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. 
Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyo-
ruz. Sağlıklı günler dileriz.” n AA

Stadyumda açılışa özel 
büyük kampanya!

Beş büyük ligin koronavirüs 
kaybı 4 milyar avro

Konyapor Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nun alt kısmında bulunan 
Konya Store mağazası, içerisine Lotto 
mağazasını da ekleyerek genişletildi. 
Her iki mağaza ürünlerinde açılışa özel 
çok sayıda üründe indirim uygulanacağı 
duyuruldu. Ürün çeşitliliğini çok sayıda 
yeni ürünlerle artırarak sezona hızlı bir 
giriş yapan Konya Store, taraftarların is-
teklerini doğrultusunda yeni sezon plan-
lamasını şimdiden yapmaya başladı. 
Son dönemdeki atılımlarına ek olarak; 
Konyaspor BB Stadyumu’nun alt kısmın-
da hizmet veren Konya Store mağazası, 
içerisine Lotto ürünleri de eklenerek 
genişletildi. Yaklaşık 350 metrekarelik 
bir alanda alışveriş rahatlığı sunulan 
mağazada ayrıca açılışa özel indirimler 
de uygulanacak. İki mağazanın birleşti-
rilerek ürün çeşitliliğinde büyük bir ha-
cim kazandıklarını belirten Konya Store 
Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak, 
açılışa özel çok sayıda üründe indirim 
uygulanacağının da altını çizdi. Açılı-
şa özel indirimleri kaçırmamaları için 
Konyaspor taraftarına çağrıda bulunan 
Koçak, ‘’Öncelikle tadilat sürecinde an-
layış gösteren taraftarlarımıza teşekkür 

ediyorum. Stadyum mağazamıza Lot-
to’nun da eklenmesiyle hem mağaza-
mızı büyüttük hem de ürün çeşitliliğimizi 
artırdık. Konya Store lisanslı ürünler de 
dahil olmak üzere, birçok üründe açılışa 
özel ciddi oranlarda indirim uygulaya-
cağız. Bu sezon her iç saha maçımızda 
Önce Store’a Sonra Stad’a diyerek yeşil 
beyaz renklere gönül veren tüm taraftar-
larımızı maç gününde Store’lara davet 
ediyorum’’ diye konuştu. Koçak, indi-
rimlerin sadece mağazalarda özellikle 
Stadyum Store ve Lotto mağazalarında 
uygulanacağının altını çizerek sözlerini 
tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi ka-
bul edilen İngiltere (Premier Lig), İspan-
ya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya 
(Bundesliga) ve Fransa’nın (Ligue 1), 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 
milyar avro olacağı bildirildi. KPMG 
Football Benchmark tarafından yapılan 
araştırmada, Avrupa’nın en büyük 5 fut-
bol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadı-
ğı zararlar incelendi. 

Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şam-
piyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
541 karşılaşma iptal edilmiş veya erte-
lenmiş durumda. Araştırmaya göre Pre-
mier Lig, 1 milyar 150 milyon avro ile 1 
milyar 250 milyon avro arasında zararla 
en büyük gelir kaybına uğrayan lig ola-
cak. Premier Lig’in yanı sıra La Liga’da 
800-950, Bundesliga’da 650-750, Serie 
A’da 550-650 ve Ligue 1’de ise 300-400 
milyon avro bir kaybın olacağı tahmin 
ediliyor. Araştırma hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör 
Lideri Hakan Uçak, “Dünya ekonomisi 
koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza 
girmiş durumda. Bu salgın futbolu da 
ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali 

nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir 
kayıpları yaşayacak. Kulüpleri gelir ka-
yıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkın-
tılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, 
ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri 
var. Tabii kulüplerin salgınlar konusun-
da sigortası olup olmadığı da önem 
kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun 
sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. 
Bu konuda nasıl bir yol izlenecek, bunla-
rın hepsi futbol dünyasının önümüzdeki 
günlerde en büyük sorunları olacak.” 
ifadelerini kullandı. n AA

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

SÜPER LİG 
2019-2020

PUAN DURUMU
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