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Çalışmalar 
aralıksız sürüyor

Tedbirli olmak 
en güzel aşıdır

Yıkanabilir 
maske üretiyorlar

Selçuklu Belediyesi korona-
virüse karşı etkili bir şekilde 
sürdürülen önlem faaliyetlerine 
24 saat esasıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda İlçe genelinde 
resmi kurumlar, okullar, toplu 
kullanım alanları ile tüm çöp 
konteynerleri dezenfekte edil-
di. n HABERİ SAYFA 4’TE

Bera Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı M. Ulvi 
Bezirci, “Koronavirüse karşı 
mücadelenin aşısı bireysel 
ve toplumsal olarak yüksek 
farkındalık ve alınan tedbirlere 
tam uyumdur” dedi.
 n HABERİ SAYFA 7’DE

Kovid-19’a karşı alınan tedbirler 
kapsamında piyasadaki maske 
ihtiyacını karşılamak için kolları 
sıvayan Beyşehir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Giyim 
Üretim Teknolojisi öğretmen 
ve öğrencileri maske üretimine 
başladı. n HABERİ SAYFA 10’DA

Müebbet hapis 
15 yıla düşürüldü

Koronavirüs 
aklımızı zorluyor!

Tartıştığı kocasını uyurken başına 
keserle vurarak öldüren Fadik 

Sağdıç’ın karar duruşması yapıldı. 
Sanık Sağdıç’a haksız tahrik indi-
rimi uygulanarak müebbet olan 

cezası 15 yıla düşürüldü.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Koronavirüs salgınıyla ilgili Konya 
Aydınlar Ocağı üyelerini bilgilendi-
ren Mikrobiyolog Doç. Dr. İbrahim 
Erayman, “Bu salgın değil sanki 

IQ testi! Gerçekten bu korona bizim 
aklımızı zorluyor” dedi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Mesafeyi koruyorlar!
Koronavirüse karşı verilen mücadelede açık kalması gereken eczaneler, çeşitli düzenlemelere gitti. 5. Bölge 

Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, “Koronavirüse karşı gereken tüm önlemlerimizi aldık” dedi
ECZANELERDE 

ÜST DÜZEY TEDBİR
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kap-
samında 5. Bölge Konya Eczacı Odası 
Konya genelinde bulunan tüm eczane-
lerde gereken tedbirlerin alınması ko-
nusunda üyelerini uyardı. Eczaneler de 
odanın ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
iletilen tedbirler konusunda müşteri ile 
çalışanların temasını kesmek ve virüsün 
bulaşmasını önlemek amaçlı çeşitli 
önlemler aldı.

MESAFE KOYDULAR, 
MASKE TAKTILAR

5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı 
Adem Açıkgöz, “Eczanelerimize kırmızı 
şeritler dağıttık. Yine eczanelerin yerle-
rine uyarıcı yazılar hazırladık. Eczaneye 
gelen vatandaşlarımız ile eczane perso-
neli arasında 1,5 metre olsun. Eczane per-
sonellerimize ve çalışanlarına laboratuvar 
gözlük takmaları uyarısında bulunduk. 
Yine maske takmalarını istedik” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

04 Çumra’da caddeler 
baştan aşağı yıkandı 05 Bektaş: Dayanışma 

içinde yeneceğiz! 06 Köprüye çıkan 
genci polis ikna etti

Başarıya bilinçli yolculuk
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tanımladığı Özel Öğretim Kursu modeli içerisinde Yalçın Eğitim Kurumu 
olarak, Türkiye’de ilk başvuru yapan ve ilk ruhsatı alan eğitim kurumu olduklarını dile getiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Yaptığımız iş gençlerimizi yeni değişen sınav sistemine 
hazırlamak, kısa vadede başarıyla birlikte üniversitelere yerleşmesine yardımcı olmak. Uzun 
vadede ise ülkemize ve vatanımıza yatırım yapmaktır. Kısaca Yalçın Eğitim kurumlarıyla başarıya 
bilinçli yolculuk” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

50 EKİPLE ARALIKSIZ
DEZENFEKSİYON

YANLIŞ BİLGİLER 
PANİĞE NEDEN OLUR!

VATANDAŞLARI 
KONTROLLÜ ALIYORLAR

Büyükşehir çalışmalarını sürdürüyor 

Uzmanlardan önemli uyarı

Bankalarda korona önlemi 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
koronavirüs ile mücadelede 
önleyici tedbirler kapsamın-
da hayata geçirdiği Dezen-
feksiyon Eylem Planına göre 
çalışmalarına 50 ekip 110 
personelle aralıksız devam 
ediyor. Başkan Uğur İbra-
him Altay, sürecin başarıyla 
yürütüldüğünü söyledi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yavuz Selvi, yanlış bil-
gilerden uzak durulmasını, 
doğru bilgiler ile tedbirler 
alınarak, korkmadan evde 
kalınmasını istedi.

Bankalar koronavirüse kar-
şı önlemlerini artırdı. Konya 
‘da banka şubelerine gi-
den vatandaşlar, koronavi-
rüs tedbirleri nedeniyle tek 
tek içeri alınmaya başlandı. 
Bu nedenle banka kapıla-
rında zaman zaman kuyruk 
oluşuyor.

n HABER SAYFA 9’DA

n HABER SAYFA 4’TE

n HABER SAYFA 5’TE

Mehmet Yalçın

Koronavirüs ayarı AFAD’dan destek
Koronavirüs nedeniyle 
Yüksek Hızlı Tren seferlerinde 
düzenlemeye gidildi. Yapılan 
düzenlemeyle sefer sayıları 
azaltıldı. Ayrıca virüse karşı 
alınan önlemler kapsamında 
vatandaşların hareket alanını 
kısıtlamasıyla trenler boş 
kaldı. n HABERİ SAYFA 3’TE

Koronavirüs (COVID-19) 
nedeniyle yurtdışından 
Konya’ya gelen ve KYK 
yurtlarına yerleştirilen 
vatandaşlar için yapılacak 
çalışmalar da kullanılmak üzere 
AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı 
bir haftadır hizmet veriyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Başarıya odaklanan Yalçın Eğitim Kurumları, öğrencilere sınava hazırlık noktasında büyük destek 
oluyor. Verdiği eğitimle Yalçın Eğitim Kurumları, ülkenin geleceğine önemli bir yatırım yapıyor 

Başarıya bilinçli yolculuk
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tanım-

ladığı Özel Öğretim Kursu modeli 
içerisinde Yalçın Eğitim Kurumu 
olarak, Türkiye’de ilk başvuru yapan 
ve ilk ruhsatı alan eğitim kurumu 
olduklarını dile getiren Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Yap-
tığımız iş gençlerimizi yeni değişen 
sınav sistemine hazırlamak, kısa va-
dede başarıyla birlikte üniversitelere 
yerleşmesine yardımcı olmak. Uzun 
vadede ise ülkemize ve vatanımı-
za yatırım yapmaktır. Kısaca Yalçın 
Eğitim kurumlarıyla başarıya bilinçli 
yolculuk” dedi. Yalçın Eğitim Kuru-
mu Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yalçın, dershanecilik ve özel 
öğretim kurumları arasında ki farkı 
dergimize anlattı.

Öncelikle sizi ve kurumunuzu 
tanıyabilir miyiz?

Yalçın Eğitim Kurumu’nun Yö-
netim Kurulu Başkanlığını yürüt-
mekteyim. 2015 yılında dershane-
lerin kapatılmasının ardından Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın tanımladığı 
Özel Öğretim Kursu modeli içeri-
sinde Özel Yalçın Eğitim Kurumları 
olarak, Türkiye’de ilk başvuru yapan 
ve ilk ruhsatı alan eğitim kurumu-
yuz. Şu anda Merkez, Zindankale ve 
Ecdat (Real) Şubesi olmak üzere üç 
ayrı binada üç ayrı müdürlük ile öğ-
retime devam ediyoruz. 

Kurum olarak, lise ve mezun 
öğrencilerin üniversiteye hazırlık 
dönemlerinde destekleyici bir model 
olarak bizler yer alıyoruz. Kurumu-
muzu açarken başlangıç hedefimizi 
“eğitim, yaşam felsefemizdir” olarak 
kabul ettik ve şu anda uzun vadede 
ülkemize hizmet adına faaliyetle-
rimizi sürdürüyoruz. Bizleri tercih 
eden öğrencilerimiz, sabah, öğlen, 
akşam ve hafta sonu olmak üzere 
3 ayrı şubemizde kurumlarımızdan 
faydalanıyorlar. Burada yaptığımız 
iş gençlerimizi yeni değişen sınav 
sistemine hazırlamak, kısa vadede 
başarıyla birlikte üniversitelere yer-
leşmesine yardımcı olmak. Uzun 
vadede ise ülkemize ve vatanımıza 
yatırım yapmaktır. Genç, dinamik ve 
idealist öğretmenlerimizle ile birlikte 
çocuklarımızı bu yolda ilerletiyoruz. 
Öğretmenlerimizin en genci 10 yıllık 
bir tecrübeye sahip. Her birisi bran-
şında tecrübeli, uzman ve öğrenciyi 
eğitim anlamında doyuracak özel-
likleri taşıyorlar. Bunun dışında ge-
nel olarak felsefemiz öğrencilerin ve 
öğretmenlerin belli hassas duygular 
ile yetişmesini sağlamak ve Türki-
ye geleceğine bilim ile birlikte katkı 
sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim 
öğretim hayatımıza hızla devam edi-
yoruz. Özel Yalçın Eğitim Kurumları 
olarak Önce vatana iyi evlat, sonra 
ise lider yetiştirir” sloganıyla yolu-
muza devam ediyoruz.

Eski dershanecilik ile kurumu-

nuz arasında ki en önemli fark ne-
dir?

Bakanlığımızca kursumuzun 
tanımlanan ismi Özel Öğretim Kur-
su olarak geçmekte. Özel Öğretim 
Kursu, lise dengi ve mezun öğren-
cilerin üniversiteye hazırlanması 
aşamasında bulunan kurumlardır. 
Tamamıyla kolejlerden farklı bir ya-
pısı bulunmaktadır. Bakıldığı zaman 
akıllara dershaneden ne farkı var? 
sorusu gelebilir ama hem sistem 
olarak hem de yapı olarak farklıyız. 
Kısmen dershaneciliğin yeni sisteme 
yansıması diyebiliriz. Geçmiş ders-
hane dönemlerinde süper dershane 
modelleri vardı. Bir dershane tabe-
lası altında farklı bütün öğrenciler 
tüm dersleri alabiliyorlardı. Ancak 
bakanlığımız yeni sistemde sadece 
lise ve lise mezunlarına hizmet ve-
rebilirsiniz dedi ve bir girişe sahip 
olan binalarda tek ders verebilirsiniz 
diyerek ekledi. Bu sayede sistematik 
olarak tamamen değişiklik sağlan-
dı. Şimdi tamamen bir merdivene 
ve girişe sahip olan kurumlara tek 
ruhsat veriliyor. Dolayısıyla süper 
modele karşılık önemli bir kısıtlama 
getirildi. Bu durum bizi birden fazla 
şubeleşmeye götürdü. Yani artık her 
bir şube bir branş anlamına geliyor. 
Bunun yanında kendi içerisinde mü-
dürlük yapısı olan ayrı ayrı öğretmen 
kadrosu olan bir kurum. Bizde genel 
olarak eşit ağırlık ve sayısal dersleri 
işlemekteyiz. Burada mantık şunu 
gerektiriyor Türkçe ve sayısal ağır-
lıkta olan kursları vermek. Biraz 
önce de dediğim gibi öğrencilerimiz 
ile birlikte yolumuza devam ediyo-
ruz. Bu sayıda Konya’da ki özel öğ-
retim kursları arasında bizi birinci 
sıraya taşıyor diyebilirim.

Sınavlarda değişikliler yapıldı-
ğında Kurum olarak neler yapıyor-
sunuz?

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, YÖK ve ÖSYM ülke ihtiyaçlarına 
bağlı olarak eğitim sisteminde bazı 
değişiklikler yapabiliyor. Kurum ola-
rak yapılacak değişiklikleri hızlıca 
kabul edip çalışmalara başlasak da 
eksik gördüğümüz tüm hususlarda 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani sis-
tem değişebilir, ayak uydurulabilir 
ancak doğru olan iyi bir eğitim. Biz-
lerde bunu öğrencilerimize sağla-
maya çalışıyoruz.

Vermiş olduğunuz eğitimlerde 
nelere dikkat ediyorsunuz? 

Öğrencilerinizin üzerinde tam 
olarak etkileriniz nelerdir?

İlk olarak tüm Şubelerimizde 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için 
ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor-
lar. Ancak bu öğrenci bir üst seviye-
ye çıkar derseniz işte biz bu noktada 
devreye giriyor ve bunu amaçlıyo-
ruz. Kurum olarak branşlar üzerin-
den öğrencilere yatırımlar gerçek-

leştiriyoruz. Türkiye genelinde diğer 
kurumlarda olmayan bir özellikle 
öğrenci üzerinde etkimizi psikolojik 
olarak iyi yönde gösteriyoruz. Nedir 
bu özellik derseniz tam 6 tane reh-
berlik öğretmenimiz çocuklarımızı 
için çalışmakta. Bu kesinlikle öğren-
ci, öğretmen ve veli arasında bütün-
lüğü sağlıyor. Öğrencilerimiz rehber 
öğretmeni ile deneme sınavları ve 
hafta kritiği yapıyor. Hocalarımız her 
ay sonu bir toplantı gerçekleştirerek 
veliler arasında ki koordinasyonu 
eksik ve fazlasıyla tamamlıyor. Süre-
ci tamamen psikolojik olarak kontrol 
ediyoruz. Bunun yanında ev ödevleri 
bile kontrollü olarak devam edebi-
liyor. Belki de kurmuş olduğumuz 
bu sistem kayıtlarımızın şimdiden 
dolmasına en büyük etken. Şu anda 
2020-2021 yılı için eğer böyle de-
vam ederse Mayıs ayında kayıtları-
mızı kapatmış olacağız. Neticede bir 
aileyiz ve biz bu aileyi iyi noktalara 
taşımak içim mücadele ediyoruz.

Bu kadar talebin olduğu yerde 
yeni bir yatırım düşünceniz var mı? 
Özellikle özel okul hamleniz olacak 
mı?

Her kursun ilerleyen süreç içeri-
sinde kendisine özgü hedefleri var-
dır. Bizim hedefimiz ise; ülkemize ve 

vatanımıza faydalı olmak kaidesiyle 
özel okul açmak. Biz zincir şubeleş-
meye karşıyız. Başında biz duramı-
yorsak merkezimizden uzaklaşmış 
oluruz. Birçok il ve ilçeden bu an-
lamda ısrarlar olsa da biz merkezi 
kalitemizden ödün vermek istemi-
yoruz. Dediğim gibi şubeleşmek 
yerine özel okul tercihimiz daha ön 
planda. Bu bağlamda ülkemiz için 
ihtiyaç olur bizde bu ışığı yakalarsak 
yeni bir okul neden olmasın. 

Kurum olarak sosyal aktiviteler 
ve yapmış olduğunuz özel günlerle 
de dikkat çekiyorsunuz. Bu doğrul-
tuda neler söylemek istersiniz? Öğ-
rencileriniz memnun kalıyor mu?

Biz ilk olarak bu işe başladığı-
mızda çevremizde ki kişiler, Türki-
ye’nin ilk Özel Öğretim Kursu oldu-
nuz ama neyi hedefliyorsunuz? Diye 
sorular yöneltmişti. Bizler hep şunu 
ifade ettik; ülke çıkarına olan her 
şeyin yanındayız. Bayrak ve vatan 
sevdasını öğrencilerimizin kalbine 
yerleştirmek bizim en büyük kazan-
cımız ve hedefimiz dedik. Bunu da 
her geçen gün hem öğrencilerimize 
hem de öğretmenlerimize yansıtıyo-
ruz. 24 Kasım Öğretmenler günün-
de geleceğe yön veren öğretmen 
arkadaşlarımıza neye hizmet ettikle-
rini hatırlatmak için Türk Bayrağı’na 
sarılı Kur’an-ı Kerim hediye ediyo-
ruz. Bunu öğrencilerimiz ile birlik-
te sınıfta yapıyoruz. Bayrak aşkını 
ve imanı yüksek noktada tutan her 
öğrencimiz bu ülkede farklı nokta-
lara gelir ve en büyük kazancı elde 
etmiş olur. 15 Temmuz hain kalkış-
ma bize şunu gösterdi; imansız ve 
vatan sevgisiz ilim zarar verir. Biz-
ler mukaddesatı ve bayrak sevgisini 
yüksekte tutmalıyız. Öğrencilerimiz 
ile birlikte birçok aktivite yapıyoruz. 
Evet, yaptığımız işin bir ekonomik 
boyutu var ama inanın bu güzellik-

leri gördükçe daha fazla mutlu olu-
yorsunuz. Yaptığınız işte daha fazla 
şevke ulaşıyorsunuz. Bizim kapımız-
dan giren öğrenci bayrağın altından 
geçer, sınıfın kapısına varan öğrenci 
bayrağı görüp derse başlar. Bu aşkı 
yüceltmek, dinimize ve vatanımıza 
sahip çıkmak kadar güzel bir duygu 
yok. Bu güzel histen daha güzelini 
düşünmüyorum. Bizler için en bü-
yük haz bu. Yalçın Eğitim Kurumları 
ve Özel Yalçın Öğretim Kurslarının 
Merkez Şube, Zindankale Şube ve 
Yazır-Ecdat Şubesinde görev yapan 
idarecileri, öğretmenleri ve çalışan-
ları Hilton Garden Otelde düzen-
lenen “Yeni Eğitim-Öğretim Yılı-
na Merhaba” gecesinde buluştuk. 
Toplantı birlikte yenilen yemek ve 
ardından Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçın başkanlığında ya-
pılan toplantıda yeni eğitim yılının 
hedefleri belirlendi Hedef belirledik  
2019–2020 Eğitim Öğretim yılının 
Özel Yalçın Eğitim Kurumlarının 
başarıya damga vuracağı bir yıl ola-
cağını belirlendi. Aile içi beraberliğe 
büyük önem vermemiz münase-
betiyle Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Özel Yalçın Öğretim Kursları, olarak 
kurum içinde birlik ve beraberliği 
pekiştirme adına her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz ” İstişare ve Ara-
başı “ etkinliğimiz ilk dönemin so-
nunda gerçekleştirir ve bir araya ge-
lerek, eğitim-öğretimdeki ilk yarının 
değerlendirilmesi yapar ve ikinci dö-
nemin yeni hedefleri belirleriz. Yal-
çın Eğitim Kurumları ve Özel Yalçın 
öğretim kursları olarak her Ramazan 
ayında bünyesinde bulunan Merkez, 
Zindankale ve Real Ecdat Şubelerin-
deki yönetici, öğretmen ve çalışanla-
rını bir araya getirerek iftar yemeği 
buluşuruz.. İftar yemeklerimizi Sel-
çuklu Yazır(Ecdat ) şubemizin bah-
çesinde gerçekleştiriyoruz. Milli ruh 

ve beraberliğin sonucunda Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasıyla Türk mil-
leti özgürlük ve bağımsızlığına ka-
vuşmuş, karakterine en uygun idare 
şekli olan cumhuriyeti ve Cumhuri-
yet Bayramını her yıl 29 Ekim tari-
hinde düzenlediğimiz çeşitli etkinlik-
lerle coşkuyla kutlarız. Kurum olarak 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arkadaşları ve 
aziz şehitlerimize şükranlarımızı su-
narız. Özel Yalçın Öğretim Kursları 
olarak sportif etkinliklerde yönetici, 
öğretmen ve çalışanlarımızla bir-
likte oluruz. Merkez, Zindankale ve 
Yazır-Real Şubelerinde görev ya-
pan öğretmen ve çalışanlarımızla 
hem motivasyon, hem de ödüllen-
dirmek amacıyla Antalya Köprülü 
Kanyon’da rafting heyecanını her 
yıl birlikte yaşarız.  Her yıl İki gün 
süren Rafting heyecanında değişik 
duygular öğretmen ve çalışanlarımız 
mutlu olarak dönerler. Yalçın Eğitim 
Kurumları ve Özel Yalçın Öğretim 
Kursları ‘Hayallerinizle olan rande-
vunuza geç kalmayın’ sloganıyla 
her yıl bursluk sınavı gerçekleştirir. 
Bu yıl kurum olarak bursluluk sınavı 
4-5 Ocak 2020 tarihlerinde bünye-
sinde yer alan 3 ayrı şubede gerçek-
leştirildi. Sınav her yıl olduğu gibi 
ücretsiz olurken, hem özel, hemde 
devlet okulu öğrencilerinin yoğun 
ve rekor katılımıyla yapıldı. İki gün, 
3 ayrı şubede ve 6 ayrı seansta ya-
pılan sınavlara 6643 öğrenci katıldı. 
Her yıl geleneksel olarak Özel Yalçın 
Öğretim Kursları tarafından yapılan 
bursluluk sınavı geçtiğimiz Ocak 
2020 tarihinde yapıldı. Yalçın Eği-
tim Kurumları bünyesinde yer alan 
Merkez, Zindankale ve Yazır Ecdat 
Şubesinde 6 ayrı seansta yapılan 
bursluluk sınavına 6-7-8 ve 9-10-
10 sınıf öğrencileri katılırken, top-
lamda 6643 öğrenci katıldı. Kurum 
olarak katılım rekorunu sağladık. 
Özel Yalçın Eğitim Kurumları ve Öğ-
retim Kursları bünyesinde yer alan, 
Zindankale, Merkez ve Yazır Ecdat 
Şubelerindeki yönetici, öğretmen ve 
Öğrencileri, kurum olarak organize 
edilen 2020 yılı ilk diliminde Birlik, 
Beraberlik ve Motivasyon toplantısı 
ve kahvaltısında buluştu. Hedef ise 
“Büyük Türkiye” olarak belirlendi. 
2019-2020 eğitim-öğretim yılının 
ilk döneminin sonunda, Özel Yalçın 
Öğretim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetici-
leri, bünyelerinde yer alan Merkez, 
Zindankale ve Yazır Ecdat Şubele-
rindeki yönetici, öğretmen, öğrenci-
lerin oluşan 190 kişilik grubu, Kon-
ya’nın güzide yerlerinden biri olan 
Yatağanlı Osmanağa resturantta 
gerçekleştirilen birlik, beraberlik ve 
motivasyon toplantısı ve kahvaltı-
sında bir araya geldiler. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mehmet Yalçın
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25 Mart 2009. Şehadetinin 11.yı-
lında şehit Muhsin Başkanı rahmet, 
minnet ve özlemle anıyoruz.

Daha çok küçük yaşlardayım… 
Hayal meyal hatırlıyorum. Babam 
elimizden tuttu, kardeşim ile birlikte 
bir yere götürdü. Daha sonraki yıllarda 
öğreniyorum ki 1999 yılında BBP’nin 
Konya Demirci İş Merkezindeki il 
başkanlığı binası imiş. Kabalık bir grup 
var, herkes Muhsin Başkan ile bir 
şeyler konuşuyor, fotoğraf çektiri-
yordu. İşte o zaman ilk kez yakından 
görmüştüm. Çocukluk aklı ile bazı 
şeylerin farkında değildik ama babam 
Muhsin Başkanın Konya’daki bütün 
programlarına katılır, Muhsin Başkan 
bir TV programına çıksa, evde hiçbir 
şey konuşmaz konuşmalarını pür 
dikkat dinlerdi.

12 yaşındaydım. 2007 yılının 
şubat ayında sömestre tatilinde Büyük 

Birlik Partisi, Antalya’da üç günlük 
istişare toplantısı düzenlemiş, o 
programa ailecek katılmıştık. Orada 
rahmetli başkanı çok yakından görme 
imkânı buldum. Merhametli, şefkatli, 
güler yüzlü ve babacan bir hali vardı. 
Kendisiyle tanışmak için yanına varıp  
Muhammed Esad Çağla, Konya’dan 
Hasan Çağla’nın oğlu deyince, elini 
uzatıp “Çok memnun oldum Muham-
med” diyerek tebessümlü tokalaşma-
mız dün gibi aklımda…

Antalya’daki toplantı esnasın-
da, daha o günlerden gazetecilik 
ve medyaya karşı ilgimden dolayı 
aralarda geziyor, basın yayın kuruluş-
larının temsilcileri ile tanışıyordum. 
Muhsin Başkan salonda konuşma 
yapıyordu. Ben de BBP’nin basın 
işlerinden sorumlu bir abi ile (şu 
an ismini hatırlayamadığım) ayakta 
beklerken, Muhsin başkan konuşma 

esnasında, salondakilere 
beni göstererek “sizinle 
başaramazsam bunlarla 
başaracağım” demişti. 
Ne demek istediğini o 
gün pek anlamamıştım 
ama daha sonra ölümüne 
yakın bir zamanda  
“Şimdi bakın yoldan 
geldik, yola gideceğiz. Hiç 
birimizin garantisi yok. 
Şurada ayakta duranın da, 
oturanın da garantisi yok. Yani, ruh bir 
saniyeliktir. Küf dedi mi gitti. Bunun 
da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne 
şekilde yakalayacağı belli değil. Bir 
saniyenize bile hâkim değilsiniz. Bir 
saniyesine bile hâkim olamadığınız, 
hükmedemediğiniz bir hayat için, bir 

dünya için, bu kadar 
fırıldak olmanın anlamı 
yoktur. Düz yaşayacağız, 
düz duracağız, düz yürü-
yeceğiz. Dik duracağız, 
doğru gideceğiz. Allah’ın 
izniyle hayatım boyunca 
hep böyle gittim. Allah’ın 
izniyle, olsak da milletle 
olacağız. Olmasak da, 
milletle olmayacağız. 
Yarın ahirette Allah, bize 

`Niye iktidar olmadın?’ diye sormaya-
cak. Sorsa da ̀ Vermediniz’ diyeceğiz. 
İki saniye sonrasına garantimiz 
olmayan bir hayatımız için fırıldak 
olmaya gerek yok” diyerek siyasette 
yerli ve milli kalınarak iktidar olmanın 
mücadelesini yapıyormuş.

2009 yılında yerel seçimler yapı-
lacaktı. Belediye başkanlığı seçimleri 
için adaylar tespit ediliyordu. Babam 
memur olduğu için aday olması için 

istifa etmesi gerekiyordu, o zaman 
annem BBP’den Meram ilçesi il genel 
meclisi adayı oldu. Afişler bastırdık, 
tanıdığımız muhitlerde afişleri astık, 
dağıttık. Bazı akraba ve dostların baba-
ma “Hasan kazanamazsınız hiç kendi-
nizi yormayın, boşa masraf etmeyin” 
dediklerinde, babamın onlara Hz. 
İbrahim peygamberin ateşe atılınca su 
taşıyan karıncanın hikâyesini anlatıp 
“ateşi söndüremeyiz ama tarafımız 
belli olsun” sözünün çok manidar 
olduğunu şimdi anlıyorum.

Rahmetli Muhsin Başkan,
“Ben Dava uğruna adamışım 

kendimi
Bir doğrunun imanı, bin eğriyi 

düzeltir.

Zulüm Azrail olsa, hep Hakk’ı 
tutacağım.

Mukaddes davalarda ölüm bile 
güzeldir” şiirini çok okurdu. Hep 
davadan, ülküden yana tavır koyan 
koca yürekli adam seni çok özlüyoruz, 
dualarımızı eksik etmiyoruz.

Tacettin Dergâhı’ndaki kabrini her 
ziyaret edişimde “bir elinde kuran, 
diğer elinde bilgisayar olan bir 
gençlik istiyorum” demiştin ya işte o 
gençlerden olma şuuru ile geliyoruz…

Son sözümüz, 
“Ben Türk’üm Türk esir olmaz
Ben Türk’üm Türk bayraksız 

olmaz
Ben Türk’üm Türk devletsiz olmaz
Ben Türk’üm Türk ezansız olmaz
Ben Türk’üm Türk hürriyetsiz 

olmaz” 
Ruhun şad, mekânın cennet 

olsun.

ÇOCUK GÖZÜYLE MUHSİN BAŞKAN 

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

AFAD’dan mobil TIR’la destekYHT seferlerine koronavirüs ayarı
Sağlık Bakanlığı’nca korona-

virüs tedbirleri kapsamında, um-
reden dönenlerin Kredi Yurtlar 
Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara 
yerleştirilmesine karar verilme-
siyle Konya’daki 2 yurda, 2 bin 
200 kişi yerleştirildi. Karantina 
altındakiler yakınları ile telefon-
dan görüntülü konuşarak hasret 
gideriyor. 

Polis ekipleri ise yurt önünde 
ve çevresinde güvenlik önlemle-
rini sürdürüyor.  koronavirüs (CO-
VID-19) nedeniyle yurtdışından 
Konya’ya gelen ve KYK yurtlarına 
yerleştirilen vatandaşlar için ya-
pılacak çalışmalar da kullanılmak 
üzere AFAD Mobil Koordinasyon 
TIR’ı bir haftadır hizmet veriyor. 

Mobil TIR’da İlgili kurumların 
koordinasyonu yapılarak, İl Sağ-
lık Müdürlüğü, Konya Emniyet 
Müdürlüğü, KYK, AFAD Konya 
ve Belediye Personelleri birlikte 
görev alarak karantina altında tu-
tulan umrecilere en iyi hizmetin 
verilmesi sağlanıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünya genelinde ve Türki-
ye’de etkili olan yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) karşı mücadele 
aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları (TCDD) Taşımacılık 
Genel Müdürlüğü, koronavirüs 
nedeniyle Konya Ankara-Ankara 
Konya, Konya İstanbul ve İstanbul 
Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
seferlerinde düzenlemeye gitti. 
Konuyla ilgili TCDD Taşımacılık 
AŞ’den yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi; “Koronavirüsü 
salgını nedeniyle azalan yolcu ta-
lebine bağlı olarak yüksek hızlı, 
ana hat, bölgesel, Marmaray ve 
Başkentray tren sefer ve saatle-
rinde 24 Mart 2020 tarihinden 
itibaren değişiklik yapıldı.” Buna 
göre; Ankara-İstanbul hattın-
da günlük toplam 16 YHT seferi 
12’ye düşürüldü. Kaldırılan Sefer-
ler: Ankara-Söğütlüçeşme  09:40 
– 15:30 Söğütlüçeşme-Ankara  
09:30 – 15:30 Ankara-Eskişehir 
hattında ise toplam 10 olan YHT 
sefer sayısı 8’e düşürüldü. Kaldı-

rılan Seferler: Ankara-Eskişehir 
10:30 Eskişehir-Ankara 13:50 
Ankara-Konya arasında  12 olan 
YHT sefer sayısı 10’a düşürüldü. 
Kaldırılan Seferler: Ankara-Konya 
12:00 Konya-Ankara 15:00  Kon-
ya-İstanbul hattında günlük  6 
YHT seferi 4’e düşürüldü. Kaldırı-
lan Seferler: Konya-Söğütlüçeşme 
13:15 Söğütlüçeşme-Konya 12:05

 KONYA GARI BOŞ KALDI
Öte yandan Üniversitelerin 

ve okulların tatil edilmesi, 65 yaş 

üstü ve kronik hastaların sokağa 
çıkmama yasayı ve kamuda esnek 
çalışma şartlarının oluşması se-
bebiyle Konya Garında boşluklar 
oluştuğu gözlendi. 

Yine Konya Ankara 450 yolcu 
ile hizmet verirken günde ortala-
ma 50 yolcu ile seyahat gerçekleş-
tiriyor.  Konya-İstanbul 410 yolcu 
ile hizmet verirken şuanda orta-
lama 150 yolcu ile seyahat ettiği 
öğrenildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koronavirüse karşı verilen mücadelede açık kalması gereken eczaneler, çeşitli düzenlemelere gitti. 5. Bölge Konya Eczacı Oda-
sı Başkanı Adem Açıkgöz, “Konya genelinde bulunan eczaneler koronavirüse karşı gereken tüm önlemleri aldı. “ dedi 

Eczanelerde sıkı önlem 
Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre-

de tüm dünyayı saran Koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri kapsamında 
5. Bölge Konya Eczacı Odası Konya 
genelinde bulunan tüm eczanelerde 
gereken tedbirlerin alınması konu-
sunda üyelerini uyardı. Eczaneler de 
odanın ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
iletilen tedbirler konusunda müşteri 
ile çalışanların temasını kesmek ve 
virüsün bulaşmasını önlemek amaçlı 
çeşitli önlemler aldı. 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz 
alınan önlemleri ve uyarılarını Konya 
Yenigün Gazetesine anlattı.

EZCANELERDE GEREKEN 
ÖNLEMLERİ ALDIK

Konya genelinde hem eczane 
çalışanları hem de vatandaşların 
sağlıkları için tüm önlemleri aldık-
larını dikkat çeken 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, 
“5. Bölge Konya Eczacı Odası olarak 
Konya genelinde bulunan eczaneler 
koronavirüse karşı gereken tüm ön-
lemlerimizi aldık. Eczanelerimize kır-
mızı şeritler dağıttık. Yine eczanele-
rin yerlerine uyarıcı yazılar hazırladık. 
Dünya çok büyük bir görünmeyen 
düşmanla savaşıyor. Bu konuda Sağ-
lık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca yoğun bir mücadele 

ve gayret gösteriyor. Alınan tedbir-
lerle virüsün Türkiye’ye daha geç 
gelinmesi sağlandı. Alınan tedbirler 
önemli. Alınan kararların temelinde 
vatandaşların virüse yakalanmasının 
önüne geçmek var.  Vatandaşlarımız 
virüse karşı devletimiz tarafından alı-
nan tedbirlere uyması gerekiyor. Bi-
lim Kurulu tarafından alınan kararları 
bizler de eczanelerimizde uyguluyo-
ruz. Eczaneye gelen vatandaşlarımız 
ile eczane personeli arasında 1,5 
metre olsun. Eczane personellerimi-
ze ve çalışanlarına laboratuvar göz-
lük takmaları uyarısında bulunduk. 
Yine maske takmalarını istedik. Yine 

el dezenfektanları kullanmalarını is-
tedik. Yine eczanelerin düzenli ola-
rak dezenfektan edilmesini istedik.  
Uyarılarımızı internet sitemizden 
ve Whatsaap gruplarından düzenli 
olarak üyelerimize iletiyoruz. Va-
tandaşlarımızı bilinçlendirme üzere 
afişler yaparak eczanelerimize illet-
tik. Eczanelerimizde çalışanlarımıza 
yönelik oda olarak gözlük siparişinde 
bulunduk. Bunlar da elimize ulaşınca 
eczacılarımıza ileteceğiz. Oda olarak 
gereken tüm önlemlerimizi aldık” 
ifadelerini kullandı.

EZACILAR FIRSATÇILIK YAPMAZ
Türkiye’nin zor dönemden geç-

tiği süreçte hiçbir eczacının fırsatçılık 
yapmadığına dikkat çeken Açıkgöz, 
“Son zamanlarda eczaneler ile ilgili 
sosyal medya adreslerine bazı ha-
berler düşüyor. Maalesef üzücü ha-
berler. Maskenin fiyatının artması, 
eczane ile alakalı değil. Hiçbir eczacı 
meslektaşım, ülkenin zor durumda 
fırsatçılık yaparak ucuza aldığı bir 
şeyi aşırı fiyata satmaz. Eczacılar ola-
rak bizler imalatçı değiliz. Fiyatları 
imalatçılar ya da karaborsacılar ta-
rafından şişirildiğini görmekteyiz. Fi-
yatların artması eczacılarla ile ilgili bir 
durum değil. Sosyal medyadaki iddi-
alar bizleri üzüyor. Bu süreci hepimiz 

birlikte atlatacağız. Hiç kimse kimse-
yi kırmadan özverili bir şekilde atla-
tacağız. Meslektaşlarımızın arasında 
yanlış yapan var ise onların da üze-
rine gideceğiz. Sıkıntılı süreçte hiçbir 
arkadaşım bu şekilde davranmaz ve 
davranmayacağını da düşünüyorum. 

Eczanelere gelen her şey fatu-
ralı bir şekilde girer ve o şekilde de 
eczanelerden çıkar. Bu yüzden ilgili 
ekipler faturaları inceledikleri zaman, 
bunun böyle olduklarını görecekler” 
diye konuştu.

UMRECİLERİN İLAÇ İHTİYACI 
KARŞILANIYOR

Oda olarak Konya’da karantina 

altında tutulan umrecilerin ilaç ihti-
yaçlarının oda bünyesinde oluşturan 
kriz masası ile giderildiğini belirten 
Açıkgöz konuşmasını şu şekilde sür-
dürdü, “Konya Eczacı Odası olarak 
Konya’da iki yurda karantina altın-
dan tutulan umrecilerimizin ilaçları-
nın temini noktasında odamızda kriz 
masası oluşturduk. 

Umrecilerimizin ilaç taleplerini 
yurtlara en yakın bulunan eczaneler-
den sırasıyla karşılıyoruz.” 

Açıkgöz ilaç stoklarında da her-
hangi bir sıkıntı olmadığını vurgula-
dı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Adem Açıkgöz
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Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Selçuklu Belediyesi korona-
virüse karşı etkili bir şekilde sür-
dürülen önlem faaliyetlerine 24 
saat esasıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda İlçe genelinde resmi 
kurumlar, okullar, toplu kullanım 
alanları ile tüm çöp konteynerleri 
dezenfekte edildi.

Selçuklu Belediyesi Çevre Ko-
ruma Kontrol Müdürlüğü dezen-
fekte çalışmalarının kalıcı olabil-
mesi  için vatandaşlara çöplerini 

konteyner dışına bırakmamaları 
konusunda da uyarı da bulundu.  
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
ülkemizde de görülen koronavirü-
se karşı alınan önlemler dikkatle 
uygulanıyor. Selçuklu Belediyesi 
de bu kapsamda çalışmalarına 24 
saat esasıyla devam ediyor. Sel-
çuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve 
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan dezenfekte 
ekipleri aralıksız olarak çalışma-

larını sürdürüyor. Selçuklu ilçe 
sınırları içersinde bulunan resmi 
kurumlar,okullar, sosyal tesisler, 
toplu kullanım alanları ve tüm çöp 
konteynerleri dezenfekte edilme-
ye devam ediliyor. 

24 saat aralıksız devam eden 
çalışmalarla ilçe genelinde bulu-
nan çöp konteynerlerin tamamı 
dezenfekte edildi ikinci tur dezen-
fekte çalışmaları da yüzde 80 ora-
nında tamamlandı. 

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN 
VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Genel olarak ülkemizin tama-
mında  yerel olarak da belediye-
lerin önlem çalışmaları aralıksız 
olarak devam ediyor. 

Bu noktada çalışmalarını bü-
yük bir titizlikle sürdüren Selçuklu 
Belediyesi tüm imkanlarını  se-
ferber etmiş durumda. Üzerine 
düşen sorumlulukları büyük bir 
gayretle yerine getiren Selçuklu 

Belediyesi vatandaşların da yerine 
getirmesi gereken önlemlere dik-
kat çekti. Bu çerçevede belediye 
yetkilileri vatandaşların çöplerini 
konteynerlerin dışına bırakma-
maları gerektiği aksi takdirde ya-
pılan dezenfekte işlemlerinin etkili 
olmasının zorlaşacağı uyarısında 
bulundu.

‘DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZ 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR’
Konu ile ilgili bir duyuru yapan 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, şunları söyledi; 
“Kıymetli Hemşerihlerim, İlçe ge-
nelinde dezenfekte çalışmalarımız 
aralıksız devam ediyor. Tüm yeral-
tı çöp konteynırlarının dezenfekte 
işlemi tamamlandı. Sizden ricamız 
çöplerinizi konteynırların dışına 
bırakmamanız. Çöpleri konteynır-
ların içine atarak riski birlikte azal-
talım.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi korona
tedbirlerini iki kat artırdı

Nikah işlemlerine
koronavirüs tedbiri

Beyşehir Belediyesi yeni Ko-
ronavirüs (COVID 19) salgınına 
karşı önlem amaçlı dezenfeksi-
yon çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan yeni Koronavirüs salgınının 
Türkiye’de de görülmesinin ar-
dından Beyşehir Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü, Fen 
İşleri Müdürlüğü, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan ekipler tarafından 
toplu ulaşım araçları, cadde ve 
sokaklar, meydanlar, camilerde, 

mezbahada, drenajlarda, park-
lar, otobüs durakları, çocuk oyun 
alanları gibi halkın yoğun olarak 
kullandığı alanlarda dezenfeksi-
yon çalışmalarını iki katına çıkardı.

Beyşehir Belediyesi ekiple-
ri vatandaşların toplu kullanım 
alanlarında 7/24 kesintisiz sür-
dürdüğü dezenfeksiyon çalışma-
larına ek olarak belediye hizmet 
binasına gelen vatandaşların 
ateşini ölçerek olası koronavirüs 
salgınına karşılık önlem alıyor.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Koro-
navirüs tedbirleri kapsamında 
nikâh işlemlerinin iki şahitle ve 
davetli olmaksızın kıyılacağını 
bildirdi. Ülkemizde ve dünya-
yı etkisi altına alan Koronavirüs 
tehdidine karşın tedbirler kap-
samında salgının yayılmasını 
engellemek ve vatandaşları ko-
rumak amacıyla nikâh işlemle-

rine ilişkin düzenlemeye gidildi. 
Evlenmek isteyen çiftle-

rin nikâhları Koronavirüs ted-
birleri nedeniyle sadece iki 
şahitle, davetli olmaksızın kı-
yılacağı bildirildi. Yapılan düzen-
lemeler, Bakanlık tarafından ge-
lecek bir daha ki genelgeye kadar 
bu şekilde yol izleneceği söylendi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Selvi, yanlış 
bilgilerden uzak durulmasını, doğru bilgiler ile tedbirler alınarak, korkmadan evde kalınmasını istedi

Yavuz Selvi: Yanlış 
bilgiden uzak durun!

Coronavirüsün psikoloji üzerin-
deki etkisine dikkat çeken uzman-
lar, insan hayatını tehdit eden du-
rumların herkeste kaygı ve endişe 
yaratmasının son derece normal 
olduğunu belirtiyor. Özellikle pa-
nik atak ve takıntı tanılı kişilerin bu 
durumdan daha fazla etkilenebile-
ceğini söyleyen uzmanlar, asılsız 
haberlerden uzak durulması, res-
mi kaynaklara ve bilim insanlarına 
itibar edilmesi gerektiğinin altını 
çiziyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Selvi, 
yanlış bilgilerden uzak durulmasını, 
doğru bilgiler ile tedbirler alınarak, 
korkmadan evde kalınmasını istedi.

‘KORKU PANİĞE NEDEN OLUR’ 
Düşünmeden ve hızlıca hareket 

edildiğine dikkat çeken Selvi, korku 
ile düşünmeden ve hızlıca hareket 
edildiğini söyledi. Gelen her türlü 
habere inanmanın doğru olmaya-
cağının altını çizen Selvi, şunları 
söyledi, “Gelen her habere inanı-
yoruz. Ürkütücü olanlar daha çok 
dikkatimizi çekiyor. Vaktimizin ço-
ğunu bu haberleri almak için har-
cıyoruz. Bir haberle aşırı rahatlıyo-
ruz, bir diğeri ile aşırı korkuyoruz. 
Neden? Ne bekliyoruz? Çünkü dav-
ranışlarımızı en çok etkileyen şey 
duygularımızdır. Bu duygulardan 
da en kuvvetlisi korku duygusudur. 
Korku duygusu beyni hakimiyeti 
altına aldığında, doğruyu yanlıştan 
ayırt eden düşünen beyin kısmı 
devre dışı kalır. Düşünmeden hare-
ket ederiz. Beynimiz bir tehlike al-
gıladığında hızlı hareket etmemizi 
ister. Reflekslerimizle ve çabucak. 
Düşünmeye ve değerlendirmeye 
vakit yoktur. Bu yüzden önce kor-

ku ile ilgili beyin bölgeleri çalışır. 
Düşünmemizi, değerlendirmemi-
zi, muhakeme etmemizi sağlayan 
beyin bölgesi bir süre devre dışı 
kalır. Tehlike ya da korkuya dair 
doğru bilgiler aldıkça düşünmeye 
başlarız. Yanlış ya da korku içeren 
bilgiler geldikçe düşünmeyi yine 
geri plana bırakır, korku ile hareket 
ederiz. Ürkütücü, dehşete düşüren 
haber ve görüntüler korkuyu artı-
rır. Korku insanın düşünmeden ve 
panikle hareket etmesine neden 
olur. Bu tehlike karşısında ne yap-
malıyım? Kalbiniz daha hızlı çarpar, 
daha sık nefes alıp verirsiniz ve her 
an kötü bir şey olacakmış gibi bir 
beklenti içerisine girersiniz. Beyni-
niz adeta hacklenmiştir. Tehlikeyi 
ve korkuyu algılayan beyin bölge-
niz harıl harıl çalışır ve sizi tetikte 
tutarken, sakin kalmanızı ve dü-
şünmenizi sağlayan beyin bölgeniz 

devre dışı kalmıştır. Sürekli haber 
takip etmeniz ve sosyal medyadan 
yayılan kuşku ve korku uyandırıcı 
gönderilere maruz kalmanız sizin 
düşünen insan olmanızı engellemiş 
panikle ne yapacağını bilmeyen bir 
canlı haline getirmiştir. Corona bir 
virüs, solunum yollarını etkiliyor. 
Bize bulaşmasını engellemek için 
fiziksel hijyene dikkat etmemiz 
gerekiyor. Eksik, yanlış, yalan ve 
korku içerikli haberlerle virüs, bey-
nimizi etkiliyor. Bize bulaşmasını 
engellemek için zihinsel hijyene 
dikkat etmemiz gerekiyor.” 
‘TEHLİKELER KARŞISINDA YAPILA-

CAK ŞEY TEDBİR ALMAKTIR’
Tehlikeler karşısında yapılacak 

tek şeyin tedbir almak olduğuna 
dikkat çeken Selvi, “Bu kadar bü-
yük bir korku bombardımanı kar-
şısında kaygılı insanlar büyük bir 
panik ve kaos yaşamaya başladı. 

Burada şu ince detayı hatırlatmak-
ta fayda var. Bizim şu an söz etti-
ğimiz şey insanların tedbirlerini al-
malarına rağmen yaşadıkları korku 
ve panik hissi. Evlerinde korku ile 
yaşamaları. Kendilerini bu büyük 
üzüntü ve stresten kurtaramama-
ları. Televizyon ya da sosyal med-
yadan olumsuz haberleri takip ede-
rek kaos haberlerine inanmaları, 
bütün bir günü korku içinde yaşa-
maları. Gece başlayan uykusuzluk-
lar, tükenmişlik hissi, gelecek kay-
gısı, ümitsizlik” şeklinde konuştu. 
“Stres dolu yaşamın bizi en az et-
kilemesi için ne yapmalı?” sorusu-
na da cevap veren Selvi, “Zihinsel 
hijyen Fiziksel temizliğe ve hijyene 
dikkat ediyoruz. Önlemlerimizi al-
dık. Peki ya zihinsel hijyen için ne 
yapmalı?  Önce doğru bilgi ve ted-
bir, beyni zehirleyen haberlerden 
uzaklaşmak, beyni beslemek, ka-
rantinaya almak. Nasıl corona gibi 
virüslerden korunmak için karan-
tinaya ihtiyaç duyuluyorsa, yanlış/
eksik/yanlış bilgi yayan sosyal med-
ya hesaplarını karantinaya alın ve 
engelleyin. Whatsapp gruplarından 
bu tür paylaşım yapanları uyarın ve 
gerekirse gruptan çıkın. Herkesin 
önemli gördüğü bir konuyu paylaş-
tığı bazı gruplar gerçekten doğru 
uyarı değil, zehir saçıyor. Çevrenizi 
motive edecek, ümit verecek ko-
nuşmalar yapın. Aşırı rahat dav-
ranan insanları uyarın. Evde kalın 
ve sürecin sonlanmasını bekleyin. 
Unutmayın ki Sağlık Bakanlığının el 
yıkamak, mesafeyi korumak, evde 
kalmak gibi dikkatle uyulması ge-
reken tavsiyeleri gerçekten hayati 
öneme sahiptir” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koronavirüs salgını tüm dün-
yayı kasıp kavururken Çumra 
Belediyesi  salgına karşı yüksek 
düzeyde  tedbir alıyor. Çumra Be-
lediyesi ölümcül Koronavürs Covid 
19’a karşı başlattığı çalışmaları ileri 
bir düzeye taşıdı.

İlçede Koronavirüse karşı ge-
rekli tedbirleri alan Çumra Beledi-
yesi dezenfekte çalışmalarını ara-

lıksız sürdürüyor. Her gün belediye 
hoparlörlerinden vatandaşı bilgilen-
dirici anons yapılırken bir yandan 
da vatandaşı bilinçlendirmek için 
broşür dağıtılıyor. Ortak kullanım 
alanlarının dezenfektesi ile birlikte 
Belediye, ilçede yürüttüğü geniş 
kapsamlı temizlik çalışmalarıyla 
cadde ve kaldırımları köpüklü ve 
ilaçlı su ile yıkayarak tedbirlerini 

aldı.  Çumra’da belediyenin aldı-
ğı önlemler ile Koronavirüse karşı 
geçit olmadığını belirten Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz, alı-
nacak tedbirlerle bu salgının en az 
zararla atlatılacağını vurguladı. Of-
laz, “Belediye olarak üzerime dü-
şen tedbirleri almaya çalışıyoruz. 
Personelimiz ve imkanlarımız ile 24 
saat halkımızın hizmetindeyiz. Halk 

olarak gerekli tedbirini alalım. Zo-
runlu değilse evden çıkmayalım. Bir 
metre aralık mesafemizi koruyalım 
ve kişisel temizliğe dikkat edelim. 
Biz Belediye olarak bu ilçeye dair ne 
varsa seviyoruz ve gönül belediyeci-
liği esası ile çalışıyoruz. Çumrayı bu 
virüsten korumaya dair canla başla 
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
 n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Yavuz Selvi

Çumra’da caddeler baştan aşağı yıkandı
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Bankalar koronvirüs
önlemlerini alıyor

65 üstü vatandaşlar evlerine 
dönmeleri için uyarılıyor

Türkiye genelinde koronavirü-
se karşı alınan önlemler artırılarak 
devam ediyor. Bu kapsamda kamu 
ve özel sektördeki çeşitli kurum 
ve kuruluşlar, çalışma saatlerinde 
değişikliğe ya da nöbetleşe çalışma 
sistemine geçiyor. Bu uygulama-
nın bir örneği de bankalardan gel-
di.  Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 
tüm bankaların mesai saatlerine 
yönelik tavsiye kararı aldı. TBB’den 
bankalara gönderilen tavsiye ka-
rarında, yeni mesai saati 12.00 
ile 17.00 arası olarak belirlendi. 
Alınan karara uyan birçok banka, 
yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. 

Kararın ardından Konya ‘da ban-
ka şubelerine giden vatandaşlar, 
koronavirüs tedbirleri nedeniyle 
tek tek içeri alınmaya başlandı. Bu 
nedenle banka kapılarında zaman 
zaman kuyruk oluştu. Kuyruk-
ta bekleyen vatandaşlar, içeride 
beklemektense dışarıda durmanın 
sağlık açısından daha iyi olduğunu 
söyleyerek uygulamayı destekledi.  
Öte yandan polisler banka önünde 
sırada duran vatandaşlara araların-
da mesafe olması ve 65 yaş üstü ile 
kronik hasta olanların eve gitmesi 
konusunda uyarılarda bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da, İçişleri Bakanlığının 
korona virüs tedbirleri kapsamın-
da 65 yaş ve üzerinde olan vatan-
daşların evlerinden çıkmalarına 
yönelik getirilen sınırlandırmaya 
uymayanlar polis ekipleri tarafın-
dan evlerine dönmeleri konusunda 
uyarılıyor. İçişleri Bakanlığının ge-
tirdiği korona virüs tedbirleri kap-
samında 65 yaş ve üzerinde olan 

vatandaşlar, polis ekipleri tarafın-
dan evlerine dönmeleri konusun-
da uyarılıyor. Ekip arabalarından 
da megafonla vatandaşlar anons-
larla uyarılıyor. Uyarılara uymayan 
vatandaşlar hakkında Hıfzıssıhha 
Kanunu’na muhalefetten yasal iş-
lem başlatılıyor. Denetimlerde ka-
labalık oluşan ortamlar da ekipler 
tarafından boşaltılıyor.n İHA

Koronavirüs salgınıyla ilgili Konya Aydınlar Ocağı üyelerini bilgilendiren Mikrobiyolog Doç. Dr. İbra-
him Erayman, “Bu salgın değil sanki IQ testi!. Gerçekten bu korona bizim aklımızı zorluyor” dedi

‘Aklımızı zorluyor!’
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dahi-

li Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İbrahim Erayman, Koronavirüs 
salgını ve tedbirler konusunda Kon-
ya Aydınlar Ocağı üyelerini bilgilen-
dirdi.

YAŞLILAR POTANSİYEL ADAY
65 yaş üstü yaşlı insanların ev-

lerinde kalmaları gerektiği konusu 
üzerinde ısrarla duran 

Doç. Dr. İbrahim Erayman, 
“Evde kalacaklar, hijyen kurallarına 
uyacaklar ve yaşlılara yaklaşma-
yacaklar. Neden yaklaşmasınlar? 
Onları düşünmek adına ve virüsü 
bulaştırmamak için. Yaşlılar bu has-
talığa çok duyarlı. 65 yaş üstü olan-
larda kalp hastalığı veya solunum 
yolu hastalığı, şeker hastalığı, kanser 
hastalığı veya bağışıklık sistemi has-
talığı olabilir. Duyarlı olmak demek 
bu hastalığa daha kolay yakalanabi-
lirler. Yani yaşlılar potansiyel aday. 
O yüzden gençlerle yaşlıları bir ara-
ya getirmeyeceğiz.” dedi. 

KORONA AKLIMIZI ZORLUYOR
Yaşlı insanımızı evde tutmanın 

önemli faydaları arasında “sağlık 
hizmetlerinin yükünü azaltmak” 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eray-
man, o zaman gerçek hastaların 
sağlık hizmetinden kaliteli hizmet 
alabileceğini söyledi. 2009’daki do-
muz gribi salgınını hatırlatan ve o 
dönem avantajlarının da dezavan-
tajlarının da olduğunu belirten Dr. 
Erayman, şu ifadelere yer verdi: 
“Yatak kalmadığı için yoğun bakıma 

hangi hastaları alacağınıza siz karar 
veriyorsunuz. Sağlık hizmetinin yü-
künü ne kadar azaltırsak bir, hasta-
nın hayatını kurtarma şansınız artar. 
İkincisi, sağlık çalışanlarını koruma 
şansınız fazlalaşır. Bugün bir mesaj 
okudum. Bu salgın değil, sanki IQ 

testi diyor. Yâni gerçekten bu virüs 
aklımızı zorluyor.”

VİRÜS İNSANA GEÇER HALE 
DÖNÜŞTÜ

Türkiye’de bu salgının hemen 
bitmeyeceği ve uzayacağını ifade 
eden Biyolog Erayman, bunun da 
“daha az vaka ve daha az ölümle” 
bitebileceği anlamına geldiğine işa-
ret ederek “Sağlık Bakanlığı ile diğer 
bakanlıkların aldığı kararlara uymak 
gerekiyor. Alınan tedbirlere taviz 
verilmeden devam edilmesi lâzım. 
Eğer vakalarda artma görülür ve ih-
laller yapılmaya başlanırsa; arkadan 
gelecek şey sokağa çıkma yasağıdır. 
Bu da Bilim Komisyonu’nun masa-
sında duruyor. Bilim aklı bu işi yö-
netiyor. Bu işle uğraşan adamların 
önleri açık ve sözleri dinleniyor” 
dedi. Kovid-19 Koronavirüs’ün -gen 

özelliklerine bakıldığında- labora-
tuvar ortamında üretilemeyeceğini 
dile getiren Erayman, “Virüs zaten 
hayvanlar arasında dolanıyordu, in-
sana geçer hale dönüştü” dedi.
YENİ DALGALAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Meram Tıp’ta şimdiye kadar 
40-50 vaka aldıklarını ve hiç birinin 
“pozitif” çıkmadığına dikkati çe-
ken Erayman, “Bu virüsün domuz 
gribinde olduğu gibi mevsimsel 
bir foruma dönüşüp dönüşmeye-
ceği önemli. Dönüşürse sorun yok. 
Dönüşmezse Çin’de de ve diğer 
bölgelerde de yeni dalgalar ortaya 
çıkabilir. Şu anda ciddi bir tehdit 
altındayız. Paniği iyi yönetmemiz 
lâzım. Gerçekten Türkiye bu süreci 
iyi yönetiyor. Bunu bırakmadan sü-
rekliliğini devam ettirmeliyiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş Koronavirüs salgınını ancak 
birlikte mücadele ile yenebilece-
ğimizi söyledi. Türk Ulusunun en 
büyük özelliğinin her türlü olum-
suzlukların üstesinden birlikte ha-
reket etmekle geldiğini belirten 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Ülkemiz tüm dünya gibi salgına 
karşı amansız bir mücadele veriyor. 
Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu salgın bize farklı-
lıklarımızı bir kenara bırakarak bir-
likte hareket etmemiz gerektiğini, 
herkesin kurallara uyması halinde 
sağlıklı kalınabileceğini ve bilimsel 
aklın yol göstericiliğinde tüm sorun-
ların çözülebileceğini göstermiştir. 
En önemlisi yine bu salgın bizlere 
hiç tanımadığımız bir kişinin de 
sağlığından sorumlu olduğumuzu 
göstermiştir. Bu salgını dayanış-
ma içinde hep birlikte yeneceğiz. 
Bu mücadele sürecinde gecesine 
gündüze katarak fedakârca hizmet 
veren tüm sağlık çalışanlarımıza te-
şekkür ediyorum” dedi.

Barış Bektaş bu salgının bizlere 
Birlikte hareket etmeyi gösterdiğine 
dikkat çekerek, “Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu Koronavirüs 
Salgınının bizlere birlikte hareket 
etmeyi gösterdiğini dile getirdi. Da-

yanışma güzeldir ve bizleri güçlen-
dirir. Genel Başkanrımızın önerileri 
ise şöyledir; 5 Şubat 2019 tarihin-
den beri toplanmayan Ekonomik 
ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm 
ilgili kurumlar da davet edilmeli. 
Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanma-
malı. Sağlık personelinin konakla-
ma ihtiyacı giderilmeli. Kamu sağlık 
kuruluşlarında eleman açığı hızla 
giderilmeli. KHK ile ihraç edilen ve 
hakkında hüküm bulunmayanlar 
görevine iade edilmeli. Hem salgın 
hem de milli güvenlik açsından as-

keri hastaneler yeniden açılmalı. 
Merkezi yönetim ve belediyelerin eş 
güdüm içinde çalışmalarına gayret 
edilmeli. Hazine ve Maliye Bakan-
lığı ile İller Bankası’nın ödemeleri 
sağlanmalı, Belediyelerin borçlan-
ma limitleri arttırılmalı, Ödenme-
yen borçlar nedeniyle elektrik, su, 
doğalgaz kesilmemeli, Geçici olarak 
kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira 
harcamamaları Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca karşılanmalı, çalışan-
ların ücretleri işsizlik Sigortasından 
karşılanmalı. İşçilerin kedi kartı ve 

banka kredileri üç ay boyunca fa-
izsiz olarak ertelenmeli. Çiftçilerin 
borçları yapılandırılarak 1 yıl er-
telenmeli. Ücretli öğretmenler ile 
Halk Eğitimde görev yapan kursiyer 
öğretmenler ücret alamaz duruma 
düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için 
yasal düzenlemeler yapılmalı. Kü-
çük ve orta boy işletmelerin kredi 
kullanmaları için TBMM’de yeni 
bir düzenlemeye gidilmeli ve kredi 
kullanmaları için sicil affı çıkarılma-
lı. Turizm, eğlence, konaklama gibi 
sektörlerin banka kredileri yeniden 
yapılandırılmalı. Bu süreçte yoksul-
lar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, 
faturalarını düşünmemeleri için 
Aile Yardımı Sigortası çıkartılmalı, 
2 bin liralık güvencesi sağlanmalı. 
Sağlık personeline her ay iki maaş 
ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti 
Önleme Yasası çıkartılmalı. Kamu 
ve özel işbirliği ile yapılan taşınmaz-
ların ödemeleri 1 yıl süreyle ertelen-
meli ve garantiler TL’ye çevrilmeli 
gibi önerilerini sıralamıştır. Umarım 
ülkemiz ve dünya en kısa sürede 
Koronavirüs salgınından kurtulur. 
Bu salgında hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet dilerken, tedavi 
altında olan vatandaşlarımıza da 
acil şifalar diliyorum” şeklinde ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Doç. Dr. İbrahim Erayman

Cennet mekân Muhsin Yazıcıoğlu, 
ergenlik yıllarımızın efsane Ülkü Ocak-
ları Başkanı, gençlik yıllarımızın Muhsin 
Başkanı, 1993 yılından itibaren siyasi 
hareketimizin lideri, genel başkanıydı. 

Vefatından sonra, zaman zaman 
eş dost sohbetlerinde, siyasi tartışma 
ortamlarında, cennet mekân Muhsin 
başkan ile çok sık paylaşımlar yaptığım 
hususunda örtülü tenkitler almaktayım. 
Tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu ’da bir fani 
idi, bir gün mutlaka ölecekti buna hiç 
itirazım olmazdı. Ama bu Anadolu’nun 
yağız delikanlısını, yeni nesillere anlat-
mak bir vefa borcuydu.

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu,  Rahmetli 
Hasan Celal Güzel’in ifadesi ile” Asrın 
Alpereni”, Lütfü Şehsuvaroğlu abinin 
ifadesi ile “Ashabı Kehf’in delikanlısı”, 
1980 öncesi ülkücü gençliğin “Efsane 
başkanı”, cemaatlerin, tasavvuf erbap-
larının, mütedeyyin kesimin  “Bizim 
Muhsin’i”, Mahir Damatlar abinin 
ifadesi “Dava arkadaşlığının mührü”, 
Deniz Baykal’ın ifadesi ile “Meclisin si-
gortası”, Devlet Bahçelinin görüşü ile 
ömrünü Türk milletine adamış dava 
adamı”, Sivas’ın Yiğidosu, Anado-
lu’nun delikanlı evladı, gençlerimizin 
reisi, Furkan ve Firuzenin babası, örnek 
bir aile reisi, Askerimizin, ordumuzun 
güvendiği devlet adamı, zorda kalan-

ların, sıkıntıda olanların sığınacak abisi, 
ülkücü şehit ailelerinin görünmeyen 
hamisi…

12 Eylül darbesinin kâbus gibi 
çöktüğü o karanlık süreçte daha tu-
tuklanmamış iken rahmetli Alparslan 
Türkeş’in tutuklu olduğu dil okulundan 
kendisine gönderdiği mesajda “Yakala-
nırsa çok işkence görür, çok zulmeder-
ler ona. Yurt dışına çıksın telkinlerine; 
“Dava arkadaşlarım, idam sehpasında, 
işkencelerde şehit edilirken, zindanlara 
doldurulurken, dört bir yandan askeri 
cunta tarafından aranan arkadaşlarımız 
var iken, 4000‘den fazla şehidimizin ve 
binlerce mağdurumuzun ailesi bizden 
maddi ve manevi yardım belerken, 
harekâtımız dağılmaya, yok edilmeye 
çalışılırken, ben nasıl kendimi düşünür 
ve yurt dışına çıkarım” diyerek davası-
na ve arkadaşlarına adanmışlık örneği 
gösterdiği için sevmiştik.

24 Aralık 1995’te genel seçimler 
yapılmıştı. Bu seçimde Refah Partisi 
birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. 
Ancak parlamentoda salt çoğunluğu 
sağlayamayan Refah Partisi yüzde 
19’ar oy alan Anavatan Partisi ve Tansu 
Çiller’in Doğruyol Partisi arasında koa-
lisyon arayışına girmişti. Arada kurulan 
kısa süreli hükümetlerden sonra, 1996 
yılında kurulan Refah Yol hükümetine 

hiç menfaat, hesap kitap 
yapmadan 8 milletvekili 
ile destek verip “Müslü-
manların iktidarına mâni 
oldunuz dedirtmeye-
ceğiz” diyerek milletin 
vicdanına kulak verdiği 
için sevmiştik.

2007 yılında bir grup 
arkadaşımız ile beraber, 
partili bir arkadaşımızın 
temasları sonucu İngil-
tere’ye ziyarete gidilmişti. Rahmetli 
başkan “lortlar kamarasında” bir ko-
nuşma yapmıştı. Konuşma sonrası 
Ak parti hükümeti ile ilgili bir soruya 
“Devletimizin iç meselesini burada 
konuşmam” diyerek Devlet adamlığı 
portresi çizmişti. Biz Muhsin başka-
nın içerdeki ve dışardaki meselelere 
devlet adamlığı bakışı için sevmiştik.

Siyaset veya Politika, Devlet işle-
rini düzenleme ve yürütme sanatıyla 
ilgili özel görüş veya anlayış olarak tarif 
edilmekte. Peygamber efendimiz,” Bir 
kavmin efendisi, en makbulü, onlara 
hizmet edendir. Hizmet edene, ahirette 
hesap da sorulmaz, azap da yapılmaz” 
buyuruyordu. Demek ki, siyaset bir 

hizmet aracı idi. Amaca gi-
den bir araçtı. “Millet yan-
masın diye kendini ateşe 
atanların davası olması 
gereken siyaset, ne yazık 
ki milleti yakıp kendisini 
kurtaranlar davası olmuş-
tur” diyordu. Siyasette 
hiçbir menfaat ve rant 
elde etmeden milletine 
hizmet etmeye çalışan 
siyaset adamı olduğu 

için sevmiştik.
Ölümünden kısa bir süre önce 

2009 yılı Mart ayında Karaman ilimiz-
de yaptığı bir konuşmasında “Şimdi 
bakın yoldan geldik, yola gideceğiz. Hiç 
birimizin garantisi yok. Şurada ayakta 
duranın da, oturanın da garantisi yok. 
Yani, ruh bir saniyeliktir. Küf dedi mi 
gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl 
geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli 
değil. Bir saniyenize bile hâkim değilsi-
niz. Bir saniyesine bile hâkim olamadı-
ğınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, 
bir dünya için, bu kadar fırıldak olmanın 
anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz 
duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik dura-
cağız, doğru gideceğiz. Allah’ın izniyle 

hayatım boyunca hep böyle gittim. 
Allah’ın izniyle, olsak da milletle olaca-
ğız. Olmasak da, milletle olmayacağız. 
Yarın ahirette Allah, bize `Niye iktidar 

olmadın’ diye sormayacak. Sorsa da 
`Vermediniz’ diyeceğiz. “İki saniye 
sonrasına garantimiz olmayan bir ha-
yatımız için fırıldak olmaya gerek yok.” 
diyerek siyasetin, kire bulaşmadan, 
yamulmadan, emrolunduğu gibi dost 
doğru yapılabileceğini bize gösterdi-
ği için sevmiştik. 

Siyasette hep açıklıktan, şeffaflık-
tan yana oldu. Ekranlar önünde farklı, 
kulis odalarında farklı hiç konuşmadı. 
Neye inandıysa, inandığını lafını eğip 
bükmeden, politikaya mahkûm etme-
den dost doğru söyledi. “ Allah’a ve-
receğimiz hesapla, tarihe vereceğimiz 
hesap arasında çelişki yoktur” diyerek 
siyasi mücadelesinin yalın hali için sev-
miştik.

“Ben yüreği Tillolu, Menzilli, Ar-
vaslı, Çalapçurlu u bir Kürde sevdalı ve 
Tuğrul atam kadar Eyyubi’yi de kendine 
ced bilen Sivaslı bir Türk olarak ve bin 
yıllık tarihinde bir tek Yezit ile tanışma-
mış yüreği ehlibeyt sevgisi ile dopdolu, 
semahları, demeleri, nefesleri kilimin 
özgün bir deseni olarak inanır ve derim 
ki; Çalış kurtul, sev kurtul, oku kurtul, 
düşün kurtul… Bizim bu topraklarda 

inşa ettiğimiz ve yedi iklime hükmeden 
medeniyetimizin temelinde aşk vardı, 
sevgi vardı. Müslüman olmayanı dahi 
Allahlın emaneti sayan, canını, malını, 
namusunu aziz tutan bir müsamaha 
ve sıcaklık vardı. Farklı olana tahammül 
farklı inançlara engin bir hoşgörü vardı. 
Farklılığa tahammülsüzlük zayıflıktır. 
Kendi nefsine itimatsızlıktır” diyordu. 
55 yıllık ömrüne bin yıl sığdıran, bin 
yıllık terkibin peşinde koştuğu için 
sevmiştik…

Şehadetinin 11.yılında hala Muhsin 
başkanın davasının aydınlığa kavuştu-
rulmasında “bir arpa boyu” yol alınma-
dı. Bu süreçte ihmali olanlar, kusuru 
bulunan ile mutlaka bu dünyada he-
saplaşacağız.  Çünkü bizim bu sistem-
den bir Muhsin Yazıcıoğlu alacağımız 
var. “Kanlı çukurun ”hesabı mutlaka 
bir gün sorulacak. Bu gayret ve azim-
deyiz. Esas hesap galiba mahşerde 
olacak gibi. Şairin dediği gibi “Onlar 
sanıyorlar ki, biz sussak mesele kal-
mayacak. Hâlbuki biz sussak, tarih 
susmayacak. Tarih sussa, hakikat 
susmayacak.”

Cenabı Allah’ın rahmeti, bereketi, 
feyzi, ihsanı, ikramı başta şehit başka-
nımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsında 
bütün şehitlerimizin üzerine olsun. 

Baki selamlar.

MUHSİN YAZICIOĞLU’NU NEDEN SEVMİŞTİK !

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Bektaş: Dayanışma içinde yeneceğiz!
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Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 
iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı

Kasten adam öldürmek
suçundan tutuklandılar

Trafikte tartıştıkları kişiyi bı-
çaklayarak öldürdükleri öne sürü-
len iki şüpheli, tutuklandı. Meram 
ilçesi Alavardı Mahallesi’ndeki bir 
akaryakıt istasyonuna otomobiliyle 
gelen Halef Oşak (39), araç içerisin-
deyken iki kişinin bıçaklı saldırısına 
uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 

112 Acil Servis ekipleri, Oşak’ın 
göğsünden aldığı bıçak darbesiyle 
öldüğünü belirledi. Oşak’ın cesedi, 
otopsi için Konya Numune Has-
tanesi morguna kaldırıldı. Olayın 
ardından soruşturma başlatan İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
şüphelilerin, Oşak ile trafikte tar-

tıştığı öne sürülen Görkem G. (42) 
ile Soner S. (39) olduğunu belirledi. 
Ekipler, şüphelilerin Meram ilçesi 
Kozağaç Mahallesinde arkadaşları-
na ait bir bağ evinde saklandıklarını 
tespit etti. İki zanlı, bağ evine dü-
zenlenen operasyonla yakalanarak 
emniyete götürüldü. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 

edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi 
sulh ceza hakimliğince “kasten öl-
dürme” suçundan tutuklandı. Öte 
yandan öldürülen Oşak’ın, trafikte 
Soner S’nin arabasına çaptığı, bu-
nun üzerine şüphelilerin, araçla 
takip ederek durdukları Oşak’ı bı-
çakla yaralayarak kaçtıkları ileri sü-
rüldü. n AA

Durdurulan araçta 
3 silah elegeçirildi

Otomobilin çarptığı 
yaya hayatını kaybetti

Akşehir ilçesinde ihbar üzeri-
ne durdurulan araçta 3 tabanca 
ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir 
aracın Beyşehir ilçesinden silah 
alarak Afyonkarahisar istikameti-
ne gideceği yönündeki ihbarı de-
ğerlendiren Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 

ekipleri, D-300 kara yolu üzerin-
de gerekli tertibatı alarak uygu-
lama noktasında aracı durdurdu. 
Araçta yapılan aramada 3 taban-
ca ile bu tabancalara ait 3 şarjör 
ele geçirilirken, araçta bulunan 
U.Y. (25) ve R.K. (29) gözaltına 
alındı. Şahıslar, ifadelerinin ar-
dından serbest bırakıldı. n İHA

Kulu ilçesinde otomobilin 
çarptığı yaya hayatını kaybet-
ti. F.S. idaresindeki 06 BC 0871 
plakalı otomobil, Ankara-Konya 
kara yolu Dinek Mahallesi ya-
kınlarında dün gece saatlerinde 
yolda yürüyen Ahmet Kocamış’a 
(57) çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle tarlaya 

savrulan Kocamış, sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesinin ardından 
ambulansla Kulu Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk 
tedavisinin ardından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edi-
len Kocamış, müdahaleye rağ-
men hayatını kaybetti.  n AA

Genç kız, arkadaşını 
pompalı tüfekle vurdu

Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Apartmana tüfekle ateş 
açan şahıslar yakalandı!

Aksaray’da bir genç kız, kavga 
ettiği arkadaşını pompalı tüfek-
le vurarak ağır yaraladı. Olay saat 
20.00 sıralarında Sanayi Sitesi’nde 
bulunan oto tamirci dükkanı önün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) 
ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş 
aralarında bilinmeyen bir neden-
den tartışmaya başladı. Tartışma-
nın kısa sürede kavgaya dönüşmesi 
üzerine Büşra A. olay yerine geldiği 
otomobilin içinde bulunan pompalı 
tüfeği alarak Kürşat Y.’ye 2 el ateş 
etti. Kafasından ve boyun bölgesin-
den aldığı saçma darbeleriyle yara-
lanan Kürşat Y. kanlar içinde yere 
yığıldı. Çevredeki esnaf durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine ambu-
lans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa 

sürede olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri ağır yaralanan şah-
sa ilk müdahaleyi olay yerinde am-
bulans içinde yaptı. İlk müdahalesi-
nin ardından ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 
Kürşat Y.’nin durumunun ağır ol-
duğu öğrenilirken, olay yerinde in-
celemeler yapan polis ekipleri olay 
yerinden kaçan Büşra A. ve Gök-
han Ç.’nin peşine düştü. Arkadaşı-
nı vurduktan sonra olay yerinden 
kaçan genç kız elindeki pompalı 
tüfekle bir dükkanın güvenlik ka-
merasına yansıdı. Genç kızın arka-
daşını vurma anında ise çevrede 
bulunan vatandaşların kaçma anı 
yine aynı güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Olayla ilgili soruşturma sürü-
yor. n İHA

Karaman’da bir apartmana 
tüfekle üç el ateş ederek kaçan 
şahıslar, polisin takibi sonucu kısa 
sürede yakalandı. Olay, akşam saat 
22.00 sıralarında Ahmet Yesevi 
Mahallesi 964. Sokak’ta bulunan 5 
katlı bir apartmanda yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, hafif ticari araç-
la apartmanın önüne gelen kimliği 
belirsiz kişiler araç içerisinden tü-
fekle apartmanın 4’üncü katındaki 
daireye tüfekle üç el ateş ettikten 
sonra hızla kaçtı. Açılan ateş so-
nucu tüfekten çıkan saçmalar evin 

penceresi ile duvarlarına isabet etti. 
Şahısların silahla apartmana ateş 
ettiğini gören gece bekçilerinin, du-
rumu polis ekiplerine telsizle bildir-
mesi üzerine olay yerine çok sayıda 
ekip sevk edildi. Ateş edilen daire-
nin boş olması nedeniyle kimse ya-
ralanmazken, polis kaçan şahısları 
kısa sürede Larende Mahallesi’nde 
kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 
Olay yeri inceleme ekibi, kurşunla-
manın yaşandığı apartman önünde 
boş kovan çalışması yaptı. Olayla il-
gili soruşturma devam ediyor. n İHA

Aksaray’da 2 otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ 
Yol Kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, yabancı uy-
ruklu Muhammed M. (38) idaresin-
deki 31 ADC 251 plakalı otomobil, 
tali yoldan ana yola çıkmak isteyen 
Barış K. (35) yönetimindeki 68 EY 
470 plakalı otomobile çarpıp, orta 
refüjdeki direğe vurarak durabildi. 
Kazada sürücü Muhammet M. ile 
araçta yolcu olarak bulunan Ayet A. 
(22) yaralandı. Kazayı gören diğer 

sürücüler durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezine haber verdi. İhbar üze-
rine olay yerine sağlık ekipleri sevk 
edildi. Polis ekipleri çevrede güven-
lik önlemi alırken, 112 Acil Yardım 
ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. Yaralılar yapılan 
ilk müdahalenin ardından ambu-
lanslarla Aksaray Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. Burada yapılan 
tedavileri sonucu yaralıların sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenilirken 
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Bıçakla köprüye çıkan genci polis, telefonla ikna etti
Aksaray’da sevgilisinden ay-

rıldığı gerekçesiyle elinde bıçakla 
köprüye çıkarak intihar girişiminde 
bulunan genci polis memuru tele-
fonla görüşerek ikna etti. Olay, saat 
19.00 sıralarında Tacin Mahallesi 
Sanayi Sitesi Köprülü Kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sevgilisinden ayrılan Rama-
zan D. (22) girdiği bunalım sonucu 
köprüye çıkarak intihar girişiminde 
bulundu. Çevredeki vatandaşların 
durumu fark etmesi üzerine 112 
Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. 
İhbar üzerine harekete geçen polis, 
itfaiye ve 112 Acil Yardım ekiple-
ri kısa sürede olay yerine gelerek 
güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye 

ekipleri şişme branda açarak şah-
sın atlama ihtimali üzerine önlem 
alırken, 112 Acil Yardım ekipleri 
de olay yerinde hazır kıta bekledi. 
Bu sırada polis ekipleri şahsı ikna 
etmeye çalıştı. Köprü üzerinde po-
lis ekipleri şahsı ikna etmeye çalı-
şırken, öte yandan şahsın telefonu 
arayan polis memuru uzun uğraş-
lar sonucu telefonla Ramazan D.’yi 
ikna ederek intihar girişiminden 
vazgeçirdi. Şahsın ikna olması üze-
rine vatandaşlar da rahat bir nefes 
alırken, gencin sevgilisinden ayrıl-
dığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı 
öğrenildi. Ramazan D. polis ekip-
lerince ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü.  n İHA
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Konya’daki firmanın yoğun bakım yataklarına Avrupalı ilgisi
Konya’da hasta yatağı imalatı 

yapan bir firma, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) küresel pandemi-
sinin ortaya çıkmasının ardından 
vaka ve buna bağlı ölümlerin yo-
ğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İn-
giltere başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerinden gelen talepleri karşı-
lamak için yoğun mesai harcıyor. 

Konya’daki “yoğun bakım üni-
tesi” yatağı üreten firma, Çin’de 
ortaya çıktıktan sonra tüm dünya-
yı saran Kovid-19 salgını sonrası 
aylık üretimini üçe katladı.  Geçen 
yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, 
bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, 
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden 
gelen talepleri karşılayabilmek için 
üretimini günde üç vardiyaya çı-
kardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Çimen, küresel bir sorun 
haline gelen Kovid-19 vakaları-
nın artması ve buna bağlı olarak 

gerçekleşen ölümlerin ardından 
insanların daha tedbirli olması ge-
rektiğini ifade ederek, devletin ve 
Türk halkının alacağı tedbirlerle 
bu olayın da üstesinden geleceğini 
söyledi.

Çimen, Kovid-19 salgını son-

rası bazı Avrupa ülkelerinden yo-
ğun sipariş aldıklarını belirterek, 
“Keşke bu yataklara hiç ihtiyaç 
olmasa ama maalesef bu korona-
virüs salgını sonrası çok fazla talep 
geliyor. Özellikle Fransa, İngiltere, 
İtalya, Makedonya, Sırbistan, Ka-

radağ, Katar ve Kuveyt’ten yoğun 
talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 
80’ini ihraç etmekteyiz.” ifadeleri-
ni kullandı. 

SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN 
YOĞUN MESAİ

Geçen hafta İngiltere’den yeni 

bir yüklü bir sipariş aldıklarını be-
lirten Çimen, “Daha önce tek var-
diya olarak çalışıyorduk şu anda 
arkadaşlarımızın özverisi ile üç 
vardiya olarak çalışıyoruz. 

Normal üretim kapasitemiz 
aylık 800 yataktı, şu anda ayda 2 

bin civarında yatak üretiyoruz.” 
dedi. 

Kendilerini de birer sağlık sek-
törü çalışanı olarak tanımlayan 
Çimen, fabrikalarında çalışan işçi-
ler için üst düzey sağlık tedbirle-
ri aldıklarını, düzenli olarak tüm 
işçilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, 
çalışanların maske kullandığını ve 
dezenfeksiyon konusunda fabrika-
ya hassas bir prosedür koydukları-
nı belirtti.

‘TÜRKİYE’DE HASTA YATAĞI 
SIKINTISI YOK’

Türkiye’nin sağlık alanında bir 
yatak sıkıntısı yaşamadığını kay-
deden Zeki Çimen, son yıllarda 
devletin şehir hastaneleri inşası ile 
çok büyük sağlık yatırımları ger-
çekleştirdiğini, ihtiyaç durumunda 
üretim bandını hızla yerli talebe 
kaydırarak ülkeyi asla yataksız bı-
rakmayacaklarını sözlerine ekledi.
n AA

Seydişehir Zabıtası
Covit-19 denetiminde

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri denetimlerine 
Covit-19 tedbirleri nedeni ile ara-
lıksız devam ediyor. Ekipler yap-
tıkları denetimlerde, esnafa halk 
sağlığını korumak adına çalışanla-
ra maske, eldiven ve dezenfektan 
gibi sağlık açısından hayati önem 
taşıyan malzemelerin kullanılması 
hususları ile hijyen konusuna aza-
mi titizlik gösterilmesi noktasında 
uyarıda bulunuyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Başkan Tutal, zabıta ekip-
lerin tarafından sürdürülen de-
netimlerde, Koronavirüs hastalığı 
ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını, 
satılan ürünlerin son kullanma ta-
rihleri, satılan ürünlerin sağlıklı ve 
hijyenik ortamda sunulması konu-
sunda genel kontrol ve hatırlatma-
larda bulunduğunu kaydetti.

Corona virüs salgını sebebi ile 
alınan tedbirler kapsamında Zabıta 
ekiplerinin denetimlerini sıklaştır-
dığı kaydeden Başkanı Mehmet 
Tutal, “Salgın nedeniyle önem arz 
eden işletme ve imalathane ve 
satış merkezlerimizde ekiplerimiz 
denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 
Esnaflarımızın eldiven ve maske 
kullanmaları, temizlik ve hijyen 
kurallarına uymaları noktasında 

gerekli uyarılarda bulunuyor.
Salgından korunma tedbirleri 

kapsamında, berber, kuaför, gü-
zellik merkezlerinin faaliyetlerinin 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
geçici süreliğine durdurulacağına 
ilişkin esnafa tebligatta bulundu. 
Halkın yoğun olduğu sebze pa-
zarlarımız, AVM’lerimiz ve satış 
noktalarımızda satıcılarımızı ve 
vatandaşlarımızı eldiven, mas-
ke kullanılması ve satışa sunulan 
ürünlerin elle temasını önlemek 
konusunda  uyarılarda bulundu” 
dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüse karşı etkin önlemler al-
maya devam ettiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Tutal, “Hizmet 
birimlerinden, kamu binalarına ve 
toplu taşıma araçlarına kadar bir 
çok noktada dezenfekte çalışması 
yaptık. Zabıta Müdürlüğü perso-
nelimiz belediye hizmet binamıza 
gelen  vatandaşlarımızın ve per-
sonelimizin  elektronik ateş ölçer-
le vücut sıcaklığını kontrol ediyor. 
Kolonya ikram ediyor. Ölçümler 
sonucu normal değerin üzerinde 
bir durumla karşılaşılması duru-
munda ise vatandaşları  ilgili sağlık 
kuruluşlarına yönlendiriliyor” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Zeki Çimen

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, “Koronavirüse karşı mücadelenin 
aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur” dedi

‘Koronavirüsün aşısı
farkındalık ve tedbir’

Bera Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, 
koronavirüse (Covid-19) karşı hol-
ding ve bağlı şirketler bünyesinde 
tüm Türkiye’de hayata geçirdikleri 
acil eylem planına dair açıklama-
larda bulundu. Bezirci, “Bera Hol-
ding olarak, inancımız odur ki, teh-
dit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu 
badireyi en az hasarla tamamla-
mış buna karşın direnci artmış ve 
eşi bulunmaz öğrenimlerle geride 
bırakmış olacaktır. O yüzden diyo-
ruz ki; ‘koronavirüse karşı müca-
delenin aşısı bireysel ve toplumsal 
olarak yüksek farkındalık ve alınan 
tedbirlere tam uyumdur” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı M. Ulvi Bezirci, öncelik-
lerinin; çalışanlarının, ailelerinin, 
tedarikçilerinin dolaylı olarak da 
tüm toplumun koronavirüse kar-
şı mücadelede sağlığını korumak 
olduğunu söyledi. Bezirci, “Bunun 
için de odağımıza iki önemli husu-
su almış durumdayız; 4 bin 500 
çalışanımızı koronavirüse karşı 
öncelikle eğitmek, akabinde dev-
letimizin almış olduğu tedbirleri 
istisnasız tam bir eş güdüm ile 
yüzde yüz uygulamaktır. Öyle zan-
nediyorum ki hayata geçirdiğimiz 
‘insan sağlığı odaklı korunma mo-
deli’ özel sektör için yol gösterici 
niteliktedir” dedi.

‘AŞISI YÜKSEK FARKINDALIK
 VE ALINAN TEDBİRLERE 

TAM UYUMDUR’
Küresel anlamda dünyanın 

ve ülkemizin çok zor bir süreçten 
geçtiğini belirten Bezirci; “Bera 
Holding olarak, çalışanlarımıza, 
ailelerine, tedarikçilerimize tüm 
topluma karşı sorumluluğumuzun 
farkındayız. Bir taraftan üretimden 
gelen gücümüzle ülkemizin gıda, 
su gibi temel ihtiyaç maddelerinin 
üretimini en üst seviyede tutar-
ken, diğer taraftan devletimiz, il-
gili bakanlıklarımız ile tam koordi-
nasyon içerisinde tedbirlerden sıfır 
taviz vererek bütüncül bir müca-
dele yürütüyoruz. Bera Holding 
olarak, inancımız odur ki, tehdit, 
fırsat sarkacında ülkemiz, bu ba-
direyi en az hasarla tamamlamış 
buna karşın direnci artmış ve eşi 

bulunmaz öğrenimlerle geride 
bırakmış olacaktır. O yüzden diyo-
ruz ki; ‘koronavirüse karşı müca-
delenin aşısı bireysel ve toplumsal 
olarak yüksek farkındalık ve alınan 
tedbirlere tam uyumdur” ifadele-
rini kullandı.

Bezirci, son dönemde atılan 
bütüncül adımları şöyle özetledi: 
“Holding bünyesinde süratle bir 
koordinasyon birimi kurulmuş ve 
acil eylem planı oluşturularak 18 
şirketimizin tamamında hayata 
geçirilmesi sağlanmıştır. Önceli-
ğimiz çalışanlarımızın koronavi-
rüs salgınına karşı doğru bilgi ve 
uygulamalara erişimi olmuş, tüm 
personelimiz iş yeri hekimlerimiz 
tarafından derhal eğitime tabi tu-
tulmuşlardır. Virüsün yayılması, 
önlenmesi ve hijyen şartlarına dair 
en güncel bilgiler paylaşılmıştır. 
Oluşturulan algoritmalar çerçeve-

sinde rahatsızlık belirtisi gösteren 
çalışanlar, iş yerine gelmeden sağ-
lık kuruluşuna yönlendirilmiştir. 
Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış 
olduğu ‘Koronavirüs Riskine Karşı 
14 Kural’ın uygulanmasına dair, 
farkındalık için önemli mesai har-
canmıştır. 

Yine devletimiz tarafından 
peyderpey hayata geçirilen tüm 
tedbirler eş zamanlı olarak tüm 
şirketlerimizde ivedilikle uygulan-
maya konulmuştur. 65 yaş üstü, 
kronik rahatsızlığı olanlar, hami-
leler ve engelli personelimizin 
izne çıkması hemen sağlanmıştır. 
Üretim aksamayacak şekilde idari 
personelin bu dönemde izin kul-
lanmasına yönelik düzenleme ger-
çekleştirilmiştir” dedi.

Bu önlemlere ilaveten 24 Mart 
2020 Salı günü itibariyle holding 
merkezinin iki haftalık izin ve 
ev-ofis çalışma sistemine geçtiğini 
ifade eden M. Ulvi Bezirci, alınan 
kararların sıfır istisna ile uygu-
laması konusunda şirket genel 
müdürlerinin liderliğinde tam bir 
koordinasyonunun sağlandığını 
aktardı.

‘DEZENFEKSİYON CİHAZI KABİNİ’ 
KOMBASSAN KAĞIT A.Ş’YE 

YERLEŞTİRİLMİŞTİR’
Bezirci, “Önce insan ve çalışan 

sağlığı hedefiyle üretime devam 
eden personelimizin doğru bes-
lenmesi için öğünler zenginleşti-

rilmiştir. Çalışanların günlük ateş 
ölçümü, fiziksel muayeneleri bu 
dönemde rutin hale getirilmiş ve 
bu suretle hasta çalışanlar sağlık 
kurumuna sevk edilerek izole edil-
miştir. Yemekhanelerin mevcut 
önlemlere ilaveten UV Filtrasyonu 
sağlanmış, tekli masa düzenine 
geçilmiş ve yemek saatleri bölü-
nerek yeniden düzenlenmiştir. Su 
sebilleri kaldırılmış, çay ocakları 
kapatılmış, çalışanlara doğrudan 
çay servisi yapılmak suretiyle bir 
araya gelmeleri önlenmiştir. Bu 
süre zarfında içecek su, bardak, 
çatal, kaşık tek kullanımlık hale 
dönüştürülmüştür. 300’den fazla 
çalışanı bulunan Kombassan Kağıt 
A.Ş’ye belki de Konya’da ilk ola-
rak ‘Dezenfeksiyon Cihazı Kabini’ 
yerleştirilmiştir. Yeni nesil, akıllı 
sensor teknolojisi ile donatılmış 
olan 360 derecelik kabin 3 sani-
yede bir çalışanın tepeden tırnağa 
dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. 
Çalışma, yaşam alanları ve işçi 
servislerinin belirli periyotlarda 
dezenfeksiyonu sürekli hale geti-
rilmiştir. Bu süreçteki yurtdışı ve 
yurtiçi seyahatler iptal edilmiş ve 
ziyaretçi kabulü asgari seviyede 
tutulmuştur. İdari personelin ses-
li ve görüntülü iletişim imkanları 
kullanılarak evlerinden çalışması-
na yönelik düzenleme de hayata 
geçirilmiştir” şeklinde konuştu.
n İHA

M.Ulvi Bezirci
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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

VELA 
ÇORAP;

VASIFLI - VASIFSIZ / BAY - BAYAN  
EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

•  ÜRETİM’DE çalışabilecek BAY-BAYAN 
personeller, (3 Vardiya)

•  KONFEKSİYON’DA çalışabilecek BAY-BAYAN 
personeller, (3 Vardiya)

•  PLANLAMA ŞEFİ  olarak Üretim Planlamada 
çalışacak personel,
3 Yüksek Okul ya da Üniversite Mezunu, 
3 Ürünlerin paketleme ve sevkiyat programını planlayacak,
3 İş tecrübesi olan,          

• PAKETLEME BÖLÜMÜNDE BÖLÜM 
SORUMLUSU  olarak çalışacak personel, 
3 İş organizasyonu yapabilecek,
3 Konfeksiyon çalışanlarını yönetebilecek

• ÖN MUHASEBEDE çalışacak deneyimli personel 
alımımız olacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 27104 Ada, 2 Parsel, ALPASLAN Mahalle/Köy, 22.476,55m² 
yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazda kurulan kat irtifakına göre A Blok, 4.Kat, 19 bağımsız bölüm 
numaralı 25/4800 arsa paylı mesken vasıflı, tam hisse ile borçlu adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
ana taşınmaz; B+Z+5 katlı olup, 8 adet bloktan oluşan site içerisinde yer almaktadır. Ana taşınmazın 
tüm katları meskenlerden oluşmakta olup, her katta 4 adet mesken olmak üzere, toplam 24 adet 
mesken bulunmaktadır. Bahçede açık otopark ve site girişinde güvenlik kulübesi mevcuttur. Bahçe 
peyzajı tamamlanmış durumdadır. Apartman giriş kapısı demir doğramadan imaldır. Merdiven boşluğu 
duvarlarında yaklaşık 150 cm yüksekliğinde fayans kirlilik mevcut olup, kalan kısmı alçı sıva üzeri plastik 
boyadır. Merdiven sahanlıkları ve kat holleri tabanları ile merdivenler renkli mermer kaplıdır. Binada 
1 adet asansör bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz; ana taşınmazın 4.katında bulunan meskendir. 
Mesken 3 oda, salon, antre, gece holü, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Net iç kullanım alanı 
109,87 m² olup, ayrıca toplam 9,48m² alanlı 2 adet balkonu bulunmaktadır. Balkonlar dahil toplam 
net kullanım alanı 119,35m²’dir. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holünde vestiyer vardır. Oda 
tabanları laminat parke, ıslak hacim tabanları seramik kaplamadır. Tavanlar ve duvarlar sıva üzeri 
boyalıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Banyo tuvalet kapısı beyaz renk 
PVC doğramadan imaldır. Oda kapıları amerikan panel kapıdır. Mutfakta alt ve üst mutfak dolapları ile 
mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Alt ve üst dolaplar arasında fayans kaplama vardır. Pencereler, ısıcamlı 
PVC doğramadan imaldir. Banyoda duşakabin ve klozet mevcut olup, harici lavabo dolaplı Hilton tipidir. 
Mesken içi kalorifer tesisatı döşeli olup, bireysel doğalgaz ile ısınmaktadır. Meskende borçlu ikamet 
etmektedir. Taşınmazın da içinde bulunduğu ana taşınmaz konum olarak Şanlı Sokak ve Meram Fen 
Lisesi Caddesi Cephelidir.
Adresi   : Alpaslan Mahallesi, Meram Fen Lisesi Caddesi, Meram Toplu Konutları                                            
     Sitesi 2.Etap A Blok No:31 Kat:4 D:19Meram / KONYA
Yüzölçümü  : 119,35 m2
Arsa Payı  : 25/4800
İmar Durumu  : Belediyenin İmar Durum Belgesine göre taşınmaz; 1/1000 ölçekli imar
                                           planında Mesken Sahası alanı içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti   : 250.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü  : 06/05/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü  : 03/06/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri  : Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi, Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, 
     Mezat Salonu-Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/6635 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2019/6635 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1155364

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Konya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında hayata geçir-
diği Dezenfeksiyon Eylem Planına göre çalışmalarına 50 ekip 110 personelle aralıksız devam ediyor

Büyükşehir, koronayla
etkin mücadele ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bütün dünyada tehdit haline gelen 
koronavirüs salgınına karşı müca-
deleyi aralıksız sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, koronavirüs ile ilgili 
tedbir ve önleyici eylem planını uy-
gulamaya devam ettiklerini, Sağlık 
Bakanlığı koordinasyonunda sürecin 
başından itibaren başarılı bir şekilde 
yürütüldüğünü ifade etti. 

Bu süreçte kişisel hijyene her za-
mankinden daha çok dikkat edilme-
sini isteyen Başkan Altay, özellikle 
65 yaş üstü büyüklerimiz ile deza-
vantajlı grupta olanların evlerinden 
çıkmamasının son derece önemli 
olduğunu söyledi. Başkan Altay, bü-
yüklerimizle ilgili sosyal medyada 
şaka amaçlı bazı paylaşımlar oldu-
ğunu belirterek, “Bize yakışan saygı 
göstermek, dualarına talip olmak, 
ihtiyaçlarını gidermek ve sokağa 
çıkmama konusunda uyarmaktır. 
Büyüklerimize karşı daha hassas 
olalım. Bu konuda örnek çalışmalar 
yapan gençlerimize de ayrıca teşek-
kür ediyorum” dedi. 

TOPLANTILAR 
TELEKONFERANSLA YAPILIYOR 
Büyükşehir Belediyesi Daire 

Başkanları ile dijital ağlar üzerinden 
telekonferans yöntemiyle toplantılar 
gerçekleştiren Başkan Altay, yöne-
tim toplantılarını da bu yöntem ile 
yaptıklarını ifade etti. 

50 EKİP 110 PERSONEL 
ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koranavirüs salgınının Türkiye’de 
görülmeye başladığı ilk günden iti-
baren vatandaşların sağlığı için De-
zenfeksiyon Eylem Planı’nı hayata 
geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, bu 
kapsamda merkez ve 28 ilçede oluş-
turduğu 50 ekip ve 110 personelle 
çalışmalarını aralıksız şekilde sürdü-
rüyor. İlk günden itibaren otobüsleri 
ve tramvayları düzenli olarak dezen-
fekte ederek, vatandaşların sağlığı 
için otogar ve toplu ulaşım durak-

larına dezenfektan kurulumu ger-
çekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşlara otobüs ve tramvaylar-
da virüslerden korunmanın yollarını 
anlatan broşürler dağıttı. Ayrıca, vi-
rüsün yayılmaması için toplu olarak 
gerçekleştirilen etkinliklere ve faali-
yetlere de tedbir amaçlı ara verildi. 
Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra 
emniyet ve sağlık kuruluşlarının 
araçları da Büyükşehir Belediyesi 
Dezenfeksiyon Koordinasyon Mer-
kezi’nde dezenfekte ediliyor. Va-
tandaşların can sağlığı için her gün 

belirlenen bölgelerde gece gündüz 
vardiyalı olarak çalışan ekipler, as-
keri ve emniyet personeli araçları 
ile ambulansların da temizliğini ve 
ilaçlamalarını yapıyor. 

TOPLAM 2 BİN 542 
BİNANIN DEZENFEKSİYONU

 GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Dezenfeksiyon Eylem Planı’nın uy-
gulanmaya başladığı ilk günden iti-
baren; merkez ve 28 ilçede bulunan 
hizmet binaları, kamu kurum ve 
kuruluşlara ait binalar, kültür mer-

kezleri, meslek edindirme kursları, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okullar, üniversiteler, havaalanı, 
otogarlar, askeri binalar, camiler, 
umuma açık tuvaletler, meydanlar, 
alt ve üstgeçitler, yatılı Kur’an Kurs-
ları, öğrenci yurtları, dernek bina-
ları ve müzeler başta olmak üzere 
olmak üzere şu ana kadar toplam 
2 Bin 542 binanın dezenfeksiyonu-
nu gerçekleştirdi. Bu süreçte Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları’nın (KOMEK) uzak-
tan eğitim faaliyetleri Büyükşehir’in 
YouTube kanalından yürütülürken, 
Konya Bilim Merkezi\’nin Bilim 
Bakalım isimli filmleri, Medeniyet 
Okulu Dergi ve Hikayeleri, Kukla 
Tiyatrosu, Gölge Oyunu ve Çocuk 
Tiyatrosu gibi etkinlikler de yine 
Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube 
kanalından çocuklarla buluşuyor. 
KOMEK usta öğreticileri ve kursi-
yerleri de bu süreçte maske üretimi-
ni sürdürüyor. 

DENETİMLER DEVAM EDİYOR 
Konya Büyükşehir Belediye-

si Zabıta Daire Başkanlığına bağlı 
ekipler de fiyatlardaki denetimlerini 
sürdürürken geçici olarak kapatılan 
mekanların kontrollerine devam 
ediyor.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da sosyal destek
grubu kuruldu

Akşehir’de sokak
hayvanları unutulmuyor

İçişleri Bakanlığınca yayınla-
nan 65 yaş, üstü ve kronik rahat-
sızlığı olanlara sokağa çıkma yasa-
ğı genelgesi çerçevesinde Kulu’da 
Kaymakam Ali Edip Budan baş-
kanlığında “Vefa Sosyal Destek 
Grubu” kuruldu.

Kulu Kaymakamı Ali Edip 
Budan başkanlığında yapılan top-
lantıya, Belediye Başkanı Murat 
Ünver, Garnizon Komutanı Teğ-
men Ahmet Kılıç, Emniyet Mü-
dür Vekili Mustafa Erkılıç, Kulu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Çağlayan, İlçe Müftüsü Muhsin 
Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Uzman 
Dr. Önder Aydemir, Kulu Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. 
Mustafa Önder Gönen ve İlçe 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı Müdürü Hakan Kınalı 

katıldı.
İlçede çalışma grubu çerçeve-

sinde toplamda 10 polis memuru-
nun görev aldığını belirten Kay-
makam Budan, “65 yaş ve üzeri 
ile kronik rahatsızlığı olan vatan-
daşlarımıza sağlık ihtiyaçları başta 
olmak üzere temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için çalışmalara baş-
ladık. Bu vatandaşlarımızın mağ-
dur olmaması için Bakanlığımızca 
belirlenen 112, 155, 156 çağrı 
numaraları ile Kaymakamlığı-
mız tarafından oluşturulan sabit 
telefon 0332 641 64 44 telefon 
numarası ve 0332 641 25 15 
faks numarası ile bizlere ulaşabi-
leceklerdir. Kendilerine her türlü 
imkanı sağlamak için bütün kamu 
kurumlarımızla işbirliği içerisinde 
hareket edeceğiz. n AA

Akşehir Belediyesi, yeni koro-
na virüse karşı ilçe genelinde baş-
lattığı dezenfeksiyon çalışmalarını 
tüm hızıyla devam ettirirken sokak 
hayvanlarını da beslemeye devam 
ediyor. Akşehir Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü tarafından bu 
süreçte yiyecek bulmakta zorlanan 
doğal hayattaki sahipsiz kedi ve 

köpeklerin beslenmesi için uygun 
yerlere yem, mama ve ekmek bı-
rakılıyor. Akşehir Belediyesinden 
yapılan açıklamada, “Beslenmekte 
zorlanan hayvanlar için bu zorlu 
süreçte de rutin olarak besleme 
noktalarına mama, yem ve ekmek 
bırakılmaya devam edilecek” de-
nildi.  n İHA

Kitap, insanoğlu için vazgeçilmez 
bir eğitim, bilim ve sanat kaynağıdır. 
Kütüphaneler bu hazinenin insanlığa 
sunulduğu ve korunduğu yerlerdir. 
Kütüphaneler evimizdeki kitaplıklar-
dan farklıdır. Buradaki kitaplar her-
kesin kullanımına açıktır ve çok daha 
fazla miktardadır. 

Öğrenciler, iş adamları, bilim in-
sanları ve diğer tüm insanların uğrak 
noktalarıdır kütüphaneler.Televizyon, 
bilgisayar, telefon gibi araçlar günü-
müz teknolojisinin önümüze sundu-
ğu faydalı araçlardır. Ancak hiçbiri 
kitabın yerini tutamamaktadır. Dünya 
üzerindeki en gelişmiş ülkelerde bu 

teknolojiler kütüphaneye tercih edil-
memektedir. Türk Kütüphaneciler 
Derneği 1964’te başlattığı girişim ile 
her sene Mart ayının son pazartesi 
günü başlayan haftayı Kütüphaneler 
Haftası olarak belirlemiştir. 

Tüm basın ve yayın organları 
bu hafta boyunca kitap ve kütüpha-
nelerin öneminden bahseder. Kitap 
sevgisinin arttırılması, okuma alış-
kanlığının kazandırılması, öğrencilerin 
kitaba yönlendirilmesi bu haftanın 
başlıca amaçları arasındadır. Kütüp-
haneler eski çağlardan beri insanlığın 
hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre 
ilk kütüphane, Asurlular zamanında 

kurulmuştur. Osmanlı 
imparatorluğu dönemin-
de de kitaba ve kütüp-
haneye önem verilirdi. O 
dönemden zamanımıza 
kadar gelen büyük kü-
tüphaneler vardır. Yurdu-
muzun belli başlı büyük 
kütüphaneleri şunlardır : 
İstanbulda Süleymaniye 
ve Beyazıt Devlet Kütüp-
haneleri. Ankara’da Milli 
Kütüphane, Millet Meclisi Kütüpha-

nesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kütüpha-
neleridir. Bunlardan Mil-
li Kütüphane, 15 Nisan 
1946 tarihinde kuruldu. 
Açılış tarihinde içinde iki 
kitap bulunan bu kütüp-
hanemizde bugün 620 
bin kitap vardır. Kütüp-
hanelerimizdeki kitap 
sayısı yaklaşık 6 milyon 
kadardır. Kütüphane-

lerde, kitapların korunması, kitapların 

sınıflandırılması ve okuyucuya kitap 
verilmesi için uzman memurlar bu-
lunur. Bu memurlara kütüphaneci 
denir. Kütüphanecilik özel bir eğitimi 

ve öğretimi gerektiren bir meslektir. 
Bu amaçla üniversitelerimizde kü-
tüphanecilik bölümleri açılmıştır. Bu 
bölümlerde öğrenimlerini tamamla-
yanlar kütüphanelerde görev yapar-
lar. Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme 
dönemidir. Kitaplar bilime giden yol-
dur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi 
gazete gibi yayın organlarından izleriz. 
Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gaze-
teler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki 
gelişmelerden, değişmelerden haber-

dar eder. Kitaplar sevgili dostlarımız-
dır. Kitaplıklar, kütüphaneler kitapların 
bir arada bulunduğu yerlerdir. Bulun-
duğumuz yerdeki kütüphanelerden 
yararlanalım. Kütüphanelerin zengin-
leşmesi için kitap armağan edelim. 
Kitapların korunduğu, yerleştirildiği 
kitaplığı, kütüphaneyi temiz tutalım. 
Okuma salonlarında kimseyi rahatsız 
etmeyelim.

KAYNAK: https://www.dersza-
mani.net/kutuphane-haftasi-ile-ilgi-
li-kompozisyonlar.html

https://www.egitimsistem.com/
kutuphaneler-haftasi-ile-ilgili-kompo-
zisyon-30772h.htm

KÜTÜPHANELER

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Beyşehir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi öğretmen ve öğrencileri maske üretimine başladı

Yıkanabilir maske 
üretimi yapıyorlar

Ilgın Halk Eğitim Merkezi
maske üretimine başladı

Ereğli Belediyesi vatandaşları 
koronavirüse karşı uyarıyor

Ilgın Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ekipleri, yeni tip ko-
ronavirüse (Kovid-19) karşı alı-
nan önlemler kapsamında maske 
üretmeye başladı. Salgını sonra-
sında sağlık çalışanlarının maske 
ve benzeri ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere harekete geçen Ilgın 
Halk Eğitim Merkezinde, usta 
öğreticiler ihtiyaç duyulan maske 
üretimine başladılar. Dr. Vefa Ta-
nır Ilgın Devlet Hastanesi’nin ih-
tiyaçlarını karşılayacaklarını akta-
ran Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Özcan Kermen, şunları kaydetti; 
“İlçe Kaymakamımızın desteği ile 
geçirdiğimiz bu zor günlerde usta 
öğreticilerimiz taşın altına ellini 
koyarak maske üretimine başla-
dılar. Şu anda üretmiş olduğumuz 
maskelere yoğun bir talep var. Ta-
lebin tamamını karşılayamıyoruz. 
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hasta-
nesi’nin ihtiyaçlarını karşılayaca-
ğız. Biz her zamanki gibi göreve 
hazırız. En kaliteli kumaşlardan 
ürettiğimiz maskelerimiz yüksek 
ateşte yıkanarak dezenfekte edile-

rek tekrar tekrar kullanılabilirler. 
Personelimiz üretim esnasında 
hijyene çok dikkat ediyorlar. En 
son paketlemede ise yüksek ısılı 
ütüye dezenfekte ürünleri kata-
rak paketleniyor. Maske ihtiyacı 
olan vatandaşlarımız Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’müzden 5 
lira karşılığında temin edebilirler.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Kılınç ise “Ülkemizin içeri-
sinden geçtiği şu zor günlerde 
Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
miz dezenfektan malzemesinin 
karışımını tamamlayarak tüm 
okullarımıza dağıtımını gerçek-
leştirdi. Maskeleri, ilçemizde gö-
revinin başındaki kamu çalışanla-
rına ücretsiz dağıtıyoruz. Dileyen 
vatandaşlarımız da Halk eğitim 
merkezimizden temin edebilirler. 
Katkılarından dolayı ilçe Kayma-
kamız Yunus Fatih Kadiroğlu’na, 
her iki okulumuzun yönetici, öğ-
retmen, usta öğretici ve öğrenci-
lerimize teşekkür ederim” dedi. 
n AA

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri Korana virüs 
(COVİD-19) tedbirleri kapsamında 
devletin ilgili kurumlarının koy-
muş oldukları kurallara uyulması 
noktasında şehir genelinde va-
tandaşlara uyarılarda bulunuyor. 
Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve 
ülkemizde de sayısı gün geçtikçe 
artan Korana virüs (COVİD-19) ile 
ilgili ilk günden bu yana titizlikle 
çalışmalarını sürdüren Ereğli Be-
lediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
halkın yoğun kullandığı alanlarda, 
kamu kurumlarında, toplu ulaşım 
araçlarında, duraklarda, çöp kova-
larının bulunduğu yerlerde ilaçla-
ma çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Bunların yanında Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri umuma açık 
alanlarda vatandaşların toplu bir 
şekilde bulunmamaları, lokanta, 
restoran, pastane vs. gibi yerlerin 

sadece paket servisi yapmaları ve 
servis masalarını kaldırmaları, 65 
yaş ve üstü vatandaşlara yasağa ri-
ayet etmeleri hususlarında vatan-
daşlara uyarılarda bulunuyor.

Salgının özellikle 65 yaş ve üs-
tünde çok tehlikeli olması ve yayıl-
masının önüne geçmek için tüm 
vatandaşların evde kalmalarının 
uygun olduğunu her fırsatta dile 
getiren uzmanlar, duyarlı olmaları 
konusunda bilgilendirmeleri yapı-
yorlar. Devletin ilgili kurumlarının 
koymuş oldukları kurallara eksiksiz 
uyulması noktasında hemşehrile-
rinden ve tüm Türk Milletinden ri-
cada bulunan Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu, koyulan 
kurallara uyulmasına özen göste-
rerek birlik ve beraberlik içerisinde 
bu zor günlerin de üstesinden ge-
leceklerine inandığını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üre-
tim Teknolojisi Alanı öğretmenleri 
ile öğrencileri, yıkanabilir koruyucu 
maske üretimine başladı. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin Giyim Üretim Teknolojisi 
Alanı öğretmenleri ve öğrencileri, 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüse (kovid-19) karşı alınan 
tedbirler kapsamında piyasadaki 
maske ihtiyacını karşılamak amacıy-
la okuldaki atölyelerde çalışmalarını 
yürütüyor.

Atölyelerde beyaz, turkuaz ve 
pembe renklerde maske üretimi 
gerçekleştirilerek, iç piyasa ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının artan mas-
ke ihtiyacı karşılanması amaçlanı-
yor. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, maske üretimine yö-
nelik okul bünyesinde bir süredir 
devam eden altyapı çalışmalarının 
tamamlandığını belirtti.

Seri üretim bandı kurduklarını, 
solunum koruyucu maskelerin seri 
üretimine başladıklarını ifade eden 
Konuk, “Şu anda günlük yaklaşık 

10-15 bin civarında bir maske üreti-
mini planlıyoruz. Öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve dışarıdan destek 
alacağımız vatandaşlarımızla birlik-
te inşallah bu üretimi gerçekleştirip, 
içinde bulunduğumuz zor dönemde 
milletimize yardımcı olmaya çalışa-
cağız.” dedi.

Konuk, günlük 5 bin üretimle işe 
başladıklarını, bu rakamı her geçen 

gün artırarak, hafta sonuna kadar 50 
bin maske üretmeyi hedeflediklerini 
bildirdi. Üretim çalışmalarını okulun 
döner sermayesi üzerinden gerçek-
leştireceklerini vurgulayan Konuk, 
sadece iç piyasaya değil talep gelen 
kamu kurum ve kuruluşlarına da 
maske üretimi yapacaklarını aktardı.

Yüzde 100 pamuk kumaştan 
üretilen maskelerin yıkanabilir özel-

likte olduğunu belirten Konuk, 60-
90 derece sıcaklık aralığında yıkan-
dığı zaman dezenfekte olarak tekrar 
kullanılabileceğini söyledi.

‘AMACIMIZ KÂR ETMEK DEĞİL’
Konuk, üretim için gerekli mal-

zemeleri tedarik etmeye çalıştıkla-
rını vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“Ne kadar talep gelirse gelsin, ta-
mamını değerlendirmeyi düşünü-
yoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda 
gayretli ve istekli. Burada amacımız 
kar etmek değil. Kardan ziyade pi-
yasanın ihtiyacını karşılayabilmek 
maksadımız. Meslek liselerinin tabii 
böyle bir misyonu da var. İnşallah 
bu misyonumuzu Beyşehir’imizde, 
Konya’mızda gerçekleştirmiş ola-
cağız. Üretim yapan çalışanlarımız 
arasında aktif öğrencilerimiz ve 
mezun öğrencilerimiz de var. Biz 
makine kullanabilen herkesle çalış-
mak istiyoruz. Zaten sigortalarını da 
yapıyoruz. Eğer ihtiyaç daha fazla 
olursa daha fazla çalışanla da yolu-
muza devam edeceğiz. Diğer illeri-
mizde bulunan meslek liselerimiz de 
bu sürece elinden geldiği kadar katkı 
sağlamaya çalışıyor. “ n AA

Yapı olarak; kimseyi yazılarımla ya 
da sözlerimle incitmek istemeyen bir 
tavır içinde olan birisiyim. İnsanların; 
eşlere sahip bulunduğunu, çocuklara, 
mala mülke sahip olduklarını ve bun-
ları sevmek için de bir kalp taşıdıklarını 
biliyorum. Zira kalpsiz bir insanın sev-
me gibi bir vasfı olamaz. Kalp dediy-
sem o yumruk kadar büyüklükte olan 
et parçasından bahsetmiyorum. O et 
parçası insana Allah’ın bahşettiği ve 
onu canlı tutan bir mekanizmadır. O 
ayrı... Benim dediğime; “yürek” diyor-
lar bazen, bazen de daha çok sevdiğim 
anlamıyla “gönül” diye tanımlıyorlar 
onu.

“Gönlü güzel” olanın hali de güzel 
olur, kalemi de kelamı da güzel olur. 
Onlar kimseyi incitmek istemezler. On-
lar toplum içinde hata yapanların bile 
hatalarını üstlerine alacak kadar büyük 
yüreklere sahiptirler. Onlar, hiçbir suç-

ları günahları olmadığı halde hakarete, 
küfre uğrasalar dahi ağızlarını bozmaz, 
üsluplarına dikkat eder, asla kaşlarını 
karartmazlar muhataplarına karşı.

“Ya sabır” çekerler, “HasbinAllah” 
diye mırıldanırlar böylesi durumlarla 
karşılaştıklarında. “Git bana bulaşma” 
diye tehlikeyi savmaya çalışırlar, o ka-
dar. 

“Gönlü güzel” insanlar gördükleri 
çocukların başlarını okşarlar. Ceplerin-
de taşıdıkları şekerden ikram ederler. 
Selamlaşırlar, hasbıhal ederler karşı-
laştıkları insanlarla... Asla kırmak iste-
mezler insanları. 

İyi de bunlar melek değiller ki... 
Bunlar da insan olarak yaratılmışlar 
Yaradan tarafından. Bunlar seslerini 
çıkarmıyorlar diye, bunlar “la havle” 
çekiyorlar diye, bunlardan zarar gel-
meyeceği bilindiği için sürekli olarak 
üzerlerine mi gidilmeli? Hakarete mi 

uğramalılar? İnsan hak 
ve hürriyetleri taciz mi 
edilmeli?

Bu güzel insanları 
koruyacak hiç mi hukuk 
şemsiyesi yok, hiç mi 
kanun yok, hiç mi adalet 
bulunmaz? 

Farklı meslek grupla-
rının mensupları arasına 
kin ve nifak tohumu sa-
çanların bu hallerine dur 
denilecek hiç mi bir yaptırım bulun-
maz?

Aylardır bir “Corona” belası ile 
uğraş veriyor dünya. Devlet yetkilileri 
bütün kısım ve kesimleriyle bir sava-
şın içindeler. Doktorlar, sağlık çalı-
şanları daha fazlasını hak ettikleri alkış 

yağmuruna tutuluyorlar. 
Polislerimiz, askerimiz, 
gümrük memurlarımız, 
bekçilerimiz, temizlik 
işçilerimiz, havaalanı ça-
lışanlarımız, otobüs ter-
minallerindeki görevlile-
rimiz, öğretmenlerimiz, 
imamlarımız, siyasile-
rimiz, gazetecilerimiz, 
basın yayın organların-
da çalışanlarımız, sana-

yicilerimiz, esnaflarımız, yaşlılarımız, 
gençlerimiz ve daha isimlerini saya-
madığım meslek grubu çalışanlarımız, 
hepsi birden bu savaşın içindeler. 

Bir de Sosyal Medya çalışanları-
mız(!) var maşallah. Bir başka alanda 
bir başka savaşın tarafları... Hakaret, 

küfür, edepsizlik, hayâsızlık, yalan, 
algı, iftira, gırgır, şamata gırla gidiyor. 

Mesela iki meslek gruplarından 
birisini diğerine tercih edenleri mi 

sorarsanız, “maaşlarının kesilip diğer-
lerine vermekten” bahsedenleri mi? 
Corona ilacını “kimin daha iyi ve kesin 
çözümle bulacağına” iddiaya girenleri 
mi, “dualardan medet bekleyenler” 
deyip onlara giydirenleri mi? Maşal-
lah; “din, iman, bir mintan.”

Hâlbuki karşı karşıya getirmeye 
çalıştıkları bir meslek grubunun iyi-
leştirmek için çaba gösterdiğini, bir-
çoğunu kurtardığını ama iyileştirmek 
için uğraşırken vefat edenleri de diğer 
kesimin yıkayıp, yuyup toprağa veriyor 
olduklarını hesaba katmıyorlar. Bu na-
sıl bir kusuş şeklidir ki kin ve nefretinizi 
bu yolla kusuyorsunuz? O meslek er-
babının da devletin bir memuru oldu-
ğunun hesabını kitabını yapmadan ya 

da yaptığınız halde nasıl bir husumet-
le bunları yapabiliyorsunuz. Ben ne 
imamlar bilirim oğlu doktor olan. Siz 
bilmiyor musunuz yoksa? O imam-
ların da doktorlarında eşlerinin, ço-
cuklarının, yakınlarının, arkadaşlarının 
onurunu, haysiyetini düşündüğünüz 
oluyor mu hiç? 

Olmuyorsa eğer yazımın başına 
geri dönün de “Gönül Adamı” kimle-
re denilirmiş öğrenin de yüreğinizdeki 
sevgi tomurcukları bir ihtimaldir ki açı-
lıverir belki.

Akıl hazinesini kullanmaya üşenen 
birisi asla olmamalıyız. Bu konuda 
tembellik çok tehlikelidir. Aklımızı kul-
lanmazsak eğer, birileri aklınızı kullanır 
ve sonra da “hapşırık peçetesi” gibi 
çöp kutusuna atıverirler maazallah.

Sağlıklı günler ama esasen akıl 
sağlığımızın yerinde olduğu günler 
dilerim.

YAPMAYIN BEYLER

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Seydişehir ilçesinde maske üre-
ten tekstil firması, Jandarma ve po-
lis teşkilatına maske bağışında bu-
lundu. Geçtiğimiz günlerde yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
artan talebi karşılamak üzere maske 
üretimine başlayan tekstil firması, 
Seydişehir’de ve Yalıhüyük’te po-
lis ile jandarma teşkilatlarına mas-
ke bağışında bulundu. Seydişehir 

Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, 
“Böyle bir zamanda emniyet teşki-
latımıza verdiğiniz desteği önemli 
buluyorum. Hem teşkilatımız hem 
de karşımızdaki insanların sağlığı 
için maske önemli. Duyarlılığınız 
için teşekkür ediyorum.” dedi.

Polis ve jandarma teşkilatı üye-
leri üretici firma sahibi İbrahim 
Erdoğan’a teşekkür ettiler. Kara-

kavak Mahallesi’ndeki iş yerinin 
sahibi İbrahim Erdoğan, ürettikleri 
maskenin dünya standartlarında 
C belgeli kumaştan imal edildiğini 
ve tek kullanımlık olduğunu be-
lirterek, “Kovid-19’a karşı alınan 
tedbirler nedeniyle vefakar, gece 
gündüz görevinin başında olan po-
lis ve Jandarma teşkilatlarına bu 
maskeyi takdim etmekten onur 

duyuyorum.” dedi. Bölgenin ihtiya-
cına karşılık verecek şekilde kumaş 
stokunun olduğunu ve ihtiyaç da-
hilinde vardiyalı çalışabileceklerini 
dile getiren Erdoğan, “Şu andaki 
pozisyonumuz bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak durumda. Üretimimizi 
artırarak devam ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.
 n AA
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Tarihte toplumların yaşayabilme-
leri ve kendilerini koruyabilmeleri için 
askeri birliklerinin var ve güçlü olması 
her dönemde geçerlilik göstermiştir. 
Salgın hastalıkların insanlar ve askerler 
üzerindeki hastalık yapma ve yayılma 
etkisi, M.Ö. 6. yüzyılda fark edilmiştir. 
Bu dönemde Asurluların düşmanlarını 
zehirlemek amacı ile içme suyu kuyu-
larına rye ergot (Claviceps purpurea 
bitkisinden elde edilen ergot alkoloid-
leri) attıkları bilinmektedir. Atinalı Solon 
da, Krissa şehri kuşatmasında purgatif 
herb hellebore (Purgatif Herb Hellebore; 
Bir tıbbi bitki türü olup (Angelica sp.) 
müshil olarak kullanılmaktadır.) kullan-
mıştır. Bu dönemde insan ve hayvan 
cesetleri ile düşmanın su kaynaklarının 
kirletilmesi yaygın bir strateji idi. Daha 
sonra su kaynaklarının kirletilmesi ile 
salgın oluşturulması, birçok Avrupa sa-
vaşında, Amerikan İç Savaşı’nda ve 20. 
yüzyılda da devam etmiştir. Orgeneral 
W. T. Sherman “Anılar” adlı kitabında, 
Amerika Birleşik Devletleri askerlerini 
zehirlemek için çiftlik hayvanlarını bi-
lerek sulama kanallarında vurduklarını 
ve bu hayvanların kokan leşlerinin su 
kaynaklarını tehlikeye attığından bah-
setmektedir.  Amerikan İç Savaşı süre-
since 600.000’in üzerinde asker ölmüş 
olup  ölümlerin üçte ikisinin salgınların 
sonucu olduğu bilinmektedir. Salgınlara 
neden olan bazı hastalıklar kısaca özet-
lenmeye çalışılmıştır.

Veba; veba salgını hakkında bilgiler 
4000 yıl öncesine kadar gitmektedir. 
Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce 
(M.Ö. 2000) yazıldığı tahmin edilen Gıl-
gamış Destanı’nda vebadan bahsedil-
mektedir. Tıp tarihi kaynakları, üç büyük 
veba salgınının insanlığa büyük zararlar 
verdiğinden bahseder. Bunlar; 6. yüzyıl 
ortalarında daha çok Mısır ve Suriye’de 
görülen ve büyük bir alanda etkisini his-
settiren Justinian Vebası, 1332 yılında 
Çin’den çıkıp Asya, Avrupa ve Afrika kı-
tasına yayılarak özellikle Avrupa’da Kara 
Ölüm (Black Death) veya Kara Veba 
olarak adlandırılan salgın ve 17. yüzyılda 
Hindistan’ın Bombay kentinde başlayan 
veba salgınlarıdır.  Doğudan pire yolu ile 
geçtiği anlaşılan veba salgını, Atina hal-
kı arasında süratle yayılmış ve oldukça 
büyük tahribatlar yapmıştır. Veba salgını 
şiddetini iki yıl (M.Ö. 430-429) sür-
dürmüş, iki yılın sonunda salgın (M.Ö. 
427-426) tekrar etkisini göstermeye 
başlamış ve halkın üçte birinin ölümüne 
neden olmuştur. Mısır’da hüküm süren 
Ihşidi’ler zamanında, 940, 949, 952, 954 
ve 963’te yaşanan kıtlık ve veba salgınla-
rı nedeni ile halk ve ordu kırılmış ve iyice 
zayıf düşen İhşidi’ler, Fatımiler’e teslim 
olmak zorunda kalmışlardır. Bizans İm-
paratoru II. Nikephoros Phokas’ın, 964 
yılında Tarsus’u, 969 yılında da Antak-
ya’yı kuşatması sırasında, ordusunda 
çıkan veba salgını, çok sayıda askerin 
ölümüne sebep olmuştur. Haçlı askerle-
rinin 1096 yılından itibaren Ortadoğu’ya 
gelmeleri ile buralarda veba salgınları 
ve buna bağlı olarak ölümler artmıştır. 
Veba salgınına coğrafi şartlar ve açlık 
da eklenince ilk Haçlı seferinin 500.000 
kişilik ordusunun 100.000’ine yakınının 
öldüğü ileri sürülmektedir. İkinci Haçlı 
seferleri sırasında 1189-1190 yıllarında 
Çukurova içerisinden Antakya’ya ilerle-
yen Haçlı ordusunda yaşanan açlık ve 
ardından gelen veba salgını ile 200.000-

600.000 arasında olduğu ifade edilen 
asker sayısının 1/10’nun yok olduğu 
belirtilmektedir. Haçlı kuşatması altında 
bulunan Dimyat’ta 1218-1219 yıllarında 
17.000 askerin öldüğü rivayet edilmek-
tedir. 

Moğolların 1256 yılında Meyyafa-
rıkin’i kuşatması sırasında da kıtlık ve 
buna bağlı veba salgını ortaya çıkmıştır. 
Trabzon Rum İmparatorluğu Ordusu 
1340 yılı Ağustos ayında Akkoyunlu-
lar’a saldırmış, bunun karşılığında da 
Akkoyunlular 1341 ve 1343 yıllarında 
iki kez Trabzon’a saldırıda bulunmuştur. 
Bunların sonucunda 1348’de şehirde 
çıkan veba salgınında da nüfusun an-
cak 1/5’inin sağ kaldığı bildirilmektedir. 
Karadeniz’in Kırım liman kenti Caffa (gü-
nümüzdeki Feodosiya/Ukrayna) 1346 
yılında Moğol Tatarları’nca üç yıl bo-
yunca kuşatma altında tutulmuş, ancak 
kaleye girilememiştir. Bunun üzerine, 
kaleye; mancınıklarla vebadan ölenlerin 
kadavraları ve vebalı pire taşıyan fareler 
atılmış ve kale şehrine veba bulaştırıl-
mıştır. Veba salgınının başlaması ile 
kaleyi koruyan Ceneviz’liler İtalya’ya 
kaçmışlardır. Bunun sonucu İtalya ve 
Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılan veba 
çok sayıda ölüme sebep olmuştur. On 
dördüncü ve 15. yüzyıllarda 25 milyon 
insanın ölümüne yol açan kara veba 
salgını sırasında, 2000 at arabası kadar 
ceset ve dışkı, 1422’de Çekoslovakya’da 
yer alan Carolstein’de düşman mevzile-
rine fırlatılmıştır. Buna benzer bir strateji, 
1710’da Rus kuvvetlerinin Reval’deki 
İsveç kuvvetlerine karşı savaştığı sırada, 
veba kurbanlarının duvarların üzerinden 
şehre atılması şeklinde uygulanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet; 1476 yılında 
Boğdan seferine çıkmasından iki ay 
kadar sonra askerler arasında veba sal-
gını başlamasıyla geri dönmek zorunda 
kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın, 
1532 yılında Macar İmparatoru’na bir 
mektup göndererek savaşa davet et-
mesinden sonra, imparatorun 80.000 
yaya ve 40.000 atlıdan oluşan ordusunu 
toplayıp Osmanlı üzerine düzenlediği 
seferin gerçekleşmemesi de, askerler 
arasında yayılan veba salgını nedeniyle-
dir. Bu dönemde yaşanan veba salgın-
ları Avrupa’yı o kadar çok etkilemiştir ki, 
1585 tarihinde Graz şehrindeki kated-
ralin dış yüzeyine yapılan ve Tanrı’nın 
Dünya’ya gönderdiği felaketleri temsil 
eden fresk’te veba, çekirgeler ve Türk’ler 
üç büyük felaket olarak nitelendirilmek-
tedir. 

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın 1672 
yılında çıktığı seferde Yunanistan’ın orta 
kesiminde Atina’nın kuzeybatısında yer 
alan İstefe Kalesi civarında veba salgı-
nına yakalanması sebebiyle 18.000 Os-
manlı askerinin öldüğü söylenir. Veba 
etkeni olan Yersinia Pestis’in etkilediği 
hastalar karşısında, hekimler de hızla 
itibarlarını kaybetmişlerdir. 

Çiçek hastalığı; M.Ö. 7. yüzyılda 
Çin’de ve Hindistan’da biliniyordu. İran 
ve Mısır’da da tanınıyordu. Roma im-
paratorlarından M.S. 161 yılında tahta 
çıkan Marcus Aurelius döneminin ilk 
yıllarında, Doğu’ya yapılan seferlerden 
birinde, Roma Ordusu’na bulaşan ve 
çiçek olduğu tahmin edilen hastalık 
hızla yayılmış ve bu salgın 15 yıl kadar 

sürmüş ve imparatorluk 
nüfusunun %25’ini yok 
etmiştir. Al-Azraki’nin 
eserindeki bir kayıttan, 
571’de Mekke’yi kuşatan 
Habeş Hükümdarının 
Yemen’deki valisi Abre-
hah’ın ordusunun çiçek 
hastalığı salgını nedeni 
ile mahvolduğunu anlat-
maktadır. Hastalık Haçlı 
Savaşları ile (1096-1270) 
Avrupa’ya yayılmıştır. 16. yüzyılda 
çoğalan çiçek İspanyollar tarafından 
Amerika’ya götürülmüştür. Kuzey 
Amerika’daki İngiliz kuvvetlerinin ko-
mutanı olan Sir Jeffrey Amherst, 18’inci 
yüzyılda Fransız-Kızılderili Savaşı (1754-
1767) sırasında, çiçek virüsü ile konta-
mine olmuş battaniyeleri, Kızılderililere 
vererek çiçek salgınına neden olmuş-
tur. Bunun sonucunda da milyonlarca 
insanın öldüğü tahmin edilmektedir. 
1763’te, yakın gelecekteki olası bir Kızıl-
derili saldırısından endişe duyan Kraliyet 
yüzbaşısı Ecuyer, Kızılderililerle sağla-
nan sözde dostluk ortamından fayda-
lanarak çiçek hastanesinden aldığı virüs 
bulaştırılmış bir mendil ve iki battaniyeyi 
düşman Kızılderililere dağıtmıştır. Aylar 
sonra, Ohio bölgesindeki Kızılderili ka-
bilelerinde büyük çiçek salgınları ortaya 
çıkmıştır. Buna benzer bir strateji (düş-
man kuvvetlerine çiçek virüsü bulaştı-
rılması) Amerikan İç Savaşı sırasında, 
General George Washington’un emri ile 
çiçek aşısı olan ve çiçek hastalığına karşı 
bağışıklık kazanan koloni kuvvetleri tara-
fından kullanılmıştır. 

SITMA; sıtma hastalığı Sultan 
Mesud’un 1153-1154 yılında ordusu 
ile birlikte Kilikya’ya (bugünkü adı ile 
Çukurova) girip Til Hamdun’u kuşatma-
sından sonra ordunun muhtemelen sıt-
ma salgınına uğradığı anlaşılmakta, Pa-
paz Grigor tarafından Urfalı Mateos’un 
Vekayi-namesine yazılan zeyline notlar 
ilave eden Edouard Dularer tatarından 
Abu’l-Farac’a atfen şöyle ifade edilmek-
tedir; Mesud, büyük bir orduyla beraber 
Klikya’ya girip Til Hamdun’u mühasara 
etti. Fakat Allah onu on binlerce sinek 
ve eşek arısının hücumuna uğrattı. Bu 
hazreti Musa zamanında Mısırlıların 
maruz kaldığı felaketi andırıyordu. Üç 
gün içinde hava taaffün etti(kokuştu) 
ve Türk karargahında hastalık yayıldı. 
Bu afet günden güne daha çoğaldığı 
için Türkler, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. 
Ermeni Prensi Toros, Ermeni asker-
lerinin başında olduğu halde çekilmiş 
bulunduğu dağlardan aşağıya indi, 
Müslümanların takibine başladı ve on-
ları, kolları yorgunluktan hareketsiz ka-
lıncaya kadar kılıçtan geçirdi. Buradaki 
sinek saldırısı ile muhtemelen bir sıtma 
salgınının ortaya çıktığı ifade edilmekte-
dir. Vietnam’da da 1961 ile 1975 yılları 
arasında savaşa dahil olan ABD birlikleri 
arasında, her gün binde 53 gibi yüksek 
bir sıtma krizi oranı yaşanmıştır. Balkan 
Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun önemli bir bölümü sıtma nedeni 
ile perişan olmuştur. Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda ise özellikle Kasım 1914-Eylül 
1918 arasında oldukça şiddetli salgınlar 
yapmıştır. Dört sene içerisinde ordu-
muzda yaklaşık 412.000 er sıtmaya ya-

kalanmış bunların 20.000’i 
ise ölmüştür. 

TİFÜS; Kırım Sava-
şında (1854); Rus’lara 
karşı oluşturulan ve bir 
savaş için oldukça ilkel 
uygulamalarla yüklü İn-
giliz-Fransız-Türk ittifakı 
galip gelmesine rağmen, 
her iki taraf da hastalıktan 
eşit şekilde payını almış ve 
bu savaşın ardından salgın 

başlamıştır. 
Düşmana karşı korunma bir dere-

ceye kadar mümkünken salgınlara özel-
likle tifüse karşı bir şey yapılamamıştır. 
Fransız hekimlerinden Pouvet’in rapo-
runa göre Fransız ordusunun yüzde biri 
tifüse tutulmuştur. Dr. Angel’a göre de 
Kırım Savaşı’nda 75.000 zayiat ve savaş 
sonrası 15.000 kişi olmak üzere toplam 
90.000 kişi tifüsten ölmüştür. İngiliz ve-
rilerine göre ise, ölen 43.000 askerden 
ancak 7.000’i düşman saldırısı sonucu 
ölmüştür. Osmanlı Rus Savaşı’ndan 
(1877-1878) günümüze ulaşan, “bit 
sorunu”nun bu savaştaki önemine ait 
bilgiler oldukça ürkütücüdür. Bir ta-
raftan kıtlık, diğer taraftan tifüs salgını 
savaş gücünü azaltmış ve Erzurum, 
Rus’lara teslim olmak zorunda kalmış-
tır. Bu savaşta ortaya çıkan tifüs salgını-
nın 40.000 dolayında Osmanlı askerinin 
ölümüne neden olduğu günümüze 
ulaşan bilgiler arasında yer almaktadır. 
1896 Türk Yunan Tesalya Savaşı’nda, 
Yemen seferlerinde ve Balkan Savaşı’n-
da tifüs önemli zayiata sebep olmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
ile birlikte bütün Osmanlı ülkesi salgın 
hastalıklar için müsait bir alan haline 
gelmiş, savaş boyunca en sık rastlanılan 
ve tahribat yapan salgınlar da daha çok 
bitle yayılanlar olmuştur. Bunların en 
başında geleni de tifüstür. Birinci Dün-
ya Savaşı’nda tifüs Türkiye’yi perişan 
eden sebeplerin en önemlilerinden biri 
olmuştur. Tifüs hastalığı, 3. Ordu’nun 
karşılaştığı sorunların başındadır. Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Mu-
harebeleri (Aralık 1914-Ocak 1915) 
sırasında, Onuncu Kolordu’nun bir ala-
yında asker mevcudu 3500’den 150’ye 
düşmüştür. Birinci Sarıkamış Muhare-
belerinde Abdülkerim Paşa, tifüs has-
talığına tutularak Erzurum Hastanesine 
yatmıştır. 3. Ordu Kumandanı Hafız 
Hakkı Paşa da aynı hastalığa tutularak 
vefat etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Erzurum’da yer alan 3’üncü Ordu’nun, 
geniş bir alana yayılan bölgesinde Mart 
1915’den Eylül 1918’e kadar ölenlerin 
sayısının 120.653 kişi olduğu, bunlar-
dan 111.652’sinin hastalıktan, 9001’inin 
ise vurularak öldüğü söylenmektedir. 
Bir başka kaynakta da, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda(1914-1918 yıllarında) toplam 
93.036 tifüs hastalığına yakalandığı ve 
26.362 kişinin öldüğü belirtilmektedir. 
Birinci Dünya Savaşı’nda da Osmanlı 
Ordusu’nun Sina ve Filistin Cephesi Mu-
harebelerinde çeşitli salgın hastalıkların 
(tifo, tifüs, kolera, malarya, dizanteri) za-
man zaman görüldüğü belirtilmektedir. 

İran-Irak cephesinde de bulaşıcı 
hastalıklar nedeniyle büyük kayıplar ve-
rilmiş hatta ordu komutanı Goltz Paşa 
(Wilhelm Leopold Comlar Freiherr von 

der Goltz) bile tifüsten ölmüştür. İkinci 
Dünya Savaşı ve onu takip eden yıllar-
da Lekeli Tifüs, doğu Avrupa’nın büyük 
bir kısmında, orta Avrupa’da, İspan-
ya’da ve kuzey Afrika’da salgın halinde 
seyretmiş, Pasifik Adaları’nda müttefik 
askerleri arasında görülen ve 25.000 eri 
etkileyen, güney Asya’da İngiliz erlerinde 
Funda Tifüsü görülmüş ve hastalığa ya-
kalananlardan %28’i ölmüştür.  

GRİP; Bir çok grip salgınının ölüm 
grafiğinde farklılıklar vardır. Hekimler, 
çok sayıda insanın ölüm nedenini fark 
edene kadar, Amerikalı askerler gribi 
savaş yorgunu Avrupa’ya taşımıştı 
bile. Öksüren Almanlar salgına “Blitz 
Katarrh” derken, ateşler içindeki İngiliz 
askerleri “Flanders Gribi”, Amerikalı as-
kerler de bu gribe “İspanyol Gribi” adını 
vermişlerdi. Salgının ikinci ve en öldü-
rücü dalgası, Boston dışındaki Devens 
kampını vurmuş ve 35.000 kişi için ta-
sarlanmış olan askeri kışlada 45.000 kişi 
barınıyordu. “Gürleyen” gribin ilk vakası 
Eylül’ün birinde görülmüş ve on sekizine 
kadar vaka sayısı 6674’e çıkmış, iki gün 
içerisinde de ölmüşlerdir. Bu nedenle, 
ABD ordusu askerleri her sabah sirke ve 
su ile gargara yapmaya zorlanarak bu-
nun üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. 
Bugün klasiklere 1918 pandemisi diye 
geçmiş bulunan grip hastalığının Birin-
ci Dünya Savaşı’nda çok fazla sayıda 
insan kaybedilmiştir. Bezançon’un “in-
sanlar sinekler gibi ölüyorlardı…” diye 
tarif ettiği bu salgından bütün dünyada 
21.643.291 kişi ölmüştür. 

DİZANTERİ; Özellikle savaş yılların-
da ortaya çıkan açlık ve sefalet nedeni ile 
salgınlar yapmıştır. 3. Ordu’da büyük 
önlemlere rağmen dizanteri önemli bir 
salgındı. Dizanterinin en büyük sebebi, 
temiz içme suyunun yokluğu nedeni ile 
askerlerin pis su birikintilerinden su iç-
mek zorunda kalmalarıdır. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’ndeki 
3. Ordu’da 1915-1918 yılları arasında 
dizanteriye yakalanan 12.642 kişiden 
5.942’si ölmüştür. Çanakkale cephesin-
de, Haziran 1915’te sıcaklıklarla birlikte 
sineklerin çoğalması ile dizanteri baş 
göstermiştir. Savaştan sonra yapılan is-
tatistiklere göre 85.000 Türk askeri, has-
ta olarak cepheden çekilmiş, bunlardan 
21.000’i hastalıktan ölmüştür. 

TİFO; Osmanlı-Rus Savaşı’nda, 
Kızılhaç’ın yayın organına “Message de 
la croix ruge” göre, Rus ordularında ağır 
zayiata neden olan tifoya 48.000 kişi 
yakalanmıştır. Gnl. Hayman, Gnl. Molo-
vinof ve Gnl. Solkovinof gibi komutanlar 
başta olmak üzere Rus ordusunun bir 
çok ileri gelenleri bu hastalıktan ölmüş-
lerdir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 3. 
Ordu bölgesinde tifo hastalığı ortaya çık-
mıştır. Savaşın başından itibaren 2927 
vaka görülmüş olup bunlardan 1697’si 
ölmüştür. 

KOLERA; Kolera tarihin birçok 
dönemlerinde etkin olmuş, toplumları 
derinden etkilemiştir. İlk olarak 1817 
yılında Bengal’de (Jossere bölgesinde) 
yoğun olarak görülmüştür. Kolera dal-
gası 1848 yılında Rusya, Anadolu, Doğu 
Akdeniz ve Balkanlar’da etkili olmuştur. 
Kırım Savaşı’nda da orduları tahrip et-
miştir. On dokuzuncu yüzyıl başlarından 
itibaren Osmanlı Devleti’nde de yoğun 

olarak etkisini hissettirmeye başlayan 
kolera telafisi imkansız zararlar ver-
miştir. Balkan Savaşı sırasında birçok 
cephede hem personel hem de sağlık 

malzemelerinin eksik olması nedeni ile 
ordu birliklerinde kolera bütün şiddetiyle 
baş göstermiş bulunuyordu. 2 Kasım 
1912’de Üçüncü Kolordu’da (Hadım-
köy/ İstanbul) günlük hasta sayısı 536 
iken ertesi gün 952’yi bulmuş, operatör 
Tevfik Hüseyin Bey emrindeki en çok 
üç yüz hasta alabilen Hadımköy Seyyar 
Hastanesine dört bin hasta sevk edilmiş-
tir. 6 Kasım 1912’de Çatalca mevkiinde 
asker arasında ortaya çıkan koleranın, 
alınan tedbirlere rağmen yayılmasının 
önü alınamamıştır. Balkan Savaşların-
da Osmanlı Devleti’nin yenilgisinin en 
önemli nedenlerinden birisi de kolera 
salgınının olumsuz etkileri olmuştur. Bu 
sürede toplam hastalığa yakalananların 
sayısı 12642 ve ölen sayısı  5942 kişidir. 

 On dokuzuncu yüzyıla gelinceye 
kadar mikropların özellikleri, etkileri ve 
bunlara karşı korunma çareleri bilin-
miyordu. Milletler doğal olarak çıkan 
bir hastalığı düşmana karşı kullanırken 
bu hastalığın etkilerinden kendilerini 
de koruyamıyor ve zarar görüyorlardı. 
19’uncu yüzyıldan itibaren mikroskop, 
mikroorganizma, koruyucu aşı ve se-
rumun keşfedilmiş ve bu keşifler netice-
sinde de, bu ilkel yöntemler terk edilmiş 
ve bundan sonra da biyolojik silahlarla 
ilgili araştırma ve üretim çalışmalarına 
başlanmıştır. Tarihsel gelişime baktı-
ğımızda savaşların sonucu, genellikle 
hangi tarafın ordusunun hastalıklara 
karşı daha dirençli olduğuna bağlı idi. 
Mikroplara karşı dirençli olmayanlar 
savaşları kaybetmişlerdir. Birliklerin 
imkanlarının artması ile askeri hijyen 
ve salgın hastalıkların kontrolü konu-
sundaki önemli gelişmeler ile 20’nci 
yüzyılın ortalarındaki savaşlarda (İkinci 
Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı) ölüm 
nedenleri eskisinin tersine dönmüş olup 
savaş ölümleri, hastalık ölümlerinden 
beş kat daha fazla olmasını sağlamış-
tır. Savaş ortamlarının getirdiği en bü-
yük olumsuzluklardan biri olan salgın 
hastalıklardır. 20. yüzyıla kadar, bütün 
savaşlar mikroplar yolu ile yapılmıştır 
ve kazananlar da daha sağlam bağışık-
lık sistemleri olan insanlar olmuştur. 
Bu nedenle sağlıklı beslenme ve güçlü 
bağışıklık sistemi salgınlar karşısında 
ayakta kalmanın önemli şartıdır. Günü-
müzde de savaş tellallığı yapanlar için bu 
hususun ne kadar önemli olduğu hatır-
latmak isterim. Tarihi örneklerde görül-
düğü gibi bazı durumlarda savaşlar sal-
gınların sebebi olurken salgın hastalıklar 
her zaman savaşların bitirilmesi sebebi 
olmuştur. Salgın hastalıklar esnasında 
beslenme, bağışıklık sisteminin güçlü 
olması gıda üretimine bağlıdır. Gıdanız 
varsa yersiniz, aksi halde savaşların 
sebebi ve sonucu olan açlığı giderecek 
gıdayı paranız olsa da bulamazsınız, bu 
nedenle Milli üretim şart ve önemlidir.

Salgınlara ve dünyada yayılması-
na sebep olan savaşların olmaması ve 
salgınlardan Ülkemizi ve insanlığı koru-
ması ve sağlık dileklerimle hoşça kalınız 
(Devam edecek).

Not: Bu yazı  Engin KURT’un Sa-
vaşların Sonuçlarını Etkileyen Salgın 
Hastalıklar, Turkiye Klinikleri J Med Et-
hics 2010;18(2) makalesinden faydala-
nılarak hazırlanılmıştır.

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER (SALGIN HASTALIKLARIN TARİHİ SEYRİ 3)

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Karatay Belediyesi, kapanan işyerlerini kontrol eden ekipler, diğer taraftan ilçe genelindeki pazaryerlerinde denetimler yapıyor. Uyulması 
gereken kurallar konusunda esnafı bilgilendiren zabıta ekipleri, vatandaşları da satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor

Pazarlara hijyen denetimi

Karatay Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, tüm dünyayı et-
kisi altına alan ve Türkiye’de de 
görülen Koronavirüs vakalarının 
artışı nedeniyle ilçedeki denetim-
lerini sıklaştırdı.Zabıta ekipleri, bir 
yandan İçişleri Bakanlığı’nın 16 
Mart’ta 81 il valiliğine gönderdiği 
genelge kapsamında kapanan iş-
yerlerinin kapalı olup olmadığını 
denetlerken, diğer taraftan da il-
çede faaliyet göstermeye devam 
eden işletmelerin hijyen ve temizlik 

kurallarına uygunluğunu inceliyor. 
ZABITA EKİPLERİ, MARKET 

VE PAZAR YERLERİNDE 
DENETİM YAPIYOR

Karatay Belediyesi Zabıta Ekip-
leri, vatandaşların daha güvenli ve 
kaliteli alışveriş yapması amacıy-
la da pazaryerlerinde denetimler 
gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, 
denetimlerini Ticaret Bakanlığı’nın 
20 Mart’ta yayınladığı “Marketler 
ve pazar yerlerinde sebze ve mey-
velerin tüketicilerce seçilmeden, 

satıcılarca gerekli hijyen koşulları-
na dikkat edilerek satılması ve tez-
gahlar arasında boşluk bırakılması” 
yönündeki genelgesi kapsamında 
yapıyor. Ekipler, esnafa tezgahlar 
arasında güvenli mesafe oluştur-
maları yönünde bilgilendirme ve 
uyarıda bulunurken; vatandaşlar 
da tezgahlarda satılan ürünlere do-
kunmamaları konusunda uyarıldı.
VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI HER 

ŞEYDEN ÖNEMLİ 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, temizlik ve hijyen kural-
larına her zamankinden daha fazla 
dikkat edilmesi gerektiğini belirte-
rek, salgının ancak bu hassasiyet-
lerle sona erdirilebileceğinin altını 
çizdi.  

Başkan Hasan Kılca, “İlçe ge-
nelinde vatandaşlarımızın sağlığını 
korumak için pek çok çalışma yürü-
tüyoruz. Bir yandan dezenfekte ça-
lışmaları yaparken diğer taraftan da 
Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip-
lerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından yayımlanan 
genelgelerle ilgili denetimlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 
yine vatandaşımızın yoğun bir şe-
kilde uğradığı pazaryerlerimizde de 
denetimlerimiz devam ediyor. 

Pazar esnaflarımız ve alışveriş 
yapan vatandaşlarımızı gerekli ön-
lemleri almaları için hem bilgilendi-
riyoruz hem de uyarıyoruz. 

Bu vesileyle bir kez daha Ka-
ratay’da yaşayan ama özellikle de 
yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 

tüm vatandaşlarımızın zorunlu ol-
madıkça kalabalık yerlerden uzak 
kalmasını istiyoruz. 

İlçemiz genelinde denetimleri-
miz ve ortak kullanım alanlarındaki 
dezenfekte çalışmalarımız devam 
edecek. 

Halkın sağlığı her şeyden 
önemli. Onun için hep birlikte ül-
kemizde ve dünyada hızlıca yayılan 
bu salgına karşı temizlik ve hijyen 
kurallarına uyarak atlatacağız inşal-
lah” dedi.n HABER MERKEZİ
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Konya, eTwinning’de Avrupa birincisi oldu
Avrupa’nın en büyük eğitim 

ağı olan eTwinning portalında 
“eTwinning School” unvanı elde 
eden 950 okulla Türkiye ülke ba-
zında, 128 okulla da Konya şehir 
bazında Avrupa Birinciliği unva-
nını elde etti.

Toplam 44 ülkeden 2 bin 177 
başvurunun yapıldığı platformda 
ülkemiz ve özellikle Konya açık 
ara öne çıkarak milli bir gurura 
vesile oldu.

Diğer taraftan Konya, Avrupa 
toplamında bu unvanı elde eden 
160 okul gibi rekor bir sayıyla şe-
hir bazında da liderlik bayrağını 
ele aldı.

Bu okulların her biri, mesleki 
gelişime önem veren, işbirlikçi 
çalışmalar gerçekleştiren ve ba-
şarılı projeler yürüten kurumlar 
olarak kendilerini ispat ettikleri 
gibi  Avrupa çapında yüksek sevi-
yede görünürlük elde ederek Eras-
mus+ projelerinde bir adım öne 

çıkmış oldu.
Konya 2017, 2018 ve 2019 

yıllarında bu unvanı hak eden 160 
okul ile 44 Avrupa ülkesi içeri-
sinde eTwinning School unvanı 

taşıyan okulların yüzde 12,26’sını 
oluşturdu. Bununla birlikte başarı-
lı projeler sonrası kazanılan ‘Ulusal 
ve Avrupa Kalite Etiketi’ sayıları 
bakımından da öne çıkan Konya, 

245 Ulusal Kalite Etiketi ve 189 
Avrupa Kalite Etiketi ile (toplamda 
434 Kalite Etiketi) Türkiye’de zir-
vede yer aldı. 

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak gücünü kültür ve medeni-
yetimizin gereklerinden alan ve 
bu noktadan elde ettiği bilinçle 

kendini geliştiren, okulu, şehri, 
ülkesi ve tüm insanlık adına güzel 
işler başarmanın gayretinde olan 
eTwinning İl Yönetimindeki arka-
daşlarımızı ve tüm öğretmenleri-
mizi tebrik ediyor,  onlarla birlikte 
başaracağımız yeni çalışmalarda 
buluşmayı diliyoruz. Bu başarı-
mızda emeği geçen ve her daim 
yanımızda olan Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan Toprak’a, Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın 
Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine, 
kaymakamlarımıza, ilçe belediye 
başkanlarımıza, il yöneticilerimize, 
ilçe milli eğitim müdürlerimize ve 
şube müdürlerimize, okul yöneti-
cilerimize, 32 bin öğretmenimize, 
eğitime destek ve gönül veren 
sendika ve sivil toplum kuruluş-
larımıza, okul aile birliklerimizin 
yöneticilerine ve tüm velilerimize, 
geleceğimizin mimarları sevgili 
öğrencilerimize şükranlarımızı ile-
tiyoruz” denildi. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay’da dersler, 
uzaktan eğitimle başladı

Küresel ölçekte yaşanan ve 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilen yeni tip 
korona virüs karşısında üniversite-
lerde eğitime 16 Mart’ta ara veril-
mesinin ardından Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eği-
timle derslere yeniden başladı.

KTO Karatay Üniversitesi, yeni 
tip korona virüs (Covid-19) nede-
niyle eğitim öğretim süreçlerinin 
mümkün olduğunca kesintiye 
uğramadan ve sağlıklı bir şekilde 
devam etmesi için 23 Mart Pazar-
tesi günü itibariyle uzaktan eğitime 
başladı. Uzaktan eğitim kapasitesi 
konusunda oldukça güçlü ve en 
iyiler arasında yer alan bir altyapıya 
sahip olan KTO Karatay Üniversite-
si, yıllardır faaliyette olan uzaktan 
öğretim süreci kapsamını genişleti-
lerek, bir hafta gibi kısa bir zamanda 
uygulamaya geçti.

KTO Karatay Üniversitesinde 
uzaktan eğitim sürecinin 23 Mart 
Pazartesi günü başlayacağını geç-
tiğimiz günlerde yayımlanan bir 
video ile Rektör Prof. Dr. Bayram 
Sade duyurdu. Bu süreçte akade-
mik ve idari personelin uzaktan 
eğitim konusunda bilgilendirildiği 
yine uzaktan ve canlı yayınlanan 
içerikler oluşturulurken, üniversite 
personelinin korona virüs konusun-
da bilgilendirildiği eğitim semineri 
de yine uzaktan canlı olarak yayın-
landı.

UZAKTAN EĞİTİMİN İLK DERSİ 
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 

SELÇUK ÖZTÜRK’TEN
Ön lisans, lisans ve lisansüstü 

düzeyindeki KTO Karataylı öğren-
ciler için akademisyenler tarafından 
verilecek uzaktan öğretim süreci, 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ün 
“Uzaktan Eğitim, Yakın Deneyim” 
konulu ilk dersi ile başladı. Başkan 
Öztürk, “Yer ve zaman sınırlılıkları-
nı ortadan kaldıran uzaktan eğitim, 
günümüzde teknolojinin gelişme-
siyle birlikte daha fazla tercih edilen 
bir eğitim sistemi haline gelmiştir. 
Uzaktan eğitim, bilgi kaynaklarına 
ulaşmada ve ulaştırmada etkin bir 
yöntemin izlendiği, teknolojiden 
en iyi şekilde yararlanıldığı ve öğ-
renen ile öğretenin yer ve zaman 
olarak bağımsız olduğu bir eğitim 
sistemidir” dedi. İlk derste küresel 
ekonomi ve Türkiye ekonomisine 
dair değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Öztürk, “Belirsizliklerle dolu 
Covid-19 sürecinde, dünyanın her 
yerinden, her sektörden şirketler 
sıra dışı bir krizle karşı karşıyalar. 
Virüsün neredeyse tüm dünya ül-
kelerinde görülmesi, ekonomik açı-
dan da ciddi tedirginlikler doğurdu. 

Geniş kapsamlı karantina uygula-
maları, seyahatlerin kısıtlanması ve 
fiziksel izolasyon önlemleri bireysel 
ve kurumsal harcamalarda keskin 
bir düşüş oluşturdu” ifadelerine yer 
verdi. Türkiye özelinde de açıkla-
malarda bulunan Öztürk, “Üç kıtaya 
yakınlığımız, denizlerle çevrili olma-
mız ve otomotiv sektöründe beşeri 
sermayesi yüksek insan kaynağımız 
sayesinde ülkemiz yeni fırsat ve ya-
tırımlara uzun vadede açıktır. Ayrı-
ca ülkemizdeki hijyen koşullarının 
yüksek olmasından dolayı Çin’den 
ayrılan üreticilerin Avrupa pazarına 
oldukça yakın olan ülkemizi seçme-
sinde belirleyici olacaktır” şeklinde 
konuştu. KTO Karataylı öğrencilere 
bu zor süreçteki sorumluluklarını 
hatırlatan Öztürk, “Virüsün tüm bu 
ekonomik etkilerinin yanında hepi-
mizin vatandaş olarak bu salgınla 
baş etme noktasında üzerimize 
düşen sorumlulukları var. Önce-
likle şuna tüm kalbinizle inanma-
nızı istiyorum. Böylesine salgınlar 
insanlığın başına ilk kez gelmiyor. 
Sabırlı olup, gerekli tüm tedbirleri 
hep birlikte alalım ve en önemlisi 
evlerimizde kalalım” dedi. Öğrenci-
lere iyi bir öğrenci olmanın önemini 
anlatan Öztürk, “Eğitimin bir sınırı 
var ancak öğrenmenin bir sınırı yok. 
Bu tamamen sizin elinizde olan bir 
şey. O yüzden hayatınız boyunca iyi 
bir öğrenici olun. Sizler olmayınca 
okul boş. Süreç bittiğinde okulda 
görüşmek üzere, bağlantımızı ko-
parmayalım” dedi. KTO Karatay 
Üniversitesinde uzaktan eğitim, 
KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Merkezi (UZEM) bünyesin-
de yürütülüyor. Bu kapsamda; ön 
lisans, lisans ve lisansüstü düzey-
lerde; akademik birimler tarafından 
uzaktan öğretim yöntemiyle verile-
cek derslerin teorik kısımları ve bazı 
uygulamalar senkron (canlı) olarak 
bahar dönemi ders programında 
belirtilen gün ve saatte yapılacak. 
Uygulamalı derslerin uygulama kı-
sımları ise sürece göre ileri bir tarih-
te yoğunlaştırılmış biçimde örgün 
olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler 
bu süreçte tüm video içeriklerine, 
UZEM sisteminden ulaşabilecekler. 
n HABER MERKEZİ

Tartıştığı kocasını uyurken başına keserle vurarak öldüren Fadik Sağdıç’ın karar duruşması yapıldı. 
Sanık Sağdıç’a haksız tahrik indirimi uygulanarak müebbet olan cezası 15 yıla düşürüldü

Eşini keserle öldüren 
kadına 15 yıl hapis cezası

Tartıştığı kocasını keserle öl-
düren tutuklu sanık Fadik Sağdıç, 
15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıl-
dı. Sanığın, maktulün fiziksel, cin-
sel ve psikolojik şiddetine maruz 
kaldığı belirtilerek, ağırlaştırılmış 
müebbet cezası, haksız tahrik indi-
rimiyle 15 yıla düşürüldü. Konya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
duruşmaya, tutuklu sanık Sağdıç, 
bulunduğu ceza infaz kurumun-
dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Fadik Sağdıç, 28 yıllık 
evliliği süresince eşinden her an-
lamda şiddet gördüğünü, bu ezi-
yete katlanamadığını öne sürdü. 
Maktulün kendisine uzun süredir 
fiziksel ve psikolojik şiddet uygu-
ladığını iddia eden Sağdıç, “Evde 

öyle bir işkence yaşıyordum ki 
evimden sonra hapishane bana 
daha huzurlu geldi. Olay sırasında, 
hem 28 yıldır gördüğüm işken-
ce hem maktulün son 15 gündür 
çıldırmış gibi hareketleri, iftiraları 
ve cinsel şiddet dolayısıyla gözüm 
döndü. Kendimi kaybettim, kendi-
me geldiğimde olay bitmişti. Onu 
öldürmek istememiştim. Keşke 
ölmeseydi. Pişmanım.” ifadelerini 
kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da 
dosya incelendiğinde maktulün şi-
zofrenik rahatsızlıklarının görülebi-
leceğini, müvekkilinin dayanılmaz 
bir işkenceye maruz bırakıldığını 
savundu.  Maktulün, kendi dama-
dını ve öz amcasını bile kıskandı-
ğını, sanığın markete gitmesine, 

cep telefonu kullanmasına izin 
vermeyen, uygunsuz cinsel ilişkiye 
zorlayan biri olduğunu öne süren 
Doğan, “Müvekkilimin eylemi-
nin meşru müdafaa kapsamın-
da değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Mahkemeniz aksi 
kanaatteyse, haksız tahrik hüküm-
lerinin uygulanmasını talep ediyo-
rum.” dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını 
açıklayan duruşma savcısı, sanık 
Fadik Sağdıç’ın “eşi kasten öldür-
me” suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapisle cezalandırılmasını 
istedi. Mütalaada sanığın, mak-
tulün fiziksel, cinsel ve psikolojik 
şiddetine maruz kaldığının tanık 
ve mağdur beyanlarınca doğru-
lanması nedeniyle cezaya haksız 

tahrik indirimi uygulanması da ta-
lep edildi. Mahkeme heyeti, sanık 
Sağdıç’a “haksız tahrik altında eşi 
kasten öldürme” suçundan 15 yıl 
hapis cezası verdi.

Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül 
2019’da, Sancak Mahallesi Kara-
bük Sokak’ta oturan Fadik Sağdıç 
(46), aralarında çıkan tartışma-
nın kavgaya dönüşmesi üzerine 
eşi Veysel Sağdıç’ın (53) başına 
keserle vurmuştu. Sesleri duyan 
komşuların ihbarı üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri, 
Veysel Sağdıç’ın yaşamını yitirdiği-
ni belirlemiş, gözaltına alınan Fadik 
Sağdıç, tutuklanmıştı. Fadik Sağdıç 
hakkında, “eşi kasten öldürme” 
suçlamasıyla dava açılmıştı. n AA

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Genel Başka-
nı Orhan Aydın, Ulusal çapta tüm 
ekonomileri etkileyen Covid-19 sal-
gınının ülkemiz ekonomisini olası 
hasarlarını en aza indirebilmek için 
ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli 
Ekonomi Seferberliği’ne davet ettik-
lerini açıkladı.

ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, “Malumunuz üzere 
ulusal çapta tüm ekonomileri etki-
leyen Covid-19 salgını ülkemiz eko-
nomisi üzerine de olumsuz hasarlar 

tesis edebilecektir. Bu bağlamda 
ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli 
Ekonomi Seferberliği’ne davet edi-
yoruz” dedi. 

“Hamdolsun hükümetimiz 
kamu anlamında elinden geleni ar-
dına koymuyor” diyen Atilla Sinacı, 
“Her gün yeni tedbirler ile ekonomi-
ye can suyu olmaya çalışıyor. Elbette 
ki bu gayretlere özel sektör olarak 
kayıtsız kalmamız söz konusu ola-
maz. Bu bağlamda bizlerin de üzeri-
ne sorumluluklar düşmektedir. Özel 
bankalar kredi konusunda öteleme, 

faizler de düşüş, kredi derecelen-
dirmelerinde kolaylıklar sağlamalı, 
taksitlendirmeyi arttırmalıdır. Bu-
nun yanı sıra elektrik ve gaz dağıtım 
şirketleri fiyatlarında indirim, ötele-
me ve eski borçları taksitlendirmeye 
gitmelidir. Yine ha keza belediyele-
rimiz su tahsilatlarında da aynı yön-
teme başvurmalıdır. İşverenlerimiz 
de bu süreçte devletimizin sağladığı 
olanaklardan sıkıntıda iseler bu ola-
nakları kullanmalı, işçisinden yana 
gün bugün diyerek tüm şartlarını 
zorlamalıdır. Bu süreçte çalışanları 

mümkün olduğunca kollamalıdır. 
Kesinlikle işten çıkarmalar yapıl-
mamalıdır. Unutmayalım ki, ‘Bir 
ulusu güçlü kılan, dayandığı birlik 
ve beraberliktir’ der atalarımız. Gün 
bugündür. Dün olduğu gibi bugün 
de bizi biz yapan yegâne değerleri-
mizle bir birimize sahip çıkalım. Ve 
yine Unutmayalım ki; komşusu aç 
iken tok yatan bizden değildir der 
Fahri Kâinat Efendimiz. Haydi Tür-
kiye birlikte en güzel günlere; Milli 
Ekonomi Seferberliğine” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Milli ekonomi seferberliğine davet
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Spor camiası, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını 
duyuran Galatasaray Futbol Takımı 
Teknik Direktörü Fatih Terim’e destek 
mesajları paylaştı. Süper Lig temsil-
cimiz İttifak Holding Konyaspor’dan 
yapılan açıklamada, “Corona virüs 
testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü 
Teknik Direktörü Fatih Terim’e ve Ga-
latasaray camiasına geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyor, en kısa sürede gü-
zel haberler alabilmeyi ümit ediyoruz” 
denildi. Türk futbolunun 66 yaşındaki 
tecrübeli teknik adamının koronavirüs 
testinin pozitif çıktığını duyurmasından 
sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Trabzonspor olmak üzere spor cami-
asından birçok kesimden Terim için 
geçmiş olsun mesajları yayımlandı. 
Fenerbahçe Kulübü, Fatih Terim için 
“Galatasaray Teknik Direktörü Fatih 
Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi ile-
tiyor; bir an önce sağlığına kavuşma-
sını diliyor, kendisinden iyi haberler 
duymayı temenni ediyoruz.” mesajını 
paylaştı. Beşiktaş Kulübü, geçmiş ol-
sun mesajında “Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor; en kısa zaman-
da sağlığına kavuşmasını diliyoruz.”, 
Trabzonspor Kulübü ise “Kovid-19 
teşhisi konularak tedavisine başlanan 
Galatasaray Teknik Direktörü Sayın 
Fatih Terim’e geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlı-
ğına kavuşmasını temenni ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Süper Lig ve alt lig 
kulüplerinden de Fatih Terim için geç-
miş olsun mesajları paylaşıldı.

TFF, TBF, TVF’DEN MESAJLAR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 

hem Galatasaray Kulübü İkinci Başka-
nı Abdurrahim Albayrak hem de Fatih 
Terim için geçmiş olsun mesajını şu 
ifadelerle paylaştı: “Galatasaray Spor 
Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın 
Abdurrahim Albayrak, daha sonra da 
Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in 
koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını 
büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunu-
yoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Ab-
durrahim Albayrak’a acil şifalar diliyor, 
en kısa sürede sağlıklarına kavuşacak-
larına inanıyoruz. Terim ve Albayrak 
aileleri ile Galatasaray camiasına geç-
miş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu 
(TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise 
mesajında “Koronavirüs testleri pozitif 
çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim 
Albayrak ve değerli eşi Şükran Albay-
rak’a geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. Hepsinin bu hastalığı sağlıklı 
şekilde atlatacaklarına yürekten inanı-
yorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar 
dilerim.” ifadelerine yer verdi. Anado-
lu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü 
Ergin Ataman da paylaştığı mesajda 
şunları kaydetti: “Bugüne kadar birçok 
zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri 
başarmış Fatih hocamızın Covid-19 
hastalığının da üstesinden geleceğine 
eminim. Fatih hocam en kısa sürede 
iyileşecek ve Türk sporuna olan hiz-
metine kaldığı yerden devam edecek. 
Bunu ufak bir dinlenme olarak gör ho-
cam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. 
En kısa sürede sağlıklı bir şekilde ara-
mıza dönmen dileğimle...”

Türkiye Voleybol Federasyonun-
dan yapılan açıklamada ise şöyle de-
nildi: “Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim’e geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyor; en kısa zamanda sağlı-
ğına kavuşmasını diliyoruz.” Kulüpler 
Birliği Vakfı da Terim için geçmiş olsun 
mesajı yayımladı.

ŞENOL GÜNEŞ VE 
SERGEN YALÇIN’DAN MESAJ
A Milli Futbol Takımı Teknik Di-

rektörü Şenol Güneş ve Beşiktaş Tek-
nik Direktörü Sergen Yalçın da Terim 
için mesajlar paylaştı. Şenol Güneş, 
mesajında, “Galatasaray Teknik Di-
rektörü, kıymetli meslektaşım Fatih 
Terim’in koronavirüs test sonuçlarının 

pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle 
öğrendim. Kendisine acil şifalar di-
liyorum. İnşallah, en kısa zamanda 
görüşeceğiz.” ifadelerini kullanırken, 
Sergen Yalçın, “Abdurrahim (Al-
bayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
İnşallah onlar da en kısa sürede sağ-
lıklarına kavuşur.” mesajını iletti.

GALATASARAYLI 
FUTBOLCULARDAN DESTEK

Galatasaraylı futbolcular da 
tecrübeli teknik adamları-
na sosyal medyadan 
destek verdi. Sa-
rı-kırmızılı futbol-
cular Radamel 
Falcao, Hen-
ry Onyeku-
ru, So-
fiane 
F e -

ghouli, Adem Büyük, Taylan Antalyalı,  
Atalay Babacan, Galatasaraylı eski 
oyuncular Semih Kaya, Ozan Kabak, 
Arda Turan ve Felipe Melo, Terim için 
geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Faryd Mondragon, Bafetimbi Go-
mis, Johan Elmander, Felipe Melo, 
Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan 
Kabze’nin sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımlar şöyle:

Bafetimbi Gomis
“Geçmiş olsun Fatih Terim #im-

parator. Kalbim ve dualarım sizinle. 
İnşallah korona virüsü de yeneceksi-
niz”

Johan Elmander
“Aklım,kalbim ve dualarım sizinle 

beraber”

Felipe Melo
“Babacım seni çok seviyorum Al-

lah yardımcın olsun umarım en kısa 
zamanda iyileşirsin. #FatihTerim”

“Başkanım Kalbim ve Dualarım 
sizinle beraber,Sizi çok seviyorum 
#AbdurrahimAlbayrak”

Semih Kaya
“Senin kararlılığın, gücün ve inan-

cın her zorluğun üstesinden gelecektir 
hocam. Bir kez daha #BirlikteYenece-
ğiz!”

Faryd Mondragon
“Kalbimde her daim çok önemli 

yerleri olan Abdürrahim ağabeye Ve 
Fatih hocama geçmiş olsun dilekleri-
mi iletiyorum!!!”

Hakan Balta
“Bize güçlü durmayı sen öğrettin 

hocam. Tez zamanda sağlığına ka-
vuşmanı bekliyoruz. Allah acil şifalar 
versin”

Hasan Kabze
“Geçmiş olsun Hocam Allah acil 

şifalar versin. Başaracaksın her za-
man olduğu gibi Allah in izniyle, dua-
larımız seninle.

FİORENTİNA’DAN 
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Fi-
orentina, 2000-2001 sezonunda tek-
nik direktörlüğünü yapan Fatih Terim 
için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 
Fiorentina Kulübü tarafından Fatih 
Terim’in sosyal medya üzerinden ko-
ronavirüse yakalandığını duyurduğu 
mesaja yapılan yorumda, “Forza Im-
peratore” (Haydi İmparator) ifadesi 
kullanıldı.

Galatasaray’ın eski milli futbol-
cularından Ümit Karan, sarı-kırmızılı 
ekibin teknik direktörü Fatih Terim 
ve kulübün ikinci başkanı Abdurra-
him Albayrak’ın yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına 

ilişkin, “On-
lar güçlü 
a d a m -
lar. Al-
lah’ın 

izniyle iyileşecekler. Dualarımız onlar-
la.” dedi.  Karan, yaptığı açıklamada, 
koronavirüsle ilgili devletin aldığı ön-
lemlere her kesimden insanın uyması 
gerektiğini söyleyerek, bu dönemde 
paranın değil, bilinçli yaşamın önem 
arz ettiğini ifade etti.  Galatasaray 
Kulübünde futbol oynadığı süre içinde 
Fatih Terim’in kendisine çok değer-
ler kattığını dile getiren Karan, şöyle 
konuştu:   “Fatih Terim sadece Gala-
tasaray’ın, Türkiye’nin değil tüm dün-
yanın sevdiği bir teknik direktör. Başta 
bizim abimiz, babamız. Onun ne kadar 
güçlü bir adam olduğunu ben bilirim. 
Gerçekten sakin, teslimiyeti olan bir 
adam. Gücünü de eşinden çocukla-
rından alır. Abdurrahim Albayrak keza 
neşeli, hayat dolu bir kişilik. Onlar 
Türkiye’de sadece spor alanında de-
ğil, milletimizin gönlünde taht kurmuş 
isimler. Dün geceden bu yana sosyal 
medyada paylaşılan mesajlar çok 
duygulu. Fenerbahçe taraftarı da, Be-
şiktaş, Trabzon taraftarı da tek yürek. 
Tüm milletimize geçmiş olsun.”  

“SÖZ DİNLE, EVDE KAL TÜRKİYE” 
Karan, yurt dışındaki birçok arka-

daşıyla telefondan iletişim kurduğu-
nun altını çizerek, “Biz Türkiye olarak 
gerçekten önlemimizi erkenden aldık. 
Çok zor durumda olan ülkeler var. Tek 
problem birbirimizle temas ve taşıyıcı 
olup çınarlarımıza bu virüsü bulaştır-
mamız. Söz dinle, evde kal Türkiye. 
Riski en aza indirerek bu mücadeleye 
destek verelim.” diye konuştu. 

DROGBA’NIN ÜZÜNTÜSÜ
Bir dönem Galatasaray’da da for-

ma giymiş olan Didier Drogba, korona 
virüse yakalanan sarı-kırmızılıların 
Teknik Direktörü Fatih Terim için geç-
miş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabın-
dan Fatih Terim için paylaştığı mesa-
jında, “Çok değerli hocam İmparator 
Fatih Terim ve İkinci Başkanımız 
Abdurrahim Albayrak’ın korona virüs 
sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü 
karakterin bu virüsü de yenebileceğine 
inancım sonsuz

Dualarım hocam, başkanım ve 
bütün Türk halkıyla beraber” ifadele-
rini kullandı.

SNEİJDER: SİZ BÜYÜK SAVAŞLAR 
KAZANDINIZ

Bir dönem Galatasaray’da forma 
giymiş olan Hollandalı futbolcu Wes-
ley Sneijder, korona virüs testleri po-
zitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim 
Albayrak için geçmiş olsun mesajı 
yayımladı.

Galatasaray’da bir dönem top 
koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de 
çalışmış olan Wesley Sneijder, korona 
virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direk-
tör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci 
Başkanı Abdurrahim Albayrak’a geç-
miş olsun dileklerini iletti. Sneijder, 

sosyal medya hesabından Terim ve 
Albayrak ile olan fotoğraflarını payla-
şırken, “İmparator ve Büyük Başkan. 
Siz beraber çok savaşlar kazandınız, 
bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dua-
larım sizinle” ifadelerini ekledi.

YENİ MALATYASPOR’DAN 
  ANLAMLI MESAJ

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip 
korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif 
çıktığını duyuran Galatasaray Teknik 

Direktörü Fatih Terim için destek 
ve geçmiş olsun mesajı pay-

laştı.
Yeni Malatyaspor 

Kulübü Basın Sözcüsü 
Hakkı Çelikel, Fatih 
Terim’e geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, 
“Galatasaray Tek-
nik Direktörü Fatih 
Terim’e geçmiş 

olsun dilekle-
rimizi ileti-
yor, bir an 
önce sağlı-

ğına kavuşmasını diliyor, kendisin-
den iyi haberler duymayı temenni 
ediyoruz. Bu görünmeyen düşmanla 
hep birlikte gönül gönüle savaşaca-
ğız. Türk halkının zorluklar karşısın-
da gösterdiği refleksler şanlı 
destanların yazılmasına kapı 
açmıştır. İnanıyoruz ki halkımız 
yine bir destan yazacaktır. Fatih 
Terim hocamız futbolseverlerin 
simge isimlerindendir. Biz onu 
mücadeleci, lider, asla pes etme-
yen kişiliği ile tanıdık. Bu hastalık 
mücadelesinde de kazananın Hoca-
mız olacağına yürekten inanıyoruz. Bu 
vesileyle başta Fatih Terim ve ailesi 
olmak üzere Galatasaray ile futbol ai-
lesine geçmiş olsun dileklerimizi ileti-
yoruz” dedi.

DÜNYA BASINI ŞOKTA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

testinin pozitif çıktığını açıklayan Gala-
tasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 
dünya basınında geniş yer buldu.  İngi-
liz Daily Mail gazetesi, “Galatasaray’ın 
66 yaşındaki patronu Fatih Terim test 
sonucunun pozitif olduğunu açıkladı ve 
ekledi: Hastanede emin ellerdeyim.” 
ifadelerini kullandı.  Fransız L’Equipe 
gazetes ise haberi okuyucularına “Ga-
latasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açık-
ladı.” şeklinde duyurdu.  İspanya’nın 
Marca gazetesi internet sitesinde ha-
beri şöyle paylaştı: “Avrupa’da en son 
durdurulan liglerden olan Türkiye Sü-
per Ligi’nde şimdi tanınmış bir pozitif 
vaka var: Fatih Terim.” 

İTALYA BASINI
Ülkenin önde gelen spor gazetele-

rinden La Gazzetta dello Sport da Te-
rim’in Kovid-19 testinin pozitif çıkma-
sının belli olduğu akşam saatlerinde 
haberi, internet sitesinden manşetten 
“Terim pozitif” başlığıyla ilk haber 
olarak verdi. Konuyla ilgili haberde 
de “Futbolda bir başka ünlü isim daha 
pozitif çıktı. 

Fiorentina ve Milan’ın eski teknik 
direktörü, şimdi Galatasaray’ı çalıştı-
ran Fatih Terim de Kovid-19’a yakalan-
dı.” ifadesi kullanıldı. Corriere dello 
Sport gazetesi de “Terim pozitif çıktı, 
hastanede. Emin ellerde” başlığıyla, 
Terim’in durumunu duyurdu. SkySport 
Italia da Terim’in koronavirüse yaka-
lanmasını, “Terim’de Kovid-19 çıktı 
ancak emin ellerde” diye duyururken, 
ünlü teknik adamın kısa sürede iyi ola-
cağı mesajını verdiğini aktardı.

ALMANYA BASINI
Terim’in koronavirüs testinin pozi-

tif çıktığını Twitter hesabından paylaş-
tığına işaret Bild gazetesi, daha önce 
de Galatasaray Kulübünün başkan yar-
dımcısı Abdurrahim Albayrak’ın Ko-
vid-19’a yakalandığını hatırlattı. “Ran.
de” internet sayfası da Türkiye’nin 
efsane teknik direktörü Fatih Terim’e 
koronavirüs bulaştığını okuyucularıyla 

paylaşarak, başarılı teknik direktörün 
2008’deki Avrupa Şampiyonası’nda 
Türk Milli Takımı ile yarı finale çıktığı-
nı ve 2000 yılında da Galatasaray ile 
UEFA Kupası’nı kazandığını anımsattı.

“FALCAO’NUN HOCASINDA 
KORONAVİRÜS ÇIKTI”

Fatih Terim’in testinin pozitif çık-
ması Kolombiya basınında da yankı 
uyandırdı.  Pulzo adlı spor sayfası 
haberi, “Kaplan Falcao’nun Galata-
saray’daki hocasında koronavirüse 
rastlandı.” ifadeleriyle duyurdu. Nijer-
ya’nın The Punch gazetesi ise, “Henry 
Onyekuru’nun teknik direktörünün ko-
ronavirüs testi pozitif çıktı.” ifadelerini 
kullandı. 

HİNDİSTAN VE MALTA BASINI 
Fatih Terim’in hastalığı, dünyanın 

farklı bölgelerinde manşetlere çıktı. 
Hindistan’ın News18 adlı televizyon 

kanalı, internet sitesinde 
paylaştığı haberde, “Galata-
saray’ın teknik direktörü ve 

Türk futbolunun 
ikonu Fatih Terim, 
koronavirüs testi-

nin pozitif olduğunu 
açıkladı.” ifadelerini 

kullandı. Malta gazetesi 
Times of Malta ise ha-

beri “İstanbul devi 
Galatasaray’ın 
tekn ik 

d i - r e k -
törü ve Türk futbolunun 
simgesi Fatih Terim’in 
koronavirüs testi pozitif 
çıktı.” şeklinde duyurdu.

FEDERASYONA 
TEPKİ VAR

Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Te-
rim’in Koronavirüs’e 
yakalnmasının ar-
dından spor camia-
sından TFF’ye tepki 
geldi. Avrupa’da 
ligleri en geç er-
teleyen federas-
yon olan TFF’ye 
ateş püsküren 
spor sever-
ler Terim’in 
B e ş i k t a ş 
maçından 
s o n r a 
maçların 
iptal edil-
memesi ka-
rarına isyanını 
hatırlattı. 

D e n e -
yimli teknik 
adam Beşik-
taş derbisin-
den sonra 
T F F ’ n i n 
m a ç l a r ı 
seyircisiz 
oynatma 
karar ın ı 
eleştirmiş, 
insan sağlı-
ğını  söz ko-
nusu olduğu 
d ö n e m d e 
böye bir kara-
rın çok büyük 
yanlış olduğunu 
savunmuştu.
SERGEN YALÇIN: 

BENDE BİR 
BELİRTİ YOK

Beşiktaş 
Teknik Di-
r e k t ö r ü 
S e r g e n 
Yalç ın, 

korona virüse dair herhangi bir semp-
tomun kendisinde bulunmadığını ve 
yarın test yaptıracağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fa-
tih Terim’in korona virüs testinin pozitif 
çıkmasının ardından deneyimli çalıştı-
rıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisin-
de bir araya gelen siyah-beyazlıların 
teknik direktörü Sergen Yalçın’dan bir 
açıklama geldi. 

Sosyal medyadan sağlık duru-
muyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, 
sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim 
Albayrak’a geçmiş olsun dileklerinde 
bulunarak başladı. Derbiden sonraki 
süreçte hiç evden çıkmadığını söyle-
yen Sergen Yalçın, mevcut durumda 
ne kendisinde ne de teknik ekip ve fut-
bolcularda hastalığa dair herhangi bir 
bulgunun olmadığını ifade ederken, 
kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini 
de belirtti.  n AA

Ğ
FATİH TERİM’E 
DESTEK YAGDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkması spor camiasını şok etti. Temsilcimiz 

İttifak Holding Konyaspor başta olmak üzere, spor camiasından deneyimli teknik adama destek mesajları yağdı
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‘Avantajımız tecrübemiz’
1922 Konyaspor Başkanı Zahir Renklibay, başarılarının sırrının tecrübe olduğunu söyledi. İkinci kez 1922 Konyaspor başkanlığına 

seçilen ve 2 kez küme düşme hattında aldığı takımı başarıya ulaştıran Renklibay, “En büyük avantajımız tecrübemiz. Birlik, beraberlik ve 
sporcularla olan yakın ilişki çok önemli. Bunlar olduğu takdirde ve eksik noktalar kapatıldığı takdirde başarı kendiliğinden geliyor” dedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
delesini sürdüren 1922 Konyaspor, 
ikinci yarıda takımın başına getir-
diği deneyimi teknik adam Salih 
Eken ile birlikte adeta kanatlandı. 
Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıda çıktığı 
11 karşılaşmada 19 puan toplayarak 
küme düşme hattından uzaklaştı. İlk 
yarıya 14 puanda bitiren Yavru Kar-
tallar, Zahir Renklibay başkanlığın-
da ve Salih Eken yönetiminde uçuşa 
geçerek 14. sıraya kadar yükseldi. 
Daha önce de 1922 Konyaspor’un 
zorlu döneminde başkanlık göre-
vinde getirilen ve takımı ligde tutan 
Zahir Renklibay, ikinci döneminde 
de takımı başarıya ulaştırmayı ba-
şardı. Gündeme dair açıklamalarda 
bulunan 1922 Konyaspor Başkanı 
Zahir Renklibay, “Teknik ekip ve 
sporcularımıza güveniyorduk. Bizi 
yanıltmadılar. Teknik kadroyu ve 
futbolcularımı kutluyorum.” dedi.

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI
Ülkemizde etkisini hızla hissetti-

ren yeni tip salgın olan Koronavirüs 
ile ilgili konuşan 1922 Konyaspor 
Başkanı Zahir Renklibay, “Tüm 
dünyayı etkisi altına alan Koronavi-
rüs ülkemize de sıçramış bulunuyor. 
TFF’nin liglerin ertelenmesiyle ilgili 
almış olduğu bir karar var. O karara 
saygı duymamız gerekiyor. Şu anda 
ortada büyük bir belirsizlik var. Biz 
de yönetim olarak futbolculara ve 
teknik ekibe izin vermiştik. Normal-
de dün antrenmanlara başlayacak-
tık. Ancak baktık ki süreç uzayacak, 
antrenmanı Perşembe gününe erte-
ledik. Liglerin durumu ne olacak biz 
de bilmiyoruz. Merakla biz de bekli-
yoruz kararı. Ancak saygı göstermek 
zorundayız. Beklemekten başka 
çare şu an için yok. Önce insan sağ-
lığı gelir. Koronavirüs nedeniyle biz 
de önlemlerimizi aldık. Sporcuları-
mızın bulundukları yerleri dezenfek-
te ettik. Çok dikkat ediyoruz. Gerekli 
tedbirleri de aldık.” ifadelerini kul-
landı.

GEREKEN UYARILARI YAPTIK
Ülkemizde de etkisini hızla iler-

leterek ciddi can kayıplarına neden 
olan Koronavirüs’le ilgili de konu-
şan Renklibay, “Futbolcularımızın 
hepsi evlerinde gerekli talimatları 
vermiştik.  Virüs ile ilgili uzmanları-
mız gereken bilgileri sporcularımıza 
aktardılar. Kendilerine dikkat etme-
leri konusunda uyarılarımızı yap-
mıştık. Virüsün, ülkemize yayılma 
sürecine bağlı olarak böyle bir karar 
aldık ve 2 gün daha antrenmanları-
mızı erteledik. Bugün hocalarımızla 
görüşüp nasıl ilerleyeceğimiz konu-
sunda bir toplantı gerçekleştirece-
ğiz. Sonrasında ise yeni bir kamp 
planı kurarak ilerleyeceğiz. TFF’de 
de görüşmeler devam ediyor. Ora-
dan gelecek kararı da bekliyoruz. 

TFF, ligleri 17 Nisan’da başlatmayı 
düşünüyor. Ancak bu tarih şu an için 
ne kadar sağlıklı bilmiyoruz. Biz de 
kararı bekliyoruz.” dedi.

ŞİKAYET BULUNMUYOR
Türk spor camiasında Koronavi-

rüsün önce Fenerbahçe Erkek Bas-
ketbol Takımı’nda sonrasında ise 
Galatasaray’da Fatih terim ve Ab-
dürrahim Albayrak’da görülmesinin 
ardından takımlar sporcularına test 
yaptırma telaşına girmişti. ‘Takım-
da virüse dair bir şikayet var mı’ so-
rusuna yanıt veren 1922 Konyaspor 
Başkanı Zahir Renklibay, “Şuan için 
takımımızda virüse dair bir şikayet 
bulunmuyor. Henüz daha test de 
yaptırmadık yarın toplandıktan son-
ra tüm takıma testten geçireceğiz. 
Şu an sporcularımız kendi evlerin-
de. İl dışında olan sporcularımızda 
var o yüzden yarın toplandığımızda 
ilk işimiz sağlık müdürlüğüne baş-
vurup ve testi gerçekleştirmek.” 
dedi. 

TAKDİRE ŞAYAN
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-

cadele eden 1922 Konyaspor ikinci 
yarıyla beraber adeta uçuşa geçti 
ve ateş hattndan kurtularak derin bir 
nefes aldı. Konuyla ilgili konuşan 
Renklibay, “İkinci yarıyla birlikte 
hem biz hem de teknik ekip değiş-
ti. Salih hocayla anlaştık.  Salih 
Hoca, deneyimli bir hocamız onun 
ve ekibinin de gayretiyle ileriye 
doğru bir çıkış yakaladık. Takımın 
başına gelir gelmez hemen takım-
daki eksiklikleri bize rapor etti. Biz 
de tasarruflu çalışmamızla eksik 
bölgelerimize nokta atışı transfer-

ler yaptık. Sonrasında ise birlik ve 
beraberlik içinde çalışmalarımız 
devam etti. Onun neticesinde de 
başarı geldi. Genç bir ekibe sahibiz 
gençlerinde başarıya aç olmasıyla 
beraber olumlu sonuçlar aldık. Biz 
başarının geleceği konusunda spor-
cularımıza güveniyorduk. Nitekim 
bizi yanıltmadılar. Zorlu maçlarda 
gösterdikleri performans gerçekten 
takdire şayan. Takımımız uzun süre-
den beri de mağlubiyet yüzü görmü-
yor. Burada takım çalışması da çok 
önemli. Oyuncularımı kutluyorum. 
İyi bir çıkışımız vardı. Maalesef Ko-
ronavirüs nedeniyle çıkışımız yarı 

da kaldı. 
Ligler başladığında ise bu oyu-

numuzun devam edeceğini düşü-
nüyorum. Genç bir ekip olduğumuz 
için toparlanma sürecimiz de daha 
çabuk olacaktır. O nedenle de diğer 
takımlardan daha avantajlı olduğu-
muzu düşünüyorum.” İfadelerini 
kullandı.

AVANTAJIMIZ TECRÜBEMİZ
Sezon ortasında ikinci kez 1922 

Konyaspor Başkanlığına gelen Zahir 
Renklibay, ilk başkanlık sürecinde 
de 1922 Konyaspor’u alt sıralar-
dan almış ve yukarı basamaklara 
çıkarmıştı. Konu hakkında değer-

lendirmede bulunan Renklibay 
şunları söyledi: “Başarının sırrı ilk 
deneyimimiz bu konuda tecrübemiz 
olması en büyük avantajımız. Onun 
dışında takımın temel eksiğinin ne 
olduğunu tespit etmek ve yerini 
doldurmak. Bunun yanı sıra aidat 
duygusunu sporcularımıza aşılıyo-
ruz. Birlik, beraberlik ve sporcularla 
olan yakın ilişki çok önemli. Bunlar 
olduğu takdirde ve eksik noktalar 
kapatıldığı takdirde başarı kendili-
ğinden geliyor.” 

PİLOT TAKIMA İHTİYAÇ VAR
TFF 2. Lig’de mücadele eden ve 

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’un pilot takımı olan 1922 
Konyaspor, A takıma oyuncu vere-
bilmek için çalışmalarını sürdürü-
yor. 1922 Konyaspor Başkanı Zahir 
Renklibay ise konu hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu. Renklibay, 
“Pilot takım olmamızın tek nedeni 
A takıma Konyaspor‘a oyuncu ve-
rebilmektir. Benim tek düşüncem o 
yönde. Çünkü Konyaspor’un böyle 
bir pilot takıma ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum. Hatta bir ara ligde 
bir takım daha olsa daha iyi olur. 
Çünkü, A takım ile pilot takım ara-
sındaki makas çok olduğu takdirde 
A takıma oyuncu verme olanağı zor-
laşıyor. Pilot takımlara sahip olmak 
gerekiyor.” dedi.

TARAFTAR SAHİP ÇIKMALI
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-

dele eden 1922 Konyaspor gerekli 
taraftar desteğini göremiyor. Çoğu 
karşılaşmada maçlarını seyircisiz 
gibi oynayan Yeşil-Beyazlılar taraf-
tarın takıma sahip çıkması gerekti-
ğini düşünüyor. Taraftar konusuna 
da değinen Zahir Renklibay, “Özel-
likle taraftarlarında bizlere destek 
vermesi gerekiyor. Maçlar gidiyoruz 
hiçbir taraftarımızı göremiyoruz. 
Futbolcularımız da bu durumu gör-
dükçe üzülüyorlar. Taraftar desteği-
ni hissedemiyorlar. Taraftarlar bu 
takıma sahip çıkmalı ki oyuncuları-
mız heveslensin. Bu takımda genç 
ve yetenekli oyuncularımız var. Bu 
oyuncularımızı A takıma kazandır-
mamız gerekiyor. Günümüzde ya-
bancı futbolcuların maliyeti oldukça 
yüksek. Futbol endüstrisinde de çok 
büyük paya sahip takımların mut-
laka altyapıya önem vermeleri ge-
rekiyor. Burada yetişen oyuncuları 
da pilot takıma vermeleri gerekiyor. 
Burada kendini geliştiren oyuncuyu 
ise kademe kademe yükselterek A 
takıma vermek gerekiyor.” diye ko-
nuştu.

HEDEFİMİZ KONYASPOR’A 
KAZANDIRMAK

Son haftalarda 1922 Konyaspor 
adına çıkışa geçen Güray Gazioğlu, 
Seddar Karaman ve Seydi Kayasoy 
hakkında da açıklamalarda bulu-
nan 1922 Konyaspor Başkanı Zahir 
Renkibay, “Güray ve Seddar’ın per-
formansından oldukça memnunuz. 
Güray’a ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. Çok yetenekli bir futbolcu 
ama 3-5 kilo fazlalığı var. Bu kilola-
rından kurtulduğu takdirde mevcut 
performansının da  üstüne koyarak 
iyi yerde olacaktır. Seddar ise ka-
rakterli bir çocuk performansını en 
iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Seydi 
ise defans hattında adeta bir lider 
gibi oynuyor. Gol katkısı da veriyor. 
Hedefimiz bu çocukları Konyaspor’a 
kazandırmak.” İfadelerini kullandı.  
n İLHAN ATLI
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Koronavirüs kulüplerin 
ekonomisini vurdu

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın 5 büyük 
liginde (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, 
Almanya) toplam zararın 4 milyar Euro’yu bu-
lacağı açılanmıştı. Süper Lig’in ertelenmesi 
kararı sonrasında belirsizlik sürerken, mali 
tablo da kulüplerin korkulu rüyası. Kulüpler 
Birliği’nin son toplantısında ekonomik anlam-
da ‘çıkış yolu’ aranırken, bu konudaki plan-
ları değerlendirmek üzere yeniden toplantı 
yapılması kararlaştırıldı. İlk etapta maçların 
durması nedeniyle ligin genelinde 4.5 milyon 
liralık maç günü bilet gelirlerinden takımlar 
mahrum kalıyor.

KULÜPLER ZORDA
Diğer gelir kalemlerinde olduğu gibi ku-

lüp mağazalarının da kapatılması sonrasında 
ortalama 3 milyon liralık kayıp söz konusu. 
Kulüplerin en büyük gelir kalemi olan yayın 
bedellerinde sezonu şampiyon tamamlayan 
takımın 220-250 milyon liralık geliri kasasına 

koyması hesaplanmıştı. Ancak yayıncı kurulu-
şun kulüplerle yeniden masaya oturması da 
gündeme gelecek. Bitime 8 hafta kala durdu-
rulan liglerin, bu süreçte oluşabilecek gelir 
kaybının toplamda 500 milyon lirayı bulabi-
leceği tahmin ediliyor. Ancak bu zararın en 
büyük etkisi ise 4 büyük takıma olacak.

300 MİLYON TL KAYIP!
Yayıncı kuruluş, TFF ve Kulüpler Birliği 

arasındaki anlaşmaya göre her kulüp 38 mil-
yon TL katılım payı alırken her şampiyonluk 
için 3.2 milyon TL ödeniyor. Bu gelirleri zaten 
kasasına koyan kulüpleri zor durumda bıraka-
cak detaylardan biri de galibiyet ve beraberlik 
primlerinden mahrum kalmaları. 3 puana 2 
milyon 700 bin TL alan takımlar, beraberlik 
için de 1.4 milyon TL alıyordu. Maçlar olmadı-
ğı müddetçe bu gelirler de olmayacak. Kulüp-
lerin tamamının yayın geliri zararının 300 mil-
yon lirayı aşması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor Akyazı ile uçuşa geçti
Trabzonspor, Akyazı’da bulunan Şenol 

Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni 
stadyumunda fırtına gibi esti. Bordo-ma-
vililer yeni stadyumundaki üçüncü yılında 
şampiyonluğun en büyük adaylarından biri 
olarak mücadelesini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 Ocak 
2017’de 1-0 galip geldiği Konyaspor ma-
çıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni 
Aker Stadı’na veda eden bordo-mavililer, 
Şenol Güneş Kompleksi’ndeki yeni stadına 
oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en 
büyük adaylarından biri olarak mücadele-
sini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 18 Aralık 2016’da açılışı gerçek-
leştirilen Şenol Güneş Kompleksi’ndeki ilk 
maçını 29 Ocak 2017’de Gaziantepspor ile 
oynayan bordo-mavililer müsabakadan 
4-0 galip ayrılmıştı.

LİGDE 57 MAÇ YAPTI
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Komp-

leksi içinde yer alan Medical park Stadyu-
mu’nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. 

Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 be-
raberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole 
karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.
İSTANBUL’UN ÜÇ BÜYÜKLERİ KARŞISINDA 

SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ
Trabzonspor, yeni stadyumunda İstan-

bul’un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe 
ve Galatasaray’a karşı yeni stadında bugü-
ne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 
beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 
gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 
Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-be-
yazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0’lık sonuç-
larla almıştı.

ORTALAMA 30 BİN SEYİRCİ
Trabzonspor, yeni stadyumunda orta-

lama 30 bin seyirciye oynadı. Bordo-ma-
vili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadı, 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maç-
larında doldururken, bu sezonki rekor ise 
tribünlerin tamamen bordo-mavili taraftar-
lara ait olduğu Fenerbahçe’nin 2-1 mağlup 
edildiği maçta geldi. Söz konusu maçı 39 
binin üzerinde taraftar izlemişti. n İHA

Konyaspor Kulübü, yeni tip korona-
virüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla 
herkese “evde kal” çağrısı yaptı. Yeşil-be-
yazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından 
paylaşım yaparak, “evde kal” çağrısında 
bulundu. Kulübün sosyal medya üzerinden 
“#EvdeKal” ve “#BirlikteYeneceğiz” baş-
lıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda “En kısa 
sürede, çok daha güzel, çok daha mutlu ve 
çok daha sağlıklı günlerimizi, birlikte pay-
laşabilmek dileğiyle...” ifadeleri kullanıldı.

“YAŞLILAR EMANETİMİZ, ONLARI 
KIRMADAN İNCİTMEDEN UYARALIM”

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve 

üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına 
kısıtlama getirilmesinin ardından yeşil-be-
yazlı kulüpten “#Hayatevesığar” etiketiyle 
yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer 
verildi: “Yaşlılar bizim emanetimiz, veli-
nimetimiz. Gönüllerini kırmadan, incitme-
den uyaralım. Hem onları hem de sosyal 
mesafemizi koruyalım. Bu dönemde evi-
mize, ailemize, misafir kabul etmeyelim. 
Biz büyük bir aileyiz. Evde kalalım. Kural-
lara uyalım.”

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR
Öte yandan Yeşil Beyazlılar’da dün baş-

laması gereken Gençlerbirliği hazırlıkları 
yarına ertelenmişti. Konyaspor yönetimi 

ve teknik heyeti son dakika yeni bir ertele-
meye gitmezse Anadolu Kartalı yarın hazır-
lıklara yeniden başlayacak. Taraftarlar ise 
bu duruma tepkili. Salgın tehlikesinin tam 
olarak geçmeden hiçbir takımın oyuncuları 
toplamaması gerektiğini belirten taraftarlar 
belirsizlik nedeniyle federasyonu suçluyor.

SEN DE EVDE KAL
Konyaspor’un sık sık yaptığı ‘evde kal’ 

çağrılarına ‘Sen de evde kal’ çağrısıyla kar-
şılık verdi. Yarın yapılacak çalışmaların ip-
talini isteyen taraftarlar, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu liglerin başlaması ile ilgili yeni 
bir tarih açıklanıncaya kadar Konyaspor’un 
toplanmasını istemiyor.

LİGLER TAMAMEN BİTİRİLEBİLİR
Koronavirüs salgını ile mücadele ça-

lışmaları sürerken bir yandan da ertelenen 
liglerin akıbeti merak konusu. Federasyon 
henüz bir tarih açıklamazken, Nisan ayının 
sonu ile ilgili çalışmalar da destek görme-
di. Kulüpler bu belirsizlik sürecinde zor 
durumda kalırken, liglerin bir daha başla-
mayacağı da konuşuluyor.

İddialara göre mevcut şartlarda liglerin 
tekrar başlaması mümkün değil ve ligin 
iptali söz konusu. Ulusal ve uluslararası 
kurumların kararı ile bu sezonun farklı bir 
formül ile noktalanacağı gelen bilgiler ara-
sında. n SPOR SERVİSİ

‘Sen de evde kal’
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 

taraftarlarına ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Taraftar ise yarın yeniden başlaması planlanan Gençlerbiriliği 
hazırlıklarının ertelenmesini istedi ve Konyaspor’a ‘Sen de evde kal’ çağrısında bulundu

RPS

Avrupa Ligleri 
süresiz ertlendi

Beklenen karar geldi
Olimpiyatlar ertendi

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniy-
le Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının 
süresiz ertelendiğini açıkladı. UEFA’dan yapılan açıkla-
mada, mayıs ayında oynanması planlanan erkek futbo-
lunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları 
ile kadın futbolundaki Şampiyonlar Ligi finalinin koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu. Karşılaş-
maların oynanacağı tarihlerin, UEFA Başkanı Aleksander 
Ceferin öncülüğünde kurulan çalışma grubu tarafından 
belirleneceği ve daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Sezon başında açıklanan takvime göre UEFA Şam-
piyonlar Ligi finalinin, 30 Mayıs’ta İstanbul’daki Atatürk 
Olimpiyat Stadı, UEFA Avrupa Ligi finalinin 27 Mayıs’ta 
Polonya’daki Gdansk Stadı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi finalinin ise 24 Mayıs’ta Avusturya’daki Viola Park’ta 
oynanması planlanıyordu. n AA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 ya-
zını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi 
spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. Dün-
ya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, IOC 
de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 
2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı. 
IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe 
Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC 
Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021’de düzenlenmesi-
ne karar verdi.  n İHA

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

SÜPER TOTO
SÜPER LİG

PUAN DURUMU
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