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Eskiler yenilere 
ışık tutacak

Şehir Hastanesi 
için geri sayım

 Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs tehdidi nedeniyle 
evden dışarı çıkamayan 65 yaş 
ve üzerindeki büyüklerimizin 
tecrübe ve hatıralarının aktarıl-
ması amacıyla sosyal medya 
hesaplarından “Sen #Evdekal 
Bize Eski Konya’yı Anlat” slo-
ganıyla video paylaşım projesi 
başlattı. n HABERİ SAYFA 7’DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 
kamu-özel iş birliğiyle başla-
tılan Şehir Hastaneleri Projesi 
kapsamında yapılan bin 250 
yataklı Konya Şehir Hastanesi 
inşaatında sona yaklaşılıyor. 
Hastane hizmete girdiğinde 
yıllık yaklaşık 2,5 milyon hasta 
poliklinik hizmeti alabilecek.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Trafik ışıklarına
‘Evde kal’ uyarısı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler 
kapsamında vatandaşlar sık sık 

yetkililer tarafından evde kalmaları 
konusunda uyarılıyor. Bu uyarıyı 

ilginç bir yöntemle trafik ışıklarına 
taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin bazı yerlerindeki kırmızı 

ışıkları ‘Evde kal’ olarak değiştirdi.
n HABER MERKEZİ

Camilerden dua 
sesleri yükseliyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi 
altına alan yeni tip koronavirüs 
salgının sona ermesi için yatsı 
ezanının ardından Konya gene-

linde bulunan tüm camilerde dua 
okunmaya devam ediyor. 

Uygulama vatandaşlar tarafından 
destek alıyor.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Uyarıları dikkate alın!
Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadelesini değerlendiren siyasi partilerin İl Başkanları, 

vatandaşların salgın tehdidini en aza indirgemek için alınan tedbirlere ve yasaklara uymasını istedi
UZMANLARA 

KULAK VERİLSİN
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Hemşerilerimizin aslı olmayan pay-
laşımlara dikkatli ve duyarlı olmaları 
lazım. İnşallah bu süreci de milletçe 
atlatacağız” dedi. Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hüseyin Saydam, ekono-
mik paket içerisine küçük esnafın ve 
günübirlik çalışan kesimin eklenebile-
ceği önerisinde bulundu. BBP Konya İl 
Başkanı Osman Seçgin, Sağlık Bakan-
lığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan 
önlemlere duyarlılık çağrısı yaptı. 

YENİ TEŞVİKLER 
İÇİN ÖNERİLER 

İyi Parti Konya İl Başkanı Avukat 
Gökhan Tozoğlu, “Vatandaşlarımız bu 
süreci Sağlık Bakanımızın açıklamaları 
doğrultusunda, alınan önlemlere riayet 
etmeye davet ediyoruz” dedi. Gelece 
Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici 
de, “Yaşanmakta olan süreç nedeniyle 
alınan önlemlere rağmen işini kaybe-
decek çalışanlar için, işsizlik fonu hak 
ediş ve yararlanma şartları esnetilmeli, 
gerekirse ödeme süreleri uzatılmalı-
dır” diye konuştu. n HABERİ SAYFA 5’TE

03 Seydişehir’de larva 
mücadelesi başladı 06 Dikkatsizlik kaza,

kaza ölüm getirdi 07 10 13‘Hayvanseverlerin 
aklı sokakta kalmasın’

Erdoğan’ın yardımı 
hayatını değiştirdi

Emniyet Müdürü 
Aydın’ın acı günü

TANI KİTLERİ DÖRT 
GÖZLE BEKLENİYOR

Hızlı kitler kolaylık sağlayacak  

2 ayrı yurtta karantinada tutulan umreciler nede-
niyle gözlerin çevrildiği Konya, koronavirüse karşı 
çalışmaların kapsamını genişletmek ve hızlı sonuç 
almak için Çin’den gelecek olan hızlı tanı kitlerini 
bekliyor.

n HABER SAYFA 13’TE

Küçük esnaf dertli! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı” sonrası “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” adıyla açıkladığı 100 milyar TL’lik ekonomik paketi küçük esnafın derdine çare olmadı. Koronavirüs önlemleri 

çerçevesinde alınan tedbirler, küçük esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda esnaflar, paket içerisinde kendilerine 
ilişkin herhangi bir maddenin yer almamasını eleştiriyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Gıdalarda hijyene dikkat edin! İrfan sahibi nesiller yetişiyor 
Eğitimin önemini bilerek 
hareket eden Özel Armağan 
Koleji, eğitim modellerini bu 
doğrultuda belirlemiş durumda. 
Değerler eğitimine önem veren 
Armağan Koleji, öğrencilerin 
haya, edep, adalet, irfan, ihsan 
sahibi olmaları için gayret 
gösteriyor. Özel Armağan Koleji 
Kurucu Başkanı Rıza Ekici, 
“İnsan yetiştirmenin ticari bir 
karşılığı yoktur olmamalıdır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Koronavirüsün “Gıdalarda 
bulunabilir mi?” ve “Gıdalar ile 
yayılması mümkün müdür?”  
soruları akıllara geliyor. Dünya 
çapında yapılan araştırmalar 
sonucunda virüsün gıdalar yoluyla 
bulaştığına dair herhangi bir bulgu 
yok. Ancak Gıda Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi Başkanı M. 
Hulusi Ada, tedbir amaçlı gıdalarda 
da hijyene dikkat edilmesini 
tavsiye ediyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Hasan Angı Hüseyin Saydam Gökhan Tozoğlu Osman Seçgin Hasan Ekici 
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Eğitim-öğretimin birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak gören Armağan Koleji, bu anlayışla milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller 
yetiştiriyor. Özel Armağan Koleji Kurucu Başkanı Rıza Ekici, “İnsan yetiştirmenin ticari bir karşılığı yoktur olmamalıdır” dedi 

‘Eğitim ticaret değildir!’
Eğitimin önemini bilerek ha-

reket eden Özel Armağan Koleji, 
eğitim modellerini bu doğrultuda 
belirlemiş durumda. Değerler eğiti-
mine önem veren Armağan Koleji, 
öğrencilerin haya, edep, adalet, ir-
fan, ihsan sahibi olmaları için gayret 
gösteriyor. Eğitim anlayışlarıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Özel Arma-
ğan Koleji Kurucu Başkanı Rıza Eki-
ci, eğitimin milletin geleceğini inşa 
etmek olduğunun altını çizdi. “Bir 
milletin değerleriyle kendini yeni 
nesiller olarak da devam ettirme ça-
lışmasıdır” diyen Ekici, şunları söy-
ledi, “Belki mesleki anlamda bilgiler 
aktarmanın bir karşılığı varsa da 
Eğitimin, yani insan yetiştirmenin 
ticari bir karşılığı yoktur olmama-
lıdır. Eğitim-Öğretim birbirinden 
ayrılmayan bir bütünlük arz eder. 
Bir yapıyı oluşturan unsurlar nasıl 
ki birbirinin üzerine inşa edilmesi 
gerekiyorsa eğitim öğretim içerik-
leri de aynı şekilde planlanmalıdır. 
Eğitim içeriği düzenlenirken; hayâ, 
edep, hikmet, adalet, irfan, ihsan 
gibi önemli erdemler önceliğe alın-
ması gerekir. Öğretimin içeriği ha-
zırlanırken; içerik, yöntem, strateji, 
materyal gibi konuların önceliğe 
alınması gerekir. Bu doğrultuda ön 
plana çıkan Armağan Koleji, öğren-
cilerin yeryüzünün geleceğini imar 
edecek önemli şahsiyetler olarak 
görür, bu doğrultuda bir eğitim an-
layışı belirler.”   

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Özel Armağan Koleji Okul Mü-

dürü Musa Bağcı Armağan Kole-
ji’nin akademik gelişiminden bah-
setti.  Öğrencilerin kazanmaları 
gereken hedef davranışları öncelikle 
okul ortamında, ders içerisinde ka-
zandıklarını belirten Bağcı, “Öğ-
retmenler sık tekrarlı anlatımlarını 
akıllı tahta ve farklı ders materyal-
lerini kullanarak yaparlar. Öğrenci 
öğretmenlerinin rehberliğinde ders 
içeriğine göre drama, deney; konu-
ya uygun zihin ve elbecerilerini ser-
gilediği projelerle akademik başarı-
sını artırmaktadır. Öğrencilerimizin 
akademik başarısı okulumuzda ya-
pılan 7 sınavla ölçülmektedir. Bu 
sınav sonuçlarına göre başarısı %90 
olan öğrencilere ve kendi başarısı-
nı %10 artıran öğrencilere başarıyı 
teşvik ödülleri vermekteyiz. Sınavda 
başarısı düşen öğrencilerimiz için de 
rehberlik birimimiz tarafından takip 
çalışması başlatılır. Bireysel etütler 

verilir” dedi. 
HAFTA SONU KURSLARIMIZ

Öğrencilerin eksik konularının 
hafta sonu kurslarıyla tamamlandı-
ğına dikkat çeken Bağcı, “Öğrencile-
rimizin çok yönlü gelişimine katkıda 
bulunmak için etütlerle ders takvi-
yeleri; sosyal ve sportif faaliyetlerin 
yer aldığı kurslar düzenlemekteyiz. 
Öğrencilerimizin tercihlerine göre; 
Tenis, Tekvando, Tiyatro, Şiir, İn-
gilizce Tiyatro, Ebru, Zeka Oyunları, 
İngilizce Konuşma, Bocce, Okçuluk, 
Robotik Kodlama kulüpleri açılır” 
diye konuştu. 

SOSYAL FAALİYETLER
Armağan Koleji olarak sosyal 

faaliyetlere de büyük önem verdik-
lerine dikkat çeken Bağcı, şunları 
kaydetti, “Armağan Kolejinde öğ-
renciler sosyal etkinliklerde aktif-
tirler. Bilim Merkezi etkinlikleri, at-
binme, body adventure, buz pateni 
faaliyetleri, huzur evi ve sevgi evi 
ziyaretleri ile öğrencilerimizin sos-
yal gelişimine katkıda bulunuyoruz. 
Okul Gezilerimiz ile her yıl ilkokul 
ve ortaokul bazında rehber eşliğin-
de il içi ve il dışı geziler düzenleye-
rek öğrencilerimizin yeni yerler keş-
fetmelerini sağlıyoruz. E-Twinning 
Projelerimiz ile öğrencilerimizin 
iletişim becerilerini geliştiriyoruz. 
Hem farklı ülkelerin kültürlerini öğ-
reniyoruz hem kendi kültürümüzü 
tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz dünyayı 
tanımış oluyor. İşbirliği ve paylaş-

mayı öğreniyorlar. Ders Çalışma ve 
Motivasyon Kampımızla 1 haftalık; 
Ders çalışma, Manevi Eğitim, gezi 
vs. çalışmalarımızı tatilde de devam 
ettiriyoruz.”

MANEVİ EĞİTİM
Armağan Koleji’nin manevi 

eğitim anlamında güzel işler ba-
şardığını bunun da meyvesini iyi 
yetişen öğrencilerle aldığını dile 
getiren Bağcı, konuyla ilgili şunları 
aktardı, “Okulumuzda değerler eği-
timi programı hassasiyetle uygulan-
maktadır. Programa göre her ay 1 
hadis, 1 sure, 1 peygamber kıssası 
öğretilmektedir. Tüm sınıflarımızda 
Kuran-ı Kerim okuma ve meal oku-
ma çalışması yapılmaktadır. Aynı 
zamanda tüm öğrencilerimiz vakit 
namazlarını okulumuzda cemaatle 
kılmaktadır. Mezun olan öğrenci-
lerimizin kurmuş olduğu derne-

ğimizde eğitici oyunlar eşliğinde 
öğrencilerimize manevi değerler 
eğitimi devam etmektedir. Hayat 
rehberimiz Kuran-ı Kerimi en güzel 
şekilde okutmaya çalışmak ve aynı 
zamanda Kuran-ı Kerim muhabbe-
tini öğrencilerimizin gönüllerine iş-
lemek birinci hedefimizdir. Hafızlık 
grubuna alınan öğrencilerimize ise 
akademik eğitimleri aksatılmadan 
özel programlar hazırlanır. Böyle-
ce öğrencimiz kendi sınıfının ders 
programından kopmadan hem 
akademik öğrenimine devam eder, 
hem de hafızlık projesini tamamlar. 
“Geleceğe Sağlıklı Nesiller ARMA-
ĞAN Etmek” konusunda Kur’an-ı 
Kerim ışığında çalışmaya devam 
ediyoruz. Okulumuzda tolu kitap 
okuma etkinlikleri ve kitap okuma 
alanları ile okumaya teşvik ediyoruz. 
Her ay öğrencilerimize onların mu-

hakeme yeteneklerini geliştirecek 
kitap sınavları yapılmakta böylelikle 
öğrencilerin analiz becerisi kuvvet-
lendirilmektedir.”
KONYA ÖZLEDİĞİ EĞİTİME KAVUŞTU

Yıllardır manevi değerlerini ko-
ruyan ve akademik başarıları ile öne 
çıkan Armağan Koleji Konya’nın en 
özel eğitimini vermek için yola çıktı. 
Özel Armağan Kız Anadolu Lisesi 
hakkında bilgilendirme yapan Okul 
Müdürü Mustafa Ekici şunları ifade 
etti; “Konya’nın en seçkin öğretmen 
kadrosu ile çalışıyoruz. Öğretmen-
leriminiz, her biri alanında uzman, 
akademik ve pedagojik anlamda 
kendini ispatlamış öğretmenler ol-
malarının yanı sıra manevi anlam-
da da öğrencilerimize rol model 
olabilecek ve yol gösterecek dona-
nımdadır. Okulumuza LGS de 350 
puan üzeri almış kız öğrencilerimi-

zi kabul ediyoruz. LGS puanlarına 
göre %100’e varan eğitim indirimi 
uyguluyoruz. Kurumumuz ilkokul 
ve ortaokuldaki başarısını lise ye 
de taşıyacaktır. Bu sene LGS de 36 
öğrencide 34 yerleştirme başarısına 
imza attık. 36 öğrencimizin 4 tanesi 
Fen Lisesini kazandı.” Mustafa Ekici 
Tek Cinsiyetli Eğitimin avantajla-
rını anlatarak sözlerine şu şekilde 
devam etti, “Okullar, gelecek nesil-
lerin yetiştirilmesinde önemli roller 
oynamaktadır. Bu nedenle öğren-
cilerin duygusal, fiziksel ve zihinsel 
olarak büyümelerini sağlayacak bir 
okul ortamında bulunmaları gere-
kir. Bizlerde bu düşünce doğrul-
tusunda kendilerini en rahat ifade 
edebilecekleri, başarılarını daha iyi 
kanıtlayabilecekleri bir ortam oluş-
turduk. Bizi temelde Kız Lisesine 
çeken asıl gücün dinimizde kadın 
ve kız çocuklarına verilen ehemmi-
yettir. Yüce dinimiz İslam, kız ço-
cuklarımızı yüceltirken onların naif 
ve zarif dimağlarının eğitimine ve 
geliştirilmesine önem vermektedir. 
Biz de kurum olarak önem verdiği-
miz bu hassasiyetlerden dolayı kız-
larımızın daha özel bir eğitimle bu 
süreçten geçmelerini temenni ede-
rek Kız Lisemizi açtık.” Ekici, Özel 
Armağan Kız Anadolu Lisesinde 
eğitim görecek öğrencilere ve aile-
lerine başarılı bir eğitim öğretim yılı 
dileyerek sözlerini bitirdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Rıza Ekici Musa Bağcı Mustafa Ekici 
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Konya                   7 °C   18 °C
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Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs Türkiye’de gün geçtikçe 
vaka ve ölü sayısının artmasına 
neden oluyor.

Önceki yazılarımda ifade ettim: 
Allah’ın imtihanımızı kolay eylesin…

Amin…
Devletimiz bu konuda gerekli 

önlemleri aldığı için hamdolsun bu 
musibetle mücadelede başarılı bir 
şekilde ilerliyoruz.

Ekonomik tedbirler yerinde…
Sağlığımızı olumsuz etkileyecek 

bütün tedbirler yerinde…
Mülki idareler ve yerel yöne-

timler de hijyen konusunda bütün 
tedbirleri aldı.

Özellikle hemşehrimiz Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’yı avuçlarımız 
patlayıncaya kadar ayakta alkışlı-
yoruz. 

Tabi ki sağlık çalışanlarımızı 

da...
Valilik ve Kaymakamlıklar çok 

hassas çalışıyor.
Yerel yöneticiler hakeza…
Hepsi bizim için gece gündüz 

ayakta.
Dünya gıpta ile bizi takip ediyor. 

Hatta zaman zaman bu çalışmalar 
için ülkemizden tavsiye isteyen 
ülkeler var.

Bu konuda hemfikiriz.
Lakin…
Yine bu virüsün hasta ve yaşlı-

ları daha çok etkilediği için tedbiren 
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 
getirdik.

İyi de oldu.
Zira başka türlü maalesef duru-

mun ciddiyetini anlamadık.
Hasta ve yaşlıları da mağdur 

etmemek adına valilikler, kay-
makamlıklar ve yerel yönetimler 

bünyesinde birimler 
oluşturduk.

Sırf kimse mağduri-
yet yaşamasın diye.

Öncelikle bu 
kadar kısa zamanda hızlı 
adımlar atarak başarı 
sağlamak kolay değildir.

Elbette ki küçük 
aksaklıklar olacaktır.

Çünkü çalışılmış bir 
şey değil.

Devletin bütün birimlerinin kısa 
zamanda organize olarak bunları 
yapabilmesi o devletin gücünü 
gösterir.

Bu virüs belasının yaşandığı 
süreçte anladık ki; hamdolsun 
devletimiz büyük ve güçlüdür.

Küçük aksaklıkları 
dile getirmek de bizim 
görevimiz.

Devletimizi ve yerel 
yönetimlerimize böy-
lece yardımcı olmuş 
olacağız.

Malum 65 yaş 
üstü ve kronik rahat-
sızlığı olanlara sokağa 
çıkma yasağı koyduk 
ama bu yaş grubunun 

kronik bir rahatsızlığı olmasa bile 
sürekli kullandığı ilaçlar var.

Dün bir okuyucum aradı.
Annesinin kullandığı bazı ilaç-

ların olduğunu ve raporu olmadığı 
için annesini hastaneye götürüp 
doktora yazdırmadan ilaçlarını 

alamadığını söyledi.
Bu konuda sanki bir muğlaklık 

var gibi.
Nasıl mı?

Son birkaç gündür yerel 
yönetimler bünyesinde oluşturulan 
ve yaşlılara hizmet etmeyi amaç-
layan birimler aracılığıyla yaşlıların 
poğaça talebini bile karşıladığımızın 
videolarını izledik.

Gurur duyduk mu?
Evet…
Çok da mutlu olduk…
Ancak…
Sokağa çıkma yasağı olan yaş 

grubunun ilaçları konusunda net bir 
karar ortaya koyamadık gibi.

Vatandaş yaşlısını hastanelerin 
durumunu göz önünde bulundura-
rak hastanelere götürmek istemiyor.

Yerel yönetimlerin yaşlılar için 
kurduğu ihtiyaç birimleri bu konuda 

bilgi sahibi olmadığı için emniyete 
yönlendiriyor. 

Emniyet ‘izin gerekli’ diyor. 
Muhtar ‘izin gerekli’ diyor.
Eczacı ‘reçete yoksa veremem’ 

diyor.
Doktor ‘hastayı görmeden 

yazamam’ diyor…
Haydi şimdi çık işin içinden…
Hepsi de kendine göre haklı.
Yaşlının poğaça ihtiyacını karşı-

lamak önemli ama ilaçları da hayati 
bir konu.

Nasıl olacak?
Bu konu netlik kazanmalı diye 

düşünüyorum.
Dedim ya…
Devletimiz çok güçlü hamdol-

sun.
Bunlar da küçük ama önemli 

meseleler. 
Lütfen hızlıca bir çözüm…

YÖNETICILERIMIZE BIR ÇAĞRI: BU MUĞLAKLIK GIDERILSIN!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Seydişehir Belediyesi
larva mücadelesi başlattı

Beyşehir’de vefa ve 
destek grubu oluşturuldu

Seydişehir Belediyesi vatan-
daşların yaz aylarını rahat bir şekil-
de geçirmesini sağlamak amacıyla 
larva ile mücadele çalışmalarına 
başladı. Salgın hastalık Korona-
virüs’le mücadeleye devam eden 
Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ilçede  toplum 
sağlığını tehdit eden karasinek ve 
sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama 
çalışmalarını artırdı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; ekiplerin sinek ve 
haşerelere karşı şehir merkezi ve 
kırsal mahallelerde su birikintile-
ri, bataklık, çöp alanları, kanallar, 
fosseptik çukurları ve gübrelik 
alanlarda holder ve sırt pompaları 
ile etkin bir şekilde ilaçlama yaptı-
ğını kaydetti. Dünyayı etkisi altına 
alan koravirüs salgını için ilçenin 
her noktasında hijyen ve temiz-
liği sağlamak için aralıksız çalış-
tıklarını belirten Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Vatandaşlarımızın 
yaşam standartlarını yükseltmek 

adına gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larımızdan biride larva ilaçlaması. 
Şubat ayı içerisinde başlattığımız 
çalışmaların larva üremesinin en-
gellenmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Bahar aylarının başlama-
sıyla birlikte sivrisinek ve haşerele-
re karşı halk sağlığının korunması, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve 
birçok bulaşıcı hastalığı kontrol 
altına almak amacıyla hizmet ver-
meye devam ediyoruz. Seydişe-
hir merkez ve bağlı mahallerinde 
bulunan gölet, bataklık, dere, su 
birikintileri, su kanalları gibi haşe-
re üreme alanlarının bulunduğu 
yerlerde periyodik olarak larva ile 
mücadele çalışması yapılmaktadır. 
İlaçlama işlemlerimiz tamamen bi-
yolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek 
üremesinin önüne geçilmektedir. 
Vatandaşlarımızın sağlığına ve hu-
zuruna önem veriyoruz. Oluşabile-
cek haşere sorunlarına karşı gerek-
li önlemleri alıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, yaşlı ve kronik hastaların 
ihtiyaçlarının zamanında karşılan-
masına yönelik olarak devlet tara-
fından birçok tedbirin hayata geçi-
rildiğini belirterek, ilçe düzeyinde 
de vefa ve sosyal destek grubu ve 
bu gruba bağlı alt çalışma grup-
larının oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarafından yeni tip korona virüse 
karşı (Kovid-19) tedbir amacıyla 65 
yaş ve üstü ile kronik hastalara yurt 
genelinde koruma adına sokağa 
çıkma yasağı getirilirken, bu dönem 
içinde yaşlıların ve kronik hastala-
rın sorun ve ihtiyaçlarının da devlet 
ve milletçe unutulmadığını belirten 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir, “Düşünüldükleri, sevilip sayıl-
dıkları, kendilerine önem verildiği 
de ortaya konmuştur. Yaşlılara olan 
sorumluluklarımız unutulmamış 
ve sokağa çıkılamadığı dönemde 
bütün ihtiyaçları ve talepleri evleri-
ne kadar servis edileceği bir sistem 
kurulmuştur. Bu sayede yaşlıları-
mızın hatırlarını da sorma fırsatını 
elde edeceğiz” dedi. Özdemir, yaşlı 
ve kronik hastaların ihtiyaç ve ta-
leplerini iletebileceği 112 acil çağrı 
merkezinden Beyşehir’e iletilecek 
310 4766 numara oluşturulduğu 
ve bu numaralar aranmak suretiyle 
ihtiyaç ve taleplerin alınarak bun-
ların ivedilikle yerine getirilmesi 
amacıyla ajans terminali oluşturul-
duğunu vurgulayarak, “İhtiyaç ve 
taleplerini 112 Acil Çağrı Merke-
zine iletemeyecek durumda olan 
65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 
ile kronik hastalarımızın ihtiyaç-
larının karşılanması için mahalle 

muhtarlarımızı bu kutsal göreve 
davet ediyoruz. Mahalle muhtar-
larımızın, bölgelerinde yalnız ya-
şayanları tespit ederek, sürekli bu 
vatandaş veya hastalarımızla ileti-
şim içinde bulunması büyük önem 
arz etmektedir. Yine imam-hatip, 
müezzin-kayyım ile diğer din gö-
revlilerimiz de başta yalnız yaşayan 
65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile 
kronik hastalarımızı tespit ederek 
ihtiyaçlarının karşılanmasında veya 
idarelerimize iletmeleri konusunda 
hassasiyet göstermeleri hukuki ve 
vicdani vazifeleridir. Yine apart-
man yönetici ve kapıcıların ya da 
müstakil evlerde oturan yaşlıları-
mız için komşularının da kimsesiz 
ve yalnız yaşayan ve iletişime ge-
çemeyecek durumda olan 65 yaş 
ve üstü vatandaşlarımız ile kronik 
hastalar konusunda tespitlerini ida-
remizle paylaşmalarını bekliyoruz. 
Unutulmamalıdır ki, yaşlılarımıza 
ve kronik hastalarımıza sahip çık-
mak, yaşlılarımızın üzerimizdeki 
emeklerini, haklarını ve olumlu et-
kilerinin yeniden ve bir daha hatır-
lanmasını sağlayacaktır. Yaşlıların 
değerinin ve öneminin toplumca 
özümlenmesini sağlamanın tam 
zamanıdır” ifadelerini kullandı. n İHA

Koronavirüs salgınına karşı açıklanan ekonomi paketini değerlendiren esnaflar, küçük esnafın bu süreçte düşünül-
mediğini belirterek, sürecin sonunda birçok esnafın kepenk kapatmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlar 

Küçük esnaf da 
bir paket istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Koronavirüsle Müca-
dele Eş Güdüm Toplantısı” sonrası 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adıyla 
açıkladığı 100 milyar TL’lik ekono-
mik paketi küçük esnafın derdine 
çare olmadı. Koronavirüs önlemleri 
çerçevesinde alınan tedbirler, küçük 
esnafın işlerini olumsuz etkiliyor. Bu 
kapsamda esnaflar, paket içerisin-
de kendilerine ilişkin herhangi bir 
maddenin yer almamasını eleştiri-
yor. Salgın sonrası adeta boş günler 
yaşayan Bedesten esnafı, içerisinde 
bulundukları zorlu durumu anlattı. 

‘DEVLET KÜÇÜK ESNAFI DA 
GÖRMELI’

Tarihi Konya Bedesten Çarşısı 
esnaflarından Kazım Alıç, devletin 
küçük esnafı da görmesi gerektiği-
ne dikkat çekti. “Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan pakette küçük esnafa 
yönelik bir madde ya da maddeler 
göremedik” diyen Alıç, “Sağlık Ba-
kanlığımız ve devletimiz virüs sal-
gını için mücadele veriyor ancak, 
bizlerin işlerinde düşüşler meydana 
geldi. Esnaflar olarak oldukça dü-
şünceliyiz. Bizler küçük esnaflar ola-
rak çek, senet, işyerlerimizin kirası 
konularında kolaylıklar bekliyorduk. 
Hükümetimizden esnaflara özel 

olarak da bir ekonomi paketi açık-
lamalarını istiyoruz. Tarihi Konya 
Bedesten Çarşısında işyeri bulunan 
çoğu işletme sahibi işletmesine izin 
verdi. Bizler ekonomik anlamda da 
da ciddi destek bekliyoruz” ifadele-
rini kullandı.

‘PAKET GÖZDEN GEÇIRILMELI’
Açıklanan ekonomik paketinin 

yeniden gözden geçirilerek, küçük 
esnafa da destek verilmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Bedesten Esnafı 
Abid Varolmak, “Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan ekonomi paketinden 
küçük esnafın yararlanacağı bir 
durum söz konusu değil. Bizler iş-
letmelerimizde çalışan elemanların 

maaşlarını devletimiz tarafından 
karşılanmasını istiyoruz. Hüküme-
timizin küçük esnaflara da yardımcı 
olması lazım. Devletimiz çalışan-
larımızın sigorta primlerini ertele-
di ama ödeme demedi. 6 ay sonra 
tekrar o prim ödenecek. Bir işletme 
üç ay iş yapmadığı zaman, yanında 
6 elemanı varsa, 6 ay sonra bu iş-
letmenin 9 aylık prim borcu olacak. 
Bizler ekonomik paketini olumlu 
buluyoruz ama paketin yeniden 
gözden geçirilerek küçük esnafa da 
destekler verilmesini istiyoruz” diye 
konuştu.
SÜRECI EL BIRLIYLE ATLATACAĞIZ

1972 yılından bu yana Tarihi 
Konya Bedesten Çarşısı’nda esnaf-

lık yapan Kemal Özçetin de zorlu 
süreci el birliği ile atlatacaklarını 
belirterek, “1972 yılından bu yana 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısında 
esnafım. İşlerimizde düşüşler ya-
şandı ama akıllı ve dürüst esnaf işini 
düzgün yaparsa, zor günlerden de 
çıkışı kolay olur.  Devletimiz yaşa-
nan salgına karşı en güçlü müca-
deleyi veriyor. Türkiye’nin korono-
virüs ile mücadelesi takdir ediliyor. 
Bizler küçük esnaflar olarak temkin-
li olarak çalışmalarımızı ve ticareti-
mizi sürdürüyoruz. Zorlu süreci de 
devletimizin ve vatandaşlarımızın 
desteği ile atlatacağız” değerlendir-
mesinde bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kazım AlıçAbid Varolmak Kemal Özçetin
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Yunak Vefa Sosyal Destek 
Grubu hizmete hazır 

Hüyük Belediyesi korona 
virüse karşı temizlik yapıyor

İçişleri Bakanlığınca yayınla-
nan 65 yaş ve üstü ile kronik ra-
hatsızlığı olanlara  Sokağa çıkma 
yasağı genelgesi doğrultusunda 
Yunak Kaymakamlığınca ‘Vefa 
Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu.

Yunak Kaymakamlığı ko-
ronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında 65 yaş üstü ve kro-
nik rahatsızlığı bulunan vatan-
daşlara uygulanan evde kalma 
tedbiri kapsamında tek başına 
yaşayan vatandaşların mağduri-
yetini gidermek amacıyla “Vefa 
Sosyal Destek Grubu”nun hiz-
mete hazır olduğunu bildirildi.

Kaymakam Mehmet Erdem 
Akbulut başkanlığında, Belediye 
Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, 
İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık , 
İlçe Jandarma Komutanı Adem 
Güneş,   İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Alper Seven, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürlü-
ğü, İlçe Müftülüğü ve muhtarlar 
derneği başkanının katılımı ile  
Yunak Vefa Sosyal Destek Gru-
bu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yunak  Kaymakamı Mehmet 

Erdem  Akbulut, “İlçe genelinde 
65 yaş ve üstü ile kronik rahat-
sızlığı olan vatandaşlarımızdan 
kendilerine yardımcı olacak kim-
sesi olmayanların sağlık başta 
olmak üzere temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli tedbirler 
alınması kararlaştırıldı. İkamet-
lerinden ayrılmalarına kısıtlama, 
yasaklama getirilen ve yakını bu-
lunmayan 65 yaş üstü ile kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlarımı-
zın mağdur olmaması için Bakan-
lığımızca belirlenen 112, 155, 156 
çağrı numaralarının yanında, Kay-
makamlığımızın (0332) 851 20 42 
telefon numarasına 24 saat esası-
na göre ulaşılabilecektir” dedi. 

Bu konuda tüm tedbirlerin 
alındığını vurgulayan Kaymakam 
Akbulut, “Vatandaşlarımızın,  
ilaçtan tutun da evde yiyeceği, 
içeceği mutfak ihtiyaçları , mar-
ketten alınacak   gıda ve temizlik  
ürününe kadar tüm ihtiyaçları 
karşılanacaktır. Bu kapsamda 
kendileri dışarı çıkmak zorunda 
olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde, belediye 
ekipleri yeni tip korona virüse 
(Kovid-19) karşı önlem ve tedbir 
almak amacıyla ilçe genelinde yü-
rütülen dezenfekte çalışmalarını 
sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin korona virüse karşı 
önlem maksadıyla ilçe merkezi 
ve dış mahallelerde gerçekleştir-

diği faaliyetlerini sıklaştırdığını 
belirten Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, Bu çerçevede 
ekiplerin ilçe merkezinde, Pazar 
yeri ve ana caddelerde temiz-
lik ve hijyene yönelik çalışmalar 
yürüttüğünü aktarırken, yolların 
deterjanlı sularla yıkandığını, ilaç-
lama çalışmalarının da kesintisiz 
devam ettiğini söyledi. n İİHA

Koronavirüsün şuana kadar gıdalardan da geçtiğine dair bir bulgu olmasa da uzmanlar, 
gıdalar konusunda da herkesin hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor 

Hijyeni unutmayın! 

Tüm Dünya’yı ve Ülkemizi ya-
kından ilgilendiren ve koronavirüs 
(COVİD-19) vakası, onlarca ülke-
de, binlerce kişide etkisini göste-
rirken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca’nın, 10 Mart tarihinde yaptığı 
açıklama ile ülkemizde de görül-
düğü bilgisi halkımızda da büyük 
tedirginlik oluşturdu. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından da “Pan-
demi” olarak ilan edine bu virüsün, 
bulaşıcı özelliği olması nedeniyle 
Türkiye’de çeşitli tedbirler alınma-
ya devam ediliyor. Bunun yanında 
virüsün “Gıdalarda bulunabilir mi?” 
ve “Gıdalar ile yayılması mümkün 
müdür?”  soruları da akıllara geliyor. 
Dünya çapında yapılan araştırmalar 
sonucunda virüsün gıdalar yoluyla 
bulaştığına dair herhangi bir bulgu 
yok. Ancak uzmanlar yine de gıda-
larda da hijyen noktasında dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguluyor. 

GIDALARDA HİJYEN UYARISI 
Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Gıda Mühendisleri Oda-
sı Konya Şubesi Başkanı M. Hulusi 
Ada, Avrupa Gıda Güvenliği Otorite-
si (EFSA), Amerika Gıda ve İlaç Oto-
ritesi (FDA) ve Amerika Tarım Biri-
mi’nin (USDA) yaptığı araştırmalar 
sonucunda eldeki veriler çerçevesin-
de virüsün gıdalar ile bulaşmadığını 
ifade ettiklerinin bilgisini paylaştı. 
Ayrıca Çin’den ve diğer ülkelerden 
ithal edilen veya ülkemizde üretilen 
gıdaları, COVID-19’un yayılması ile 
ilişkilendirecek hiçbir kanıt bulun-
madığını belirten Başkan Ada, şun-
ları söyledi, “Ancak kimi diğer vi-
rüslerde olduğu gibi, COVID-19 da 
yüzeylerde belirli sürelerle de olsa 
hayatta kalması mümkündür. Yine 
gerek WHO, gerekse ülkemiz Sağlık 
Bakanlığı açıklamalarından virüsün 
sıcaklığa dirençli olmadığı bilinmek-
tedir. Her ne kadar gündemimize 
olan Koronavirüsün gıdalar kanalıy-
la yayılması söz konusu değilse de; 
vatandaşlarımıza gıdaların üretimi, 
tüketimi sürecinde uyulacak hijyen 

kurallarını bir kez daha hatırlatmak 
bir görev olarak değerlendirilmekte-
dir.  Gıda üretiminde , “iyi hijyen uy-
gulamaları” çerçevesinde gıda gü-
venliğinin 4 temel adımını (temizle/
temiz tut; çiğ ve pişmişi, gıda olan ile 
olmayanı, temiz ile kirliyi ayır, doğ-
ru pişir, güvenli sıcaklıkta tut) takip 
etmek önemlidir. Her zaman olduğu 
gibi, bu süreçte de ilk önerimiz gıda 
ve gıda ürünleri alırken ambalajlı iyi 
hijyen uygulamaları ve gıda güven-
liği yönetim sistem uygulamalarına 
üretim tekniklerinde uygulayan, 
gıda mühendisi veya ilgili meslek 
mensupları tarafından denetim ve 
kontrole tabi kayıtlı veya onaylı iş-
letmelerde üretilen gıda ürünlerinin 
tercih edilmesidir. Özellikle mer-
diven altı diye tabir edilen kayıtdışı 
ve denetim mekanizmasından uzak 
gıda işletmelerinin üretmiş olduğu 
gıda ürünlerinin tüketilmemesini 
halk sağlığı açısından önermekte-
yiz.”

ÖNERİLERİ ŞÖYLE SIRALADI 
Başkan Ada, gıdalar noktasında 

yapılması gerekenlerle ilgili olarak 
çeşitli önerilerde bulundu. Ada, şun-
ları kaydetti, “Özellikle iyi hijyen uy-
gulamaları kurallarına uyularak üre-
tilen gıda ürünlerinde COVID-19’un 
bulunması mümkün görülmezken 
gıda üreten işletmelerde çalışanla-
rın ve gıda tüketicilerinin şu önemli 

hususlara uyması çok büyük önem 
taşımaktadır. Üretim öncesinde, 
sonrasında ve süresince gerektiğin-
de, çiğ bitkisel ve hayvansal gıdalar-
la temastan sonra, yemekten önce 
ve sonra, tuvaletten sonra, evcil ve 
yabani hayvanlara temas sonrası, 
çöpe dokunduktan sonra, hasta zi-
yareti ve refakati öncesi ve sonrası, 
kesik veya yara tedavisinden önce 
ve sonra, burun temizliği, öksürme 
veya hapşırdıktan sonra eller mutla-
ka su ve sabunla 20 saniye boyunca 
yıkanmalı; uygun yıkama koşulları 
bulunmayan ortamlarda 60 dere-
cenin üzerindeki bir kolonya uygu-
lanmalıdır. Ayrıca ekipmanlar çiğ 
bitkisel ve hayvansal gıdalara temas 
ettikten sonra sıcak su ve deterjan 
ile veya bulaşık makinasında yüksek 
sıcaklıkta yıkanmalıdır.”

ÜRETİM, İŞLEME, TÜKETİM
Başkan Ada, gıdaların üretimi, 

işlemesi ve tüketimi ile ilgili yapıla-
bilecekleri de şöyle sıraladı, “Ayırma 
ve tasnifleme işleminin doğru şekil-
de yapılmalı. Alışverişte çiğ hayvan-
sal gıdalar ile diğer gıdalar ve gıda 
olmayan maddeler birbiri ile temas 
etmeyecek biçimde ayrı poşetle-
re konulmalı. Pişmiş ve çiğ gıdalar 
birbiri ile temas ettirilmemeli. Çiğ 
gıdalarla temas eden tüm malze-
meler uygun deterjan ve  sıcak su 
ile yıkanmalı. Yemekler doğru sı-
caklıkta pişmeli. Pişirilerek/ısıl işlem 
uygulanarak tüketilmesi gereken et, 
süt, yumurta gibi gıdalar çiğ olarak 
tüketilmemeli. Gıda işletmelerinde 
ürünün mevzuatına uygun koşul-
larda ısıl işlem uygulandığı sürekli 
kontrol edilmeli ve kayıt tutulmalı.  
Evde tüketimde gıdanın merkez sı-
caklığının yeterli dereceye çıkması 
sağlanmalı (>65°C). Etlerin kanlı 
olmaması, yumurtaların akının sıvı 
görünümünden kurtulması gibi gör-
sel izlemenin yanı sıra ev tipi mut-
fak termometresinin kullanılması da 
faydalı olarak değerlendirilmekte. 
Etikette belirtilen pişirme önerileri-

ne uyulmalı. Gıdalarda sağlık riski 
oluşturan mikroorganizmalar ge-
nelde  4 ile 60°C arasında çok hızlı 
gelişirler bu nedenle kuru bakliyat, 
un gibi gıdalar hariç  gıdalar hemen 
tüketilmeyecekse hızlı bir şekilde so-
ğutulmalı. 

Soğutma mutlaka 4 ve altındaki 
sıcaklıklarda yapılmalı. Bozulabilir 
gıdaları 2 saatten fazla oda sıcaklı-
ğında bekletilmemeli. Gıdanın eti-
ketinde yazan saklama, hazırlama, 
muhafaza ve tüketim koşullarına 
harfiyen uyulmalı. Muhafazada uy-
gun soğutmayı sağlayacak önlemler 
alınmalı. Donmuş gıdalar asla tez-
gah üzerinde çözdürülmemeli veya 
marine edilmemelidir, çözdürme 
işlemini mutlaka buzdolabında veya 
mikrodalga fırınlarda yapılmalı. 
Dondurma işleminin zararlı mikro-
organizmaları yok etmediği, sadece 
bu canlıların gelişimlerini durdur-
duğu ve bu yolla pişirinceye kadar 
koruduğu bilinmelidir.”

ÖNLEMLER DİKKATE ALINMALI 
“Yiyecekleri işleyen, hazırlayan 

ve servis eden tüm kişilerin, daima 
ellerini ve yüzeyleri sık sık yıkamak 
gibi güvenli gıda işleme prosedürle-
rine uyması gerekmektedir” diyen 
Ada, restoranlarla ilgili olarak da 
şunları söyledi, “HACCP kriterlerine 
ve iyi hijyen uygulamalarına uyarak 
risk ve tehlike analizi temelli gıda 
üreten ve bu koşullara uyan gıda 
işletmelerinin uygulamış olduğu 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemle-
rinin dışında ayrıca bir dezenfeksi-
yon yöntemi uygulamasına gerekli 
değildir. Gerek halkımızın, gerekse 
restoran ve diğer hizmet sektörü 
ve gıda işletmelerinin ve çalışanla-
rının Sağlık Bakanlığınca açıklanan 
önlemlerle dikkatle uyması gerek-
mektedir.  bu noktalarda akut solum 
yolu hastalıkları belirtisi gösteren ve 
37.8 derece ve üstünde ateşi olan 
çalışanların iyileşinceye dek çalıştı-
rılmamaları gerekmektedir.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Korono virüsle mücadele de bağı-
şıklık sisteminin güçlenmesi önemli.

Beslenmeyle ilgili en önemli nokta, 
tabak, bardak tüm bir arada kullanılan 
aparatların dahi ayrılması gerek, aynı 
tabaktan yememek, aynı bardaktan su 
içmemeye dikkat edin. Bardak da su 
içmektense tek kullanımlık kapalı su-
ları tercih edin. Cam bardaklar yerine 
karton bardak kullanın. Kullan at yapın. 
Yemeklerinizi evde yapmaya özen gös-
terin.

Bağışıklığımızı güçlendirmek için 
ne yapabiliriz?

Bağışıklık, organizmanın herhangi 
bir hastalığa karşı savunma gücüdür. 
Doğuştan olabilir, hastalığa geçirerek 

veya antijeni vücuda vererek sonradan 
da kazanılabilir.  Sağlıklı beslenmeye de-
vam ettiğiniz noktada zaten ilk önlemler 
alınıyor demektir. Sağlıklı beslenme 
kurallarına değinecek olursak, her gün 
sebze ve meyve tüketimine dikkat edin. 
Sebze ve Meyveler, sindirim sistemi-
nin düzenli çalışması ve hastalıklardan 
korunmak için, bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, hücrelerin yenilenmesi ve 
doku onarımı için tüketilmesi gerekir. 
İçerisinde folik asit, A vitamini,E, C, K, 
B2 ve B6 vitaminleri, kalsiyum, po-
tasyum, magnezyum, posa ve diğer 
antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden 
zengindir.  Günde en az 5 porsiyon 
sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.  

Bunun yanında süt ve süt 
ürünlerinden günde en az 
2 porsiyon tüketimi kesin 
olmalıdır.  Probiyotik kul-
lanmak da bu dönemde 
çok önemlidir. İster yo-
ğurtlarınızın içerisine doğal 
probiyotikler yapın, ister-
seniz güvenilir markaların 
probiyotiklerini kullanın.  
Beslenme de kısıtlayıcısı 
olmayan kişilerde doğal 
antibiyotikler tercih edin. Soğan, sarım-
sak, sofralarınızdan eksik etmeyin. Zen-

cefil, pekmez, bal, kekik, 
kırmızı biber günlük bes-
lenmeye eklenmelidir. C 
Vitamini tüketimini attı-
rın. Bu dönemde düşük 
kalorili diyetler yapmayın.

Araştırmalar da Gıda 
güvenliği otoritesine 
göre ‘’korona virüs’ün 
gıda yoluyla bulaşıp 
bulaşılmayacağı merak 
konusuyken, Gıdalarda 

virüsün bulaştığına dair herhangi bir 
kanıt yok‘’ dendi . 

Bu dönemde herkesin tuz tü-
ketimine de dikkat etmesi gerekir. 
Örneğin Turşu, evde yapılmış olanlar 
probiyotik özellik taşırken, bağışıklık 

sistemimizin güçlenmesine yardımcı 
olur. Hazır aldığımız turşular tuz içeriği 
yüksek olabileceğinden dikkat edilmesi 
gerekir. Bunun yanında tükettiğimiz sal-
ça, zeytin, paketli ürünler, kuruyemişle-
re fazla tuzlu olmamasına dikkat edin.

Korona virüs’ünden korunmak 
için evde dezenfektan, temizlik birçok 
şeye uyarken, kendimizce de önlemler 
alıyoruz. Ege üniversitesinde yapılan 
bir araştırmadada, sirkenin asidik bir 
madde olduğunu, boğaz tutulduğunda 
o bölgeyi tahriş ettiğini ve sonrasında 

birçok virüsün girişini kolaylaştırılabile-
ceğinden, sirkeyle gargara yapılmama-
sını öngörüldü. 

Beslenmenin yanında düzenli bir 
uyku ve evde yapılabilecek egzersizler-
de önemli. Sağlıklı bir bireyin ortalama 
8 saat düzenli uyuması ve yine aynı 
şekilde sağlıklı bir bireyin günde en az 
30-40 dakika egzersiz yapması önemli.

Basit karbonhidratlardan ve paketli 
ürünlerden bu dönemde uzak durul-
ması gerekir. Kapalı alanlarında sık sık 
havalandırılması önemli. 

Bu dönemde dikkat edilecek başka 
bir husus da en günde 8-10 bardak ka-
dar su içilmeli. 

Sağlıcakla kalın…

BESLENMENİZE DİKKAT EDİNİZ!

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

M. Hulusi Ada
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Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadelesini Konya’da bulunan siyasi partilerin İl Başkanları Konya Yenigün Gazetesine 
değerlendirdi. İl Başkanları vatandaşların salgın tehdidini en aza indirgemek için alınan tedbirlere ve yasaklara uymasını istedi

Ortak çağrı: Kurallara uyun!
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi al-

tına alan koronavirüse karşı müca-
dele aralıksız devam ediyor. Başta 
Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlar, belediyeler, 
STK’lar ve siyasi partiler vatan-
daşların zorunlu olmadıkça evden 
çıkmamaları ve hijyen kurallarına 
dikkat etmesi konusunda uyarıyor. 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, BBP Konya 
İl Başkanı Osman Seçgin, İYİ Parti 
Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu 
ve Gelecek Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici, Türkiye’nin koro-
navirüse karşı mücadelesini Konya 
Yenigün Gazetesine değerlendirdi.
‘SÜRECİ MİLLETÇE ATLATACAĞIZ’

2019 Aralık ayında Çin’de 
başlayan salgının dünyada kendi-
sini hissettirdiğine dikkat çeken 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Bütün ülkeler kendi sağ-
lık altyapıları ve genel bakışları 
ile tedbirler aldı. Türkiye’de de 
baştan itibaren süreci dikkatli bir 
şekilde takip etti ve bazı ülkelere 
sınırları hemen kapatarak geçişleri 
önlemeye çalıştı. Daha sonraki sü-
reçte yurtdışından gelenler karan-
tina altına alınarak vatandaşlarla 
ile ilgili direk temasla bulaşabilme 
durumunu en asgari sürece çek-
meye çalıştı. Virüsün salgın olması 
sebebiyle bir kısım vatandaşımız 
bu durumdan etkilendi. Şuanda 
tedavileri devam edip, salığına ka-
vuşanlar var. Hayatını kaybeden-
ler var. Toplum olarak bu süreçte 
birey olarak Sağlık Bakanlığımız 
ve Bilim Kurulu tarafından açık-
lanan tedbirleri dikkatli bir şekilde 
almalıyız. Yine Kişisel hijyene dik-
kat ederek kendimizi ve sevdikle-
rimizi korumalıyız. Yine ihtiyaçları 
giderken bir buçuk metre kuralına 
dikkat edilmesini vatandaşlarımız-
dan istiyoruz. Yine tokalaşmak ya 
da sarılmak yerine gönül selamı ile 
selamlaşmamız gerekiyor. Hem-
şerilerimizin aslı olmayan payla-
şımlara dikkatli ve duyarlı olmaları 

lazım. Toplumsal duyarlılığının en 
yüksek olduğu dönemde herkesin 
birbirine yardımcı olup, önümüz-
deki birkaç haftayı atlatmamız 
gerekiyor. İnşallah bu süreci de 
milletçe atlatacağız” ifadelerini 
kullandı.

ALINAN TEDBİRLER YENİDEN 
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

Tüm dünya ’da olduğu gibi 
Türkiye’de de Koronovirüs’e kar-
şı gereken önlemlerin alındığını 
belirten Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, “Koro-
novirüs salgınına karşı hem dev-
letimiz hem de Konya’da bulunan 
belediyelerimiz, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarımız gereken önlemle-
ri alıyor. Bu çalışmalar ne kadar 
yeterli yetersiz bunları yeniden 
tekrar gözden geçirilmesi gereki-
yor. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açıklanan 
bir ekonomi paketi var ama pa-
ketin içerisinde küçük esnaf yok. 
Ülkemizde günübirlik geçimlerini 
sağlayan vatandaşlarımız var. İşçi-
lerimiz servislerle taşınıyor. Toplu 
taşıma araçlarında koltuklar ara-
sında mesafe olması isteniyor ama 
maalesef işçi servisleri arasında 
gereken mesafe ve önlem alınmı-
yor.  Alınan önlem ve tedbirlerin 
uygulama aşamasında yeteri de-
rece uygulanabildiği görülmüyor. 
Vatandaşlarımızı alınan tedbirler 

konusunda hassas olmaya davet 
ediyorum. Bu süreçte yine çöpler-
den kağıt toplayan vatandaşlarımı-
za yönelik de gereken önlemlerin 
alınmasını istiyorum.  İnşallah bu 
süreci de Türk milleti olarak atla-
tacağız. Saadet Partisi Konya İl ve 
İlçe Teşkilatları olarak da gereken 
tüm önlemleri aldık” diye konuştu.

‘TEDBİRLERE HASSASİYET İLE 
UYULMASINI İSTİYORUZ’

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuru-
lu tarafından alınan tedbirlere has-
sasiyet ile uyulması gerektiğinin 
altını çizen BBP Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin, “Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim Kurulu tarafından alınan 
önlemlere tüm vatandaşlarımı-
zın olduğu gibi Konyalı hemşeri-
lerimizin de gereken duyarlılığı 
göstermelerini istiyoruz. Özellikle 
gençlerimizin 65 Yaş üstü vatan-
daşlarımız ile kronik hastaları-
mızın ihtiyaçlarını karşılamaları 
konusunda gereken hassasiyeti 
göstermelerini istiyorum. Özellikle 
yurtdışından gelen ve yurtdışına 
seyahat yapan vatandaşlarımı-
zın ‘14 gün’ kuralına uymalarını, 
14 gün dışarıya çıkmamalarını ve 
herhangi bir belirti görürlerse 
de anında bir sağlık kuruluşuna 
müracaat etmeleri noktasında 
uyarıldı. Gece gündüz demeden 
cansiperane mesai yapan sağlık 
çalışanlarımıza müteşekkiriz. Bu 

süreçte de milletimizin ümidi on-
lar. İyi ki varlar. Allah yokluklarını 
ve eksiklilerini göstermesin. Bu 
süreçte de hükümetimizden iş-
yerleri kapanan ya da işleri düşen 
esnaflarımıza gereken desteğin 
verilmesi gerekiyor. Yine günlük 
yevme ile çalışanlara destek veril-
mesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘VİRÜS CİDDİYE ALINMALI’
İyi Parti Konya İl Başkanı Avu-

kat Gökhan Tozoğlu bazı kesimler 
tarafından virüsün ciddiye alın-
madığını hatırlattı. Ancak her bir 
birey tarafından virüsün ciddiye 
alınması gerektiğine dikkat çeken 
Tozoğlu, şunları söyledi, “Dünya-
nın ve Ülkemizin içinde bulundu-
ğu Koronavirüs salgını sebebiyle 
vatandaşlarımızın özellikle 65 yaş 
ve üstü vatandaşlarımızın evde 
kalma çağrısına toplumun büyük 
bir kısmının uyduğunu görüyo-
ruz. Bu çok önemli bir nokta. Bazı 
kesimler tarafından bu konunun 
ciddiyetin dikkate alınmadığını 
görüyoruz. Bu virüs sadece ile-
ri yaştaki vatandaşlarımızı değil, 
herkesi etkileyen bir durum. Va-
tandaşlarımız bu süreci Sağlık 
Bakanımızın açıklamaları doğrul-
tusunda, alınan önlemlere riayet 
etmeye davet ediyoruz. Umarım 
ülkemiz ve dünya bu sıkıntıyı bi-
ran önce sağlıklı bir şekilde atlatır. 
İYİ Parti Konya İl Teşkilatları ola-

rak gereken önlemleri aldık. Parti 
İl Binamıza ziyaretçi ve partileri-
mizi kabul etmiyoruz. Vatandaşla-
rımızdan özellikle dikkat edilmesi 
gereken kurallara dikkat edilmesi-
ni istirham ediyoruz.”

‘EKONOMİK TEDBİRLER 
YETERLİ DEĞİL’

Gelece Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici de Koronovirüse 
karşı alınan ekonomik tedbirlerin 
yeterli olmadığına dikkat çekerek, 
“Koronovirüsü sadece sağlığı değil 
, insan ilişkilerini ve ekonomiyi de 
etkiliyor. Yaşanan bu virüs salgını 
krizini Türk Milleti olarak aşacağız. 
Virüsü atlatırken Türk Milleti ola-
rak işbirliği yapmamız gerekiyor. 
Bu süreçte devlet- vatandaş olarak 
omuz omuza olunması gerekiyor. 
Kapanan işyerleri sebebiyle işsiz-
lik meydana geliyor. Bu kapanan 
işyerlerinde çalışan vatandaşları-
mızın aile ve sosyal yaşantısında 
etkileri görülecek. Devlet olarak 
yaşanan krize karşı ekonomik ted-
birler alınmalı. Yaşanan krize karşı 
alınan ekonomik tedbirler yeterli 
değil. Yaşanmakta olan süreç ne-
deniyle alınan önlemlere rağmen 
işini kaybedecek çalışanlar için, iş-
sizlik fonu hak ediş ve yararlanma 
şartları esnetilmeli, gerekirse öde-
me süreleri uzatılmalıdır. Doğal-
gaz, elektrik ve su faturaları hane 
halklarımız, çiftçilerimiz ve üreti-

cilerimiz için 6 ay ertelenmeli ve 
6.ay sonunda 18 aylık taksitlendir-
me imkanı verilmelidir. Bu neden-
le nakit akışı bozulacak; elektrik ve 
doğalgaz dağıtım şirketlerine ilgili 
bankalarca kısa vadeli ve makul 
faizli kredi kullandırmalıdır. Ayrı-
ca, üretiminde enerji girdi maliyeti 
yüksek yer tutan ve halihazırda 
ödeyemediği faturaları sebebiyle 
sıkıntı yaşayan sanayicilerimize de 
borç erteleme ve taksitlendirme 
imkanı sunulmalıdır. İktisadi yan-
sımaları hakkında tüm dünyada 
derin endişelerin hâkim olduğu bu 
süreçte, faaliyetlerini durdurmak 
zorunda kalan veya gelirleri önem-
li ölçüde azalan birçok işverenimiz 
kira yardımına ihtiyaç duymakta-
dır. Sorun yaşayan işverenlerimiz 
için 6 ay boyunca kira ödemeleri-
nin üçte biri oranında kira desteği, 
üçte biri oranında ise kredi desteği 
sağlanmalıdır. Yaşanan süreç güç-
lü bir gıda ve tarım politikasının ne 
denli önemli olduğunu açıkça or-
taya koymuştur. Bu nedenle tüm 
çiftçilerimize ilave mazot ve gübre 
desteği sağlanmalı, stratejik tarım 
ürünlerinin üretimi teşvik edilme-
li, Ziraat Banka’sına olan borçları-
nın anapara ve faiz ödemeleri 6 ay 
süreyle ertelenmeli ve 6’ıncı ayın 
sonunda taksitlendirme imkanı 
sağlanmalıdır” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Angı Hüseyin Saydam Osman Seçgin Gökhan Tozoğlu Hasan Ekici

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının sona ermesi için yatsı ezanının ardından Konya 
genelinde bulunan tüm camilerde dua okunmaya devam ediyor. Uygulama vatandaşlar tarafından destek alıyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi al-
tına alan yeni tip koronavirüs salgı-
nın sona ermesi için yatsı ezanının 
ardından Konya genelinde bulunan 
tüm camilerde dua okunmaya de-
vam ediyor.  Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üze-
rinden yaptığı açıklamada yeni tip 
korona irüs salgınının son bulması 
için yatsı ezanı sonrasında cami-
lerde dua seslerinin yükseleceğini 
duyurmuştu. Önceki gün başlayan 
uygulama kapsamında, yatsı eza-
nı okunduktan sonra salgının son 
bulması ve hastaların şifaya kavuş-

ması için camilerden dua sesleri 
yükselmişti. Türkiye ve Konya ge-
nelinde yatsı ezanın ardından tüm 
camilerden yeni tip koronavirüs 
salgının sona ermesi için dualara 
devam ediliyor. Uygulamanın ikin-
ci bir emre kadar devam edeceği 
öğrenilirken, bazı vatandaşların 
evinin penceresine çıkarak camiler-
den yükselen dua seslerine ellerini 
semaya açıp dua ederek eşlik ettiği 
görüldü. 

VATANDAŞLARDAN
 DİYANET’E TEŞEKKÜR

İki gündür yatsı namazının ar-

dından Dünyayı ve Türkiye’yi etki-
si altına alan yeni tip korona virüs 
salgının sona ermesi için camilerde 
okunan dualar sebebi ile vatandaş-
lar sosyal medya hesaplarından 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilile-
rine #teşekkürlerdiyanet hastag 
çalışması ile teşekkürlerini iletti. 
Camilerin minarelerinden şu du-
alar yükseldi; Ey bu okuduğumuz 
ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. 
Sana sığındık. Kapına geldik. Elleri-
mizi semaya, dillerimizi duaya, gö-
nüllerimizi şefkat ve merhametine 

açtık. Peygamberlerin, mazlumla-
rın ve muhtaçların dualarına ica-
bet ettiğin gibi şu anda yaptığımız 
dualarımızı kabul eyle Allah’ım! 
Bizleri umduklarımıza nâil, kork-
tuklarımızdan emin eyle Allah’ım! 
Bütün dünyayı kuşatan salgın has-
talık karşısında bizlere inâyetini lut-
feyle Allah’ım. Gazabından rızana, 
azabından affına sığınıyoruz. Bizleri 
muhafaza eyle Allah’ım! Şu anda 
huzurunda ellerini açarak âmin di-
yen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz 
eyle Allah’ım! Her daim mağdurla-
rın, mazlumların, gariplerin yanın-

da yer almış; çaresizlere kucak aç-
mış necip milletimizden rahmetini 
esirgeme Allah’ım! İlâhi Ya Rabbi! 
Hastalarımıza şifa, dertlilerimize 
deva, borçlularımıza kolaylıklar na-
sib eyle Allah’ım! Ya Rabbi! Devle-
timizi, milletimizi, İslam beldelerini 
ve bütün insanlığı her türlü afetler-
den, musibetlerden, kötülüklerden, 
salgın hastalıklardan muhafaza 
eyle Allah’ım! İlâhi Ya Rabbi! Zor 
günlerden geçiyoruz. 

Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim eyle Allah’ım! Ya Rab! 
Bu zor zamanlarda, büyük bir özve-

ri ile gece gündüz demeden çalışan 
başta sağlık görevlilerimiz olmak 
üzere tüm çalışanlarımıza yardım 
eyle Allah’ım. 

Bizlere taşıyamayacağımız ağır 
yükler yükleme Allah’ım! Ya Rab-
bi! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, 
musibetler karşısında bilincimizi 
ve direncimizi artır, bizlere sabır ve 
metanet ver Allah’ım! İlâhi Ya Rab-
bi! Dünyada ve ahirette, mahşer 
gününde mahcup ve mahzun ol-
maktan cümlemizi muhafaza eyle 
Allah’ım!”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Camilerden dualar yükseliyor
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
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Hüyük’te minibüsle otomobil çarpıştı, Karaman’da tekeri patlayan ambulans yoldan çıkıp beton bariyerlere çarptıktan 
sonra devrildi, Aksaray’da ise tomruk yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi

Dikkatsizlik kaza,
kaza ölüm getirdi

Trafik kazalarının ardı arkası 
kesilmiyor. Konya, Karaman ve Ak-
saray’da meydana gelen 3 ayrı tra-
fik kazasında 1 kişi hayatını kaybe-
derken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar 
çeşitli hastanelere kaldırılarak teda-
vi altına alınırken, kazalardan dola-
yı yollarda ulaşım bir süre kontrollü 
olarak sağlanabildi. 

MİNİBÜSLE OTOMOBİL
ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Hüyük ilçesinde, minibüs ile 
otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi 
öldü, 3 kişi yaralandı. Hasan K. ida-
resindeki 42 TF 809 plakalı mini-
büs, İmrenler Mahallesi kavşağında 
Oktay Ö. yönetimindeki 42 YH 022 
plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 
sürücüler ile araçlardaki Ahmet 
Öztaş ve Abdurrahman D. yaralan-
dı. 112 Acil Servis ekiplerince Bey-
şehir Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan Ahmet Öztaş, burada 
yapılan müdahaleye rağmen kurta-
rılamadı.

TEKERİ PATLAYAN
AMBULANS DEVRİLDİ

Karaman’da ön tekerinin pat-
laması sonucu kontrolden çıkan 

ambulans, beton bariyere çarptık-
tan sonra fabrika bahçesine girerek 
devrildi. Kazada ambulansta bu-
lunan 3 sağlık görevlisi yaralandı. 
Kaza, gece saat 01.00 sıralarında 
Karaman-Ereğli Karayolunun 7. 
kilometresinde meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, E.T. yönetiminde-
ki 70 AAJ 236 plakalı ambulans, 
seyir halindeyken sağ ön tekerinin 
patlaması sonucu biranda kontrol-
den çıktı. Ambulans daha sonra yol 
kenarındaki beton bariyere çarpıp 
tel örgüyü aşarak fabrikanın bah-

çesine devrildi. Kazayı gören fabri-
ka çalışanları durumu hemen 112 
Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Devrilen ambulanstan 
işçilerin yardımıyla çıkarılan sürücü 
ve sağlık görevlisi B.U ve M.Ç., am-
bulanslarla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alınırken, sağlık durumlarının iyi ol-
duğu öğrenildi. Kazada ambulansın 
patlayan sağ ön tekeri ise yerinden 
koparak yol kenarına fırladı. Polis, 
olay yerinde inceleme yaparken, 

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOMRUK YÜKLÜ KAMYON 

DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Aksaray’da tomruk yüklü kam-

yonun yola derilmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında sürücü 
yaralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir 
kara yolu 6. kilometresi Ihlara Yol 
Kavşağı’nda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Aksaray yönüne 
gelen Mehmet S. (60) idaresindeki 
38 TN 149 plakalı tomruk yüklü 
kamyon, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yolun kenarına devrildi. Kazada 
kamyon sürücüsü yaralanırken 
yoldan geçen diğer sürücüler ta-
rafından 112 Acil Çağrı Merkezine 
ihbarda bulunuldu. Olay yerine po-
lis ekipleri yolda güvenlik önlemi 
alırken, 112 acil yardım ekipleri 
yaralı kamyon sürücüsüne ilk mü-
dahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambu-
lansla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servi-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
n İHA- AA

Arkadaşını vuran genç kız 
ve 2 arkadaşı yakalandı

Aksaray’da pompalı tüfekle 
erkek arkadaşını vuran genç kız 
ve 2 arkadaşı yakalandı.

Olay, 23 Mart saat 20.00 sıra-
larında Sanayi Sitesinde bulunan 
oto tamirci dükkanı önünde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Kürşat 
Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra 
A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında 
alacak verecek meselesi yüzün-
den tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kısa sürede kav-
gaya dönüşmesi üzerine Büşra 
A. olay yerine geldiği otomobilin 
içinde bulunan pompalı tüfeği 
alarak Kürşat Y.’ye 2 el ateş etti. 
Kafasından ve boyun bölgesinden 
yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde 
yere yığılırken Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Acil Servisine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kürşat Y.’nin hayati 
tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KÖY YOLUNDAKİ İNŞAATA 
DÜZENLENEN OPERASYONLA 

YAKALANDILAR
Şüphelileri yakalamak için 

operasyon düzenleyen Aksaray 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besi ekipleri şahısların kaçtığı oto-
mobili Paşacık Mahallesi Makas 
Kavşağı’nda terk edilmiş halde 
buldu. Bunun üzerine güvenlik 
kameralarını inceleyerek takip 
başlatan polis şüphelilerin adre-
sini tespit etti. Şüphelilerin Aksa-
ray merkeze bağlı Gücünkaya köy 
yolu üzerinde bulunan bir inşaatta 
olduğunu belirleyen polis ekipleri 
gece gerçekleştirdikleri operas-
yonla Büşra A., Gökhan Ç. ve 
İsmail G. (40) isimli 3 şahsı yaka-
layarak gözaltına aldı. Zanlılar sor-
gularının ardından bugün korona 
virüsüne karşı alınan önlemler 
kapsamında maskelerle Aksaray 
Adliyesine sevk edildi. n İHA

Akşehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon
Akşehir ilçesinde uyuşturucu madde 

sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emni-

yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma-
lar kapsamında ilçeye uyuşturucu madde 
getirerek satışını yapacakları belirlenen 2 
kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki 
takibin ardından A.E. (20) ile S.K’den (29) 
uyuşturucu almaya gelen B.K.Y.’nin (20) 
uyuşturucuyu satın almasının ardından 3 
şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar 
üzerinde arama yapan ekipler 3 gram eroin 
maddesi ele geçirdi. İfadesi alınan B.K.Y. 
serbest bırakılırken, 2 şüpheli işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. n İHA

İşçilerin taşıdığı demir, 
tellere temas etti: 3 yaralı

Elektrik akımına kapılan 
genç hayatını kaybetti

Ereğli ilçesindeki bir iş yerinde işçi-
lerin taşıdığı demir iskele yüksek gelirim 
hattının geçtiği tellere temas etmesi so-
nucu 3 kişi akıma kapılarak yaralandı. 
Olay, Konya Adana Karayolu üzeri sanayi 
kavşağı civarında bulunan bir depo önün-
de meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, 
Şerafettin Ş’ye ait hububat deposu önün-
de çalışan Emre K., Kadir K. ve Yaşar A., 
demir iskeleyi sürüyerek götürdüğü sıra-
da iskelenin üst tarafının yüksek gerilirim 
tellerine temas etmesi sonucu üç çalışan 
akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tara-
fından yaralılara ilk müdahalenin ardın-
dan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Kulu ilçesinde banyoda elektrik akı-
mına kapılan genç hayatını kaybetti. 
Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Me-
zarlığı yanı Pazar Yolu Sokağında mey-
dana geldi. İddiaya göre, evlerinde duş 
almakta olan 19 yaşındaki Soner Arı-
gümüş, banyodan çıkmakta gecikince 
yakınları banyoyu kontrol etti. Soner’i 
yerde yatıyor vaziyette gören yakınları 
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yar-
dım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık 
ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan So-
ner Arıgümüş kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Yakınları, Soner Arıgümüş’ün 
banyoda şofbenden meydana gelen 
elektrik akımına kapıldığı şeklinde be-
yanda bulunurken, olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

1 ÖLÜ 

7 YARALI
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TÜMOSAN’dan üretime 
ara verilmesi kararı!

Çarşı ve mahalle 
bekçileri göreve başladı

TÜMOSAN Motor ve Traktör 
Sanayi AŞ (TÜMOSAN), korona-
virüs etkilerini azaltmaya yönelik 
alınan önlemler çerçevesinde, 
Konya Fabrikası’nda yapılan üreti-
me 25 Mart-30 Mart tarihleri ara-
sında ara verilmesinin kararlaştı-
rıldığını duyurdu. TÜMOSAN’ın 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’n-
da (KAP) yer alan açıklamasında 
şunlar kaydedildi: “Tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs et-

kilerini azaltmaya yönelik alınan 
önlemler çerçevesinde, Konya 
Fabrikamızda yapılan üretime 25 
Mart-30 Mart tarihleri arasında 
ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Fabrikamız 31 Mart tarihinde 
aksi bir karar ve/veya zorlayıcı 
bir neden yoksa normal çalışma 
disiplinine geri dönecektir. İzin 
süresinin uzaması halinde KAP’ta 
tüm yatırımcılarımıza duyuru ya-
pılacaktır.” n AA

Seydişehir ilçesinde yeni ata-
nan 12 çarşı ve mahalle bekçisi 
göreve başladı. 

Seydişehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğünde göreve başlayan   12 
çarşı ve mahalle bekçisi,  Emniyet 

Müdürü Kasım Özdemir’i maka-
mında ziyaret etti.  Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, 
“Aramıza hoş geldiniz, yeni gö-
revlerinizde başarılar diliyorum.” 
dedi. n AA

‘Hayvanseverlerin aklı sokakta kalmasın’

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki büyükler, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlattığı projeyle hayat tecrübelerini ve eski Konya’yı anlatacak

Büyükler anlatacak,
eski Konya anılacak

Konya Büyükşehir Belediye-
si, koronavirüs tehdidi nedeniyle 
evden dışarı çıkamayan 65 yaş ve 
üzerindeki büyüklerimizin tecrübe 
ve hatıralarının aktarılması ama-
cıyla sosyal medya hesaplarından 
“Sen #Evdekal Bize Eski Konya’yı 
Anlat” sloganıyla video paylaşım 
projesi başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal medya üzerinden “Bize Eski 
Konya’yı Anlat” isimli bir çalışma 
başlattı. Koronavirüs tehdidi ne-
deniyle evden dışarı çıkamayan 65 
yaş ve üzerindeki büyüklerimizin 
tecrübe ve hatıralarının toplumun 
tamamına aktarılması amacıyla 
başlatılan kampanya, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi sosyal medya 
hesaplarından, “Sen #Evdekal 
Bize Eski Konya’yı Anlat” sloganıy-
la duyuruldu. Bu zor zamanlarda 
özellikle büyüklerimizin değerinin 
daha da anlaşılması, onlara gös-
terilen saygının hissettirilmesi ve 

dışarı çıkmadan bütün ev halkının 
evlerde birlikte huzurla yaşaması-
na katkı sağlamayı amaçlayan ça-
lışmada, büyüklerin evde anlattığı 
eski Konya’ya dair anılar ev halkı 

tarafından kayıt altına alınarak 0 
534 626 84 12 numaralı whatsapp 
hattından Büyükşehir Belediye-
si’ne ulaştırılıyor. Video gönderen-
lere sürpriz hediyelerin de olduğu 

proje kapsamında gelen videolar, 
yine Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal medya hesaplarından pay-
laşılacak.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, Koronavi-
rüs (Covid19) salgınından sonra 
hem dışarı çıkan insan sayısının 
azalması hem de hayvanseverlerin 
yeterince yardım edememesi dola-
yısıyla yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için de seferber 
oldu. 

Tüm yıl boyunca sürekli olarak 
beslenme odaklarına mama ve su 
bırakan Meram Belediyesi ekiple-
ri, sokak hayvanlarının da bu zorlu 
süreçte zorluk yaşamamaları adına 

hem bırakılan mama miktarını ar-
tırdı hem de sıklaştırdı.

Meram’ın insanından toprağı-
na, ağacından sokak hayvanları-
na, çiçeğinden binasına kadar her 
şeyiyle kendilerine Allah’ın birer 
emaneti olarak gördüklerinin al-
tını çizen Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, “Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında evde kal 
çağrısıne uyan Meramlı hemşeh-
rilerimizin aklı sahipsiz hayvanla-
rımızda kalmasın. İlçemizdeki kedi 

köpek beslenme odaklarına dostla-
rımız için mama ve su takviyeleri-
ni düzenli olarak yapmaya devam 
ediyoruz” diye konuştu. 

Meram’ın çeşitli bölgelerin-
de köpekler için 20 kediler içinse 
24 beslenme odağı ve 5 kedi evi 
bulunduğunu hatırlatan Başkan 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Virüs insanından doğasına kadar 
tüm dünyayı etkiledi. Bu olumsuz 
etkiden sokak hayvanları da na-
sibini aldı. Havaların ısınmasına 

rağmen yiyecek bulmakta zorlan-
dıkları bu günlerde biz onların da 
yanında olmaya gayret gösteriyo-
ruz. 

Bu günler geçtiğinde ve insa-
nımızın evde kalma zorunluluğu 
bitip dışarı gönül rahatlığıyla çık-
tığında sokaktaki dostlarıyla yeni-
den buluşabilsinler diye beslenme 
odaklarına artık daha sık ve daha 
fazla mama bırakıyoruz. Kimsenin 
gözü ne arkada ne sokakta kalsın.”
n HABER MERKEZİ

Şu sıralar dünyanın, hatta hatta 
ülkemizin karşı karşıya olduğu bir 
virüs var. 

Bu virüs yüzünden dersler uzak-
tan verilmeye başladı, cemaatle na-
maz kılınamamaya başlandı, Müslü-
manların haftalık bayram günü olan 
Cuma gününde hutbeleri dinleyeme-
meye başlandı… 

Yani görüyorsunuz, küçücük bir 

virüs bazen insanları çok zor duru-
ma düşürebiliyor.

Bu virüs aslında biz insanlara 
el yıkamamız gerektiğini hatırlatı-
yor. Belki günde sadece tuvaletlerden 
sonra yaptığımız bir işi Korona, yarım 
saatte bir yapmamız gerektiğini gös-
terdi resmen. 

Yani bu Korona aslında bize “te-
miz olun” mesajını veriyor.

Haberlerde, küçük kardeşlerimi-
ze -yanlış hatırlamıyorsam-bu Ko-
rona’nın nasıl anlatılması gerektiğini 
görmüştüm. Bir kaba su dolduruyo-
ruz. Suyun üzerine kum serpiyoruz. 
Parmağınızı bu suya doğru koydu-
ğunuzda hiçbir şey olmuyor. Ancak 

parmağınızı zeytinyağına batırıp suya 
koyduğunuzda kumlar parmağınız-
dan bir yıldız işareti gibi çekiliyor. 
Yani Koronavirüsü buna benzetebili-
riz. Yalnız şimdiden söyleyeyim; ben 
bunu hiç denemedim. Haberde hatır-
ladıklarımı buraya yazıyorum.

Rabbim(c.c.) “Ol!” deyince olu-
veriyor değil mi?

O halde Rabbim(c.c.) “Ol!” de-
medikçe biz bu virüsten kurtulama-
yacağız. Bakın, bu virüs bizlere sabrı 
da öğretiyormuş.

Yaratılanların hepsi zaten neden 
yüce 99 ismi olan, her türlü noksan-
lıktan uzak olan Allah’ın(c.c.) emrin-
den çıksın ki?

KORUNAMAYA

haber@konyayenigun.com
M. FAHRİ ALTINOK

Koyuncu Grup’tan sağlık çalışanlarına özel indirimler
Dünyamızı ve ülkemizi derin-

den sarsan korona virüs salgını ile 
mücadelede en ağır yükü sağlık 
çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz 
ve hayatın devamlılığı için çalışan 
vatandaşlarımız yükleniyorlar. Sağ-
lık çalışanlarımızın bu mücadelede-
ki yerleri ise apayrı. Hem hastalığın 
bulaşma riski yüksek hem de hayat 

kurtarmak gibi kutsal görevleri var. 
Bu zorlu dönemde sağlık çalışan-
larının hayatlarını bir nebze olsun 
kolaylaştırmak isteyen Koyuncu 
Grup, faaliyet göstermekte olduğu 
akaryakıt ve otomotiv sektörlerinde 
sağlık çalışanları için özel indirimler 
başlattı. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Koyuncu Grup İcra Kurulu 

Başkanı İbrahim Koyuncu, sağ-
lık çalışanlarına özel, belirledikleri 
akaryakıt istasyonlarında LPG hariç 
akaryakıt alımlarında yüzde 4, Fiat 
servis hizmetlerinde ise işçilikte 
yüzde 50 indirim gerçekleştirme-
ye başladıklarını söyledi. Bu zorlu 
dönemde elinden gelen herkesin 
hayatı kolaylaştıracak adımlar at-

masının güzel bir vatanseverlik ör-
neği olacağını dile getiren İbrahim 
Koyuncu şöyle devam etti: “Her 
gün hastalık bulaşma riski içerisin-
de görevlerini yerine getiren sağlık 
çalışanlarını ve diğer görevlileri-
mizi düşündükçe içimiz ürperiyor. 
Bazıları ailesini, dostlarını riske at-
mamak için evine dahi gitmiyorlar. 

Salgının yayılmaya başladığı gün-
den beri şirketlerimizde ve tesisle-
rimizde gereken önlemleri almaya, 
vatandaşlarımıza pek çok konuda 
yardımcı olmaya başlamıştık. Şim-
di de imkanlar dahilinde yeni uygu-
lamaları hayata geçiriyoruz. Sağlık 
çalışanlarımız çalıştıkları kuruma 
ait kimlik belgeleri ile Eski Sanayi 

ve Ankara Yolu Shell istasyonları-
mızdan LPG hariç akaryakıt alımla-
rında 15 Nisan’a kadar yüzde 4 in-
dirimden faydalanabilirler. Benzer 
şekilde Koyuncu Fiat şirketimizin 
servis işçilik hizmetlerinden de 30 
Nisan’a kadar yüzde 50 indirimle 
yararlanabilirler.” 
n HABER MERKEZİ
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  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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İnsanlık bugüne kadar deprem, 
kasırga, çığ, toprak kayması, sel 
baskını, yangın, salgın hastalık, çe-
kirge istilası gibi birçok felâket ya-
şamıştır. İnsanlık tarihinin her dö-
neminde salgın hastalıklar zaman 
zaman görülmüş büyük olaylara ve 
çok büyük canlı (insan, hayvan vs.) 
kayıplarına neden olmuştur. Mikro-
organizmaların insanlığın bireysel, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik 
alanlarına gösterdiği etkiler tah-
minlerimizin çok ötesindedir. Antik 
dönemlerden bu yana insanlığın 
mücadele etmek zorunda kaldığı 
salgın hastalıklardan en çok etki 
edenler arasında ise veba, tifo, kole-
ra, tifüs, çiçek, ebola, sıtma ve grip 
gelmektedir. Tarihte salgın hasta-
lıklar kuraklık, açlık ve savaş gibi 
birçok  sebebe dayanmaktadır. Yer-
yüzünde yaşamış bazı devletlerin 
ordularının aralarında yaptıkları sa-
vaşlarda ortaya çıkan sağlık sorun-
ları ve salgınlar nedeniyle orduları 
sağlıklı ve güçlü olanlar varlıklarını 
sürdürürken, orduları zayıf olanlar 
içinde bulundukları diğer şartların 
da etkisiyle, tarih sahnesinden si-
linmişlerdir.  Salgın esnasında bağı-
şıklığı, dayanıklılığı güçlü olanların 
hastalık karşısında sağ kalmaları 
gibi. Savaş ortamlarının getirdiği 
en büyük olumsuzluklardan biri 
olan salgın hastalıklar, savaşanların 
gücünü etkileyerek, askeri hare-
katların ve savaşların son bulma-
sına neden olmuştur. Salgınların 
devletlerin yıkılması, toplumların 
perişan olmaları veya göç etmeleri 
gibi etkileri olmuştur. Ortaçağ bo-
yunca Avrupa’da insanlar bulaşıcı 
hastalıkların oluşturduğu salgınlarla 
mücadele ettiler.  Salgınlar, nüfus 
kaybı yanında ekonomik ve sosyal 
açıdan toplumda büyük bir tahri-
bata neden olmuştur. Bulaşıcılık 
ve bulaşıcılığın önlenmesi fikrinin 
gelişmesi, toplum sağlığı alanında 
yeni politikaların oluşturulması ve 
bakım hizmetleri veren kurumların 

açılması yanında koruyucu sağlık 
hizmetlerinin gelişmesine yönelik 
adımların atılmasına da ön ayak ol-
muştur. 1350’lerde Avrupa’yı vuran 
veba, nüfusun yüzde 3’ünü öldüren 
çok büyük bir salgındı.

Avrupa’nın bu çağdaki durumu, 
etkisini 18. yüzyıla kadar sürdüre-
cek olan ekonomik ve sosyal du-
raksamalara yol açmış bu dönemde 
60 milyonluk bir nüfus azalmasına 
neden olmuştur. Hastalığın engel-
lenmesi amacıyla kısıtlanan, bazı 
zamanda yasaklanan insan ve mal 
hareketleri sonucunda ticaret tü-
müyle durma noktasına gelince, 
Avrupalı tüccarlar dünyanın başka 
yerlerinde yeni müşteriler aramaya 
yönelmiş yeni pazarlar ve tüketiciler 
aramaya başlamışlardır. Bu ekono-
mik arayışla kendilerine sömürgeler 
edinmişlerdir.  Salgınların görül-
düğü ülkelerde ulusal sınırların 
oluşması ve kendi vatandaşlarının 
korunması düşüncesi ön plana çık-
mıştır. Bu salgınlara karşı korunma  
fikri merkezî önlemler alınmasını 
sağlamış olup koruyucu sağlık dü-
şüncesinin ve bu konuda verilecek 
hizmetlerin yapılanmasına da öncü-
lük etmiştir. 

Salgınların görüldüğü ülkelerde 
zorunlu uygulanan sağlık önlemleri, 
hastaların tecrit edilmesi ve karan-
tina örgütlerinin kurulması 14. yüz-
yılda veba salgınları ile başlamıştır. 
Avrupa’da ekonomik ve sosyal ha-
yatın tümüyle duraklamasına yol 
açan veba, en önemli olumlu kat-
kısını başta tıp bilimi olmak üzere, 
canlılarla ilgilenen bilimlerin geliş-
mesine de sebep olmuştur(Salgın 
ve Kent: 1347 Veba Salgınının Av-
rupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik 
Sonuçları 12 (Nisan 2014) 60-87). 
Salgın hastalıklar sonrası işlerini 
yaptırmak için insanları çalıştırmak 
daha pahalı hale geldiğinden, iş 

sahipleri işçilerin ye-
rine geçecek iş gücü 
tasarruflu teknolojilere 
yatırım yapmaya baş-
ladı. Sanayileşmenin, 
insanın yerini maki-
nelerin almasının önü 
böylece açılmış oldu. 
Bu sebeple salgının 
Avrupa emperyalizmini 
cesaretlendiği görüşü 
hâkimdir.

Hızla yayılan veba, hastalardan 
ya da hasta olmasından şüphe du-
yulan kişilerden en kısa zamanda 
uzaklaşılmasını zorunlu kılarken, 
vebalı yerleşim birimleri tecrit, 
hatta bazen yok edildiler. Bazı du-
rumlarda sağ kalan hasta yakınla-
rının, din adamlarının, hekimlerin 
hastalardan kaçmalarının ahlaki 
değerlerde yarattığı değişiklikler, 
yerleşik kuralların ve o zamana ka-
dar toplumda saygın bir yeri olan 
kurumların itibarını sarsarak önemli 
sosyal etkiler doğurmuştur. Tarihte 
görülen bu olumsuzlukları değer-
lendirdiğimizde bu gün fedakarca 
çalışan sağlıkçılarımızın alkışlarla 
desteklenmesi sosyal açıdan da ne 
kadar büyük önem taşımakta oldu-
ğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Tarihi süreçte bilimsel geliş-
meler doğaya ve topluma zarar 
veren bazı faaliyetleri de yaparak 
ekolojik dengeyi de bozan ortam-
lar oluşturdular. Amerika kıtasının 
15. yüzyılda sömürgeciler tarafın-
dan getirilen hastalıklar nedeniyle 
pek çok insanın ölümüne sebep 
olmuştur. Çiçek hastalığı araların-
da en fazla can kaybına yol açan 
etkendi. Diğer ölümcül hastalıklar 
arasında ise hıyarcıklı veba (bubo-
nik veba), sıtma, humma ve kolera 
idi. University College London’daki 
bilim insanlarının yaptığı araştırma, 
yalnızca o yüzyıl içinde, o dönem 

dünya nüfusunun yüz-
de 10’una denk gelen 
bölge nüfusunun 60 
milyondan 5-6 milyona 
düştüğü belirtilmek-
tedir.Bu ölümlerin so-
nucunda hayatta kalan 
az sayıda insan, elde 
kalan arazileri yeterince 
işleyemediği için çok 
büyük alanlar ormana 
veya çayıra dönüştüğü 

ve dünyanın ikliminin değiştiği ile-
ri sürülmektedir. Tahmini 560 bin 
kilometre kare alan, yani neredey-
se Kenya büyüklüğünde bir yer bu 
yönde değişti.

Bitki ve ağaçlardaki bu muaz-
zam büyüme, karbondioksit sevi-
yesinde azalma sağlayıp dünyanın 
geniş bölgelerinde sıcaklığın düş-
mesine sebep oldu.

Bilim insanları, volkanik pat-
lamalar ve güneş aktivitelerinin 
azalmasıyla beraber bu olayın da, 
dünyanın pek çok yerinde sıcaklığın 
düştüğü ‘’Küçük Buz Çağı’’ adı ve-
rilen dönemin başlamasına neden 
olduğuna inanıyor.

Bugün, zaman zaman doğada 
görülen felaketler küresel ısınma, 
hava  ve çevre kirliliği gibi tehditlerle 
karşı karşıya kalmıştır. 

Tarihi kaynaklara göre yirminci 
yüzyıldan önce, salgın hastalıklar 
nedeni ile ölenlerin oranının, savaş-
larda yaralanma nedeni ile ölenlere 
oranla çok daha fazla olduğu belir-
tilmektedir. Savaşlarda bile ölenle-
rin sayı itibarı ile topla tüfekle değil, 
mikroplardan ileri geldiği kayıt edil-
miştir. 

Mikropların keşfinden sonra 
insanlık tarafından birçok savunma 
metodu geliştirilmesine rağmen 
salgın hastalıklar özellikle insan 
immün sisteminin zayıflamasına 
neden olan, hijyen, yaşam koşulları 

gibi sosyal durumların kötüleştiği 
dönemlerde insanlık için tehdit ol-
maya devam etmektedirler.

Virüslerin ve bakterilerin ener-
jisi ve insanların bağışıklık sistemi 
üzerine kurulmuş olup son yıllarda 
devletlerin bunca tedbir almalarına 
rağmen bu ajanların hastalık yap-
ma ve yayılma hızı değişen doğada 
ve havası kirlenen şehirlerde çok 
sayıda ölümlere neden  olmakta 
olduğu görülmektedir.  Son görü-
len salgının da havası çok kirli olan 
şehirlerde daha çok etkili olduğu 
belirtilmektedir.

20. yüzyılın başlarında ve gü-
nümüzde, askeri birliklerin imkan-
larının artması nedeni ile hijyen ve 
salgın hastalıkların kontrolü konu-
sundaki gelişmeler, orduda salgın 
ve bulaşıcı hastalıkların kontrol 
altına alınmasında önemli rol oyna-
mıştır. Salgın durumlarında ordu-
nun halkın sağlığı için görev aldığı 
bile görülmektedir.

Ebola, SARS ve son olarak da 
Wuhan corona virüsünün tamamı, 
omurgalı hayvanlardan insanlara 
geçen zoonotik virüsler kaynaklıdır. 
Bu güne kadar  Ebola salgını sıra-
sında Batı Afrika’da görüldü. Gine, 
Liberya ve Sierra Leone’de alınan 
yerel önlemlerin yetersiz kalması 
üzerine virüs de yayıldı. Ebola nede-
niyle Batı Afrika’da 11 bin 310 kişi 
hayatını kaybetti..

Son dönemde ilk defa Çin’de 
görülen korona virüsünün ( Covid 
19) kaynağının Wuhan’daki can-
lı hayvan ve bir et pazarı olduğu 
söylenmektedir. Yapılan ilk tes-
pitlerde virüsün canlı yılanlardan 
geçmiş olabileceği belirtilmektedir. 
Günümüzde ortaya çıkan her dört 
hastalıktan üçü, zoonotik rahatsız-
lıklardır. Salgının durdurulmasında 
birincil sorumlu olarak virüsün or-
taya çıktığı ülke Çin gösterilmekte-

dir. Bu ülkenin, virüsün yayılmasını 
kontrol altına almayı başaramaması 
nedeniyle tüm dünya tehlike altın-
da kalmıştır. Koronavirüs solunum 
yollarını etkileyen ve çok hızlı ya-
yılan bir virüstür. Koronavirüs bir-
çok insanın ölümüne ve ülkelerin 
ekonomilerinde sıkıntılara neden 
olmuştur. Bütün bu can kaybı ve 
sıkıntıların yaşanması yanında gü-
nümüzde ülkelerin ekonomik geliş-
mesi salgınlara karşı mücadelede 
bazı olumlu yönde etkisi de görül-
müştür(Çin gibi bir ülkenin bir hafta 
içerisinde 1000 yataklı hastane inşa 
etmesi gibi). 

Çin’de ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
Covid 19 sebebiyle bu güne kadar 
en çok ölüm ve vaka İtalya, Çin, 
İran, İspanya, Almanya ve Fransa 
gibi ülkelerde görülmüştür. Dünya 
üzerinde 6 kıtada 196 ülkeye ya-
yılan virüs, nedeni ile vaka sayıları 
artmaya devam etmektedir. Ölüm-
cül salgında vaka sayısı 372.563’e 
ulaşırken, toplam can kaybı ise 
164.381’e yükseldi(23.03.2020). 
Bu güne kadar (23.03.2020) Türki-
ye’de 37 ölüm ve 1529 vaka tespit 
edilmiştir. Temennimiz bir an önce 
alınan tedbirlerin etkilerinin kısa za-
manda görülerek salgın afetinden 
kurtulmamızdır. Kurtulmamız için 
uyarılara ve alınması gerekli tedbir-
lere uymalıyız. Can ve mal kaybın-
da insanın ihmâli gibi etkenleri de 
unutmamak gerekir. Allah Elçisi’nin 
(sas) “Deveni bağla, sonra Allah’a 
tevekkül et” (Tirmizî, “Kıyame”, 60) 
sözü prensibimiz olsa ümit ederim 
ki bu kayıplarımız azalacaktır. 

İlerde nedenlerini açıklayaca-
ğım nedenlerden dolayı “ Yetkililer 
Tarımda Yol Haritası”nı bölgesel 
olarak hazırlamalı ve acilen açıkla-
malıdırlar.

Koronavirüs salgınından Ülke-
miz ve Konya’mızın en az zayiatla 
atlatması ve sağlık dileklerimle hoş-
ça kalınız (Devam edecek).

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER (TARİHTE BAZI SALGIN HASTALIKLAR VE ETKİLERİ 3)

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Konya’da, çocuk yaşta elektrik akımına kapılan ve vücudunun yüzde 70’i yanan Gökhan Baran, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım eliyle yaklaşık 50 ameliyat olarak sağlığına kavuştu

Hayatı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la değişti!

Yalıhüyük’te yasağa 
uyum rekor düzeyde

Karapınar’da yasağa 
uymayan kişiye işlem 

Yalıhüyük ilçesinde, sokağa 
çıkma yasağına uyma aranının üst 
düzeyde olduğu belirtildi.

 Belediye Başkanı Hasan Ko-
çer, ilçede yasaklara azami dere-
cede uyan vatandaşlara teşekkür 
etti. Belediye olarak her zaman 

vatandaşların yanında olduklarını 
ifade eden Koçer, “Yasağa uyan 
hemşerilerimizin oranı yüzde 
99’un üstünde. Bu çok güzel bir 
oran. ‘Evinde Kal Yalıhüyük’ slo-
ganı ile çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.” dedi. n AA

Karapınar’da yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele kapsa-
mında evden çıkmaları kısıtlanan 
65 yaş ve üstü vatandaşlardan ya-
sağa uymayan 1 işiye işlem yapıldı. 
Denetimlerini sıklaştıran İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri,  65 yaş üze-
ri vatandaşların denetimi sırasında 

işyerini açan bir kişiye 789 lira para 
cezası uyguladı. İş yerini açan 70 
yaşındaki A.B. adlı vatandaşa, Ka-
rapınar’da ilk para cezası uygulandı. 
Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Akbaba, bizzat yer alıyor. 
Ceza İlçe Hıfzısıhha Kuruluna mu-
halefet suçundan kesildi. n AA

Çocuk yaşlarda geçirdiği kazada 
vücudunun yüzde 70’i yanan 28 
yaşındaki Gökhan Baran, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 
ameliyatın ardından yeniden yaşa-
ma sevinci kazandı.

Baran, 10 yaşındayken elekt-
rik akımına kapılarak konuşma 
yeteneğini kaybetti. Vücudundaki 
tahribat dolayısıyla okulu bırak-
mak zorunda kalan Baran, sokağa 
çıkmaktan utandı ve eve kapandı. 
Vücudunun yüzde 70’i yandıktan 
sonra maddi imkansızlık nedeniyle 
yüzeysel bir tedavi gören Baran’ın 
umudu, 2004 yılında bir progra-
ma katılmak üzere Konya’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz 
almasıyla yeşerdi. 

Baran, 2002 yılında yaşadığı 
kazanın ardından 2 yıl evden çı-
kamadığını söyledi. Bir çocuk için 
oldukça zorlu süreçlerden geçtiği-
ni anlatan Baran, 2 sene boyunca 
arkadaşlarıyla oynayamadığını ve 
okula devam edemediğini belirtti. 
Bu süreçte adeta hayata küstüğünü 
dile getiren Baran, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hayatın kötü yönlerini 
öğrenmiştim. Dışarıdaki çocukların 
benden farklı olduğunu gördükçe, 
‘bunun bir çaresi yok mu, bir teda-
visi yok mu’ diye sorgulamakla ge-
çiyordu günlerim. 2004 yılında Sa-
yın Cumhurbaşkanımız, Konya’ya 

bir okul açılışına geldiğinde, ilk 
Emine Erdoğan Hanımefendi beni 
gördü. Allah’ın yardımı oldu, ilahi 
bir güç yardım etti o gün bana. Ço-
cuk olduğum, Sayın Cumhurbaş-
kanımız da biraz uzun boylu oldu-
ğu için bacağından tuttum, ‘bana 
bakın, bana bakın’ diye seslendim. 
Kendisi de sağ olsun hemen eğildi, 
‘Ne oldu, ne istiyorsun?’ diye sordu. 
Ben de ‘Efendim beni tedavi ettirin. 
Ben böyle bir kaza geçirdim. Ailem 
tedavi yaptıramıyor.’ dedim. Kula-
ğıma eğildi, ‘Hepsini halledeceğiz. 
Sen hiç kafanı yorma. Geçecek 
inşallah.’ dedi. Eve gidip aileme 
söylediğimde hemen sonuç alaca-
ğımıza inanmadılar. Daha bir saat 
olmadan kapımız çalındı. Cumhur-
başkanımızın danışmanları, koru-

maları kapıdaydı. Bu şekilde tedavi 
sürecim başlamış oldu.” 
‘16 YILDIR TEDAVİMİ TAKİP EDİYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
tedavisiyle yakından ilgilendiğini 
vurgulayan Baran, Cumhurbaşka-
nının, bütün tedavisini üstlendiğini, 
onun talimatıyla Ankara Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinde yattığını 
ve 50’ye yakın ameliyat geçirdiği-
ni anlattı. Baran, “Bunlar çok zor, 
uzun saatler süren ama bir o ka-
dar da gerekli olan ameliyatlardı. 
O dönemde çene kaslarım yandığı 
için konuşamıyordum, gözlerim ka-
panmıyordu, kollarımı kullanamı-
yordum, boynum yapışıktı. Fazlalık 
gibi, sürüngen gibi yaşıyordum. 
Şimdi çok şükür iyiyim. Cumhur-
başkanımız 16 yıldır beni takip edi-

yor. Cumhurbaşkanımızı ‘manevi 
baba’ olarak görüyorum. Onunla 
gülen, onunla ağlayan, onunla 
hüzünlenen bir evladıyım. Cum-
hurbaşkanımız her Konya’ya gel-
diğinde durumumu soruyor, beni 
unutmuyor. Allah başımızdan eksik 
etmesin. Sadece ülkenin değil ayrı 
ayrı vatandaşların da sıkıntılarını 
düşünüyor. Dualarımda, kalbimde 
sürekli o var.” ifadelerini kullandı. 

‘EN BÜYÜK HAYALİ ERDOĞAN’I 
KÜLLİYE’DE ZİYARET ETMEK’
Baran, Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın talimatıyla KOSKİ Genel 
Müdürlüğünde işe başladığını, 
sonrasında evlendiğini ve iki ço-
cuk sahibi olduğunu belirterek, bu 
iyi niyet ve sahip çıkma sonucu 
hayata tutunabildiğini dile getirdi. 
Yaşama sıkı sıkı tutunmaya devam 
edeceğini söyleyen Baran, şunları 
kaydetti: “İnsanın başına ne gelirse 
gelsin, hiçbir şekilde mücadeleden 
vazgeçmemek lazım. Allah mutla-
ka bir kapı açıyor. Her insanın bir 
hikayesi var. Benim hikayem de 
bu. Hiç umudumu kaybetmedim. 
Zaten umudumu kaybetseydim, 
kendimi de kaybedeceğimi çok iyi 
biliyordum. Bir rüya gördüm. Cum-
hurbaşkanımızla Külliye’de görü-
şüyorduk. Şimdi tek hayalim Cum-
hurbaşkanımızı milletin evinde, 
Külliye’de ziyaret edip ona sarılıp 
teşekkür etmek.” n AA

Aksaray’da korona virüs tedbir 
ve önlemleri kapsamında UMKE 
ekibi yaşlı hastalara evde sağlık 
hizmeti veriyor. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve birçok ülkede ölümle-
re neden olan korona virüsüne kar-
şı Türkiye’de geniş çaplı tedbir ve 
önlemler alınırken, Aksaray’da bu 
tedbirler kapsamında Ulusal Me-
dikal Kurtarma (UMKE) ekibi yaşlı 
hastalara her türlü sağlık hizmetini 
evine giderek veriyor. İçişleri Ba-
kanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile 

kronik rahatsızlıklara sahip vatan-
daşların dışarı çıkmalarının kısıt-
lanmasının ardından alınan tedbir 
ve önlemler kapsamında bu hizme-
ti faaliyete geçiren UMKE ekipleri 
gece gündüz demeden yaşlı vatan-
daşların evlerine kadar gidiyor. 

Hemen her türlü sağlık hizme-
tini evde verebilecek tüm teçhizata 
sahip olan UMKE ekipleri çalışma-
ları kapsamında yaşlı vatandaşların 
evden çıkmasına karşıda önlem 
alarak etkin bir mücadele çalış-

masına imza atıyor. 81 yaşındaki 
babası Mustafa Kaya’yı sokağa çık-
ma sınırlaması nedeniyle hastane-
ye götüremediğini belirten Murat 
Kaya (36), “Babam 81 yaş üzeri 
olduğu için UMKE’den yardım iste-
dik ve pansumanı için geldiler sağ 
olsunlar. Korona virüsü nedeniyle 
dışarıya çıkartamadığımız için bu 
talepte bulunduk. Teşekkürler dev-
letimize. Devletimize Allah zeval 
vermesin. Sağ olsunlar geldiler” 
dedi. n İHA

UMKE ekibi yaşlıları evlerinde tedavi ediyor

Cihanbeyli’de Kovid-19’a karşı üst düzey tedbir
Cihanbeyli Belediye Başkanı 

Mehmet Kale, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Kovid-19 salgınına karşı 
halkın sağlığı ve güvenliği için gere-
ken her türlü çalışmayı üst düzeyde 
yaptıklarını belirtti. Dezenfeksiyon 
çalışmalarını aralıksız sürdürdükle-
rini ifade eden Kale, halkın yoğun 
olarak kullandığı alanları da sabunlu 
su ile yıkadıklarını kaydetti. Kale “İl-
çemiz genelinde 65 yaş ve üstü ile 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşları-
mızdan kendilerine yardımcı olacak 
kimsesi olmayanların sağlık başta 
olmak üzere temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için de görev başında-
yız.” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgınına karşı tüm 
Türkiye’de alınan tedbirler Cihan-
beyli’de de üst düzeyde uygulanıyor. 
Konuyla ilgili adeta seferberlik ilan 
eden belediye ekipleri, başta okul ve 
camiler olmak üzere, kamu kurum 
ve kuruluşlar ile belediyeye bağ-
lı binalar, sosyal tesisler ve halkın 
kalabalık bulunduğu alanlarda de-
zenfekte çalışması yaptı. Bunun ya-
nında ilçe meydanı ile cadde ve so-
kaklar sabunlu su ile yıkandı. Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri de koronavirüs 
salgını riskinin gündeme gelmesiyle 

fahiş fiyat girişimlerine karşı ilçe ge-
nelinde rutin olarak yürüttüğü işyeri 
denetimlerine daha da sıklaştırdı. 
Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı’nın 
genelgeleri uyarınca faaliyetlerine 
geçici süreyle ara verilen iş yerleri-
nin kapalılığı denetleniyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Cihanbeyli Belediye Başka-
nı Mehmet Kale, halkın sağlığı ve 
güvenliği için başlatılan çalışmaları 
kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. 
Koranavirüs salgınının Türkiye’de 

görülmeye başladığı ilk günden iti-
baren vatandaşların sağlığı için De-
zenfeksiyon Eylem Planı’nı hayata 
geçirdiklerini anlatan Başkan Kale 
“Vatandaşlarımızın sağlığı için her 
gün belirlenen bölgelerde vardiya-
lı olarak görev yapan ekiplerimiz 
temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. 
Ekonomik olarak da çeşitli tedbir-
ler aldık. Bu noktada belediyemizin 
kiracısı olan esnafımızın kira öde-
meleri 3 ay süreyle ertelendi. Ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında iş 

yerleri kapanan esnafımızdan, ka-
palı olunan süre boyunca kira bedeli 
alınmayacaktır. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından KOSKİ abo-
nelerinin suyunun hiçbir sebeple 
kesilmeyeceği açıklanmıştır. Bu 
süreçte hemşehrilerimden bireysel 
tedbirlerini aksatmamalarını, ‘sosyal 
mesafe’ başta olmak üzere kuralla-
ra özenle uymalarını rica ediyorum. 
Unutmayalım, koronavirüs alacağı-
nız tedbirlerden daha güçlü değil-
dir. Riskin önünü birlikte keseceğiz. 

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya 
davet ediyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 
sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlardan kendilerine yardım-
cı olacak kimsesi olmayanların sağlık 
başta olmak üzere temel ihtiyaçları-
nın karşılanması için gerekli tedbir-
leri de aldıklarını ifade eden Kale 
“Bu konuyla ilgili kaymakamımızın 
başkanlığında bir toplantı gerçekleş-
tirdik ve Vefa Grubu’nu oluşturduk. 

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kar-
şılamak için görev başındayız” diye 
konuştu.

Bu dönemde yaşanan dezen-
formasyona karşı da uyarılarda bu-
lunan Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, resmi kanallardan 
gelen bilgiler dışında ortaya atılan 
asılsız iddialara itibar edilmemesi-
ni istedi. Türkiye’nin koronavirüsle 
mücadele konusunda örnek bir çaba 
gösterdiğini ifade eden Kale “Hem-
şehrimiz, Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca başkanlığında oluş-
turulan Bilim Kurulumuzun tavsi-
ye kararları uyarınca tüm dünyaya 
örnek bir mücadele sergileniyor. 
İnanıyorum ki bu sıkıntılı günleri 
birlik ve beraberlikle, kurallara uya-
rak ve resmi makamlardan gelen 
tavsiyeleri hassasiyetle uygulayarak 
kısa zamanda atlatacağız. Ülkemi-
zin koronavirüse karşı gösterdiği bu 
kararlı mücadele dolayısıyla başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve hemşehrimiz, 
Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahret-
tin Koca olmak üzere, devletimizin 
tüm kademelerindeki görevlilere ve 
sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Korona Covid 19 virüsünün ülke-
mize gelişinden itibaren alınan tedbir-
ler içerisinde “Evde Kal” kampanyası 
ilgi çekiyor.

Bir zorunlu durum söz konusu 
değilse vatandaşların bu salgın be-
lasından korunmak için mutlaka bu 
kampanyaya uyması ve herkesin evde 
kalması son derece önemlidir. 

Bu salgın virüsü bir zincir olarak 
düşünürsek, evde kalmakla ve baş-
kasına teması kesmekle zinciri kırmış 
oluruz. Zira bu virüs zinciri, insanların 
birbiri ile olan teması ve ellerinin değ-
diği yere bir başkasının değmesi ile 
tamamlanmış oluyor. 

Evde kalmakla ve bu temasları ta-
mamen kesmekle zinciri kesmiş yani 
bu salgının daha fazla yayılmasının 
önüne geçmiş oluruz. 

Yetkililer ne kadar çırpınırsa çır-
pınsın alınan her türlü tedbire uyma-
makta direnen iki kesim var.

Bu kesimlerden birisi bu bela vi-
rüsü önemsiz gören grup, diğeri de 
cehalet içinde hareket eden gruptur.

Virüsün etkisini, nasıl yayıldığını 
bilmeden cahilce hareket eden grup 
içine, “tevekkül içinde hareket et-
mek gerekir, virüs de neymiş, nasıl 
olsa öleceğiz” gibi bir düşünce için-
de olan ve mensup olduğu dini bilme-
yen din cahillerini de katabiliriz.

Virüsü önemsiz görmekte inat 
eden bazı kişiler ise dünyadaki başka 
sebeplerle meydana gelen ölümleri 

öne çıkararak, bu virüsün bu kadar 
büyütülmemesi gerektiğini ifade 
ediyorlar.

Bu amaçla sosyal medyada 
bir yazı dolaştırarak, dünyada kanser-
den şu kadar, açlıktan bu kadar, kalp 
hastalıklarından, alkolden ve çeşitli 
sebeplerden şu kadar insan ölürken 
sadece 19 bin insanın öldüğü bu virü-
sün üzerinde niçin bu kadar duruluyor 
şeklinde kıyaslama yaparak, korona 
virüsünü önemsiz göstermeye çalışı-
yorlar.

Bu tür kıyaslamalar yaparak virü-
sü yani bu salgın hastalığı önemsiz 
göstermeye çalışanlar her şeyden 
önce şunu bilsinler ki kıyasladıkları 
diğer ölümlerin hiç biri bu virüs belası 
gibi bulaşıcı değildir.

Bu bela öyle bulaşıcı ve salgın ki 
tedbir alınmadığı takdirde bir kişi bir 
günde yüzlerce kişiye onların her biri 
de yine yüzlerce insana virüs bulaş-
tırabiliyor. Bir ülkede bir kişi tam bin 
yüz kişiye virüs bulaştırmış. Bu bin 
yüz kişinin her birinin de başka kişi-
lere bulaştırdığı muhakkaktır. Aynı 
oranda ölümler de artmaktadır. 

Yapılan istatislikler, tedbir alın-
mazsa bu salgından sadece Avru-
pa’da en az 3 milyon insanın öleceğini 
ortaya koymuştur. Tedbirsiz davranı-
lırsa tüm dünyada en az 500 milyon 
yani yarım milyar can kaybı yaşanaca-
ğı bu rakamın 1 milyara kadar çıkabi-
leceği belirlenmiş.

Onun için bu tür 
yazıları paylaşarak bu 
salgını küçümsemeye 
ve insanları tedbir-
sizliğe sevk etmeyin 
lütfen.

Kâbe’miz bu 
güne kadar hiç olma-
dığı şekilde boşuna 
mı kapatıldı? Cami-
lerimiz, Cumalara ve 
kandillere boşuna mı 
kapatıldı.

Allah öyle bir bela verdi ki tüm 
dünyayı kasıp kavuruyor. Bunca ted-
bire, bunca uğraşa, bunca çaba, gay-
ret ve mücadeleye, alınan bunca ön-
leme rağmen 3 ayda bu kadar insan 
ölmüşse bundan sonra ne olacağı ne 
kadar daha insan öleceği belli değil.

Ülkemizde daha yeni başladı. Git-
tikçe büyüyor ve her geçen gün vaka-
lar ve ölümler artıyor. Tüm dünyada 
da durum aynı şekilde… Italya’da her 
gün 700 - 800 kişi, İran’da 200 – 300 
kişi ölüyor. 

Ülkemizin de Allah korusun bu 
duruma düşmemesi için mutlaka ted-
bire ihtiyaç var. Tedbirlerin en önemli-
si de evde kalmaktır.

Unutmayalım bu salgın bir hasta-
lıktır. Üzerinde virüs olup olmadığını 
bilmediğimiz binlerce kişi aramızda 

dolaşıyor.
Bu mikrop, virüs taşı-

yan bir kişinin elinin değ-
diği istisnasız her yerden 
bulaşabiliyor. Bugüne ka-
dar dünyadaki 7,5 milyar 
insanın tamamını tehdit 
eden böyle bir felaket gö-
rülmedi.

Onun için bu tür yazı-
ları paylaşarak, zaten tedbir 
nedir bilmeyen insanımızı 

vurdumduymazlığa sevk etmeyelim. 
Olay ciddi… Salgın korkunç… 

 Bu salgının önemini bilmek için 
ülkemizde de illa binlerce kişinin öl-
mesi mi gerekiyor? 

Bu bela daha fazla yayılmadan 
herkesi uyarmaya ve tedbire sevk 
etmeye mecburuz. Hiç kimsenin bir 
başkasına virüs bulaştırma hakkı yok-
tur. Bu bir kul hakkıdır. İslâm dini in-
san sağlığını her şeyin üstünde tutar.

Bir kere daha yazıyorum. Tedbir-
siz davranarak başkasına virüs bulaş-
tırmak cinayete, kendisine bulaşmaya 
sebep olmak intihara teşebbüstür.

Bulaşıcı hastalık olduğu zaman 
nasıl davranmamız gerektiğini Allah’ın 
Rasûlü hadisleriyle ortaya koymuş-
tur. Efendimiz karantinayı emrediyor. 
İslâm önce tedbir almayı sonra tak-
dire rıza göstermeyi emreder. Ben 

tevekkül içinde hareket ediyorum diye 
tedbirsiz davrananlar büyük vebal al-
tındadır.

Öte yandan virüsün kaynağı şuy-
muş, buymuş. Onlar farklı konular. 
Virüsün kaynağı ne olursa olsun şu 
anda bir salgın hastalık halinde dün-
yayı kasıp kavuruyor. 

Onun için biz üzerimize düşen 
görevi yapmaktan sorumluyuz. Bizi 
aşan konulardan sorumlu değiliz. 
Herkes görevini yapmak zorunda… 
Bizim görevimiz şu anda tedbirli dav-
ranmaktır.

Söz konusu yazı, bu salgını önem-
siz göstererek değil de bu salgınla bir-
likte dünyadaki diğer her tür ölümlere 
dikkat çekerek yazılmış olsaydı bizde 
alkışlardık. Gerek savaşlar yoluyla ge-
rekse farklı türden ölümler zaten defa-
larca gündeme getiriliyor. Ama bugün 
tüm insanlığın başına bela olan bu 
virüsle savaşmak zorundayız. 

Gün devletimizin aldığı kararla-
ra uyma günüdür. Uymayan büyük 
günah işlemiş olur. Evde kalalım. 
Evde kalalım ki kendimizi ve çevre-
mizi felakete sürüklemeyelim. Yazımı, 
“Evde Kalmalıyız” başlıklı bir şiirimle 
tamamlıyorum. 

Bu arada, şiirimi besteleyen ve 
sazıyla sözüyle tam da şiirin ihtiva et-
tiği anlama uygun şekilde seslendiren 
Bayram Kabadayı kardeşime şükran-
larımı sunuyorum. Sağlıklı ve mutlu 
yarınlar efendim.

EVDE KALMALIYIZ
Geldi bize vahşi mikrop,
Soktu bizi sanki akrep,
Kullarına acı Yarab,
Mutlak evde kalmalıyız.

Hem kendin hem toplum için,
Sorma artık nasıl niçin,
Virüs geldi kaynağı Çin,
Mutlak evde kalmalıyız.

Gel mikrobu alıştırma
Evden çıkıp dolaştırma,
Herkeslere bulaştırma,
Mutlak evde kalmalıyız.

Büyük bela geldi çattı,
Tüm dünyaya ölüm kattı,
Dikkat eden rahat etti,
Mutlak evde kalmalıyız.

Tam tedbirli olmak için,
İnsan hakkı bilmek için,
Büyük sevap almak için,
Mutlak evde kalmalıyız.

Büyük, küçük dost, sırdaşlar,
Arkadaşlar, can yoldaşlar
Ülkemdeki tüm kardeşler,
Mutlak evde kalmalıyız.

Salih Sedat böyle dedi,
Korona yurduma geldi,
Haberler bağrımı deldi,
Mutlak evde kalmalıyız.
Salih Sedat Ersöz

EVDE KALMALIYIZ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Polise, ‘Yayan gidiyim,
dizlerim açılsın’ dedi

İçişleri Bakanlığının aldığı ko-
rona virüs tedbirleri kapsamında 
65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa 
çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de 
uygulanmaya devam ediyor. Ka-
raman’da yasağa rağmen dışarı 
çıkan yaşlı bir vatandaş kendisini 
evine bırakmak isteyen polislere, 
“Bırakın beni yayan gideyim, diz-
lerim açılsın” dedi.

Korona virüs salgınına karşı 
önlem olarak alınan 65 yaş üstü 
yaşlıların dışarı çıkma kısıtlaması-
na rağmen bazı vatandaşlar uya-
rıları dikkate almayarak sokağa 
çıkmaya devam ediyor. Bunun 
yanı sıra bankaların da kapılarında 
tedbir ve uyarıları umursamayan 
vatandaşlar çok yakın mesafe-
de kuyruklar oluşturuyor. Kara-
man’da da polis ekipleri, denetim-

ler yaparak vatandaşları uyarıyor. 
Sokağa çıkma yasağına rağmen 
dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarla 
kendilerini uyaran polisler arasın-
da zaman zaman ilginç diyaloglar 
da yaşanıyor. Polis ekiplerinin ikaz 
ettiği yaşlı bir vatandaş, “Bırakın 
beni yayan gideyim de dizlerim 
açılsın” demesine rağmen polis 
aracına bindirilerek evine bırakıl-
dı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
bütün ekipler de gün boyunca 65 
yaş ve üzerindeki yaşlıları evlerine 
girmeleri konusunda uyarırken, 
parklarda gezen gençlere ve ban-
ka kuyruklarındaki vatandaşlara 
yakın mesafeden kaçınıp dikkatli 
olmaları hususunda uyarılarda 
bulundu.
 n İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel iş birliğiyle başlatılan Şehir Hastaneleri Projesi 
kapsamında yapılan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Şehir Hastanesi’nde 
sona yaklaşılıyor

Karatay ilçesinde 412 bin 187 
metrekare alana sahip bin 250 
yataklı Konya Şehir Hastanesi-
nin önümüzdeki aylarda açılması 
planlanıyor. 

Hastanede başlangıçta 838 ya-
tak olan kapasite Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-
tıyla bin 250 yatak kapasitesine 
çıkarıldı ve çalışmalar buna göre 
planlandı.

YILLIK 2,5 MİLYON HASTAYA 
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK

Şehir Hastanesi hizmete baş-
ladığında yıllık yaklaşık 2,5 milyon 
hasta poliklinik hizmeti alabilecek. 
Hastane, en üst düzey ameliyatlar, 
özellikli birimlerin hizmetleriyle 
hem Konya’da hem bölgede, hem 
de uluslararası düzeyde hizmet 
verecek. 

Şehir Hastanesinde, üst düzey 
ameliyatlar, onkolojik ameliyatla-
rın, organ nakillerinin, kemik iliği 
nakillerinin yapılması ve yine kan-

ser tedavisindeki ileri düzey ışın 
tedavisinin yapılması, kemoterapi 
hizmetlerinin yine uygun ve kon-
forlu şartlarda yapılması için her 
türlü alt yapının hazırlanmasına 
çalışılıyor.

BELEDİYELER YOL VE 
TOPLU ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMA 

YÜRÜTÜYOR
Konya Şehir Hastanesinin bu 

yıl içerisinde açılması için her türlü 
çalışma yürütülürken, belediyeler 

de hem civardaki yolların yapıl-
ması hem de toplu taşımanın ulaş-
tırılması için çalışma yürütüyor. 
Hizmette olan Alaaddin-Adliye 
tramvay hattında son durak Şehir 
Hastanesi olacak. n İHA
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‘Emaneti emanetimiz, davası davamızdır’
Konya Alperen Ocakları Vakfı 

Başkanı Avukat Seyit Özcan, 2009 
yılında helikopter kazasında haya-
tını kaybeden BBP Kurucu Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
vefatının 11. ölüm yıldönümü 
sebebiyle anma mesajı yayınladı. 
Mesajında Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
asırlarca unutulmayacağına dik-
kat çeken Özcan, “Türk Milleti 
İslam ile şereflendikten sonra ta-
rihin her döneminde kanını canını 
feda ederek İslam sancağını daha 
ileriye taşımak için mücadele et-
miştir. İlay-ı Kelimetullah için 
Nizam-ı Âlem için sayısız şehitler 
vermiştir. 

Şehitlerimiz içinde bazıları 
vardır ki isimleri asırlarca unutul-
maz destanları dilden dile dolaşır. 
İşte Muhsin Yazıcıoğlu da asır-
larca adı unutulmayacak yiğitliği, 
kahramanlığı ve dürüstlüğü dil-
lerden dillere, nesillerden nesille-

re aktarılacaktır. Takvimler her ne 
kadar baharı müjdelese de Türk 
Milleti ve Alperenler 25 Mart 
günü zemheride kalmışçasına ilik-

lerine kadar üşür. Güneş bedenle-
rimizi yaksa da ruhumuz karlar 
altındadır. Muhsin Yazıcıoğlu 
bu vatan için ömrünü vakfetmiş 

gecesi gündüzü şehit kanları ile 
sulanmış bu topraklarda ezan 
dinmesin, bayrak inmesin diye 
mücadele etmiştir. Emrolunduğu 

gibi dosdoğru yaşadı ve dik dur-
du. Zulme zalime sessiz kalmamış 
her fırsatta her platformda en gür 
nida ile Hakkı söylemiş mazlum-

ların ümidi olmuştur. Yeniden 
Cihana Türk – İslam mührünü 
vurmak için gece gündüz çalışmış 
ve canını ortaya koymuştur” ifa-
delerini kullandı.

MUHSİNLER BİTMEZ
Muhsinlerin bitmeyeceğine 

dikkat çeken Özcan, “25 Mart 
2009 günü Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
şehit eden şer odaklar onunla bir-
likte Türk- İslam ülküsünü de bi-
tirdiklerini sandılar. Ancak bütün 
dünya duysun ve bilsin ki bu top-
raklarda son nefer son nefes tüke-
nene kadar Muhsinler bitmez. Al-
peren Türk gençliği olarak Muhsin 
Başkanımızın emaneti emaneti-
miz davası davamızdır. Bizi Bekle-
yen Ata Yadigâr’ı Topraklar, gözü 
yaşlı mazlumlar, mağdurlar, emin 
olsun ki Alperen Gençliği mirasa 
sahip çıkacak, şanlı tarih yeniden 
azılacaktır” diye konuştu.
 n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta sosyal destek
grubu mesaisine başladı

Yaralı kulaklı orman 
baykuşu tedaviye alındı

Derebucak ilçesinde kuru-
lan vefa sosyal destek grubunun 
çalışmalarına başladığı bildirildi. 
Korona virüs salgınına (Kovid-19) 
karşı önlem almak amacıyla ülke 
genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 
yönelik alınan sokağa çıkma yasağı 
sonrasında bu kesimin zorunlu ih-
tiyaçlarını yaşadıkları ikametlerde 
gidermek maksadıyla il ve ilçeler-
de oluşturulmaya başlanan vefa 
sosyal destek grubu Derebucak il-
çesinde de mesai yapmaya başladı. 
Bu çerçevede, İlçe Kaymakamlığı 
görevlileri yasak nedeniyle evle-
rinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 
vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı 
bulunan hastaları ikametlerinde 
sık sık ziyaret ederek talep ve istek-
lerini yerine getirmeye çalışıyor.

Derebucak Kaymakamı Coş-
kun Doğan, ilçede 65 yaş ve üstü 

ile kronik rahatsızlığı bulunanlara 
yönelik yapılan çalışmalara hakkın-
da bilgi vererek, “Vefa sosyal des-
tek grubu ve bu gruba bağlı 4 alt 
çalışma grubu kurulmuştur. İlçe-
mizin toplam 12 mahallesinde bu-
lunan tüm 65 yaş üstü vatandaş-
larımızın ve kronik rahatsızlığı olan 
insanlarımızın zaruri ihtiyaçları bu 
grup tarafından hızla giderilme-
ye başlanmıştır. 112, 155 ve 156 
numaralı telefonlardan Derebucak 
Vefa İletişim Merkezi’ne düşen ilaç 
ve gıda malzemesi ile karşılanma-
dığı takdirde vatandaşlarımızın 
zora düşecekleri istekler de gecik-
meksizin yerine getirilmektedir. 
Bu talepler yerine getirilirken na-
zik ve güler yüzlü çalışan persone-
limiz, gittikleri evlerde vatandaşla-
rımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın 
selamlarını da iletmektedir” dedi. 
n İHA

Konya’da yaralı olarak bu-
lunan kulaklı orman baykuşu 
koruma altına alındı. Alınan bil-
giye göre, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekip-
leri, Selçuklu ilçesine bağlı Çaltı 
Mahallesi’nde bir vatandaş tara-
fından  uçamayan bir baykuş bu-
lunduğunun bildirilmesi üzerine 
verilen adrese gitti. Milli parklar 

görevlileri, kulaklı orman baykuşu 
olduğu belirlenen ve kanadından 
yaralı olduğu için uçamayan bay-
kuşu tedavi edilmek üzere Konya 
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteri-
ner Hekimliğine teslim etti. Yaralı 
baykuşun tedavisinin tamamlan-
masını müteakip yeniden doğal 
yaşam alanına bırakılacağı belir-
tildi. n AA

İçişleri Bakanlığı’nın emirleri ge-
reği koronavirüs salgını nedeniyle 
65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı 
olan vatandaşlarımızın ikametgah-
larından ayrılma kısıtlaması getiril-
mesi nedeniyle Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut ve Beledi-
ye Başkanı Abdullah Emre Demir-
han Yunak  ilçe pazarında inceleme 
ve denetlemelerde bulundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Ak-
bulut Pazar yerinde bulunan esnaf-
lara Bakanlık tarafından yasaklanan 
kurallar hatırlattı. Ayrıca zorunlu 
olmadıkça tüm vatandaşlarımızın 
evlerinden çıkmamaları konusun-
da uyarılarda bulundu. Yunak’ta 
Çarşamba günü kurulan sebze ve 

meyve pazarında pazar esnafları-
nın görüşlerini alarak alınacak tüm 
tedbirlerin alınması isteyerek pazar 
esnafından kendilerine dağıtılan 

maske ve eldivenlerin kullanılması-
nı istedi. 

Pazar yerindeki tüm esnafları 
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem 

Akbulut, Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları  Hacı Ersan, 
Bekir Coşkun,  Beledıye Zabıta Ekip-
leri, Emniyet Personeli Korona (Co-
vıd-19) virusü tedbirleri için  tek tek 
esnafları ziyaret ederek pazara gelen 
vatandaşlara  kolonya ile dezenfekte 
edilip pazara girmeleri  sağlandı. 

Yunak Kaymakamı Akbulut, “65 
yaş üstü pazarda bulunanlara gere-
ken uyarılar yapılarak cezai işlem 
yapılacağını hatırlatıldı. Kurallara 
uymayan hiç kimseye taviz verilme-
yeceği belirtildi. İnsanların sağlığını 
dikkate almayan duyarsız bir toplum 
olmamalıyız” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Kaymakam ve Başkan pazarda denetim yaptı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği istişare 
toplantısında koronavirüs tedbirlerini anlattı. Bayındır, parkları kullanıma yasakladıklarını söyledi

Beyşehir’de parkların
kullanımı yasaklandı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
mücadele eylem kapsamında Bele-
diye’nin meclis toplantısında düzen-
lenen toplantıda konuşan Başkan 
Bayındır, “Salgına karşı dış mihrakın 
yarattığı, infiale kadar her şey için el 
birlik olmak zorundayız.  Buradan 
şu son günlerde koronavirüs adı 
altında, dünyayı kasıp kavuran, bu 
felaketin karşısında el birlik olarak 
yardımlaşmak  durumundayız. Muh-
tarlarımıza bu işin hassasiyetini, bu 
işin önemini anlatmak bakımından 
biraraya geldik” dedi.

Bayındır, bu süreçte milletin 
uğrayabileceği en küçük bir zararın 
bile kendilerini derinden yaralaya-
cağını belirterek, konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Şehrimizin insanına 
doğru bilgiler vermek bakımından 
biz tedbirlerimizi doğru alırsak, te-
mizliğimizi doğru yaparsak bu salgı-
nı atlatmış oluruz.  65 yaş üstü için 
bazı yasaklar geldi, ben de 70 yaşıma 

girdiğime göre yasaklılardan sayılı-
yorum ama sağ olsun sayın Cum-
hurbaşkanımız belediye başkanlarını 
ve bazı yetkilileri bu konuda muaf 
tuttu. Çünkü biz gecemizi gündüzü-
mü size harcamak zorundayız. Göre-
vimiz bu ve görevimizin başındayız. 
Hep beraber, omuz omuza; bu dev-

let bizim, bu vatan bizim, bu insanlar 
bizim, sloganıyla bu yola çıkacağız. 
Geceleri gündüzleri aksayan bir şey 
varsa, kim olursa olsun yaşlısı, genci 
fark etmiyor yetişemeyebilir hastası 
vardır, sağı vardır. Bakanlık tarafın-
dan yayımlanan genelgede özellikle 
65 yaş üstü yaş vatandaşlarımız için 

Zabıta Müdürlüğümüz AVM’lerle de 
görüşerek vatandaşlarımızın eksik-
lerini tamamlamaya başladı. Başta 
Kaymakamımız, belediyemiz, dev-
letimizin kurumlarıyla, istişare ile 
dayanışma ile kol kola el ele birlikte 
çalışacağız. Bu nedenle ben onlardan 
gelen bu talepten ötürü başta muh-
tarlar derneği başkanı Metin Metli 
kardeşim nezdinde bütün muhtar-
larıma teşekkür ediyorum. Başta 
çocuklarımızı parklara salmayalım. 
Parkları yasaklıyoruz, her ne kadar 
her türlü dezenfekte işlemi yapsak 
da tedbirli olmamız gerekiyor. Dev-
letin genelgelerine hepimiz riayet et-
mek zorundayız. 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlar bizi arayıp birimlerimizden 
yardım isteyebilir. Biz o vatandaşımı-
zın yanında olmak zorundayız. Ma-
hallerimizdeki muhtarlarımız zaten 
onun gereğini yapıyor. Zabıtamız ile 
diyaloga geçerek hep beraber doğru 
şeyler yapacağız.”n HABER MERKEZİ
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2 ayrı yurtta karantinada tutulan umreciler nedeniyle gözlerin çevrildiği Konya, koronavirüse karşı çalış-
maların kapsamını genişletmek ve hızlı sonuç almak için Çin’den gelecek olan hızlı tanı kitlerini bekliyor 

Dört gözle hızlı 
tanı kiti bekleniyor

Koronavirüsün Türkiye’de ya-
yılımını önlemek, virüse yakalanan 
vakaları da iyileştirmek amacıyla 
Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları 
hızla sürüyor. Kuluçka süresi bulu-
nan koronavirüsle savaşmak için, 
virüs tanısının doğru ve hızlı bir 
şekilde konması mücadelenin en 
büyük paydaşı olarak belirtiliyor. 
Bu anlamda, daha virüs Türkiye’ye 
girmeden, yerli hızlı tanı kiti için 
çalışmalar başlatılmış, bu konuda 
olumlu sonuçlar alınmıştı. Ancak 
virüsün çıkış noktası olan Çin, 15 
dakika gibi kısa sürede koronavi-
rüs tanısı koyabilen kit geliştirmiş, 
bu kit sayesinde önemli bir mesafe 
kat etmişti. Çin’in bu durumunu 
gözardı etmeyen Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Çin’den bu kitle-
ri almak için devreye girerek ilk 
etapta 50 bin kitin alındığını belirt-
mişti. Bakan Koca, bugün için 300 
bin ilave hızlı tanı kitinin daha ge-
leceğinin bilgisini paylaşmış ayrıca 
önümüzdeki süreçte 1 milyona ka-
dar tanı kiti gelmesi için de gerekli 
girişimlerde bulunduğunu aktar-
mıştı. Gelen umrecilerin Konya 
başta olmak üzere birkaç şehirde 

karantinaya alınması, koronavi-
rüs konusunda Konya’yı adeta bir 
merkez yaptı. Bu anlamda Konya, 
dört gözle siparişi yapılan hızlı tanı 
kitlerini bekliyor. 
KONYA’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Umrecilerin Konya’da 2 yurtta 
karantinaya alınmasının ardından 
bazı umrecilerde koronavirüs test-
lerinin pozitif çıkması, yetkilileri 
harekete geçirdi. Karantina süre-

cinden önce gelen umreciler ko-
nusunda da çalışmalar başlatıldı. 
Bu kapsamda umreden veya yurt 
dışından daha önce dönenler tek 
tek aranarak, sağlık durumlarıyla 
ilgili bilgiler alınıyor. Koronavirüs 
belirtisi olan hastalar sağlık kuru-
luşlarına alınarak, kontrolden geçi-
riliyor. Ayrıca testleri pozitif çıkan 
hastalar olursa, o hastanın yakın 
çevresi de kontrol ediliyor. Bu nok-

tada özellikle ilçelerde bulunan 
yurt dışı kaynaklı vatandaşlar, ti-
tizlikle inceleniyor. 

HIZLI TANI KİTİ BEKLENİYOR
Tüm bu çalışmalar yapılırken, 

koronavirüs tanısının hızlı ve gü-
venilir bir şekilde yapılması olduk-
ça önem taşıyor. Bu nedenle Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın Çin’den 
geleceğini söylediği ve 15 dakika-
da sonuç verebilen hızlı tanı kitle-
ri, büyük ölçüde fayda sağlayacak. 
Henüz Konya’ya gelmeyen bu hızlı 
tanı kitlerinin önümüzdeki günler-
de gelmesi bekleniyor. Konya’nın 
dört gözle beklediği bu kitlerle, 
taramalar daha hızlı bir şekilde ya-
pılarak, kontrol mekanizması sıkı-
laştırılmış olacak.

İLAÇLAR KONYA’YA GELDİ
Ayrıca Çin’in duyurduğu ve 

koronavirüs nedeniyle yoğun ba-
kımda yatan hastaların tedavisi-
ni kısalttığı tespit edilen ilaçtan 
Türkiye de talep etmiş ve ilacın 
ilk etabı alınmıştı. Alınan ilaçla-
rın şehirlere ulaştırıldığı bilgisi de 
paylaşılmıştı. Bu kapsamda ilacın 
Konya’ya da geldiği belirtildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Koronavirüsünü 
ciddiye alıp aylar önce-
sinden tedbirler almaya 
başlayan Türkiye’miz 
ve Konya’mız hijyen 
kurallarını harfiyen 
uygulamaya geçtiler. 
Bizlerde toplum sağlığı 
açısından işin ciddiye-
tini anlayıp bu kurallara 
mutlaka uymalıyız. 65 
yaş üstü nenelerimize, 
dedelerimize bir genelge yayınlayarak 
evde kal çağrısında bulunan devleti-
mizin projesi başarıyla uygulanıyor.

 “Her ne kadar içimizde bazı 
kendini bilmezler yaşlılarımızla dalga 
geçse de büyük bir çoğunluğumuz 
yaşlılarımıza sevgi ve saygıda kusur 
etmezler.”

Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Sağlık Bakanımız, Valimiz, İl 
Emniyet Müdürümüz, Belediyele-
rimiz cansiparane görev yaptılar, 
yapmaya da devam ediyorlar. Biz bu 
Koronavirüsünün üstesinden gele-
ceğiz. Allah’ın izni ile endişe ve panik 
yapmadan devletimizin yanımızda 
olduğunu, her türlü yardımı yaptığını 
görerek galip geleceğiz. Sağlık çalı-
şanlarımıza da minnettarız. 

Bu sıkıntılar Ülke ve Konya eko-
nomimize darbe vursa da Ülke ve 
Konya ekonomimiz ayakları üzerin-
de sağlam duran bir yapıya sahiptir. 
Devletimizde ekonomik anlamda ge-
reken desteği vermektedir. 

Piyasalara gelince; Küresel pi-
yasalar geçen hafta satış baskısında 
kalarak düştü.  Altın bu hafta Ons 
bazında 40$ - 70$ bant aralığında 
seyretti. Küresel piyasalar hala yön 
belirleyemedi. Aşağı yön veya yuka-
rı yön tayin edemiyor. Belirsizlikler 
halen devam ediyor. Fed sınırsız pa-
rasal genişlemeye gitti. Bu piyasaları 
nasıl etkileyecek, bunu önümüzdeki 
günlerde göreceğiz. Fed’in bu açıkla-
masından sonra altın dünya piyasa-
larında biraz yükseliş trendine doğru 
hareket etti. Fed’in sınırsız parasal 
genişleme açıklamasından önce Ons 
Altın 1.480$ seviyesinde görünürken 
açıklamadan sonra Ons Altın 1.510$ 
seviyesine çıktı. Ons 1.519$ Ons 
1540$ seviyesine tutunabilecek mi 
göreceğiz. Kısaca altında türbülans 
yaşanmaya devam edecek gibi gözü-
küyor. Ons Altının kendini toparlaya-
bilmesi için koronavirüsünün dünya 
ekonomilerine yapmış olduğu baskı-

nın bir nebze kalkması 
gerekir. Bu baskının 
kalkması için  korona-
virüsü ile ilgili olumlu 
haberlerin gelmesi la-
zım. Bu baskı kalkınca 
Dünya ölçeğindeki pa-
rasal genişleme, düşük 
faiz ve bu para bolluğu 
sürecinde altın kendini 
toparlayıp yükselme 

trendine girebilir. Bu be-
lirsiz sürede Dünya’daki korku ve pa-
nik küresel piyasalara yön verecektir. 
Bu süreçte dikkatli olmak lazım, aşağı 
veya yukarı hareketler her an yaşana-
bilir. Sakin ve sabırlı olup uzun vadeli 
işlemler yapmak gerekir. 

Hafta başı;
Altının Onsu 1.480 $ ile başladı 

1.637 $ seviyelerini gördü.
Dolar: 6.557,00 TL ile başladı 

6.624,00 TL seviyelerini gördü.
Euro : 7.017,00 TL ile başladı 

7.128,00 TL seviyelerini gördü.
24 Ayar Altın 314,00 TL ile başla-

dı 343,00 TL seviyelerini gördü.
Hafta ortası ; 
Ons   : 1.553 $
Dolar :  6.563,00 TL 
Euro  :  7.040,00 TL
24 Ayar Altın  : 328,00 TL olarak 

piyasalara yansıdı.
Gün itibari ile ; 
Ons    : 1.601 $
Dolar :  6.424,00 TL 
Euro  :  6.947,00 TL
24 Ayar Altın  :    332,00 TL olarak 

piyasalara yansıdı.
Bütün Dünya’yı olduğu gibi 

Türkiye ve Konya’mızı etkisi altına 
alan Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında düğün salonları, lokanta ve 
kuaförlerin kapatılması ticari hayatın 
aksamasına düğün ve nişanların er-
telenmesine sebep oldu. Ramazan 
ayı öncesi nişan ve düğün yapmak 
isteyen binlerce çift programlarını 
ertelemek zorunda kaldı. Bu da çar-
şı ve pazarda işlerin durgunluğuna 
sebep oldu. Ancak öngörülemeyen 
bu virüsün ülkemizde ciddi anlamda 
olumsuz etkileri ticari ve sosyal hayatı 
yavaşlattı. Koronavirüs ile ilgili Sosyal 
medyada bir çok haber yayılmakta-
dır. Bu asılsız haberlere itibar etme-
yip, Sağlık bakanlığı ve devlet kanal-
larından yapılan açıklamaları dikkate 
alarak, tedbirlerimizi arttırarak bunun 
üstesinden geleceğiz. 

Selam ve dua ile

“KÜRESEL PİYASALAR VE BİZ”

Konya İl Emniyet Müdürü

Mustafa 
AYDIN’ın

 

babası

Selahattin
AYDIN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın babası emekli polis memuru Selahattin Aydın Antalya’da 
dualarla toprağa verildi. Aydın ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

 Emniyet Müdürü 
Aydın’ın acı günü

Konya Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın’ın babası emekli polis memuru 
Selahattin Aydın dün  Antalya’da du-
alarla  toprağa verildi. Dün öğle na-
mazına müteakip Uncalı Camisi’nde 
düzenlenen cenaze namazına  Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kon-
ya Emniyet Müdürü Aydın, Antalya 
Emniyet Müdürü Mehmet Murat 
Ulucan, emniyet mensupları ve Ay-
dın ailesinin  yakınları  ve sevenleri 
katıldı. Aydın ailesi cenazenin ardın-
dan taziyeleri kabul etti. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Sela-
hattin Aydın’a Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n AA
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CORANAVİRÜS Dünyanın 
gündemini meşgul ediyor,bir 
müddet daha meşgul edeceğine 
de kuşkunuz olmasın.Bir önceki 
yazımda da belirtmiştim “virüs,savaş 
labaratuvarlarında üretilmiş biyolojik 
harp silahımı” diye..

Bunu anlamak için ülkelerin bir-
birleri ile münasebetlerine bakmak 
yeterlidir. Ama en önemlisi ,ABD’ nin 
içindeki savaşa bakmak gerekir.

Tramp’ ın seçilmesini ,”Dünya 
elitleri” olarak bilinen 13 aile ve onların 
ileri karakolu olan, toplam 100 kadar 
aileye karşı olanların sağladığı bilinen 
bir durum.

Tramp seçildikten sonra“Önce 
Amerika” sloganı ile yola çıktı.Yurt dı-

şındaki askerlerini çekmek istedi.Yani 
Dünyayı sadece ABD den ibaret olarak 
görmek istedi. Lakin parayı yöneten 
güç buna izin vermedi.Küresel güç ve 
ulus devlet modeli çatışması böylelik-
le başladı. Bugün başımıza gelen virüs 
belasI, yer altı savaşların, gün yüzüne 
zuhur etmiş hali. 

Kırklı yıllardan itibaren Parayı yö-
neten güç ,paranın gücü ile Dünyayı 
yönetmeye başlamıştır. Elindeki sınır-
sız para ve bilgi teknolojisi ile devletleri 
terbiye etmeye başladılar.Kurdukları 
finans şirketleri,kredi değerlendirme 
kuruluşları,sigorta şirketleri,sosyal 

medya ağı,bankalar 
arası swap sistemi,IATA 
kurumu ile hava taşıma-
cılığını,LOYD kurumu ile 
de deniz taşımacılığını 
kontrol altına aldılar.İMF 
ile devletlere diz çöktür-
düler.Dünyanın nere-
sinde olursan bunlara 
yüzde ödemeden nefes 
bile alamaz oldu.

Paranın en tepesin-
dekilerle, Tramp’ı  getirenlerin savaşı.

Kim kazanırsa diğeri silinecek.
Paranın tepesindekilerin EURO 

bölgesinde de durumu 
pek parlak gözükmüyor.
Büyük umutlarla kurduk-
ları AB imparatorluğunda 
çatlaklar oluştu.

Avrupa devletleri kü-
çücük bir virüsle birbirle-
rine kapılarını kapattı.Yal-
dızlı kurallar birden çöpe 
gitti.Avrupa milleti yerine 
25 devletin milliyeti ön 
plana çıktı.AB hayali, bi-

zim içimizdeki ahmakların, gönlünde 
kalmaktan öteye gitmeyecek gibi gö-
züküyor.Adamlar birbirlerine yardımı 

bile kestiler.
Paranın patronlarının “ABD ve AB  

küresel devlet” hayali ,ulus devletlerin 
zaferine yenik düşeceğe benziyor.

Bu savaşta, Çin ve Rusya’nın dah-
li ne kadardır?

Gelecekte dünyanın en büyük 
ekonomisine sahip Uzakdoğu,bu sa-
vaştan başarılı çıkacak mı? 

Göreceğiz.
Corona virüs;  “Güçlü devlet” ol-

malı ,tezini  çürüttü.Nasıl mı? 
Çin ve Rusya da devlet güçlü halk 

güçsüz. Devlet balyoz gibi tedbirler 
aldı halkın sesi çıkmadı. İtalya’da  halk 

devletten güçlü çıktı,devlet gücünü 
kullanamadı, iş çığrından çıktı.Yani 
devletiniz güçlü olmalı ,lakin demok-
ratik olmalı.

Halkınız bilinçli ve güçlü olmalı ki 
alınan tedbirlerde devletin eline bak-
mamalı.

Hülasa  bu savaştan güçlenmiş 
olarak çıkacağımızdan şüpheniz ol-
masın.Tek şartla birlik beraberliğimizi 
bozmadan.

Yeni gelen kitler üzerinden siyaset 
yapacak ucuz insanlara sözüm şu; 
Çin devleti 82 yıl önce yardım yapan 
Türkiye yi mi ,virüsün çıktığı ilk gün 
herkesin kapısını kattığı zamanda as-
keri kargo uçağı ile yardım malzemesi 
gönderen Türkiye yi mi hatırlar?

COVİD-19; KÜRESELCİLERİN Mİ, ULUSÇULARIN MI SAVAŞ SİLAHI ?
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Vatandaş kendi 
OHAL’ini ilan etsin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, 24 TV’de gündeme ilişkin soru-
ları yanıtladı, değerlendirmelerde 
bulundu. Koronavirüs önlemleri 
kapsamında 65 yaş üstü vatan-
daşların sokağa çıkmasının sınır-
landırılmasına ilişkin soru üzerine 
Soylu, bundan önce de hareketlen-
meyi düşürebilmek için çok önemli 
tedbirlerin alındığını ve alınmaya 
devam ettiğini, bütün bakanlıkla-
rın ve kurumların en üst düzeyde 
alarm halinde olduğunu söyledi. 
Tüm kurumların Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın koordi-
nasyonunda hareket ettiğini dile 
getiren Soylu, “65 yaş kararı da 
aynı şekilde Sayın Cumhurbaş-
kanımızın bizatihi talimatlarıyla 
gerçekleşmiş, yine Sağlık Bakan-
lığımızla Bilim Kuruluyla yapılan 
değerlendirmeler sonucu oluşmuş 
bir karardır.” diye konuştu. 

65 yaş üzeri vatandaşlar için 
sosyal destek grubu oluşturduk-
larını anımsatan Soylu, ihtiyaçları 
karşılayabilmek için ilgili kurum-
ların iş birliğiyle örnek bir çalışma 
sergilendiğini söyledi. Bakan Soylu, 
“Şu ana kadar 112, 155 ve 156’ya 
toplam gelen talep sayısı 239 bin 
984. Bunun 209 bin 437’sine ula-
şıldı. Geri kalan yaklaşık 30 bin olan 
kısmının da yüzde 90’ı bilgi amaçlı, 
yani ‘şunu nereden temin edebili-
rim, ne yapabilirim...’ Bunlara da 
112’den, 155’ten ve 156’dan sü-
rekli olarak cevap veriliyor.” dedi. 
Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların 
hastalığı yayan değil, risk grubun-
da bulunan kesim olduğunu ifade 
ederek, meseleyi tahrik etmek, is-
tismar etmek isteyenler olduğunu 
belirtti. Bu kapsamda son bir hafta 
içerisinde sosyal medyada 1748 
hesap tespit ettiklerini, bunların 
yüzde 65’inin terör örgütlerine 
müzahir olduğunu dile getiren 
Soylu, “Bunlar FETÖ, PKK/KCK, 
DHKP-C ve buna benzer tüm terör 
örgütlerinin aslında enfekte etme-
ye çalıştığı, sosyal medyada istis-
mar oluşturmak istediği, vatanda-
şımızı infiale sürüklemek istediği 
hesaplar olarak nitelendiriliyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Soylu, şu ana kadar bu konuda 

410 kişinin yakalandığını, adli ve 
idari süreçlerinin devam ettiğini 
bildirdi.

“211 BİN 326 İŞ YERİ KAPATILDI”
Tedbirler kapsamında iş yerle-

rinin kapatılmasına ilişkin karara 
da değinen Soylu, “211 bin 326 iş 
yeri kapatıldı şu ana kadar. Yaklaşık 
bu meseleye uymayan, genelgeye 
uymayan 1542 iş yerine idari, 250 
iş yerine de adli yaptırım uygulan-
dı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da 
aynı şekilde devam etmektedir.” 
dedi. İş yerlerinin kapalı olmasının 
hareketlenmeyi bir şekilde düşür-
düğünü, bütün bunları anı anına 
takip ettiklerini belirten Soylu, “Şe-
hirler arası yolcu trafiğinde yüzde 
83 düşüş söz konusu. Şehir içi tra-
fik yoğunluğunda 15 Büyükşehiri 
baz aldık. Burada da ortalama yüz-
de 65 oranında bir şehir içi trafik 
yoğunluğunda düşme söz konusu 
oldu. Bunu da olumlu görüyoruz.” 
diye konuştu. Değerlendirmeye işe 
gidiş ve dönüş saatlerinin de dahil 
olduğunu aktaran soylu, “Toplu ta-
şıma araçlarında yine 15 Büyükşe-
hir bazında bir değerlendirme or-
taya koyuyoruz. Burada da yüzde 
65’in üzerinde bir düşüş var. Bazı 
illerde yüzde 75, bazı illerde yüzde 
80 düşüş söz konusu.” ifadelerini 
kullandı. Bakan Soylu, bu kapsam-
da diğer illerde yapılan çalışmaları 
da anlattı.
“BELKİ DE GEREK OLMAYABİLİR”

Sokağa çıkma yasağı ilan edilip 
edilmeyeceğine yönelik soru üze-
rine de Soylu, ellerindeki verilerin 
vatandaşların tedbirlere en üst 
düzeyde uyduğunu gösterdiğini 
söyledi. Bakan Soylu, “Bir, iki tane 
daha almamız gereken tedbir var. 
Bu konuyu da çalışıyoruz. Bu ko-
nuyla ilgili atacağımız adımlar da 
var. 

Vatandaşlarımız eğer Sayın 
Bakanımızın söylediği gibi kendi 
olağanüstü halini ilan eder, ken-
di sürecini ilan ederse bu konuda 
daha üst bir tedbir almaya şimdilik, 
bunu bugün itibarıyla söylüyorum, 
belki de gerek olmayabilir. Ama 
süreç hızlı yayılır, başka bir nokta-
ya giderse elbette ki farklı tedbirler 
alınması gerekebilir.” dedi. n AA

Koronavirüsten dolayı tedbir aldıklarını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Küle, “Fırsatçıların gözünün 
yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz” dedi

‘Fırsatçıların gözünün 
yaşına bakmayacağız’

Rekabet Kurulu Başkanı Bi-
rol Küle, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınını fırsat bilerek usul-
süz iş yapan fırsatçıların gözünün 
yaşına bakmayacaklarını belirterek, 
“En ağır cezaları verip, bu kişi ve 
teşebbüsleri kamuoyuna ilandan 
imtina etmeyeceğiz. Yarın yapacağı-
mız haftalık kurul toplantımızda yaş 
meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruş-
turmamızı görüşüp karara bağlaya-
cağız.” ifadelerini kullandı.

Küle, yaptığı yazılı açıklamada, 
Kovid-19 salgınına karşı devlet ku-
rumları ve vatandaşların yanı sıra 
özel sektörün, küçük esnafın da milli 
birlik duygusuyla büyük fedakarlık-
larda bulunduğunu bildirdi. 

Piyasalarda bazı suistimalle-
rin olduğuna işaret eden Küle, yaş 
meyve sebze piyasası başta olmak 
üzere gıda piyasasında “Nasıl olsa 
alacaklar” mantığıyla fırsatçı yakla-
şım sergileyerek fahiş zam yapanları 
en ağır şekilde cezalandıracaklarını 
kaydetti.  Küle, açıklamasına şöyle 
devam etti: 

“Anlaşılan bazı taraflarca bu 
uyarımız çok iyi algılanamadı. Biz 

her gün ürün bazında çiftçimizden 
son tüketiciye giden tedarik zinci-
rinde fiyattaki değişimi izliyoruz. 
Tarlada, serada bir fiyat artışı, arzda 
bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti 
mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? 
İş gücü maliyeti mi arttı? Bunların 
hepsine cevabımız ‘Hayır’. Demek 
ki arz değer zincirindeki aktörler öl-
çüsüz fiyat artışları yoluyla ‘yapay bir 
kıtlık’ yaratıyorlar. Normal zaman-
larda tahammül edemeyeceğimiz 
bu tür uygulamaları bu dönemde 

cezalandıracağımızı, bu cezaların 
ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru 
orantılı olacağını bilmeliler.” 

Milletçe bir mücadele dönemin-
den geçildiğini vurgulayan Küle, 
“Yarın yapacağımız haftalık kurul 
toplantımızda yaş meyve sebze fi-
yatlarıyla ilgili soruşturmamızı görü-
şüp karara bağlayacağız.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

“FIRSATÇILIK YAPANLARIN KAPISI 
BUGÜN YA DA YARIN ÇALINACAK”

Rekabet Kanunu kapsamında 

verilebilen cezaların açık olduğuna 
dikkati çeken Küle, şunları kaydetti: 
“Kurulun ceza oranıyla ilgili takdir 
hakkı var ve üst orandan bu cezala-
ra hükmedebileceğimizi hatırlatma-
lıyım. 

Son aldığımız kararlar ile verdi-
ğimiz yüz milyonlarca liraya çıkan 
cezalarımız var. Çok açık söylüyo-
rum, fırsatçıların gözünün yaşına 
bakmayacağız. En ağır cezaları ve-
rip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuo-
yuna ilandan ve böylece bir iktisadi 
aktörün belki en büyük varlığı olan 
saygınlığını da sorgulatmaktan im-
tina etmeyeceğiz. Bu zor günlerde 
‘Ne kazansam kardır’ mantığıyla 
bakan bir yaklaşımı bu piyasada tut-
manın da bir manası olmadığını dü-
şünüyorum. İşini düzgün bir şekilde 
yapan, piyasaya arzı devam ettiren, 
hak ettiği karı elde eden kimseyle 
sorunumuz yok ancak fırsatçılık ya-
panların kapısı elbet bugün ya da 
yarın çalınacak. Rekabet düzeninin 
yani piyasa düzeninin bu dönemde 
başarısızlığa uğramaması, çökme-
mesi için her şeyi yapacağız, haber-
leri olsun.” n AA

Tarımsal üretime düşük faizli kredi
Tarım ve Orman Bakanlığının 

konuya ilişkin tebliği, Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan ge-
çerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
Ocak ayında yürürlüğe giren Cum-
hurbaşkanı Kararı doğrultusunda 
hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, 
sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal 
amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ve yalnızca lisanslı depo yatırımı ya-
pan kamu kurum ve kuruluşları ile 
bunların iktisadi işletmeleri, 31 Ara-
lık 2022’ye kadar belirlenen indirim 
oranlarıyla kredi kullanabilecek. Üre-
tim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 
milyon lira arasında değişen üst li-
mitteki krediler için yüzde 25-75 ora-
nında faiz indirimi yapılacak. Özellikli 
kriter olarak belirlenen şartları sağ-
layan üreticiler, ek olarak yüzde 10 
faiz indiriminden faydalanabilecek. 
Uygulanacak toplam indirim oranı 
yüzde 100’ü aşamayacak.
50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ 

Geleneksel bitkisel üretim yapan 
işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz 
kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri 
krediler ise en az yüzde 50 oranında 
sübvanse edilecek.

Geleneksel hayvansal üretim ya-

pan işletmeler, 100 bin liraya kadar 
faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin 
üzeri kredilere ise en az yüzde 50 
oranında sübvanse sağlanacak. Yatı-
rım ve işletme kredisi başvuruları, il-
gisine göre bankaya veya Tarım Kre-
di Kooperatiflerine (TKK) yapılacak. 

Başvurular banka ve TKK’nin 
kendi usul, esas ve mevzuatları da-
hilinde değerlendirilecek ve uygun 
bulunanlara kredi kullandırılacak. 
Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, 
damızlık düve yetiştiriciliği, büyük-
baş hayvan besiciliği ve küçükbaş 
hayvancılık konularında, belirtilen 
illerde faaliyet gösteren veya göstere-
cek üreticiler öncelikli bölge yatırımı 

özellikli kriterinden yararlanabilecek. 
Büyükbaş hayvan besiciliği kredi-
sinden yararlanabilmek için manda 
dahil olmak üzere 50 baş ve üzerin-
de besi sığırcılığı işletmesi kurulması 
veya işletme kapasitesinin 50 baş ve 
üzerine çıkarılması gerekecek. Kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisin-
den yararlanabilmek için ise üreticile-
rin, koyunda en az 250 baş, keçide en 
az 100 baş kapasiteye sahip işletme 
kurmaları ya da mevcut kapasitele-
rini belirtilen kapasitelere veya üze-
rine çıkarmaları, küçükbaş hayvan 
besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde 
besi işletmesi kurmaları veya işlet-
me kapasitesini 250 baş ve üzerine 

çıkarmaları dikkate alınacak. Kanatlı 
sektöründe ise etlik piliç yetiştiricili-
ği için asgari on bin adet, kaz, ördek, 
hindi için asgari bin adet, bıldırcın 
için asgari iki bin adet, deve kuşu için 
asgari elli adet ve üzeri kapasitelerde 
işletme kuran veya kurulu işletme 
kapasitesini asgari bu kapasitelere 
çıkaran üreticilere kanatlı hayvan 
yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve 
işletme kredisi kullandırılacak. Karar 
kapsamında, ilgili yönetmelik hü-
kümleri kapsamında kurulmuş veya 
kurulacak lisanslı depo işletmelerine 
inşaat yatırımlarıyla makine-ekip-
man alımlarına yönelik yatırım kredi-
si kullandırılacak. 

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ 
Belirlenen alanlarda üreticiler 

yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında 
düşük faizli yatırım ve işletme kredi-
si kullanabilecek. Sözleşmeli üretim 
yapan gerçek ve tüzel kişilerin kredi 
kullanım üst limiti 50 milyon liraya, 
geleneksel bitkisel üretim üst limiti 
2,5 milyon liraya, geleneksel hayvan-
sal üretim kredi kullanımı üst limiti 
1,5 milyon liraya çıkarılarak küçük 
üreticilerin daha düşük faizli kredi 
kullanması amaçlandı.

Tebliğ 3 yıl geçerli olacak. n AA

Hastaların yüzde 40’ı hiç belirti göstermiyor!
İzlanda ve Japonya’da yürütü-

len iki farklı çalışma, yeni tip koro-
navirüs tespit edilen hastaların en 
az yüzde 40’ında hiçbir semptoma 
rastlanmadığını ortaya koydu.

Nüfusu 364 bin olan İzlan-
da’da, sağlık yetkilileri ve “deCode 
Genetics” şirketince hafta başına 
kadar 10 bin 300 kişiye Kovid-19 
testi yapıldı. Ülkede test sonuçları 
pozitif çıkan 218 kişinin yarısında 
Kovid-19’un hiçbir belirtisinin gö-
rülmediği tespit edildi. 

İzlandalı epidemiyolog Thorol-
fur Gudnason, BuzzFeed News’e 
yaptığı açıklamada, “deCode Gene-
tics’ten alınan ilk sonuçlar, nüfusun 
küçük bir oranının virüse yakalan-

dığını ve testleri pozitif çıkanların 
yarısının asemptomatik olduğunu 
gösteriyor.” ifadesini kullandı. Gud-
nason, testi pozitif çıkanların diğer 
yarısında da soğuk algınlığına ben-
zer çok hafif semptomlara rastlan-
dığını söyledi.

İzlanda’da yapılan testle farklı 
virüs örneklerinin genetik dizilim-
leri de incelendi. Buna göre, ülke-
de yeni tip koronavirüsün en az 40 
mutasyonu bulunduğu gözlendi.

Japonya’da da Diamond Prin-
cess gemisinde yeni tip koronavi-
rüs tespit edilen yolculardan yüzde 
80’inde ya hiçbir semptoma rast-
lanmadı ya da hafif belirtiler gö-
rüldü. Thejapantimes’ın haberine 

göre; Kovid-19 pozitif çıkan Dia-
mond Princess yolcularından 104’ü 
ile yürütülen çalışmanın raporu, 
Tokyo’daki Sivil Savunma Güçleri 
Merkez Hastanesince yayımlandı. 
Rapora göre, hastaneye kaldırıldık-
larında vakaların yüzde 80’inde hiç 
semptom görülmediği veya hafif 
semptomlara rastlandığı, yüzde 
20’sinde ise yeni tip koronavirüsün 
ağır belirtilerinin gözlendiği belir-
tildi. 

Bu kişilere yapılan bilgisayarlı 
tomografinin, hiç semptom göster-
meyen veya hafif semptomlar gö-
rülenlerin yarısının akciğerlerinde 
virüsün yol açtığı anormallikler tes-
pit edildi. Çin’de yeni tip koronavi-

rüs testi pozitif çıkan her üç kişiden 
birinde semptomların görülmüyor 
olabileceği bildirilmişti. South Chi-
na Morning Post’un, Çin hüküme-
tinin gizli belgelerine dayandırdığı 
haberinde; şubat sonuna kadar 
Kovid-19 testleri pozitif çıkan 43 
binden fazla kişide ateş, öksürük, 
solunum sıkıntısı gibi belirtilerin 
gözlenmediği belirtilmişti. Japon-
ya’da da Hokkaido Üniversitesinde 
epidemiyolog Hiroşi Nişiura liderli-
ğindeki bir grup bilim insanı tara-
fından yürütülen çalışmada; Çin’in 
Vuhan kentinden tahliye edildikten 
sonra testleri pozitif çıkanların yüz-
de 30,8’inin asemptomatik olduğu 
bulgusu elde edilmişti. n AA

Birol Küle



15 26 MART 2020SPOR 2

Metin Şahin: Erteleme kararını olumlu karşılıyoruz
Türkiye Tekvando Federasyonu 

Başkanı Metin Şahin, Uluslararası 
Olimpiyat Komitesinin (IOC) yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı 
ertelemesini olumlu karşıladıklarını 
söyledi. Metin Şahin, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nın dünyayı sarsan ko-
ronavirüs salgını dolayısıyla ertelen-
mesine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

İnsan sağlığının önemine işa-
ret eden Şahin, “IOC’nin aldığı 
kararı olumlu, doğru buluyorum. 
İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. 
Olimpiyatların temel paydası olan 
sporcularımızın sağlığı her şeyden 
önemli.” diye konuştu. Belirsizliğin 
ortadan kalkması adına da kararın 
olumlu olduğunu dile getiren Şahin, 
şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi 
kadınlarda 4 kota alarak tam kadro 
halinde olimpiyatlara gitme hakkı 
elde etmiştik. Bunu ilk defa gerçek-
leştirerek tarihi bir başarıya imza 
atmıştık. İki erkek sporcumuzun da 
olimpiyat oyunlarına kota alma şansı 
devam ediyor. Bunu en iyi şekilde 
değerlendirmek istiyoruz. 2020’ye 

nasıl en iyi şekilde hazırlandıysak, 
2021 için de ivedi bir şekilde plan-
larımızı yapacağız ve ülkemizi gurur-
landırmak için hazır olacağız.”

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ İSTİKLAL 
MARŞI’MIZI DİNLETMEK”

Şahin, teknik ekip ve sporculara 
güvendiklerinin altını çizerek, “En 
büyük hedefimiz, Tokyo’da bayra-

ğımızı göndere çektirip İstiklal Mar-
şı’mızı dinletmek.” şeklinde görüş 
belirtti. 

Tekvandoda kadınlarda 49 kilo-
da Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice 
Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve 
+67 kiloda Nafia Kuş, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’na katılma hakkı elde 
etmişti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Türkiye Tekvando Federasyonu 

Başkanı Metin Şahin ile milli spor-
cular Hatice Kübra İlgün ve Zeliha 
Ağrıs, koronavirüs salgınına karşı 
evden çıkılmaması, Sağlık Bakan-
lığı’nın uyarılarının mutlaka dikkate 
alınması çağrısı yaptı. Koronavirüs 
ile mücadele için spor camiasından 

dikkat çeken mesajlar gelmeye de-
vam ediyor. Türkiye Tekvando Fe-
derasyonu Başkanı Metin Şahin ile 
milli sporcular Hatice Kübra İlgün ve 
Zeliha Ağrıs da vatandaşlara çağrıda 
bulundu.

BAŞKAN METİN ŞAHİN: 
EVDE KAL TÜRKİYE

Federasyon Başkanı Metin Şa-

hin, salgına karşı evde kalınmasını 
isteyerek, “Kendimizi, ailemizi ve 
sevdiklerimizi korumak için lütfen 
evde kalalım. Kovid-19 virüsü ile 
mücadele ettiğimiz bu günlerde zo-
runlu durumlar dışında evimizden 
ayrılmıyoruz. Virüs ile mücadelede 
Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dik-
kate alalım. Evde kal Türkiye” dedi.

HATİCE KÜBRA İLGÜN: SAĞLIK 
BAKANLIĞI’NIN UYARILARINI 

DİKKATE ALALIM
Milli tekvandocu Hatice Kübra İl-

gün de kurallara vurgu yaparak, “De-
ğerli sporcu kardeşlerim; kendimizi, 
ailemizi, sevdiklerimizi korumak için 
Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dik-
kate alıp, zorunlu olmadığımız süre-
ce dışarı çıkmamaya ve evde kalma-
ya özen gösterelim” diye konuştu.

ZELİHA AĞRIS: ZORUNLU 
OLMADIKÇA EVDEN AYRILMAYALIM

“Dışarı çıkmayın” diyen milli 
tekvandocu Zeliha Ağrıs da, “Ken-
dimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ko-
rumak için Sağlık Bakanlığımızın 
uyarılarını dikkate alalım. Zorunlu 
olmadığı sürece evden ayrılmaya-
lım” ifadelerini kullandı. n AA

Hedef yeniden Konyaspor!
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor’un golcü futbolcusu Seddar Karaman, hedefinin Konyaspor’da futbol oynamak olduğunu 

söyledi. Takımının en golcü futbolcusu olan Karaman, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Salih Hoca’nın takımın başına gelmesiyle çıkışa geçtik.” dedi 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde 

kalma adına kritik maçlara çıkan 
1922 Konyaspor, son 5 karşılaşma-
da yenilgi yüzü görmeyerek 9 puan 
topladı. Sahadan 2 galibiyet ve 3 
beraberlikle ayrılan Yeşil-Beyaz-
lılar, söz konusu karşılaşmalarda 
adeta savaştı. Son haftalardaki çıkı-
şıyla birlikte ligde kalma adına kritik 
puanlar toplayan 1922 Konyaspor, 
13. sıraya kadar yükseldi. İkinci ya-
rıya başlamadan önce radikal karar-
lar alan 1922 Konyaspor yönetimi, 
takımın başına Salih Eken’i getirdik-
ten sonra ligde kalma adına büyük 
bir mücadele verdi. Salih Eken’in 
öğrencileri ikinci yarıda çıktığı 11 
maçta rakiplerine sadece 2 kez ye-
nildi ve ateş hattından uzaklaştı. Ko-
ronavirüs nedeniyle ertelenen ligler 
ise Yavru Kartal’ın çıkışını yarıda 
bıraktı. Geçtiğimiz hafta ertelenen 
liglerin ne zaman başlayacağı konu-
sunda ise henüz belirlenmiş bir ta-
rih bulunmuyor. 1922 Konyaspor’un 
ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçtiği 
başarılı oyuncusu Seddar Karaman 
ise gündeme dair açıklamalarda bu-
lundu. Golcü futbolcu, “Virüs nede-
niyle karantina altında evlerimizde 
sporumuzu kısıtlı imkanlar çerçeve-
sinde yaptık. Sonuç olarak verilen 
karara uymalıyız. Ne olacağını hep 
beraber göreceğiz.” dedi. 

BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADIK
Liglerin ertelenmesinin ardın-

dan karantina döneminden bahse-
den Seddar Karaman, “Virüsten do-
layı tüm spor camiası olarak futbol 
anlamında büyük sıkıntılar yaşadık. 
Bireysel antrenmanlarımızı evde 
kısıtlı imkanlarla geçirdik. Bireysel 
olarak egzersiz, plates yaptım. Boş 
alanda koşu antrenmanlarım oldu. 
Vücudu lige verilen bu arada boş 
bırakmamız gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı

SAKATLANMAM VE KADRO DIŞI 
KALMAM BENİ KÖTÜ ETKİLEDİ
Sezonun şu ana kadarki genel 

değerlendirmesini yapan 1922 Kon-
yaspor’un golcü futbolcusu Seddar 
Karaman, şunları söyledi: “Öncelik-
le sezona istediğimiz gibi başlaya-
madık. Gerek bireysel performans-
larımız gerekse de takım olarak 
istediklerimizi yapamadık. Ben sı-
kıntılı dönemler geçirdim. Sakatlık 
yaşadım. Ardından kadro dışı kal-
mam beni performans bakımından 
çok kötü etkiledi. Ondan sonra ta-
kım halinde istediğimiz performan-
sa ulaşınca olumlu sonuçlar aldık. 
Ben de kendi adıma performansımı 
ileriye taşıdım. Tabii şu anki bulun-
duğumuz olaylarda sağlığımız her 
şeyden önemli. Takım olarak sırala-
mada da iyi bir yere geldik. Bundan 
sonra ligler oynandığı takdirde lig-
den düşmeyi kimse aklına getirmi-
yor. Ligi bu performansımızla daha 
da üst sıralarda bitirebiliriz.”

KOLEJ HAVASINDA BİR TAKIM 
OLDUK

Takım oyununa dikkat çeken 
Yavru Kartal’ın santraforu Seddar 

Karaman, sözlerine şöyle devam 
etti: “Takımda golü ben atmış olabi-
lirim. Başrol de ben olabilirim. An-
cak atılan golü de  yenilen golü de 
takım olarak atıyoruz ya da yiyoruz 
istatistik tek bir oyuncuya yazılıyor 
ama biz takım olarak mücadelemizi 
veriyoruz. 

Takım arkadaşlarım gol attığım-
da beni nasıl tebrik ediyorlarsa gol 
kaçırdığımda da aynı şekilde des-
tek veriyorlar. Kolej havasında bir 
takım olduk. İkili ilişkilerimiz takım 
halinde çok iyi ve bu da ister iste-
mez başarıyı getiriyor. Şu anki per-
formansımda iki önemli etken var. 
Birincisi takım arkadaşlarımın bana 

desteği ve yardımı ikincisi ise 1922 
Konyaspor’a olan aidiyet duygum.”
KENDİSİNİ KANITLAMIŞ BİR HOCA

Ligin ikinci yarısında takımın 
başına getirilen teknik direktör Sa-
lih Eken hakkında da konuşan Ka-
raman, “Salih Hoca’nın karakteri 
çok büyük. Zaten kendini Konya’ya 
kanıtlamış bir futbol adamı. 

Futbolculuk yıllarında da çok ba-
şarılıydı. Şimdi de aynı şekilde ba-
şarılarını teknik adamlık görevinde 
de sürdürüyor. Bizler tüm takım ola-
rak Salih Hoca’yı çok benimsedik. 
Onun için adeta savaşıyoruz. Salih 
hoca için ekstra mücadele edenler 
var.” dedi. 

KONYASPOR’A HİZMET 
ETMEK İSTERİM

Gelecek yıllardaki hedeflerin-
den de bahseden Yeşil-Beyazlıların 
golcü futbolcusu Seddar Karaman, 
“Öncelikli hedefim lisansımın bu-
lunduğu yer olan Konyaspor’da mü-
cadele vermek. 

Ama şu an için formasını terlet-
tiğim Konyaspor’un pilot takımı olan 
1922 Konyaspor’da olabildiğince 
gol atmak ve takımımın başarısına 
katkıda bulunmak.

 Eğer Konyaspor’da devem 
edersem ve takıma dahil olursam 
da orada da terimin son damlasına 
kadar mücadele vereceğimden kim-

senin şüphesi olmasın. 1922 Kon-
yaspor’da gösterdiğim mücadelenin 
aynısını vererek ve orada başarılı 
olmak hedeflerim arasında. Uzun 
yıllar Konyaspor’a hizmet etmek 
isterim. Konyaspor’da da başarılı 
olursam her futbolcunun hayali olan 
milli formayı sırtımda taşımak.” ifa-
delerini kullandı.

AĞABEYİMİN HAYALİ 
BANA İLHAM OLDU

Futbol kariyerine nasıl başla-
dığı hakkında da açıklamalarda 
bulunan Seddar Karaman konuş-
masına şöyle devam etti: “Küçük 
yaşta yeteneğimin olduğunu fark 
ettim. Ağabeyimin de eski futbol 

geçmişiyle ve yardımıyla futbola 
başladım. Ağabeyim belirli bir dö-
nem futbol oynadı. Ancak imkanlar 
el vermeyince hayali olduğu sporu 
yapamadı ve yarım bıraktı. Ardın-
dan bendeki futbol isteğini de gö-
rünce arkamda durdu ve beni Kepez 
Belediyespor’da futbola lisanslı bir 
şekilde başlattı. Sonuç olarak ağa-
beyimin hayallerini bana dayatma-
sıyla futbola başladım.”

PES ETMEDİM
Spor hayatında motivasyonun 

ve desteğin önemine vurgu yapan 
1922 Konyaspor’lu Seddar, “Be-
nim futbolda çöküş noktalarım ge-
çirdiğim sakatlıklardır. Ancak her 
sakatlandığımda eskisinden daha 
güçlü olarak sahalara döndüm. 
Sakatlık süreçlerimde başta ailem, 
arkadaşlarım ve yakın çevrem beni 
tekrardan ayağa kaldırdılar. Pes 
etmek benimle bağdaşlaşmayan 
bir kelime ve ben hiçbir zaman pes 
etmedim.” dedi.

GERÇEKÇİ OLSUNLAR
Genç sporculara da tavsiyelerde 

bulunan golcü futbolcu, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Pes etme-
sinler doğrucu olsunlar baktığınız 
zaman yeteneklerinizin olup olma-
dığını herkes görür. 

Bazen çok ufak konuları gurur 
meselesi yapan arkadaşlarımız var-
dı. Sonrasında ise gurur meselesin-
den dolayı futbolu bırakan arkadaş-
lar. Herkes futbolcu olamaz. Herkes 
doktor da olamaz. Sadece gerçekçi 
olup, yetenekleriniz de varsa üstüne 
giderek. Pes etmemelerini söyleye-
bilirim.”

Türkiye’de kendi mevkiisinde 
oynayan oyunculardan da bahseden 
Seddar Karaman, Türkiye’de Burak 
Yılmaz’ı, yurt dışında ise Edinson 
Cavani’yi örnek aldığını söyledi.
n İLHAN ATLI



Başakşehir Başkanı Gümüşdağ virüse yakalandı
Corona virüsü şüphesi sebebiyle 

hastanede yatan Medipol Başakşehir 
Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın coro-
na virüsü testi pozitif çıktı. Medipol 
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş-
dağ’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. 
Başakşehir, dün yaptığı açıklamada 
Göksel Gümüşdağ’ın yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) testinin ilkinin 
negatif çıktığı ancak ikinci test so-
nuçlanana kadar hastanede gözetim 
altında tutulacağı duyurmuştu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel 
Gümüşdağ’ı telefonla arayarak sağ-
lık durumunu öğrendi ve geçmiş ol-
sun dileklerini iletmişti.

BAŞAKŞEHİR’İN AÇIKLAMASI 
ŞU ŞEKİLDEYDİ

“Başkanımız Göksel Gümüş-
dağ’ın ilk test sonucunun negatif 
çıkmasına rağmen yarın akşam sa-
atlerinde kesinleşecek olan ikinci 

test sonuçları çıkana kadar hastane-
de koruma amaçlı izolasyon altında 
kalacağını, sağlık durumunun iyi ve 
takip altında olduğunu kamuoyuna 
duyururuz.”

BURAK YILMAZ AÇIKLADI
Beşiktaş forması giyen Burak 

Yılmaz, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla corona virüsü 
ile mücadele eden spor figürlerine 

destek mesajı verdi. Deneyimli fut-
bolcu, Fatih Terim ve Abdurrahim 
Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini 
iletirken Başakşehir Başkanı Göksel 
Gümüşdağ’ın da testinin pozitif çıktı-

ğını açıkladı.
Burak Yılmaz’ın Twitter hesa-

bından yaptığı corona virüsü açık-
laması şu şekilde: “Tüm dünyayı 
etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz 

de Milletçe mücadele etmekteyiz. 
Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf 
halkamız kadar güçlü bir zincir oldu-
ğumuzu unutmadan yetkililerin tüm 
tavsiyelerini uygulamaya devam 
etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #ev-
dehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni 
ile kayıplarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm 
tedbirlere rağmen bu virüse yaka-
lanmamız halinde dahi ümitsizliğe 
kapılmadan onu yeneceğimizi hiç-
bir zaman aklımızdan çıkarmamak 
olduğunu düşünüyorum. Benim ya-
kın çevremde Fatih Hocam, Göksel 
abim, Abdürrahim abim ve Şükran 
ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok 
yakında güzel haberlerini bizlerle 
paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar 
inandığımız her şeyi başardık. Yine 
başaracağız.”
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un rakibinde koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kulübü, bir fut-

bolcu ve bir sağlık heyeti çalışa-
nında koronavirüs bulgularına 
rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte korona-
virüs alarmı verildi. Futbol cami-
asında da virüs testlerinin pozitif 
çıkmasının ardından oyuncularını 
bugün tesislerde test için topladı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, 
“Yapılan tetkiklerde bir oyuncu-
muzda ve bir sağlık heyeti çalı-
şanımızda yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) bulgularına rastlan-
mıştır” denildi. Konuyla ilgili ya-
pılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Futbol A Takımımızın oyun-
cuları, teknik kadrosu ve idari 
çalışanları bugün Samandıra Can 
Bartu Tesisleri’nde koronavirüs 
testinden geçmiştir. Yapılan 
tetkiklerde bir oyuncumuzda ve 
bir sağlık heyeti çalışanımızda 
yeni tip koronavirüs (COVID-19) 

bulgularına rastlanmıştır. Oyun-
cumuzun ve sağlık heyeti çalı-
şanımızın ileri tetkiklerinin ve 
tedavilerinin yapılması amacıyla 
hastaneye sevkleri gerçekleştiril-
miştir.”
GÖZLER KONYASPOR’A ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe’de bir futbolcuda 
ve bir sağlık çalışanında koro-
navirüs tespit edilmesi gözleri 
Konyaspor’a çevirdi. Ligde son 
olarak Fenerbahçe ile karşılaşan 
Anadolu Kartalı’nın daha önce-
den test için başvuruda bulundu-
ğu ortaya çıktı. Konyaspor yöne-
timi tarafından 24 Mart tarihinde 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne ya-
pılan başvuruda durumun aciliye-
tinin ifade edildiği gelen bilgiler 
arasında. Konya Valiliği’nin tali-
mati ile hızlı tanı kitleri Konya’ya 
ulaşır ulaşmaz Konyaspor testten 
geçecek. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de ligde kalma adına 
tehlikede bulunan temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, ligler ertelenmeden önce 
ligin 26. Hafta karşılaşmasında sahasında 
konuk ettiği Fenerbahçe’yi 9 kişi kalmasına 
rağmen Bajic’in golüyle 1-0 yenerek 7 maç 
aradan sonra galip gelmiş ve biraz da olsun 
rahatlamıştı. Gol atmakta zorlanan Anado-
lu Kartalı’nda forvetlerin durumu ise içler 
acısı. Konyaspor’da, sezon başında takıma 
katılan Uganda’lı orta saha Forouk Miya 5 
golle takımın en golcü ismi olurken, Deni 
Milosevic, Ömer Ali Şahiner ve Riad Ba-
jic’de 3’er gol attı.  Ligde gol yollarında sı-
kıntı çeken Yeşil-Beyazlılarda Riad Bajic’in 
son haftalardaki performansı ise teknik eki-
bi ve taraftarların yüzünü güldürüyor. Ligde 
Önce Yeni Malatyaspor deplasmanında 
fileleri havalandıran Boşnak forvet ardın-
dan Fenerbahçe karşılaşmasında takımın 
galibiyeti getiren golü atması taraftarları 
heyecanlandırdı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI
İttifak Holding Konyaspor’a 2015-2016 

sezonunda Bosna Hersek’in Zelejezni-
car takımından olaraktransfer olan Riad 
Bajic, o sezon Yeşil-Beyazlı forma altın-
da çıktığı 26 karşılaşmada 9 gol atmıştı. 
Boşnak Forvet 2016-2017 sezonunda asıl 
patlamasını yapmış Konyaspor’da o sezo-
na damga vurmuştu.  Çıktığı 35 maçta 27 
gole direkt etki eden Riad Bajic takımının 
o sezon en golcü futbolcusu olmuştu. O se-
zon ortaya koyduğu müthiş performansıyla 
Avrupa kulüplerinin transfer listesinden 
düşmeyen Boşnak yıldız, sezon sonunda 
ise 5.5 milyon Euro karşılığında İtalya’nın 
Udinese takımına transfer olmuştu. İttifak 
Holding Konyaspor’a çok iyi bir bonservis 
bedeli kazandıran Riad Bajic, Udinese’de 
Konyaspor’daki performansını sürdüreme-
di. İtalyan ekibinde 6 karşılaşmada görev 
olan Boşnak forvet, gol ya da asist katkısı 
yapamadı. Gösterdiği performansla İtalyan 
ekibinin gözünden düşen Bajic, sonrasın-

da TFF Süper Lig temsilcisi Başakşehir’e 
kiralık olarak transfer oldu. 2 sezon Ba-
şakşehir’de oynayan Boşnak forvet sezon 
başında kariyerinin zirve noktasını yaşadığı 
Konyaspor’a tekrar transfer oldu.

ESKİ BAJİC’TEN ESER YOK
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak hol-

ding Konyaspor’la sezon başında tekrar el 
sıkışan Riad Bajic 2016 -2017 sezonunda 
fırtınalar estirdiği performansından çok 
uzak. Bu sezon Yeşil-Beyazlı forma altında 
22 maça çıkan Bosnalı yıldız, 3 gol attı ve 
bir de asist katkısında bulundu. Bu sezon 

gol yollarında sıkıntı yaşayan Konyaspor’da 
Forouk Miya’nın da sakatlanmasının ardın-
dan gol yükü tamamen Riad Bajic’e ema-
net edilmişti. 25 yaşındaki futbolcunun gol 
pozisyonlarına girememesi ve girdiği po-
zisyonları da değerlendirememesi Anadolu 
Kartalı’nın bu sezonki durumunun kanıtı 
olarak gözüküyor. Ligde kalma adına mü-
cadele veren İttifak Holding Konyaspor’un 
gol yollarında sıkıntı çekmesi ve maçlardan 
galip gelememesi Riad Bajic’i de devre 
arasında epey sıkıntıya soktu. Devre ara-
sında takımdan ayrılma konusu gündeme 

gelen Boşnak yıldıza, bir şans daha verildi. 
BAJİCİN BAŞLANGICI GEÇ OLDU

Bülent Korkmaz’ın takımın başına gel-
mesi ile birlikte yeniden forma şası bulan 
genç oyuncu son haftalarda ağları sars-
maya başlasa da bu sefer de lgilere ara 
verildi. Yeni Malatyaspor ve Fenerbhaçe 
maçlarında gol atarak kazanılan 4 paunda 
pay sahibi olan Riad Bajic, tam form tuttu-
ğu anda virüs tehlikesi ile ligler durduruldu. 
Bu sezon şansızlığı ile öne çıkan yıldız fut-
bolcunun şansı yine yaver gitmedi.
 n SPOR SERVİSİ

Bajic başladı 
Sezon bitti

Bu sezon Konyaspor’un en büyük gol umudu olan ancak özellikle ilk yarıda sergilediği kötü 
performans ile Konyaspor’un küme düşme hattına gerilemesinin nedenleri arasında yer alan 

Bajic, son 2 haftada gol atarak form tutmaya başladı ancak bu sefer de sezona ara verildi

RPS

Antrenmanın yeniden 
ertelenmesi bekleniyor

Federasyona 
tepkiler artıyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, geç-
tiğimiz Salı günü yapılacak antrenmanla Gençlerbirliği 
maçı hazırlıklarına başlayacaktı. Ancak son dakika alınan 
bir kararın ardından yeniden toplanma tarihi olarak bugün 
belirlendi. Ancak henüz liglerin ne zaman başlayacağı ile 
ilgili karar federasyon tarafından da açılanmadı. Bugün 
Konya’ya gelerek yönetim ile bir toplantı yapacak olan 
teknik direktör Bülent Korkmaz’ın antrenmanı yeniden er-
telemesi bekleniyor. Kısa süre içinde liglerin başlaması 
beklenmiyor. n SPOR SERVİSİ

Spor camiasında koronavirüs vakası sayısı arttıkça ligi 
erteleme kararını geç alan Türkiye Futbol Federasyonu’na 
tepkiler artıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs tehdidi sonrası 
süreci iyi yönetemediğini söyledi. Başkan Cengiz ayrıca 
Kulüpler Birliği’nde play-off veya liglerin tescili konusun-
da da bir görüşmenin yapılmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nün bir futbolcu ve bir sağlıkçının 
koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklaması üzerine, 
“Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Bize algı oluşturuyor 
diyenler acaba utanıyor mu? Biz tek başımıza mücadele 
verdik ama kimse inanmadı. Umarım bizi eleştirenler de 
utanır. Virüse karşı bu bir savaş. Türk insanının bünyesi-
nin bunu rahatlıkla halledeceğine inanıyorum. Doktor ve 
bilim adamların yönergelerine uyalım” yorumunu yaptı.
n SPOR SERVİSİ

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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