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Öğrenciye 
özel film

Parklar 2 
hafta kapatıldı

Camiler 
boş kaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Koronavirüs nedeniyle okulla-
rın tatil edilmesiyle evlerinde 
olan öğrencilere yönelik eğitici 
ve öğretici bir çalışma yapıyor. 
Belediyenin YouTube kanalın-
da öğrencilerin vakitlerini en 
verimli şekilde değerlendirme-
leri amacıyla “Bilim Bakalım” 
filmleri yayınlanıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediyesi, özellikle 
hafta sonları vatandaşların yo-
ğun bir şekilde uğradığı Adalet 
Parkı, Şehir Parkı, Olimpiyat 
Parkı, Karaaslan Piknik Bahçesi 
ile Saraçoğlu ve Karaaslan 
Hobi Bahçeleri’nin de 2 hafta 
süreyle kapatılmasına karar 
verdi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Korona virüs nedeniyle alınan 
tedbirler kapsamında cemaatle 
namaz kılınmasına ara veril-
mesinin ardından Konya’daki 
camiler boş kaldı. Karardan 
habersiz cuma namazı kılmak 
için camiye gelenler alınan ka-
rarın toplum sağlığı için faydalı 
olduğunu söylediler. 
n HABERİ SAYFA 21’DE

Makaslar işlemiyor! 
Koronavirüsten 
dolayı tedirginlik 
yaşayan 
vatandaşlar, 
insanların 
toplu olduğu 
noktalardan 
kaçınmaya 
çalışırken berberler 
de siftah yapamaz 
hale geldi. Berberler, 
önlemlerini almalarına 
rağmen müşteri 
gelmediğini ifade etti.
Konya Berberler ve 
Kuaförler Odası Başkanı 
Veli Baranok, “İşyerini 
kapatmak isteyen 
üyelerimiz inisiyatifleri 
gereği işyerlerini 
kapatabileceklerine 
ilettik. Üyelerimiz 
işyerlerinde gereken 
tüm hijyeni hassasiyet 
ile gösteriyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

SAĞLIKÇILAR ATAMA
VE İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

BUĞDAY, SOĞAN VE
PATATES YETERLİ

Başkan Mithat Şafak: 

Stoklarımızda sorun yok

Koronavirüsten dolayı sağlıkçıların canla başla ça-
lıştığını belirten Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı 
Mithat Şafak, “Sağlığın para ile ölçülmediği gibi biz-
lerin yaptığı mesleğinde değeri para ile ölçülmez. 
Hala geç değil binlerce genç sağlıkçı atama bek-
liyor. Sahada çalışan sağlıkçılar gözle görülebilen 
iyileştirmeler bekliyor” dedi.

Kovid-19 nedeniyle vatandaşlar makarna, soğan, 
patates gibi ürünlere yönelirken, makarnalık başta 
olmak üzere buğday ekiminin yüzde 10 arttığı, stok-
lardaki soğan ve patatesin yeni ürün dönemine ka-
dar yetecek düzeyde olduğu bildirildi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 18’DE

03 ‘Külli iradeye
teslim olmalıyız’ 05 Koyuncu Grup’ta 

korona önlemleri 16 Leylekler yuvalarında 
kar altında kaldı

Pazar atıklarına 
kontrol gerekiyor

Çin’den yayılarak dünyayı etkisi altına alan ve son 
olarak ülkemizde de görülmeye başlanan Koronovi-
rüs COVİD-19 için Türkiye’de etkili mücadele devam 

ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar koronovirüs 
salgının yaygın olduğu dönemlerde Konya genelinde 
bulunan semt pazarlarında atılan çöplerin kontrollü 

bir şekilde poşetlenmesini istiyor.
 n SAYFA 20’DE

Acil değilse gitmeyin!
Koronavirüs 

riskinden dolayı 
acil olmayan diş 

tedavileri öteleniyor. 
Bu konuda dikkatli 
olunmasını isteyen 

uzmanlar, duyarlı 
olunmasını istiyor 

ACİL OLMAYANLAR 
ERTELENİYOR

Koronavirüse karşı alınan tedbirler 
kapsamında büyük risk oluşturan diş 
tedavileri, büyük bir özenle gerçek-
leştiriliyor. Bunun yanında Konya Diş-
hekimleri Odası da yaptığı tavsiyeyle, 
acil olmayan hastaların alınmamasını 
istiyor. Bu tavsiyelere büyük oranda 
uyan Diş Poliklinikleri de, diş konu-
sunda acil olmayan muayene ve te-
davileri iler ki tarihlere erteliyor.

‘ACİL HASTALARA 
BAKMAK ZORUNDAYIZ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Dişhekimleri Odası Başkanı 
Dt. Gürbüz Eldeniz, amaçlarının mad-
di sürekliliği sağlamak değil, sağlık 
hizmeti vermek olduğunu belirterek, 
“Acil olmayan hastaları öteledik. acil 
ağrıyla gelen hastaya bakmak zorun-
dayız. Hastalarımızı mağdur etme-
mek temel görevimiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 21’DE
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65 yaş üstüne uyarı sağlık 
çalışanlarına ücretsiz ulaşım 

Şahin: Çalışanlarımız 
eve gitmek istemiyor

Küresel olarak dünyayı etki-
si altına alan Corona Virüs (Co-
vid-19) her geçen gün sirayet ettiği 
kişi sayısını arttırırken beraberinde 
de önlemler, gerek ulusal gerekse 
uluslararası çapta artırılıyor. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
‘Pandemi’ yani bölgesel olmaktan 
çıkmış küresel anlamda etkisini 
gösteren salgın olarak adlandırılan 
Corona Virüs için hem ülke olarak 
hem de şehir olarak tedbir amaçlı 
önlemler sıklaştırılıyor. Bu doğrul-
tuda Büyükşehir Belediyesi de sal-
gına karşı tedbirleri güçlendirmek 
amacıyla yoğun mesai harcıyor. 
Bu kapsamda  Konya Büyükşehir 
Belediyesi , sosyal medya adresin-
de yaptığı açıklamada 65 yaş üstü 

vatandaşların toplu ulaşım kullan-
maması konusunda uyardı. Bü-
yükşehir Belediyesi sosyal medya 
adresinden yaptığı açıklamada, “ 
65 yaş üstü hemşerilerimizin top-
lu ulaşımı kullanmamaları sağlık 
açısından son derece önemlidir. 
Lütfen toplu ulaşımı kullanmayın, 
sağlığınızı riske atmayın” ifadeleri 
kullanıldı.  Öte yandan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, sağlık çalışanlarına 
ücretsiz ulaşım müjdesi verdi. Baş-
kan Altay, “Resmi ve özel kurum-
larda çalışan tüm sağlık çalışanla-
rımız toplu ulaşım araçlarımızdan 
ücretsiz faydalanıyor. Hep birlikte 
nice sağlıklı günlere” ifadelerini 
kullandı.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünyayı etkisi altına alarak 
Türkiye’ye ulaşan Corona virüsü 
en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. 
7/24 çalışan doktorlar, hemşireler 
ve hasta bakıcılar en büyük risk 
grubunu oluşturuyor. Türkiye’de-
ki Corona virüsü salgını nedeniyle 
sağlık çalışanlarından halka önemli 
bir çağrı daha geldi. Yeni tip Co-
rona virüs (Covid-19) ile mücade-
lede özveriyle çalışan sağlık per-
soneli evlerine gitmek istemiyor. 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof 
.Dr. Mustafa Şahin konu ile ilgili 
şu twiti attı; “ Hastanede çalışan 
personellerimiz, evlerinde beraber 
yaşadıkları yakınlarına hastalığı ta-
şımamak için eve gitmek isteme-
diklerini söyleyerek kalabilecekleri 
yerler istediler. Cevap veremedim. 
Bu nasıl bir fedakarlıktır böyle...” 

ifadelerini kullandı. Selçuk Üniver-
sitesi Rektörlüğü tarafından Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalı-
şan ve eve gitmek istemeyen per-
sonelleri için Turizm Fakültesi’nin  
Uygulama Oteli’ni tahsis ettiği öğ-
renildi .
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan başkanlar birlik ve beraberliğin önemini özel günlerde daha 
iyi anladıklarını, bu dönemde Müslümanlara düşenin külli iradeye teslim olmak olduğunu söyledi

‘Külli iradeye
teslim olmalıyız’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, mübarek 
Miraç Kandili’nin şehrimize, milleti-
mize, ümmete ve tüm insanlık âle-
mine şifa, huzur, rahmet, bereket ve 
esenlik getirmesini diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın mübarek 
Miraç Kandili mesajı şöyle: “Miraç, 
zaman ve mekân mefhumlarını yok 
ederek arzdan semaya, maddeden 
manaya, sözden öze yolculuğun ifa-
desidir. Bir ilahi yükseliş, bir mukad-
des arınma, bir semavi mesajdır. İn-
sanlık tarihinin en büyük mucizesidir.

Peygamber Efendimizin Mescid-i 
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan 
da ilahi huzura yaptığı yolculuk sahip 
çıkmamız gereken kutsallarımızın ne 
olduğunu bize hatırlatıyor. Döner-
ken, Peygamber Efendimize hediye 
olarak verilen namaz ve Bakara Su-
resi’nin son iki ayeti, felahı arayan 
bizlere muştular sunuyor. Miraç bize, 
insanı insan yapan değerin kul olma 
potasında erimek olduğunu öğreti-
yor. Günümüzde insanoğlu büyük 
bir sınavdan geçiyor. 

Tüm dünya Koronavirüs salgı-
nının pençesinde zor bir dönem ya-
şıyor. Rabbimizin gazabından O’nun 
rızasına sığınmayı dualarında eksik 
etmeyen biz Müslümanlara düşen; 
tüm tedbirlerimizi almak, devletimi-
zin bu konudaki kararlarına uymak 
ve küllî iradeye teslim olmaktır. Ca-
milerimizin boş kalması nedeniyle 
içimizin yandığı bu mübarek gün-
lerde, bize sıkıntılı zamanlarımızda 
sabır ve namazı tavsiye eden Cenab-ı 
Allah’a sabır ve namaz ile iltica edi-
yoruz. O’na, yine O’nun bize Miraç’ta 
armağan ettiği ‘Ey Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmediği şeyleri yükle-
me!’ duası ile yakarışta bulunuyoruz. 

Sadece Müslümanları değil tüm in-
sanları Miraç ve Miracın getirdiği de-
ğerler üzerinde yeniden düşünmeye 
davet ediyoruz. İdrak edeceğimiz 
Miraç Kandilinde hemşerilerimize, 
milletimize, ümmete ve tüm insanlık 
âlemine şifa, huzur, rahmet, bereket 
ve esenlik diliyorum. Gecemiz mü-
barek olsun.”

‘MÜBAREK GECELERDE BİRLİĞİN 
ÖNEMİNİ ANLIYORUZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Miraç Kandili ne-
deniyle bir kutlama mesajı yayınladı.   
Miracın Allah’ın kullarına sunduğu 

lütuf ve hikmeti ifade ettiğini söyle-
yen Başkan Pekyatırmacı: “İçinden 
geçtiğimiz bu zor günlerde ihtiya-
cımız olan birlik ve beraberlik ruhu 
böyle mübarek gecelerde daha iyi 
anlaşılmaktadır” dedi.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı böylesi değerli günlerin  
tüm Müslüman alemi olarak iyi an-
laşılması gerektiğine vurgu yaparak 
: “Miraç Kandili alemlere rahmet 
olarak gönderilen Peygamber Efendi-
miz’in mübarek Recep ayının 27’nci 
gecesinde yaşadığı kutsal yolculuğun 
adıdır. Miraç bir yükseliştir. Bütün 

kötü duygulardan arınarak tertemiz 
bir kulluğa en yüce mertebeye ulaş-
maktır. Miraç gibi böylesine önem-
li kutsal gün ve geceler, insanlara 
iman, ibadet ve ahlak bakımından 
kendine çeki düzen verme, yenileme, 
geleceğe ümitle bakma fırsatı ver-
mektedir. Bu sebeple bu ulvi anlama 
sahip  kandil gecesinin dolu dolu ya-
şanması gerekir. Son günlerde ülke 
olarak daha çok birlik ve beraberliğe 
ihtiyaç duyduğumuz zor günlerden 
geçiyoruz ve böylesi anlamlı, müba-
rek geceler bu birlik ve beraberliğe 
tüm gönüllerin insanlık için duaya 
durmasıyla vesile olacaktır.” dedi.  

Bu anlamlı gecede dünya maz-
lumlarının da unutulmaması gerek-
tiğini söyleyen Pekyatırmacı mesa-
jını şu cümlelerle tamamladı. “Tüm 
milletimizin, hemşehrilerimizin ve  
İslam Âleminin Miraç gecesini tebrik 
ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini Rab-
bimden niyaz ediyorum. Miraç Kan-
dilimiz mübarek olsun.” 

‘ALINAN TEDBİRLERE 
UYMAMAK KUL HAKKI İHLALİDİR’

Mesajında koronavirüs sebebiyle 
camilerde ibadetlere ara verilmesi 
tedbirine de değinen  Başkan Pekya-
tırmacı: “ Tüm dünyayı tehdit eden 
ve etkisine alan koronavirüs salgını 
sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı-
mızın almış olduğu camilerde ibadet-
lere ara verilmesi toplum sağlığımız 
açısından son derece önemli bir ted-
birdir. Tüm hemşehrilerimizi bu ko-
nuda azami derecede hassasiyete da-
vet ediyorum. Bu kurallara uymamak 
kul hakkı ihlalidir. İnşallah bu süreci 
olabildiğince hızlı ve sıkıntısız bir şe-
kilde atlatacağız ve normal hayatımı-
za geri döneceğiz.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ahmet PekyatırmavcıUğur İbrahim Altay
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Yabancılara Arapça tedbir broşürü dağıtıldı

Konya Göç İdaresi İl Müdürü 
Zeki Afşin Buzcu, Konya’da ikamet 
eden ve yaşamını sürdüren yabancı-
lara yeni corona virüs ile ilgili Arapça 
bilgilendirme broşürü dağıtıldığını 
ifade etti. Konu hakkında yazılı bir 
açıklamada bulunan Göç İdaresi İl 
Müdürü Zeki Afşin Buzcu açıklama-
sında, “Çin’in Vuhan kentinde orta-
ya çıkan ve 120’den fazla ülkeye ya-
yılan Covid-19 adlı hastalığa sebep 
olan  koronavirüs (corona virüsü) 
ile ilgili yayılımı önlemek amacıyla 
ülkemizde birçok tedbir alınırken, 
insanları  hastalıkla ilgili bilgilendir-
mek ve bilinçlendirmek de büyük 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
Göç İdaresi İl Müdürlüğümüz tara-

fından Suriye uyruklu yabancıların 
yoğunlukta yaşadığı mahallelerde, 
Sağlık Bakanlığı tarafından Yeni Ko-
ronavirüs ile ilgili alınması gereken 
tedbirlere yönelik bastırılan bilinç-
lendirici Arapça broşürler dağıtıldı. 
Bu süreçte İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
binasına gelen yabancılara da aynı 
şekilde Arapça ve Farsça broşürler 
dağıtılarak koronavirüs ile ilgili bil-
gilendirme yapılırken, ilimizdeki Su-
riye ve Afganistan uyruklu kanaat 
önderlerine de Müdürlüğümüz bi-
nasında konuyla ilgili bilgilendirme 
yapılarak broşürler dağıtıldı. Kurum 
olarak bu konudaki çalışmalarımız 
aralıksız devam edecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli, fırsatçılara göz 
açtırmamaya kararlı

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri Emniyet Müdür-
lüğü mensuplarıyla birlikte Korana 
virüsü (COVİD-19) sebebiyle ko-
lonya, el sabunu vs. gibi temizlik 
malzemeleri satışı yapan işletme-
lerde fahiş fiyat denetimi ve ürün-
lerin son kullanma tarihi inceleme-
si gerçekleştirdi
VİRÜSLE MÜCADELE SEFERBERLİĞİ 

DEVAM EDİYOR
Ereğli Belediyesi Korana virüs 

salgınıyla mücadele çalışmalarına 
durmaksızın devam ediyor. Ereğ-
li’nin birçok noktasında tepeden 
tırnağa ilaçlama çalışmalarına de-
vam eden ekipler riski en aza indir-
mek için yoğun çaba harcıyorlar. 
Ayrıca virüsten olumsuz yönde 
faydalanmak isteyen bazı fırsatçı-
lara da göz açtırmayan Ereğli Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiple-
ri denetimlerini gerçekleştiriyor. 
Ürünlerinin son kullanma tarihleri 
incelenen, alış ve satış faturaları 
kontrol edilen işletmeler hakkın-
da olumsuz bir durum oluşması 
halinde tutanak tutularak gerekli 
mercilere iletiliyor.

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK
Huzur şehri Ereğli parolasıyla 

göreve geldiği ilk günden bu yana 
yoğun bir çaba ile çalışmalarını 
sürdüren Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, toplumsal bir 
tehdit haline dönüşen virüsle mü-
cadelenin yanı sıra vatandaşların 
huzurunu bozacak unsurları orta-
dan kaldırmada da kararlı bir duruş 
sergiliyor. Hemşerilerinin bu zorlu 
süreci atlatmalarında Belediye’nin 
temizlik ve dezenfekte çalışmaları-
nı yakından takip eden Başkan Op-
rukçu, bu durumdan faydalanmak 
isteyen fırsatçılara geçit verilme-
mesi noktasında da ekiplerini uya-
rarak taviz verilmemesi talimatını 
verdi. Halkın sağlığı ve huzurunu 
her şeyden önde tutan Başkan Op-
rukçu, Türk Milleti olarak bu ölüm-
cül virüsle mücadeleden en az za-
rarla çıkacaklarını belirterek tüm 
vatandaşların mümkün oldukça 
evden çıkmamalarını ve talimat-
lara eksiksiz uymaları gerektiğini 
vurguladı. Ayrıca Oprukçu, tüm 
mesailerini bu virüsle mücadeleye 
ayıran devlet büyüklerine, sağlık 
personellerine, belediye çalışanla-
rına ve tüm görevlilere gösterdik-
leri yoğun çaba ve özverileri için te-
şekkürlerini iletti.n HABER MERKEZİ

Konya’ da berberler ve kuaförler, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen koronavirüse karşı her türlü 
önlemi aldıklarını söyledi. Teyakkuz halindeki vatandaş ise saçı sakalı uzasa da berbere gitmemekte kararlı

Berber koltukları
bomboş kaldı!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dün-
yada etkisini gösteren korona vi-
rüsün Türkiye’de de görülmesinin 
ardından vatandaşlar kalabalık or-
tamlardan kaçınmaya başladı. Dün-
ya ülkelerinde ölümlere sebep olan 
korona virüsün etkisi berberlere de 
yansıdı. 

Tedirginlik yaşayan vatandaşlar, 
insanların toplu olduğu noktalardan 
kaçınmaya çalışırken berberler de 
siftah yapamaz hale geldi. Berber-
ler, önlemlerini almalarına rağmen 
müşteri gelmediğini ifade etti.

‘ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK’
Koronavirüs nedeniyle müş-

terilerin herhangi bir mağduriyet 
yaşanmaması için gereken tüm 
önlemleri aldıklarına dikkat çeken 
Kuaför Osman Gökmen, işlerinde 
düşüşlerin yaşandığına dikkat çekti. 
Gökmen, “Çin’in Hubei eyaletinde-
ki Wuhan’da başlayan ve dünyaya 
yayılan coronavirüs’e karşı kuaför-
ler olarak tüm önlemlerimizi aldık. 
Şu an müşteri yoğunluğu çok az bir 
seviyeye geldi okulların tatil edilme-
siyle öğrencilerin şehri terk etmesi 
ve virüsün ülkemizi esir almasıyla 
insanların korku panik içerisinde ol-

masından dolayı işlerimizde yüzde 
80 civarında bir azalma oldu. Zaten 
bizim iş yerimiz İl Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından yüksek hijyen belgesi 
verildi. Burada gerek tıraş esnasında 
gerek sohbet esnasında müşterimi-
ze ücretsiz maske, hijyenik eldiven 
ve birinci sınıf kalite el dezenfektan-
ları veriyoruz. Kuaför esnafı olarak 
hükümetimizden bizlerde destek 
paketi bekliyoruz” diye konuştu. 
‘HAVLULARI HER GÜN DÜZENLİ BİR 

ŞEKİLDE YIKIYORUZ’
İşletmelerinde kullandıkları hav-

luları düzenli olarak yıkadıklarına 
dikkat çeken Kazım Yerebasmaz, 
“İmkânlarımızın verdiği kadarıyla 
önlemimizi aldık kullandığımız hav-
luları her gün düzenli bir şekilde yı-
kıyoruz. 

Kullandığımız tıraş makineleri 
düzenli bir şekilde sterilize ediliyor. 
İş yerimizde müşterimizin sağlığı 
için her türlü önlemimizi alıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

‘MASKE İLE TRAŞ EDİYORUZ’
21 Yıldan bu yana erkek kuaför-

lüğü yapan Hüseyin Keleş, ellerini 
sabunla yıkadıktan sonra müşteri-
lerini maske ve eldiven takarak tı-

raş ettiğine dikkat çekerek, “Korona 
virüsüne karşı son derece tedbirle-
rimizi aldık. Öncelikle Sağlık Baka-
nımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda 
korona virüsüne karşı iyi çalışıyor. 
Korona virüse karşı aldığımız ön-
lemler hem müşterilerimiz için hem 
de bizim içindir. Müşterilerimizin 
sağlığı her şeyden önemli. Bu virüs-
ten korunmak için dükkanımızda 
değişiklikler yaptık. Aldığımız ma-
kine ile kullandığımız malzemelerini 
dezenfekte ediyoruz. Hem biz kul-
lanıyoruz, hem de gelen müşterile-
rimize eldiven ve maske veriyoruz” 
dedi.

EKONOMİK PAKET BİR AN 
ÖNCE AÇIKLANMALI 

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkanı Veli Baranok da Koro-
navirüs’e karşı üyelerine gerekli bil-
gilendirmeleri yaptıklarını dikkat çe-
kerek, “Esnaf ve Sanatkarlarımızın 
sıkıntılarını gerekli mercilere baş-
lıklar halinde sunmuş bulunmakta-
yız. Devletimizin Berber, Kuaför ve 
Güzellik Salonu İşletmecilerimize 
yönelikte acil tedbir alınması gere-
ken meslek gruplarına dahil edilip; 
kira, Bağkur, işçi maaşları, elektrik, 
doğalgaz, vergi ve kredilere yapılan 
düzenlemelere esnaflarımız da dahil 
edilip salgın nedeniyle iş yapmayan 
esnaflarımız için devletimizden des-
tek paketlerini devreye alınmasını 
beklemekteyiz. Esnaf ve sanatkarı-
mıza yönelik acil önlem ve ekonomik 
paket bir an önce açıklanmalıdır. Üst 
kuruluşlarımızdan bildirim geldiği 
taktirde Odamız tarafından bilgi ve-
rilecektir. İşyerini kapatmak isteyen 
üyelerimiz inisiyatifleri gereği iş-
yerlerini kapatabileceklerine ilettik. 
Üyelerimiz işyerlerinde gereken tüm 
hijyeni hassasiyet ile gösteriyor” ifa-
delerini kullandı.n İRFAN AYHAN

Veli Baranok
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Koyuncu Grup’ta korona önlemleri hız kesmeden sürüyor
Ülkemizi de etkisi altına alan 

korona virüsü (Covid-19) salgını 
için her kesime görevler düşüyor. 
Bu bilinci tüm işletmelerine ve 
çalışanlarına yansıtan Koyuncu 
Grup çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Koyuncu Grup İcra Kurulu 
Başkanı İbrahim Koyuncu, dezen-
feksiyon çalışmalarının ve çalışan-
ların eğitimlerinin hayati öneme 
sahip olduğunu belirtti. Faaliyetle-
rinin önemli bir bölümünde insan 
ilişkilerinin yoğun olduğunu ifade 
eden İbrahim Koyuncu şöyle de-
vam etti: “Koyuncu Grup olarak 

21 sabit ve 11 mobil TÜVTÜRK 
araç muayene istasyonu, 5 adet 
akaryakıt istasyonu, Fiat-Jeep-Alfa 
Romeo marka araçların bayilikleri-
ni sürdürmekteyiz. İşletmelerimizi 
günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret 
etmektedir. Normal zamanlarda 
da hijyen uygulamaları bizim ön-
celiklerimizdendir. 

Korona virüs salgını ile hijyen 
ve dezenfeksiyon uygulamaları-
mızı en üst seviyeye taşıdık. İş-
letmelerimiz sık sık özel ekipler 
tarafından dezenfekte ediliyor. 
Çalışanlarımıza bu konuda eğitim-
ler verdik ve uyarılarımızı sürekli 
tekrarlıyoruz. Hem çalışanlarımı-

zın hem de misafirlerimizin kolay 
ulaşabilecekleri noktalara el de-
zenfektanları yerleştirdik. Yazar 
kasa, bilgisayar gibi yoğun kulla-
nılan araç gereçleri de durmaksı-
zın hijyenik hale getiriyoruz. Birim 
yöneticilerimiz ve iş güvenliği 
uzmanlarımız da gerçekleştirilen 
uygulamaları her an denetliyorlar. 
Tüm gayretimiz çalışma arkadaş-
larımızın ve vatandaşlarımızın 
sağlıklı bir şekilde günlük hayat-
larına devam edebilmeleridir. Te-
mennimiz ise kısa süre içerisinde 
ülkemizin ve dünyamızın bu sal-
gından tamamen kurtulmasıdır.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun bir şekilde uğradığı Adalet Parkı, Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 
Karaaslan Piknik Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçeleri’nin de 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verdi

Parklar, tedbir 
amaçlı kapatıldı

Karatay Belediyesi, küresel öl-
çekte tüm dünyayı etkisi altına alan 
ve Türkiye’de de görülmeye başla-
yan Yeni Tip Koronavirüs ile müca-
dele ve önlem amacıyla başladığı 
çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. İlçe genelindeki tüm okul-
ları, kamu kurum ve kuruluşların 
yanı sıra vatandaşın ortak kullanım 
alanlarında dezenfeksiyon çalışma-
sı yapan Karatay Belediyesi, Yeni 
Tip Koronavirüs ile diğer salgın 
hastalıkların yayılmasını önlemek 
amacıyla yeni kararlar aldı.

Karatay Belediyesi, bu kap-
samda Adalet Parkı, Şehir Parkı, 
Olimpiyat Parkı, Karaaslan Piknik 
Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan 
Hobi Bahçeleri’nin 2 hafta süreyle 
kapatılmasına karar verdi.

AMACIMIZ SALGININ 
YAYILMASINI ENGELLEMEK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Koronavirüsü salgını ne-
deniyle Karatay Belediyesi olarak 
gerekli önlem ve tedbirler kapsa-
mındaki çalışmalarına ara verme-
den devam ettiklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, ilçedeki 

okullar, belediye hizmet binası ve 
belediyeye ait tesisler, ilçe gene-
lindeki kamu kurum ve kuruluşla-
rın yanı sıra özellikle halkın yoğun 
kullandığı alanlarda kapsamlı bir 
dezenfeksiyon çalışma yaptıklarını 
belirterek, “Belediye olarak virü-
sün yayılmaması için belediyemiz 
tarafından organize edilen tüm 
etkinlikler ve faaliyetlere tedbir 
amaçlı olarak ara verdik. Karataylı 
hemşehrilerimizin belediyeye uğ-
ramadan da belediyemizi ilgilendi-
ren birçok işlemi yapabilmelerine 

olanak sağlayan e-belediye uygula-
malarımız aktif bir biçimde hizmet 
vermeye devam ediyor. Yine virüs 
konusunda halkın bilgilendirilmesi 
amacıyla da çalışmalar yapıyoruz. 
Son olarak özellikle hafta sonların-
da halkımızın yoğun bir şekilde rağ-
bet ettiği Adalet Parkı, Şehir Parkı, 
Olimpiyat Parkı, Karaaslan Piknik 
Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan 
Hobi Bahçeleri’nin 2 hafta süreyle 
kapatılmasına karar verdik. Ama-
cımız salgının vatandaşlar arasında 
yayılmasını önlemeye katkı sun-

mak” dedi.
BU SÜREÇTE HERKESE BÜYÜK 

GÖREVLER DÜŞÜYOR
Koronavirüsle mücadele süreci-

ni, el birliğiyle rehavete ve paniğe 
kapılmadan atlatılmasının önemine 
de değinen Hasan Kılca, vatandaş-
ların zorunlu olmadıkça evlerinden 
dışarıya çıkmamaları, panik yap-
mamaları ve önleyici tedbirlere uy-
malarının önemine değindi. Kılca, 
şunları kaydetti: “Tüm dünya gibi 
ülkemizi de olumsuz etkileyen sal-
gınla mücadele konusunda devle-
timiz, hükümetimiz ve yerel yöne-
timler kadar tüm vatandaşlarımıza 
da önemli görevler düşüyor. Bu dö-
nemde vatandaşlarımızın özellikle 
bireysel hijyen konusunda daha 
dikkatli olmalarını istiyorum. Zo-
runlu olmadıkça hemşehrilerimizin 
evlerinden dışarıya çıkmamaları, 
panik yapmamaları ve önleyici ted-
birlere uymaları son derece önemli. 
Yine resmi açıklamaların dışında 
hiçbir açıklamayı dikkate almaya-
lım. İnşallah bu süreci hep birlikte 
sağduyulu bir şekilde atlatacağız.” 
n HABER MERKEZİ

Koronavirüsün yayılmasını en-
gellemek için devletimizin aldığı 
tedbirler kapsamında okulların ka-
palı olması, vatandaşlarımızın bu 
süreçte mümkün olduğu kadar ev-
lerinde durmak zorunda olmaları 
nedeniyle toplu ulaşım araçlarındaki 
yolcu oranları yüzde 75 azaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
den yapılan yazılı açıklamada, yolcu 
oranlarının düşmesine bağlı olarak 

toplu ulaşımda düzenlemelerin ya-
pıldığı belirtilerek, “Toplu ulaşım 
seferlerimizde yeniden düzenleme 
yaparak, otobüsler için yeni sefer sa-
atlerini www.atus.konya.bel.tr say-
fasından duyurarak başlattık. Tram-
vay seferlerimiz de 20 Mart Cuma 
günü itibariyle bu duruma uygun 
olarak tekli hizmet vermeye başladı. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” de-
nildi. n HABER MERKEZİ

Tramvaylar tekli hizmet verecek

Büyükşehir öğrenciler için 
eğitici filmler yayınlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Koronavirüs nedeniyle okulların 
tatil edilmesiyle evlerinde olan öğ-
rencilere yönelik eğitici ve öğretici 
bir çalışma yapıyor. Belediyenin 
YouTube kanalında öğrencilerin 
vakitlerini en verimli şekilde de-
ğerlendirmeleri amacıyla bilim 
dünyasında merak edilenlerin an-
latıldığı 50 bölümlük “Bilim Baka-
lım” filmleri yayınlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Koronavirüs (Covid-19) do-
layısıyla okulların tatil edilmesiyle 
bu süreci evde geçiren öğrencile-
rin eğitimle ve bilimle iç içe olma-
sı amacıyla belediyenin YouTube 
kanalından “Bilim Bakalım” te-
malı eğitici videolar yayınlıyor. 

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
içinde bulunduğumuz günlerin 
virüsün yayılmaması için çok 
önemli olduğunu belirterek, resmi 
kurumların açıklamaları haricinde 
söylenenleri dikkate almadan, 
panik yapmadan tedbir alarak 
bu sürecin atlatılacağını söyledi. 
Öğrencilerin evde bulundukla-
rı dönemde onlar için önemli bir 
çalışma yaptıklarını kaydeden 
Başkan Altay, öğrencilere Türki-
ye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim 
Merkezi olan Konya Bilim Merke-
zi’nde çekilen ve bilimin her da-
lından bilgiler anlatan kısa filmleri 

izleyerek hem eğlenmelerini hem 
de öğrenmelerini tavsiye etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan 50 bölüm-
den oluşan “Bilim Bakalım” isimli 
filmler, her bölümünde farklı bir 
konuya değinerek izleyenlere; 
Konya Bilim Merkezi’nde bulunan 
atölyelerin yanı sıra bilim tarihin-
de iz bırakan Müslüman bilim 
insanların hayatları, buluşları ve 
bilim dünyasında merak edilenle-
ri anlatıyor. 7’den 70’e her kesime 
hitap eden “Bilim Bakalım” film-
lerini izlemek isteyenler Konya 
Büyükşehir Belediyesi YouTube 
kanalını ziyaret ederek ya da htt-
ps://t.co/casncgDcp5?amp=1 lin-
kinden filmlere ulaşabiliyor. 
n HABER MERKEZİ
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

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

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

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

Selçuklu/KONYA

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 
5/A  Tel: 0332 285 02 85

*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN
3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06029
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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
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Leylekler yuvalarında kar altında kaldı

Beyşehir ilçesinin son yıllarda 
sembolü haline gelen, ilkbahar ve 
yaz döneminin göçebe konuğu olan 
leylekler, geldikleri yuvalarında kar 
yağışı altında kaldı.

Beyşehir’de aralıklarla iki gün-
dür etkisini gösteren kar yağışı 
nedeniyle Leylekler Vadisi ve Ley-
lekler Tepesindeki ardıç ağaçlarının 

üzerinde kurulu bulunan leylek 
yuvaları beyaz örtü altında kaldı. 
Yuvaların kar örtüsü altında kal-
masından dolayı leyleklerin büyük 
bölümü kendilerine sığınacak yeni 
mekanlar aradı. Sığınacak yer bu-
lamayan az sayıda leylek ise kaldı-
ğı yuvalarında kar örtüsü üzerinde 
zor şartlarda yaşam sürüyor. Yi-

yecek bulma konusunda da sıkıntı 
yaşadıkları gözlenen leylekler, karla 
kaplı yuvalarında ayak değiştirerek 
tutunmaya çalışıyor. Öte yandan, 
leyleklerin ilçedeki yuvalarının kar 
altında kalması üzerine Beyşehir’de 
yaşayan fotoğraf tutkunları da fo-
toğraf mesaisi için bölgeye geldi.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu 

(BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, 
leyleklerin ilçeye Şubat ayının son 
günlerinde geldiğini belirterek, 
“Leyleklerin bu yıl biraz erken gel-
diğini düşünüyoruz. Bu, küresel 
iklim değişikliyle de alakalı olabi-
lir ama geldiklerinden bir müddet 
sonra büyük bir kar sürprizi ile kar-
şılaştılar. Yeşildağ ve Adaköy’deki 

yuvalarında üzerlerine kar yağdı. 
30 santimden fazla kar yüksekli-
ğinin bulunduğu bölgede yaşam 
sürmeye çalışan leylekler şu anda 
yiyecek bulmakta da gerçekten zor-
lanıyor. Yuvaların tamamı dolu de-
ğil, yüzde 20 veya 30 oranında bir 
yuvaların dolduğunu gördük. Diğer 
yuvaların da hepsi karla kaplı. Mart 

ayı sonuna kadar gelmesi beklenen 
diğer leylekler de bugünlerde gelir-
se onları kar sürprizi bekliyor. On-
ların yuvalarını onarması gerekiyor 
ama yerler de kar örtüsü ile kaplı. 
Biz fotoğrafçılar olarak burada iki 
gündür mesai yapıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.
n İHA

Beyşehir’de şiddetli kar yağışı 
ve su pınarının patlaması nedeniy-
le yaylada mahsur kalan çobanların 
imdadına Beyşehir Belediyesi ekip-
leri yetişti. Beyşehir’in Kurucuova 
Mahallesinde Kurava bölgesinde 
bulunan yaylada hayvanlarını otla-
tan çobanların obasını sel bastı. Kar 
sularının ve pınarların taşması so-

nucu yolları kapanan ve gölet haline 
gelen yaylada hayvanları ile mahsur 
kalan çobanlar durumu Beyşehir 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bildirerek yardım istedi. Belediye-
den görevlendirilen 2 personel, bir 
iş makinesiyle bölgeye gelerek ço-
banların obaları ve ağılların etrafına 
yeniden yol açtı. Yolun açılmasının 

ardından çobanlar ve hayvanları 
kurtarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Kurucuova Mahallesinde 
Kurava bölgesinde hayvancılık ya-
pan vatandaşların yardım istediğini 
söyledi. İhbarı alır almaz 2 perso-
nel görevlendirdiklerini söyleyen 
Başkan Bayındır, “Kar sularının ve 

pınarların patlaması nedeniyle ço-
banlarımızın yolları ve hayvanların 
ağılının etrafının suyla dolu olduğu-
nu gördük. İş makinesiyle yeniden 
yol açarak hayvancılık yapan hem-
şerilerimizi kurtardık. Herhangi bir 
can ve mal kaybı olmamıştır” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Muhtarlardan evinde 
kalan yaşlılara yardım eli

Yayla yollarında 
zorlu kış mesaisi

Hüyük ilçesinde görev yapan 
mahalle muhtarları yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) karşı önlem 
almak amacıyla yapılan “evde kal” 
çağrılarına kulak veren yaşlılara 
talep edilmesi halinde yardım eli 
uzatma kararı aldı.

Hüyük Muhtarlar Derneği 
(HÜMDER) Başkanı İlkay Ceylan, 
yaptığı açıklamada, dernek üye-
si olan ilçesinin 23 merkez ve dış 
mahalle muhtarının, Kovid-19’a 
karşı önlem tedbirleri kapsamında 
birlikte hareket etme kararı aldığı-
nı belirtti.

Kovid-19 dolayısıyla uygula-
nan “evde kal” çağrısına uyarak 
evden çıkmayan büyüklerin ihtiyaç 
duydukları anda mahalle muhtar-
ları olarak yanlarında olduklarını 
vurgulayan Ceylan, şunları kaydet-
ti: “Bu konuda tüm mahalle muh-
tarlarımız olarak ortak bir bildiriye 
imza attık. Bu bildiriyi bireysel 
olarak ve sosyal medya hesapla-
rımızdan da duyurduk. Mahal-
lelerimizde ikamet eden, evinde 
kalan büyüklerimize, yaşlılarımıza 

ihtiyaç duydukları anda muhtarlar 
olarak 24 saat hizmetlerinde oldu-
ğumuzu ilan ettik. Yaşlı insanları-
mıza evlerinde kalması için destek 
kampanyası başlattık. Hüyük Bele-
diye Başkanımız Mehmet Çiğdem 
ve belediyemizin tüm birimleri de 
bu konuda çok hassas davranıyor. 
Biz de hem devletimizin, hem de 
belediyemizin bu konuda koymuş 
olduğu kurallara, tavsiye kararla-
rına katkı sağlamak için böyle bir 
kararı aldık. Bu illet virüsten bir 
önce kurtulmak ve bu dönemi en 
az hasarla atlatmak için ülkemiz-
de olduğu gibi ilçemizde de bu 
tür adımların atılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Tüm arkadaşlarım 
adına da sadece virüs olduğu için 
değil, her zaman yaşlılarımızın, bü-
yüklerimizin emrinde olduğumu-
zun bilinmesini istiyoruz. Ama, bu 
hassas dönemde özellikle onların 
evlerinden çıkmalarını istemiyoruz 
ki bu hastalığa karşı kendilerini ko-
rusunlar. Bir telefon kadar kendile-
rine yakın olduğumuzu belirtmek 
istiyoruz.” n AA

Beyşehir ilçesinde, belediye 
ekipleri kar yağışının yoğun olduğu 
yayla yollarını açmak için seferber 
oldu.  Beyşehir Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
karla kapanan yayla yollarında ça-
lışma başlattı. Ekipler bu kapsam-
da ilk mesaiyi Beyşehir’in önemli 
hayvancılık merkezlerinden Do-

ğanbey Mahallesi’nde gerçekleş-
tirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
vatandaşların yaylalara daha rahat 
ulaşım sağlaması için seferber 
oldu. Bölgeye sevk edilen kepçe ve 
greyderler karla kapanan yollarda 
yapılan zorlu çalışma sonrası yay-
lalar tekrar ulaşıma açıldı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’in yaylası olan Küpe Çukuru’nun Antalya’nın Akseki ilçesine bağlanmasının ardından Seydişehir Belediyesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valiliklere itiraz dilekçesi sunarak alınan kararın yanlış olduğunu savundu

Küpe Çukuru Yaylası 
Antalya’ya bağlandı!

Seydişehirlilerin yayla olarak 
kullandığı Küpe Çukuru’nun Antal-
ya’nın Akseki ilçesine bağlanması-
nın ardından Seydişehir Belediyesi 
tarafından çalışma başlatıldı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlık ve Valiliğe 
gönderilen yazıda bölgenin Seydişe-
hir ilçe sınırları içerisinde yer aldığı 
belirtildi. Mahkeme, il idare kurulu 
ve köy kayıt defterleri ile Küpe Çu-
kuru Mevkiinin Seydişehirlilere ait 
olduğunun kanıtlandığını belirten 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, yasal mücadeleden asla 
vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Bakanlığa ve Valiliğe gönde-
rilen yazıda; Küpe Çukuru mevkii 
kadimden beri Konya İli Seydişehir 
ilçesi halkı tarafından yayla olarak 
kullanılan bir mevkii olup, tapuda 
kaydı olmayan tescilsiz bir alandır. 
Söz konusu mevkii mahkeme karar-
ları , il idare kurulu kararları ve köy 
sınır kayıt defterine göre Seydişehir 
sınırları içerisinde yer alan bir bölge-
dedir. 

Bu Bölge 2005-2006 yıllarında 
belediyemizin bilgisi olmadan idari 
hudut değişikliği ile Antalya  ili Ak-
seki ilçesi sınırlarına dahil edilmiş ve 
akabinde hiç beklenmeksizin An-
talya iline bağlı Manavgat Kadastro 
Müdürlüğü tarafından 2006 yılında 

kadastro çalışmasına dahil edilmiş-
tir.

 Manavgat Kadastro Müdürlüğü 
tescilsiz alan olan küpe çukuru mev-
kii 14.07.2007 tarihinde Antalya ili 
Akseki ilçesi Bademli sakinlerine 
yaklaşık 130 kişiye hisseli  olarak 
tescil etmiştir.  Kadastro çalışma-
sı ile küpe çukuru yaylası Antalya 
ili Akseki ilçesi 246 ada 1 parsel 
olarak tescil edilmiştir. Bu parselin 
yüzölçümü ise 812.139,50 m² ola-
rak belirlenmiştir.  Yapılan bu tesis 
kadastrosu gerçek dışı beyanlar ile 
yapılmış ve 10 yıllık zaman aşımı 
süresince hiç bir şekilde gün yüzüne 

çıkarılamamıştır.
10 yıllık süre sonunda Seydi-

şehir halkı tarafından yayla olarak 
kullanılan küpe çukuru mevkii, Ba-
demli Mahallesi sakinleri tarafından 
Seydişehir halkına kullandırılmama-
ya başlamış  ve söz konusu alanda 
Bademli Mahallesi sakinleri ile Sey-
dişehir halkı arasında tartışmalar 
yaşanmaya başlamıştır.

Seydişehir sakinleri ile Akse-
ki ilçesine bağlı Bademli Mahallesi 
sakinleri arasındaki tartışmalara sor 
vermek ve kadimden beri Seydişe-
hir yaylası olarak kullanılan Küpe 
Çukuru yaylasının tekrar Seydişehir 

sınırları içerisine dahil edilerek Sey-
dişehir Belediyesi veya Hazine adına 
tescil yapılması  konusunda  gerekli 
çalışmalarımızı başlattık” denildi.

Başkan Mehmet Tutal, “Yasal 
mücadele noktasında her türlü yolu 
deneriz. İlçemizi ilgilendiren her ko-
nunun takipçisi  olur, sonuçlandır-
mak için elimizden geleni yaparız. 
Çalmadık kapı bırakmayız. Gecemi 
gündüzüme katar Seydişehir için 
mücadele ederim. Ben bu makama 
oturmak için değil, hemşehrilerim 
ve Seydişehir’in kazanımları için bu 
yola çıktım” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
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Eczacı Hasan Hüseyin Ergüven, tezgahının önüne çektiği şeffaf brandayla, ilaç alışverişlerinde yakın teması 
önleyerek, koronavirüse karşı hem kendi sağlığını hem de müşteri sağlığını korumayı hedefliyor

Eczacıdan koronavirüse 
şeffaf brandalı önlem

Seydişehir ilçesinde bir eczacı-
nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı eczanesinde aldığı izolasyon 
önlemi dikkati çekiyor. Seydişehir 
Hacıseyit Ali Mahallesi’nde eczacı-
lık yapan Hasan Hüseyin Ergüven, 
tezgahların önüne şeffaf branda çe-
kerek bulduğu izolasyon çözümüy-
le, koronavirüse karşı hem kendi 
sağlığını hem de müşteri sağlığını 
koruyor. Brandanın üzerine astığı 
“Hiçbir virüs alacağımız tedbirden 
daha büyük değildir. Her şey sizin 
sağlığınız için” yazısıyla kişisel ted-

birin önemini vurgulayan Ergüven, 
eczane alışverişlerini daha güvenli 
hale getiriyor.  İlaç almak isteyen 
kişilerin konuşmalarının duyulabi-
leceği şekilde hazırlanan izolasyon 
sisteminde, reçeteler de brandanın 
arkasında hazırlanıp, müşteriye açı-
lıp kapanan küçük pencereden uza-
tılıyor ve böylece müşteriyle yakın 
temas önlenmiş oluyor.

Ergüven, çözümünü “maliye-
ti düşük ve güvenli” bulduğunu 
söyledi. Kovid-19 ile mücadelede 
eczanelerin de hastaneler gibi açık 

kalmasının önemine değinen Er-
güven, ancak toplum sağlığı için 
gerekli tedbirlerin alınması gerekti-
ğini belirterek, şöyle konuştu: “Ko-
vid-19 için önemli olan izolasyon. 
Alacağımız tedbirlerle koronavirü-
sü yenebiliriz. Birkaç ay sabredece-
ğiz, tedbir alacağız, izole olacağız. 
Sosyal ilişkilerimizi azaltacağız, 
birbirimizi anlayışla karşılayacağız. 
Öpüşmeyeceğiz, tokalaşmayacağız, 
mümkün olan en az şekilde irtibat-
ta bulunacağız ve biz bu koronavi-
rüsü yeneceğiz. Şerit çekerek 1,5 

metre mesafeyi koruyabilirdik çün-
kü virüsün ulaşabileceği mesafe 1 
metre ama biz sıcakkanlı bir toplu-
muz, yakınlaşmayı severiz. Vatan-
daşa çok engel olamayacağımızı 
düşünerek, izolasyon sistemini bu 
şekilde yaptık ki bunun koruması-
nın da yüzde 100 olduğunu düşü-
nüyoruz.” 

Eczacı Ergüven, bulduğu çö-
zümün diğer eczanelere de örnek 
olmasını istediğini, bireysel önlem-
lerin toplum sağlığını koruyabilece-
ğini kaydetti. n AA

Çin’in Wuhan kentinden başlaya-
rak Türkiye’ye ulaşan Corona virüsü, 
en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. 
Hayatlarını ortaya koyarak canla baş-
la çalışan sağlıkçılar, virüsün Türki-
ye’de yayınlanmasını önlemek ama-
cıyla gece gündüz çalışıyor.  Sağlık 
Sen Üniversite Şube Başkanı Mithat 
Şafak, “Mesleğimiz her şeyden önce 
gelir ama haklarımız da iade edilme-
lidir” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ BİR 
AÇIKLAMA YOK

Bu bir eleştiri değil haklıya hak-
kının verilme mücadelesidir diyen 
Mithat Şafak, “Dünya ve ülkemizde 
salgın var. Sağlık çalışanlarının üze-
rindeki iş yükü, Avrupa ülkelerindeki 
sağlık çalışanlarına göre iş yükü beş 
kat fazla olmasına rağmen şu ana 
kadar sağlık camiasını rahatlatacak 
bir açıklama yapılmamıştır. Üstelik 
Cumhurbaşkanlığının yayınladığı ge-
nelgeyi dikkate almayarak gece yarısı 
yapılan açıklamada sağlık çalışanları-

nın dâhil olmadığı belirtilmiş ve tüm 
çalışanların izinleri durdurulmuştur. 
Sağlık Sen’in ve sahanın haklı sesini 
duyarak sağlık bakanlığı izin konu-
sunda tam olarak istediğimiz gibi 
olmasa da sahayı rahatlatacak bir 
açıklama yaparak hamile, süt izni 
kullananlara ve özürlü kadrosunda 
çalışanlara izin verdi. Fakat üniver-
site çalışanları her şeyde olduğu gibi 
bu konuda da üvey evlat pozisyo-
nunda kalmıştır. Sağlık bakanlığının 
açıklamasının ardından 24 saat geç-

mesine rağmen YÖK tarafından üni-
versite sağlık çalışanları ile ilgili hala 
bir açıklama yapılmamıştır” ifadesini 
kullandı.

SALGIN ARTARSA SIKINTI ÇEKERİZ
Başta bakan ve bürokratların en 

büyük korkusu salgın daha da artarsa 
sağlık personeli sıkıntısı çekeriz dü-
şüncesi olduğunu hatırlatan Sağlık 
Sen Üniversite Şube Başkanı Mithat 
Şafak, “Buna bizler de katılıyoruz. 
Lakin önceki gün akşam 20 bin öğ-
retmen ataması açıklamasının yanı-
na 20 bin de sağlık çalışanı ataması 
eklemek çok mu zordu. Yahut sağlık 
çalışanlarına bir maaş ikramiye veril-
mesi açıklansa Türkiye ne kaybeder-
di?” diye sordu.

SAĞLIKÇI ATAMASI DA 
YAPILMALIYDI

“Aslında çok şey kazanırdı. Sağlık 
çalışanları üzerinde ciddi bir moti-
vasyon sağlanırdı” şeklinde konuşan 
Şafak şöyle devam etti: Avrupa’ya 
bakın, emekli olanları göreve geri 

çağırdı. Rusya sağlık çalışanlarının 
maaşına yüzde 50 zam yaptı. Azer-
baycan 5 maaş ikramiye vereceğini 
açıkladı. Dünyada sağlık çalışanları 
ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken vi-
rüs salgınından dolayı ülkemizdeki 
hastanelerin gelirlerinin düştüğünü 
sebep göstererek çalışanların döner 
sermayelerini kesmeyi planlayan 
yöneticiler çıkacağını düşünüyorum. 
Buradan sesleniyorum bu konuda 
çalışanların yanında durarak onların 
lehine inisiyatif kullanmanızı tavsiye 
ediyorum. Ülkemizde sağlık çalışan-
ları her zaman devletinin ve milleti-
nin yanında olmuştur. Sağlığın para 
ile ölçülmediği gibi bizlerin yaptığı 
mesleğinde değeri para ile ölçülmez. 
Hala geç değil binlerce genç sağlıkçı 
atama bekliyor. Sahada çalışan sağ-
lıkçılar gözle görülebilen iyileştirme-
ler bekliyor. Üniversite çalışanları ise 
bu ülkenin öz evladı olduğunu hisset-
mek istiyor. Sizce çok şey mi istiyor-
lar…n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sağlık çalışanı ataması yapılmalıydı

Sağlıkçılar sevindirici
kararları bekliyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, yeni tip 
korona virüs ile mücadele kap-
samında sağlık çalışanlarının 
özverili çalışmalarıyla takdir top-
ladığını belirterek, kendileri için 
alınacak sevindirici kararları bek-
lediklerini söyledi.

Metin Töke yaptığı açıkla-
mada, kadirşinas Türk Milletinin 
fedakar sağlık çalışanlarını al-
kışlayarak moral verdiğini, Türk 
Devletinin emrinde, halka hiz-
met etmek için sağlık ordusunun 
hazır ve görevinin başında oldu-
ğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın TBMM’de yaptığı konuş-
mada, ‘Sağlık ordumuza kolaylık-
lar ve güvenceler sağlanmalıdır. 
Sadece fedakarlık duygularına 
yönelik bir motivasyon yetersiz-
dir’ dediğini ve Bakan Koca’nın 
yetersizlik konusunda son derece 
haklı olduğunu ifade eden Töke, 
“O halde sıra artık sağlık çalışan-
larının sorunlarının çözülmesine, 
taleplerinin süratle karşılanma-
sına gelmiştir. Çünkü sağlık ça-
lışanlarının sorunlarını çözmek 
Türkiye’nin sağlığına katkı yap-
mak demektir. Bu kapsamda ilk 
olarak iş yükünü azaltmak, per-
sonel eksikliğimizi gidermek, 
genç sağlık çalışanlarını sağlık 
ordumuza katarak Türkiye’nin 
sağlığını daha da güçlendirmek 
için 50 bin sağlık çalışanı ataması 
bir an önce yapılmalıdır. Bu ko-
nuda gerekli ilan ve atama işlem-
leri süratle gerçekleştirilmelidir. 
Sağlık çalışanlarının hem perfor-
mans sisteminden kaynaklı mağ-
duriyet yaşamamaları hem mo-
tivasyonlarına katkı olması için 
performanslar tavandan öden-
meli, mali ve özlük haklarında 

iyileştirmeler yapılmadır. Başka 
ülkelerde mali haklarda düzen-
lemeler yapıldığı hatırlatmak is-
teriz. Sağlık çalışanlarının sağlığı 
her şeyden önemli denilmeli, ko-
rona virüs tedbirleri ülkemizdeki 
tüm sağlık kurum ve kuruluşla-
rında en üst seviyede alınarak 
koruyucu ekipman ve malzeme 
temininde hiçbir sağlık çalışanı 
sorun yaşamamalıdır” dedi.
‘SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLA-
RI SIFIR TOLERANSLI ALAN İLAN 

EDİLMELİDİR’
Türk Sağlık-Sen Konya Şube 

Başkanı Töke, bu süreçte sağlık 
kurum ve kuruluşlarında yaşa-
nacak şiddet olaylarının en aza 
indirilerek sıfırlanması için ağır 
yaptırımlar içeren yasal bir dü-
zenlemenin hayata geçirilmesini 
beklediklerini dile getirdi.

Töke şöyle konuştu; “Sağlık 
kurum ve kuruluşları sıfır tole-
ranslı alan ilan edilmelidir. Sağlık 
çalışanlarının iş barışına zarar ve-
ren, çalışma hayatlarındaki huzu-
ru yok eden ve çalışanı ailesinden 
ayıran sözleşmeli istihdam tama-
men ortadan kaldırılmalı, tüm 
sağlık çalışanları kadroya geçi-
rilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş 
ve aile kaygısı sonlandırılmalıdır. 
Taleplerimiz olması gerekenler-
dir. Geçmişten bugüne ne yazık 
ihmal edilen haklı isteklerimiz-
dir. Herkes sağlık çalışanlarının 
bu süreçteki önemini ve hakkını 
teslim ederken de yapılması ge-
rekenlerdir. Sağlık çalışanlarının 
morale ihtiyacı olduğu kadar 
mağduriyetlerinin giderilmesine 
de ihtiyaçları vardır. Devletimiz, 
yöneticilerimiz bu konuda da 
hassasiyet göstermeli ve sağlık 
çalışanları için sevindirici karar-
lar almalıdırlar.” n İHA

>> Bir gece kendisine ayetlerimiz-
den bir kısmını gösterelim diye kulunu 
(Hz. Muhammed (s.a.s)i) Mescidi Ha-
ramdan cevresini mübarek kıldığımız 
Mescidi Aksaya götüren Allah noksan 
sıfatlarından münezehhtir (beridir) o, 
gerçekten işitendir, görendir.<< - İsra 
suresi ayet 1-

Allah Resulüne (s.a.s) şöyle buyur-
du:

>> İsra gecesi eyerli ve gemili BU-
RAK getirildi (Burak) peygamberi sır-
t6ına bindirmemek için hırçınlık yaptı, 
bindirmek istemedi. Bunun  üzerine 
Cibril-i Emin, Burak’a bunu (hırçınlığı) 
Muhammed’e mi yapıyorsun dedi. Ve 
devamla Allah için senin üzerine bun-
dan (Hz. Muhammed’den) daha kerem 
sahibi mükkerem bir kimse binmedi” 
bunun üzerine Burak (utancından)bu-
ram buram terledi.

İsrayı kutlamak kolay. Zira Mescidi 
Haramda- Mescidi Aksa arası (isranın 
gece yolculuğun gerçeklştiği güzergah) 
her ne kadar kültürel açıdan istifaya uğ-
ramışsa da coğrafi açıdan bağımsızdır. 
Bu sebeble israyı (gece yürüyüşünüzü) 
kutlamak kolaydır. Ama Miraç kutlamak 
öyle kolay değil. Miraç mucizesi Mescidi 
aksadan başlamıştır. Bun gerçeği Allah 
Resulü (s.a.s) haber vermektedir. Şöyle 
ki: “Burak diğer peygamberler gibi bağ-
ladım, Mescidi Aksada iki rekat namaz 
kıldım. Cebrail şarap ve süt getirdi, be 
sütü tercih ettim. Cebrail bana: “fıtratını 
seçtin. Şarabı tercih etseydin ümmetin 
saptırırdı” dedi. Tövbe etmeyen şarap-
çıların vay haline. Peygamber (s.a.s) 
Mescidi Haramdan Mescidi aksaya 
Burak’la. Dünya semasına Miraçla ye-
dinci kat semayla meleklerin kanadıyla 
yedinci kattan sidrey-i müntehaya Kabe 
kavseyne kadar refrefle uruç etmiştir. 
Allah İsra suresi birinci ayette. >>etra-

fını mübarek kıldığımız…>> diye haber 
verdiği Mescidi Aksa peygamberimizin  
(s.a.s) ayak bastığımız esik peygambe-
rimiz üzerine basarak yükseldiği Hacer-i 
muallâk tümüyle Siyonist Yahudi’nin 
necis ayakları altında kirlenmektedir. 
Hal böyleyken Miracı kutlamaya ne-
reden, nasıl, başlayacağız? Her Miraç 
gecesinde bu sebeple  ruhum daralır, 
kalbim burkulur, içim içim sızlanır. Ben 
Miracı kutlamaya nereden, nasıl, hangi 
yüzle, hangi hakla başlayacağım dedi. 
Eğer bugün Müslümanlar bunu idrak 
eder de kıyama kalkarsa, cihat ruhu 
şahlanırsa Kudüs ve Mescidi Aksa Si-
yonist Yahudi’nin zulmünden, necis 
ayaklarından ve müşrik haçlının büyük 
şeytanın. Siyasi tasallatundan kurtulur, 
etrafı mübarek hale gelir.

Bugün Kudüs’ümüz:
a) Yaralı binlerce şehidi var
b) Bağrına siyon hançeri saplı
c) Maddesiyle manasıyla tecavüze 

uğradı, hala da uğruyor. Necis Siyonist 
Yahudi’nin ayakları altında kan ağlıyor 
kan…

Kudüs’ümüz:
1. Dün Mekke’nin, Medine’nin, ka-

hire’nin, kurtuba’nın, İstanbul’un karde-
şiydi. Bugün yetim, bugün öksüz.

2. Dün Kabemizin kıble kardeşi idi. 
Bugün ilk kıblemizin altı oyuluyor, karnı 
yarılıyor… Siyonist Yahudi haçlı büyük 
şeytanın desteğiyle azaldıkça kazıyor, 
kazıdıkça azıyor, oydukça oyuyor. Bir 
iki istisnasıyla Muhammed ümmeti bu 
olup bitenleri sadece seyrediyor.

Ümmeti Muhammed bazı kutsal 
değerlerini ve manalarını kaybettiği gibi, 
bazı kutsal mekanlarını da kaybetti. İşte 
Kudüs, işte Mescidi aksa, işte Endülüs, 
işte Kurtuba, işte Ayasofya… Bu du-
rumda bize düşen, dua silahını sami-
miyetle, ittika ilen kullanmak. Zira yüce 

Allah, Furkan suresi 77. 
Ayette şöyle buyuruyor: 
“Deki: Duanız olmazsa 
neye yararsınız. (Allah size 
ne diye değer versin.)” 
Müminin en etkili silahı 
duadır. Kadir-i mutlak Al-
lah’ın yardımını taleptir. 
Dua; Aciz mutlakın Kadir-i 
mutlaka aczini fakirini itirf-
tır.

Miraç-ı Nebi:
Miraç:   
a) O’na ulaşmak için kurulan mer-

diven-i ilahidir.
b) O’na yükselmek için tahsis edi-

len Rabbani asansördür.
Nebilerin ruhları Allah’a bu asan-

sörde çıkıyor. Hz. İsa, semaya bu mer-
divenle (asansörle) çıkm8ıştır.--Nisa 
suresi 158—

Müminlerin ruhu çıkarken yani se-
kerat-ı mevt halinde iken, müminlerin 
bu asansöre gözlerini dikerler.

Miraç-ı Nebide, o’nun gönül ekra-
nında:

1. Tüm kainat göründü
2. Tüm insanlar ve cinler görüldü
3. Tüm edebi hayat görüldü, o da 

aynelyakin gördü.
Miraç-ı Nebi Niçin Gerçekleşti?
1. Hz. Peygamber (s.a.s) e yaratıl-

mışların her birinde Esma-i Hüsna’nın 
tecellerini bir bir göstermek.

2. Kainatın bütün tabakalarında 
(katmanlarına) nazır kılmak

3. Kainatın bir kısım sırlarına uygun 
kılmak 

4. İlahi saltanatın tüm kainatı ihata 
ettiğini aynelyakin müşahade etmek

5. Kainattaki bütün varlıklar adına 

Habib-i Edibini kendine 
muhattap kılıp hediyeler 
vermek için gerçekleş-
miştir.

Hediyeler:
1. Hediyeler: Baka-

ra suresi 285 ve 286. 
Ayetler Bakara suresi 
284. Ayet nazil olunca 
başta Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer, Abdurrahman 
b. Avf. Muaz ibn- Cabel 

olmak üzere bir çok sahabi sarsıldılar, 
çarpıldılar, adeta… Hemen bu halde 
iken Resülullah’a (s.a.s) koştular ve: 
Ya Resululüllah! Yemin ederiz ki bu 
ayetten daha şiddetli ve daha dehşetli 
bir ayet inmedi. Kalplerimizden geçen-
lerden Allah bizi hesaba çekecek yandık 
vallahi!... Bakara 284. de Allah şöyle 
buyuruyor: “siz içinizdekileri açığa vu-
rursanız  da gizleseniz de Allah onunla 
sizi hesaba çekecek”

Allah Resulü (s.a.s) onlara:
Beni İsrail’in Musa’ya dedikleri gibi 

“semigna ve asaana “ işittik itaat etik 
diyeceksiniz. Buyurunca ashap sakin-
leşti, rahatladı. Kemal-i edeple Resulul-
lah  (s.a.s) ın huzurlarında ayrıldılar. Bu 
söyleşiden kısa bir süre müddet sonra 
Mirac mucizesi gerçekleşti. Bakara su-
resinin 285,286. Ayetleri hediye edildi.

2. Hediye: NAMAZ
1) Kelime-i şahadetin alameti
2) Dinimizin ameli direği. (Namaz 

dinin direğidir)
3) Bütün ibadetlerin hulasası fihrişti
4) Müminlerin ahlaki sigortası (hiç 

şüphe yok ki namaz insanı her türlü 
kötülüklerden, gayrı meşru işlerden alı 
koyar) fahşi münkeri yok eder. << An-

kebüt 45>>
5) Mümin manevi iksiridir (en 

güçlü davasıdır)
6) Müminin diriliş hamlesine vesi-

ledir vasıtadır.
7) Fenatillah makamı (secde) on-

dadır
8) Tevhit, şehadet ondadır
9) Tehiyyat selam ondadır
10) Rabbani rabıtlar (Allah ile, 

Cibril ile, peygamber ile) ondadır
11) Rabbani sulta (saltanat, ha-

kimiyet) ondadır
12) Kulluğun bütün fonksiyonları 

ondadır
13) Duanın özü ve şifanın gücü 

ondadır
14) Kelime-i şahadet ve Fatiha kar-

şısında muhasebe ondadır
İşte bu sebeplerle peygamber 

(s.a.s) in ifadesiyle “namaz müminin 
miracıdır” ne mutlu Miracı Nebinin ve 
kendi Miracının şuuruna erenlere. Ne 
mutlu Rabbi ile kendi Miracında (na-
mazında) günde beş defa buluşana…

Müminin kendi Miracının şuuruna 
ermek için:

1) Kainattaki varlıklarına ve ahenge 
bakıp temaşa etme, ibret alma, ders 
çıkarma makamında kendini gördü Al-
lah u Ekber diyerek tekbir aldı namaza 
durdu.

2)  Müminin kainatta ki varlıklar 
içinde şeriatı garranın  dellalığı maka-
mında kendini gördü istiaze ile, bel-
lenme ile, fatiha ile, tilavet-i kur’an ile 
namazda kendini buldu

3) Müminin rahmeti ilahi yemin 
hazinelerindeki sonsuz, sınırsız, sayısız 
nimetlerini deruni hislerle tadıp lezzet-
lerine erme, sahibine şükür etme ma-
kamında kendini gördü. Allah u Ekber 
deyip divana dur.

4) Mümin Esma-i İlahi yenin (Es-

ma-i Hüsna’nın) definelerindeki cev-
herleri manevi cihazlarda bulup çıkar-
mak ve insanlığa sunmak makamında 
kendini sorguladı Allahu Ekber diyerek 
secdeye vardı. Fenafillah makamında 
Allah’ı buldu.

5) Mümin fani alem güzergahından 
geçerek ebedi alem yaptığı Cemalüllah 
yolculuğunda alınacak azığın en zaruri-
sinin namaz olduğunu idrak etti. Allah 
Ekber diyerek namaz<a koyuldu.

6) Muhakkak ki mümin kader çiz-
gici üzerinden kudret kalemiyle yazılan 
ve kainatta ilan edilen mektebat-ı Rab-
baniyi (Rabbani mektuplar mecmuası 
insanı) okumak, incelemek, anlamak, 
kavramak makamında kendini gördü 
tekbirlerle namazını tamamladı Miracı-
na erdi.

7) İnsan olduğu için islam oldu fikri 
ubudiyet ufkunda doğdu “namaz kıl-
mayanın Müslümanlıkta hakkı yoktur. 
Hz. Ömer kaziyesinin şuurunda olarak 
namazını eda etmenin huzuru ile yine 
de istiğfar için ellerini iki dilekçe Allah’a 
sundu.

8) Mümin yüce Allah’ın celaline 
karşı kavlen, fiilen dua ikliminde kendini 
buldu.

9) Mümin Cenab-ı Hakkın kemali-
ne karşı kalben, ruhen, bedenen, lisa-
nen alem-i ervahtaki ikrarını isabet için 
huzurunda tefekküre, tezekküre daldı.

Diriliş iksirini yudum yudum içerek 
Miracına çıkarak kuruluşa eren mütteki 
mümine ne mutlu…

3. Hediye:
Şirke bulaşmayanların büyük gü-

nahlarının affedileceği müjdesidir. Mi-
raç gecesinin ümmeti Muhammed’in 
her türlü beladan, musibetten, gafletten 
kurtuluşuna vesile olmasına Rabbim-
den niyaz eder, İsra ve Miracımızı tebrik 
ederiz.

İSRA VE MİRAÇ (MİRAÇ-I NEBİ – MİRAC-I MÜMİN)

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

Mithat Şafak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, tarımsal destek kapsa-
mında üreticilere toplam 1 milyar 
572 milyon 500 bin lira ödeme ya-
pacaklarını açıkladı. Tarım ve Or-
man Bakanı Pakdemirli, yapılacak 
tarımsal destekleme ödemelerine 
ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 
Pakdemirli, alan bazlı fındık için 35 
ilde 408 bin 373 üreticiye 849 mil-
yon lira ödeme yapılacağını belir-
terek, “Mazot ve gübre için iki ilde 
(Çanakkale-Kilis) 27 bin 213 üretici-
ye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük 
aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 
728 üreticiye 12 milyon lira, dane 
mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreti-
ciye 89 milyon lira, hububat bakla-
gil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 
115 milyon lira ödeme yapacağız” 
ifadelerini kullandı. Ödemelerin 
T.C. kimlik numarasının son hane-
sine göre üreticilerin hesaplarına 

aktarılacağını bildiren Pakdemirli, 
T.C. kimlik numarasının son hane-
si 0 olanlara 20 Mart, 2 olanlara 27 
Mart, 4 olanlara 3 Nisan, 6 ve 8 olan-
lara 10 Nisan 2020’de saat 18.00 iti-
barıyla ödeme yapılacağını kaydetti. 
Pakdemirli, “Ayrıca bugün tek sefer-
de saat 18.00 itibarıyla da yaş çay 
primi için 183 milyon lira, sertifikalı 
tohum üretimi için 8 ilde 120 firma-
ya 61 milyon lira, biyolojik ve biyo-
teknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 
üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kal-
kınma için 28 yatırımcıya 9 milyon 
lira, tarım sigortaları için 201 milyon 
lira, ödeme yapacağız. Böylece üre-
ticilerimize toplamda 1 milyar 572 
milyon 500 bin lira ödeme yapmış 
olacağız. Üreten, emek veren çiftçi-
lerimizin her zaman yanındayız, on-
ları desteklemeye devam edeceğiz. 
Yapacağımız bu desteklerin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. n İHA

Vali Toprak’tan kamuya
emniyet kemeri talimatı

Rektör Zorlu’dan sağlık 
çalışanlarına teşekkür 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak imzasıyla Konya’daki tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
gönderilen yazıda, başta zırhlı 
araçlar olmak üzere kamu gö-
rev ve servis araçlarında emniyet 
kemeri kullanımının arttırılması 
ve yaygınlaştırılması istenerek, 
emniyet kemeri takmayan kamu 
personeli hakkında idari yaptırım 
kararı ve disiplin işlemi uygulana-
cağı bildirildi. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak imzasıyla Konya’da-
ki tüm kamu kurum ve kuruluşla-
rına gönderilen ‘Emniyet Kemeri 
Kullanımı’ konulu yazıda, “Ülke-
mizde son yıllarda alınan tedbirler 
ve yapılan denetimler sonucunda 
trafik kazalarının önlenmesinde 
ve meydana gelen ölümlü/yara-
lanmalı trafik kazalarında önemli 
oranda düşüş gözlemlenmiştir. Bu 
kapsamda yaşanan olumlu tablo-
yu daha ileri bir noktaya taşımak 
ve vatandaşlarımıza örnek teşkil 
etmesi amacıyla özellikle İlimizde 
bulunan kamuya ait araçlarda em-
niyet kemerinin kullanımının arttı-
rılması ve yaygınlaştırılması büyük 
önem arz etmektedir.

 Ayrıca 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 78/1 a ve Kara-
yolları Trafik Yönetmeliğinin 150. 
maddesine göre belirli sürücülerin 
ve yolcuların, araçların sürülmesi 
sırasında koruyucu tertibat (emni-
yet kemeri vb.) kullanmaları yasal 
olarak zorunlu hale getirilmiş olup, 
emniyet kemeri takmayan sürücü 
ve yolculara aynı Kanun gereğince 
cezai işlem uygulanacağı hüküm 
altına alınmıştır.  Bu nedenle; İli-
mizde başta zırhlı araçlar olmak 
üzere kamu görev ve servis araç-
larında kamu personeli tarafından 
emniyet kemeri takma zorunlulu-
ğuna istisnasız uyulmasını, uyma-
yan kamu personeli hakkında Ka-
rayolları Trafik Kanununun 78/1 a 
maddesi uyarınca idari yaptırım 
kararı uygulanmasını, kamu görev 
ve servis araçlarında emniyet ke-
meri kullanmadığı için idari yaptı-
rım kararı uygulandığı tespit edilen 
kamu personeli hakkında gerekli 
disiplin işleminin yapılması ile ko-
nunun kurum amirleri tarafından 
tüm kamu personeline duyurul-
ması” ifadelerine yer verildi.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) ile mücadelede, sağlık çalı-
şanlarına, özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Zorlu, mesajında, geçmişten 
bugüne sağlık çalışanlarının, özel-
likle toplumsal vakalarda kendi 
sağlıklarından önce toplumun 
sağlığını ön planda tuttuklarını 
vurguladı. Sağlık çalışanlarının, 
insanlığın iyiliği ve ortak geleceği 
için mücadele verdiğini belirten 
Zorlu, şunları kaydetti: “Sizi en kal-
bi duygularımla selamlıyor, çalış-
malarınızda kolaylıklar diliyorum. 
Bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisi 
altına alan bir salgınla mücadele 
ediyoruz. Sizler de bu mücadele-
nin en önemli kahramanları olarak 
her daim minnetle anılmanıza ve-
sile olacak üstün bir gayret ortaya 
koyuyorsunuz. Kovid-19’un tüm 
dünyada yarattığı panik sürerken, 
yüksek risk grubunda bulunmanı-
za rağmen, salgınla mücadelede 
bir an bile geri adım atmadınız, her 
zaman bu mücadelenin en ön cep-

hesinde yer almaya devam ettiniz 
ve ediyorsunuz. İnsanımızın iyili-
ğine ve hayatına adanmış binlerce 
isimsiz kahramanımız arasında yer 
alan üniversitemiz sağlık çalışan-
larına, yaşatmak için gösterdikleri 
üstün gayretlerinden ötürü gönül-
den teşekkür ediyorum. İyi ki var-
sınız.” 

Zorlu, Kovid-19 ile mücadele 
çalışmalarının sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi bakımından, sağ-
lık çalışanlarının, çalıştığı kurum 
adına yakın çevresine dahi açık-
lama yapmaması, özellikle sosyal 
medya platformlarında süreci zor-
laştıracak paylaşımlarda bulunma-
maya özen göstermesi gerektiğine 
dikkati çekti.

Çalışma ortamından yapılacak 
iyi niyetli bir paylaşımın dahi yan-
lış kişilerin eline geçebileceğinin, 
çeşitli montaj ve kırpmalarla çok 
farklı noktalara varabileceğinin 
farkında olunmasını isteyen Zorlu, 
NEÜ’nün her bir üyesinin kendileri 
için çok kıymetli olduğunun da al-
tını çizdi.
n HABER MERKEZİ

Kovid-19 nedeniyle vatandaşlar makarna, soğan, patates gibi ürünlere yönelirken, makarnalık başta olmak üzere buğday 
ekiminin yüzde 10 arttığı, stoklardaki soğan ve patatesin yeni ürün dönemine kadar yetecek düzeyde olduğu bildirildi

Buğday, patates ve
soğan stoku yeterli

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle talebin arttığı buğday, soğan, 
patates gibi ürünlere yönelik analiz 
yaparken, makarnalık başta olmak 
üzere buğday ekilişlerinin yüzde 10 
civarında arttığı, stoklardaki soğan 
ve patatesin de yeni ürün dönemine 
kadar yetecek düzeyde olduğu belir-
lendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bit-
kisel Üretim Genel Müdürlüğü tara-
fından, ülke genelinde saha ziyaret-
leri yapılarak gerçekleştirilen analize 
göre, ülkede geçen yıl 68,5 milyon 
dekar buğday ekildi.

Bu yıl ise ilk değerlendirmelere 
göre, ekiliş alanlarında Güneydoğu 
Bölgesi’nde makarnalık buğdayda 
artış, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
ekmeklik buğdaydan arpaya yönel-
me, İç Anadolu Bölgesi’nde makar-
nalık buğdayda yükseliş bekleniyor. 
Geçen yılın sonundaki yağışlar ve 
sıcaklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesiyle hububat ge-
lişimi istenilen seviyeye ulaştı. 

Ülke genelinde makarnalık buğ-
day ağırlıklı olmak üzere, toplam 
buğday ekilişleri yüzde 5-10 civa-
rında arttı. Bu artışın daha çok sulu 
alanlarda olduğu ve bu alanlarda 
sulamayla birlikte bitki gelişiminde 
herhangi bir sorun yaşanmadığı, ve-
rimde ve üretimde artış beklendiği 
belirlendi. Kuru tarım yapılan alan-
larda, buğdaydan arpaya ve bakla-
gillere yönelim olduğu görüldü. Ya-
ğışın az olduğu bölgelerde çıkışların 

geç gerçekleşmesi ve gelişimin he-
nüz kardeşlenme evresinde olması 
nedeniyle miktar olarak az ancak 
ağırlığı yüksek ve kaliteli ürün elde 
edileceği öngörüldü. Nisan ve mayıs 
yağışları ise hububat gelişimi ve ve-
rim üzerindeki önemini koruyor.

Böylece, Türkiye’de makarnalık 
buğday üretiminin alan ve miktar 
olarak çok artacağı, ülkenin Ko-
vid-19 nedeniyle artan gıda ihtiya-
cını karşılayacak kapasiteye sahip 
olduğu değerlendirildi. Üretimdeki 
artışın, makarna ihracatına da yan-
sıması bekleniyor. 

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE 
ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ekilen soğanların gelişimi de 

iklimsel şartların elverişli gitmesi 
nedeniyle Adana ve Hatay’da iyi 
seyrederken, 15 Nisan itibarıyla 
hasadın başlaması öngörülüyor. 
2019 yılı üretimi olan 2,2 milyon 
ton soğandan depolanan kısmın 
turfanda üretim zamanı olan ni-
san sonuna kadar ülke ihtiyacı 
için yeterli olacağı değerlendirili-
yor.

Patateste de 2019 üretimi 
olan 4,98 milyon tondan depo-
lanmış miktarın, turfanda üretim 
zamanı mayısa kadar ülke ihtiyacı 
için yeterli olacağı tahmin edili-
yor. Kırmızı mercimekte, 2020 
üretim sezonuna yönelik ekiliş-
lerde durum tespiti amacıyla ger-

çekleştirilen saha ziyaretlerinde, 
ekilişlerin tamamlandığı, ekim 
alanları miktarının geçen yıl ile 
aynı seviyelerde olduğu, bitki ge-
lişimlerinin normal seyrinde de-
vam ettiği gözlemlendi. 

Ayçiçeği üretiminde, 2020 
üretim sezonunda ekiliş alanları-
nın artması bekleniyor. Bu kap-
samda Konya yöresinde, kano-
ladan vazgeçen çiftçilerin tekrar 
ayçiçeğine yönelmesi bekleniyor. 
Ekilişlerin artması için fark öde-
mesi desteklemelerinde yağlı 
tohumlu bitkiler içinde ayçiçeği 
lehine birim destek miktarında 
pozitif iyileştirmeye yönelik çalış-
malara da başlandı. n AA

Üreticilere tarımsal destek verilecek

Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), sa-
vaşlarda okla attığını vuran, Cenabı 
Hakk’a arzettiği dualar kabul edilen 
sahabelerden biriydi. Hazreti Sad, 
cennetlik oldukları Peygamber 
Efendimiz tarafından müjdelenen 
on bahtiyar sahabiden biridir. Ku-
reyş kabilesinden ve Beni Zühre 
soyundandır. Peygamber Efendi-
miz’in annesi Hz. Amine de Beni 
Zühre dendi. Bu sebeple Efendimiz, 
Sad Bin Ebi Vakkasa “Benim da-
yımdır” derdi.

Onun İslamiyet ile ilk şereflenen 
sahabilerin beşincisi veya yedinci-
si olduğu söylenir. Müslüman ol-

duğu zaman daha on yedi yaşında 
bir delikanlıydı. Bu halini “Müslü-
man olduğumda yüzümde henüz 
tüy yoktu” diye anlatmıştı. Onun 
bir özelliği de Allah yolunda ilk ok 
atan ve ilk kan döken kimse olma-
sıdır. İlk kan dökmesi olayı şudur: 
Sad (r.a.) İslamiyet’i kabul ettiği za-
man müşriklerden biri ona hakaret 
etti. O da bir devenin çene kemiğini 
kaptığı gibi adamın başını yardı. Al-
lah yolunda yere düşen ilk kan bu 
oldu. Uhud Gazvesinde düşmana 
bin ok attı. Bu savaşta Resuli Kib-
riya Efendimiz ona bir yandan ok 
veriyor, bir yandan da:  “Anam, ba-

bam sana feda olsun, 
ey Sad At” buyurarak 
kendisini destekliyor-
du. Bütün savaşlarda 
Hz. Peygamber’in 
yanından ayrılmadı 
ve onun daha nice 
hayır dualarını aldı. 
Onun başarılarını artı-
ran Efendimizin:  “Ya 
Rabbi Okunu doğrult 
ve duasını kabul et” şeklindeki ni-
yazlarıdır. Bu sebepledir ki, Hz. Sad 
attığını vurur, Cenabı Hakk’a arzet-

tiği dualar kabul edilir-
di. Bunu bilenler onun 
bedduasını almaktan 
korkarlardı. Resuli Ek-
rem’in hadisi şerifte ha-
ber verdiği mucize ger-
çekleşti ve nice ülkeler 
onun eliyle fethedilerek 
İslam diyarı oldu. İran 
fâtihlerinin ilki, Kadisiy-
ye Savaşı’nın başku-

mandanı ve Kufenin kurucusu o 
idi. Daha sonra Kufe valisi oldu. Hz. 
Ömer, kendisinden sonraki halifeyi 

seçecek altı kişilik heyette Sad’ı da 
görevlendirdi. Sad Bin Ebi Vakkas 
(r.a.), Hz. Osman şehit edildikten 
sonra bir köşeye çekildi ve hiçbir 
olaya karışmadı. Onun bu tutumu-
nu Hz. Ali şöyle değerlendirmişti:  
Sad ile Abdullah İbni Ömer’in bu 
tarafsız davranışları çok yerindedir. 
Bu olaylarda bir köşeye çekilmekte 
günah varsa, herhâlde o günah kü-
çüktür. Sevap varsa, o da şüphesiz 
çok büyüktür. Sad Bin Ebi Vakkas 
(r.a.) seksen yıldan fazla bir hayat 
sürdü. Hadisi şerifte anlatılan olayın 
meydana geldiğinde sadece bir kızı 
olmakla beraber, sonraları birkaç 

defa evlendi ve birçok çocuğu oldu. 
Nihayet hicretin 55. yılında Medi-
ne’de hastalandı. Vefatının yaklaş-
tığını hissedince, sakladığı eski bir 
abayı getirterek:

Benim kefenim bu olsun. Zira 
Bedir Gazvesi’nde düşmanlarla 
çarpışırken üzerim de bu cübbe 
vardı. Şimdiye kadar onu bu mak-
satla saklamıştım, dedi. Aşereyi 
mübeşşere’den en son vefat eden 
o oldu. Rivayet ettiği 215 hadisin 
115 tanesi hem Buhari’nin, hem 
de Müslim’in Sahihlerinde yer aldı. 
Allah ondan razı olsun.

SAD BİN EBİ VAKKAS

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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‘Kişisel temizliğe özen göstermek her Müslüman’ın vazifesidir’
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, bütün bir toplumu 
ve insanlığı tehdit eden bir salgın 
sebebiyle alınan kararlara uyma-
manın toplum sağlığını tehlikeye 
düşürecek ciddi bir hata, büyük 
bir vebal ve kul hakkı ihlali oldu-
ğunu belirtti. Erbaş yayımladığı 
cuma mesajında, “Mübarek bir 
zaman dilimi olan cuma vaktinde 
camilerimizde buluşamadığımız 
için elbette üzgünüz. Şu anda her 
bir mümin kardeşimin hüznünü 
hissediyor, yüreğindeki buruklu-
ğu anlıyor, dilindeki duaya ortak 
oluyorum. Yüce Rabbimiz, en kısa 
zamanda tekrar coşkuyla ve heye-
canla camilerimizde buluşabilme-
yi bizlere nasip eylesin.” ifadelerini 
kullandı. Dünya genelinde yeni 
koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın hızla yayıldığını Türkiye’nin 
de maalesef virüs tehdidi altında 
bulunduğunu anımsatan Erbaş, 
“Bu gerçeği dikkate alan devleti-
miz, önemli tedbirler ve kararlar 
almakta, tüm kurum ve kuruluşla-

rımız halkımızın sağlığını korumak 
adına üzerlerine düşen görevi bü-
yük bir sorumluluk bilinci ve titiz-
likle yerine getirmeye çalışmakta-
dır.” açıklamasında bulundu. Din 
İşleri Yüksek Kurulunun fetvasıyla 
virüs tehdidi bitene kadar camiler-
de cemaat ile namaz kılınmasına 
ara verildiğini hatırlatan Erbaş, 
vatandaşların sağlığını korumaya, 
bilhassa yaşlıların can güvenliğini 
sağlamaya ve muhtemel zararları 
önlemeye yönelik alınan bu karara 
uymanın insani ve vicdani bir so-
rumluluk olduğunu dile getirdik-
lerini, sağduyulu halkın desteğinin 
de kendilerini memnun ettiğini 
vurguladı.

‘KİŞİSEL TEMİZLİĞE ÖZEN
 GÖSTERMEK HER MÜSLÜMANIN 

VAZİFESİDİR’
İslam’ın temel ilkelerinden bi-

rinin insan hayatını korumak oldu-
ğunu vurgulayan Ali Erbaş, şunla-
rı kaydetti: “Bu ilke gereği, insanın 
canına halel getirecek davranış-
larda bulunmak, dinimizce büyük 

günahlardan biri sayılmıştır. Her 
insanın akıl ve beden sağlığını 
koruma hakkı olduğu gibi, diğer 
insanların sağlığını da tehlikeye 
atmama sorumluluğu vardır. Bu 
sebeple, kişisel temizliğe ve çevre 
temizliğine özen göstermek, sağ-
lıklı beslenmek, uyku ve ibadet 

düzenini dengeli biçimde ayarla-
mak her Müslümanın vazifesidir. 
Nitekim Sevgili Peygamberimi-
zin ifadesiyle, sağlık en büyük 
nimetlerden biri olup maalesef 
insanların çoğu bunun değerini 
bilmeyerek aldanmaktadır. Oysa 
Rabbimiz tarafından insana ema-

net edilen mümtaz değerler olan 
aklımız ve bedenimiz, korunmayı 
ve iyilik yolunda kullanılmayı hak 
etmektedir.” İslam dininin Müslü-
manlardan, hastalıklara karşı şifa 
aramalarını ve tedavi olmalarını is-
tediğini ve Hazreti Muhammed’in 
de tavsiyelerinin bulunduğunu ak-
taran Erbaş, “Hz. Peygamber, ka-
rantina uygulamasını asırlar önce 
ümmetine öğretmiştir. ‘Hastalık 
taşıyan kişi sağlam kişinin yanına 
gitmesin.’ buyurarak salgın hasta-
lığa karşı tedbirli olunmasını vur-
gulayan da yine Yüce Peygambe-
rimizdir. Bulaşıcı hastalığı olan bir 
kişiyle musafaha yapmayarak onu 
geri göndermesi, Peygamberimi-
zin toplum sağlığını koruma yö-
nündeki kararlılığını açıkça göster-
mektedir.” ifadelerine yer verdi.

‘CUMA VE CEMAATLE 
NAMAZ KONUSUNDA ISRARCI 
OLMAK DİNEN CAİZ OLMAYAN 

BİR TUTUMDUR’
Virüsün yayılmasını önlemek 

için yetkili mercilerin uyarılarının 

dikkate alınması gerektiği tavsiye-
sinde bulunan Erbaş, musibetler 
karşısında “mümince duruş” için 
3 temel ilkenin hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirtti. Ali Erbaş, bu 
3 ilkeyi tedbir, tevekkül ve dua 
olarak sıraladı. Erbaş, “Mümin, 
elinden gelen her türlü önlemi 
alır, akıllı ve sorumlu davranır, kul 
hakkını gözeterek hem kendisini 
hem de sevdiklerini tehlikelerden 
korur.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Toplum sağlığını tehlikeye 
düşürecek davranışların kul hak-
kı olduğuna dikkati çeken Erbaş, 
şunları kaydetti: “Bütün bir toplu-
mu ve insanlığı tehdit eden bir sal-
gın sebebiyle alınan bu kararlara 
uymamak toplum sağlığını tehli-
keye düşürecek ciddi bir hata, bü-
yük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. 
Dolayısıyla söz konusu kararlara 
uymak dini bir gerekliliktir, cuma 
ve cemaatle namaz konusunda ıs-
rarcı olmak ise dinen caiz olmayan 
bir tutumdur.”
n AA

Kompen A.Ş’nin Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, binalardaki enerji kimlik belgeleri, duvarlardaki yalıtım, pencere, kapı 
ve özellikle camlardaki özellikler konusunda seçici davranılırsa enerji giderinin en az yüzde 30 düşürebileceğini söyledi

‘Isı kaybını önlemek 
büyük tasarruf sağlar’

Türkiye’de binalardaki ısı ka-
yıplarının yüzde 30’unun pencere-
lerden, yüzde 40’ının duvarlardan 
kaynaklandığı yapılan araştırma-
larda ortaya çıkarken, binalarda 
izolasyon tam olmadığı için ısı 
kayıpları sokağı ısıtıyor. PVC kapı, 
pencere sektöründe faaliyet gös-
teren Kompen A.Ş’nin Genel Mü-
dürü Erdal Küçükşehir, herkesin 
oturduğu binalardaki enerji kimlik 
belgelerini, duvarlardaki yalıtımı, 
pencere, kapı ve özellikle camlar-
daki özellikleri sorgular ve buna 
göre seçici davranırsa mutlaka her 
ailenin enerji giderini en az yüzde 
30 düşürebileceğini söyledi. Bera 
Holding’e bağlı Kompen A.Ş’nin 
Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, 
Türkiye’nin enerjiden kaynakla-
nan cari açığının faturasını daha 
da düşürebilmek adına sektörleri-
nin önemli bir iş yaptığını söyledi. 

Enerjinin büyük bir kısmının 
binaları ısıtmakta kullanıldığını, 
Türkiye’de, ne yazık ki binalarda 
izolasyon tam olmadığı için bir-
çok kısmının sokağı ısıtmak için 
kullanıldığını kaydeden Erdal Kü-
çükşehir, “Ülkemizin dış ticaret 
rakamlarına baktığımız zaman en 
can alıcı, ithalatta cari açığı oluştu-
ran kalemin enerji kalemi olduğu-
nu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda 
bizim sektörümüzün önemli ol-
duğunu düşünüyorum. Sektörün 
Türkiye’de 40 yıllık bir geçmişi 
var, PVC plastik, kapı, pencere sis-
temleri hem kullanım kolaylıkları, 
hem uygulama kolaylıkları, hem 
de uzun ömürlü olması sebebiyle 
tercih edilir hale geldi. Bugün Tür-
kiye’de konutların yüzde 80’inde, 
yüzde 80’den daha fazla oranında 
bu sistemler tercih ediliyor. Türki-
ye’nin enerjiden kaynaklanan cari 
açığının faturasını daha da dü-
şürebilmek adına bizim sektörün 
önemli bir iş yaptığını düşünüyo-
rum. Çünkü bu enerjinin büyük 
bir kısmını binalarımızı ısıtmakta 
kullanıyoruz. Türkiye, ne yazık ki 

binalarda izolasyon tam olmadığı 
için birçok kısmını sokağı ısıtmak 
için kullanıyor. Yapılan araştırma-
lar şunu gösteriyor ki binalardaki 
kayıp kaçakların yüzde 40’ı duvar-
lardan kaynaklanırken, yüzde 30’u 
pencerelerden kaynaklanıyor. Bu 
anlamda bizim sektörün özellikle 
5-6 yılda yapmış olduğu atılım-
larla bunu düşürme adına birçok 
yenilik yaptık. Hem ısı geçirgenlik 
hem ses geçirgenlik kat sayılarını 
artık Avrupa düzeyinde sağlayabi-
liyoruz” dedi.

‘AVRUPA ÜLKELERİNİN 
10 KATINA ISINIYORUZ’

Türkiye’de bu anlamda ger-
çekten iyi çalışmalar yapıldığını 
ifade eden Kompen Genel Müdü-
rü Erdal Küçükşehir, “Türkiye açı-
sından bunu rakamlarla açıklamak 
isterim; Avrupa’da konutlardaki 
harcanan ısının Türkiye’de ne ya-
zık ki yaklaşık on misline yakın bir 
aynı konutu ısıtabilmek için enerji 
harcanıyor. Şimdi bu anlamda da 
Türkiye’de özellikle son 15 yılda 
birçok yenilikler yapılsa da dene-
timler tam olarak uygulanamadı. 
Binalarda enerji kimlik belgele-

rinin mesela mutlaka uygulana-
bilir duruma getirilmesi lazım. 
Bu ısıdan kaynaklanan en azın-
dan açıklarımızın bir nebze olsun 
daha düşürülmesinde hem Türki-
ye ekonomisi açısından, hem de 
cari açığın düşürülmesi açısından 
büyük bir önemi olduğunu düşü-
nüyorum. Bununla beraber bizim 
sektörümüz, Avrupa’nın ikinci 
büyük üretim üssü. 70’e yakın 
firma faaliyet gösteriyor. Her yıl 
ciddi ihracat rakamları yapılıyor. 
Tabii Türkiye’de son 1-1.5 yıldır 
inşaatta yaşanan durgunluk bir-
çok firmayı ihracata yönlendirdi. 
Biz geçen yıl 50’in üzerinde ülkeye 
ihracat yaptık, 20 milyon doların 
üzerinde bir ihracat rakamıyla ka-
pattık. 2020’nin ilk üç ayına baktı-
ğınızda da ihracat oranımız yüzde 
60’ın üzerine çıkmış durumda. Bu 
bizim için sevindirici, hem Türki-
ye ekonomisi için de bizim gurur 
duymamızı gerektirecek bir ra-
kam” ifadelerini kullandı.

‘ENERJİ KİMLİK BELGELERİNİ, 
DUVAR YALITIMINI, KAPI, PENCERE 

ÖZELLİKLERİNİ SORGULAYIN’
Genel Müdür Erdal Küçükşe-

hir, herkesin oturduğu binalardaki 
enerji kimlik belgelerini, duvar-
lardaki yalıtımı ve pencere, kapı 
ve özellikle camlardaki özellikleri 
sorgular ve buna göre seçici dav-
ranırsa enerji giderini en az yüzde 
30 düşürebileceğini kaydederek, 
“Türkiye’de enerji açığının ve 
enerji faturasının yüksek olduğun-
dan; tabii bu bizim bireylere olan 
yansıması da herkesin malumu. 
Bu anlamda her bir birey oturduğu 
konutların özellikle belirtmiştim 
duvarlardaki ve pencerelerdeki 
kaçağın yüzde 70’i oluşturduğu 
dikkate alınırsa; oturduğu bina-
lardaki enerji kimlik belgelerini, 
duvarlardaki yalıtımı ve pencere, 
kapı ve özellikle camlardaki özel-
likleri sorar, sorgularsa ve buna 
göre seçici davranırsa mutlaka her 
aile enerji giderini en az yüzde 30 
düşürecektir. 

Bu da her aile bütçesi için ciddi 
bir rakam. Üzerinde durulmalı ve 
düşünülmeli diye düşünüyorum” 
dedi.

‘BİR TAKIM TEDBİRLER ALDIK’
Dünyada yaşanan korona virüs 

salgınının sektöre etkileri ile ilgili 
de değerlendirmelerde bulunan 
Küçükşehir, “Tabii son dönemde 
dünyada bir virüs gündemi var. 
Bunun dış ticareti, ihracatı ve bi-
zim satmakta olduğumuz pazarları 
nasıl etkileyeceğini açıkçası tam 
kestiremiyoruz. 

Biz kendi çapımızda bir takım 
tedbirler aldık. Umarım bütün 
küresel dünya yaşamakta olduğu 
krizi kısa bir süre içerisinde atlatır. 
Çünkü bu diğer türlü Çin’de baş-
layan ve Amerika’ya kadar bütün 
dünyayı etkisi altına alan korona 
virüs krizi, dünyadaki resesyonu 
tetikleyebilir diye düşünüyorum. 

Bu da hem bizim için, hem de 
küresel dünya için ön görüleme-
yen bir durum. Biz bunun olma-
masını temenni ediyoruz” diye 
konuştu.
n İHA

Organizasyonların 
ertelenmesi Resmi Gazete’de

Hadim Kaymakamı Gilan, 
Emniyet Amirliğini denetledi

Her türlü toplantı ve aktivi-
telerin Nisan ayı sonuna kadar 
ertelenmesine ilişkin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası bulunan Genelge, Resmi 
Gazetede yayımlandı. COVİD-19 
salgınının yayılımının önlenme-
si kapsamında alınan kararlar 
doğrultusunda her türlü ulusal 
ve uluslararası toplantı ve ya 
aktiviteler Nisan ayının sonuna 
kadar ertelenmesini içeren Cum-
hurbaşkanı Genelgesi Resmi Ga-
zete’de yayımlandı. Genelgede, 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya 
çıkan COVİD-19 salgınının tüm 

dünya için halk sağlığı tehdidi 
oluşturduğu ve söz konusu salgı-
nın Türkiye’de yayılımının önlen-
mesi amacıyla gerekli önlemlerin 
alındığı belirtildi.Genelgeye göre, 
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 
mezkur hastalığın Türkiye’de ya-
yılımının önlenmesine dair tav-
siyeleri üzerine ulusal ve uluslar 
arası düzeyde açık ve ya kapalı 
alanlarda düzenlenecek her tür-
lü bilimsel, kültürel, sanatsal ve 
benzeri toplantılar ve ya aktivite-
ler Nisan ayı sonuna kadar erten-
di. n İHA

Hadim Kaymakamı Tufan 
Bağır Gilan, İlçe Emniyet Amirli-
ğini denetledi. Gilan, Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ) tarafından pan-
demi olarak nitelendirilen yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nının önlenmesine yönelik alınan 

tedbirleri ve görevli personeli ye-
rinde inceledi. Denetim sırasında 
İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Kaymakam Gilan, emniyet 
personeli ile bir süre sohbet ede-
rek başarılar diledi. n AA

Erdal Küçükşehir
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Vatandaş pazar atıklarına çözüm istiyor

Çin’den yayılarak dünyayı etkisi 
altına alan ve son olarak ülkemiz-
de de görülmeye başlanan Koro-
novirüs COVİD-19 için Türkiye’de 
etkili mücadele devam ediyor. Bu 
kapsamda Belediyeler tarafından 
vatandaşların ortak kullanım alan-
ları olan otobüs, dolmuş, okullar, 
camiler, kamu kurum ve kuruluş-

larında dezenfektan çalışmaları ara-
lıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı 
tarafından açıklanan 14 gün kuralın 
uyulması isteniyor. Bu kapsamda 
vatandaşlar koronovirüs salgının 
yaygın olduğu dönemlerde Konya 
genelinde bulunan semt pazarların-
da atılan çöplerin kontrollü bir şe-
kilde poşetlenmesini istiyor. Vatan-

daşlar, “Dünya genelinde etkili olan 
Koronovirüs ne yazık ki ülkemizde 
de görülmeye başlandı. Ülkemizde 
virüsün görülmesi ile birlikte Sağlık 
Bakanlığımız ile birlikte hüküme-
timiz gereken tüm önlemleri aldı, 
almaya da devam ediyor. Konya’da 
da Koronovirüs’e karşı başta Konya 
Büyükşehir Belediyemiz olmak üze-

re ilçe belediye başkanlarımız ciddi 
bir çalışma sürdürüyor. Hassas bir 
dönemden geçtiğimiz bu günlerde 
Pazar artıklarına gereken hassasiyet 
verilmesini, çöplerin rastgele atıl-
ması yerine, poşetler içerisinde be-
lediye görevlilerince düzenli olarak 
alınmasını istiyoruz” ifadelerini kul-
landılar. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Belediye Başkanı Sa-
dettin Saygı, Bozkır’ın ve bölge 
ilçelerinin en önemli ihtiyaçla-
rından biri olan engelli ve yaşlı 
bakım-rehabilitasyon merkezinin 
ilçeye açılmasının Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 
onaylandığını, yakın zamanda 
bina tahsisinin yapılarak merke-
zin hizmete açılacağını açıkladı.

Özel Zerafet Engelli ve Yaş-
lı Bakım Merkezleri tarafından 
Bozkır’a açılması planlanan yaşlı 
ve engelli bakım-rehabilitasyon 
merkezi, 100 kişilik kapasitesiyle 
Bozkırlılar Vakfı tarafından yapı-
lan binada hizmet edecek.

Yaşlı ve engelli bakım-re-
habilitasyon merkezinin bölge 
için önemli bir ihtiyaç olduğunu, 
seçim beyannamesinde de yer 
alan bu çalışmanın yakın zaman-
da hizmete gireceğini açıklayan 
Belediye Başkanı Saygı, “Yaşlı 
ve Engelli bakım-rehabilitasyon 
merkezinin Bozkır’a kazandırıl-
masıyla birlikte Bozkır’ımızın ve 
bölgenin önemli bir ihtiyacı kar-
şılanmış olacak. Şu an 100 kişilik 
bir kapasite öngörüyoruz.” ifade-
sini kullandı.

Başkan Saygı, açıklamasın-
da şunları kaydetti: “Binamızın 

tadilat çalışmaları kısa süre içe-
risinde başlayacak ve çevre dü-
zenlemesiyle birlikte modern ve 
konforlu bir yapıya sahip olacak. 
Kısa süre içerisinde de ilçemizde 
yaşlı ve engelli bakım kurslarının 
açılması için planlamalar yapa-
cağız. Tüm altyapıyı yaz aylarına 
kadar tamamlayacağız ve hizmeti 
inşallah yaz aylarında sunmaya 
başlayacağız. Bu vesileyle hiz-

metin Bozkır’a kazandırılmasında 
emeği geçen, 2 ay boyunca süreci 
aralıksız takip eden başta millet-
vekilimiz Ziya Altunyaldız olmak 
üzere herkese teşekkür ediyo-
rum. Bina tahsisini yapan Bozkır-
lılar Vakfımıza, hizmeti Bozkır’a 
getirecek olan girişimci arkadaş-
larımız Arif Çalışır’a da ayrıca te-
şekkür ediyorum.”
n AA

Karapınar Ticaret 
Borsası dezenfekte edildi

Firari hükümlü uyuşturucu
kullanırken yakalandı

Karapınar ilçesinde, Ticaret 
Borsası tarafından yeni tip korona-
virüse (Kovid-19) karşı dezenfek-
te çalışması yapıldı. Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında kendilerine 
düşen her görevi yerine getire-
ceklerini belirten Ticaret Borsası 
Başkanı Ahmet Ulusoy, şunları 
kaydetti: “Karapınar Ticaret Borsa-
sı Canlı Hayvan Park Merkezinde, 

Kovid-19’a karşı dezenfeksiyon 
çalışmaları ciddi şekilde devam 
etmektedir. Yaptığımız bu uygu-
lama sayesinde hem insan sağlığı 
hem de hayvan sağlığı ve refahı-
na önem verilmektedir. Karapınar 
Ticaret Borsası olarak insanların 
sağlıklı et tüketmesi için yapmış 
olduğumuz bu çalışmalar düzenli 
olarak devam edecektir.” n AA

Akşehir ilçesinde cezaevi fira-
risi hükümlü uyuşturucu kullanır-
ken jandarma ekiplerince gözaltına 
alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekiplerinin Atakent Mahallesi’nde-
ki devriye görevi sırasında uyuştu-
rucu kullandığı tespit edilen Y.Ö. 
(22) kaçmaya çalıştı. Kovalamaca-

nın ardından yakalanan Y.Ö’nün 
üst aramasında uyuşturucu ele ge-
çirildi. Kimlik sorgusunda Y.Ö’nün 
cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. 
İşlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen Y.Ö, nöbetçi sulh ceza 
hakimliğince cezaevine gönderildi.
n AA

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, korona virüs salgını sebebiyle beyan 
ve bildirimler de herhangi bir uzamanın olmaması sebebiyle meslek camiasının risk altında bulunduğunu belirtti

Mali müşavirler risk 
altında çalışıyor!

Konya SMMMO Başkani Abdil 
Erdal, “Korona virüs salgını sebe-
biyle gündelik yaşam durma nok-
tasına geldi. 

Her türlü iletişim mecrasında 
evde kal çağrıları yapılıyor. Ama 
beyan ve bildirimlerde herhangi 
bir uzama olmadığı için meslek-
taşlarım yüksek risk altında çalı-
şıyor. Defter kayıtlarına esas olan 
evraklar ise müşterinin kendisi, 
elemanı veya büro çalışanlarımız-
ca toplanarak ofislere getirilmek-
tedir. Bütün sektörlerin fatura ve 
mali evrakları muhasebe bürola-
rında toplanıyor.

Ülkemizde riskin en yüksek 
seviyede olduğu bugünlerde, tah-
sil edilecek tüm vergilerin hesap-
lanmasına temel oluşturan mali 
belgelerin sağlıklı bir şekilde top-
lanması, yerinde veya muhasebe 
bürolarında kayıt edilmesi ve be-
yannamelerin hazırlanması hem 
doğru değil hem de imkansızdır. 

Bugün yalnızca meslek cami-
amız değil aileleri, çalışanları ve 
hizmet sunduğumuz toplumun 
tüm kesimleri büyük risk altın-
dadır. Bu doğrultu da meslek-
taşlarımızın da yaşam hakkının 
olduğunun unutulmayarak beyan 
ve bildirimler de belirli bir süre 
erteleme yapılması gerekmekte-
dir” dedi.

TÜRMOB VE SMMM 
ODALARINDAN ORTAK BİLDİRİ
Beyan ve bildirimlerde uzatıl-

ma talebinin Türmob ve Odalar 
tarafından ortak bir bildiriyle de 
dile getirildiğini belirten Başkan 
Abdil Erdal;” Üst birliğimiz TÜR-

MOB ve Konya SMMMM Odamı-
zın da dahil olduğu Türkiye geneli 
77 SMMM Odası ortaklaşa bildiri 
yayınlayarak beyanların uzatılma-
sı talebimizi yineledik. 

Yaşam hakkının riske edil-
memesi konusunda haklı ta-
leplerimizin dikkate alınmasını 
istiyoruz. Bu nedenle Mart ayı 
içinde verilmesi gereken (KDV1-

2, Muhtasar, MuhSGK, Damga 
Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-
Bs, GEKAP vb.) tüm beyan ve 
bildirim sürelerinin ertelenmesini 
ve mücbir sebep halinin kabulü-
nü, Aylık prim ve hizmet belge-
lerinin ertelenmesini, e-Defter 
beratlarının yüklenme süresinin 
ertelenmesini, Vergi incelemele-
rinin ertelenmesini, Bu süreçte 

yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz 
önüne alındığında, iş dünyasına 
sağlanan destekler kapsamına biz 
muhasebe meslek mensuplarının 
da dahil edilmesini istiyoruz. Çok 
geç olmadan sesimize kulak ve-
rilmesini talep ediyoruz. Çünkü 
asıl olan yaşam hakkıdır” şeklinde 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır’a engelli ve yaşlı bakım merkezi açılacak
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Cuma namazında camiler boş kaldı
Korona virüs nedeniyle alınan 

tedbirler kapsamında cemaatle 
namaz kılınmasına ara verilmesi-
nin ardından Konya’daki camiler 
boş kaldı. 

Karardan habersiz cuma na-
mazı kılmak için camiye gelenler 
alınan kararın toplum sağlığı için 
faydalı olduğunu söylediler.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa 
sürede tüm dünyayı saran yeni 
tip Korona virüs (Covid-19) salgı-
nına karşı alınan önlemler kapsa-

mında camilerde cemaatle namaz 
kılınmasına bir süre ara verildi. 
Konya’da tüm camilerin salgın 
nedeniyle kapalı olduğuna dair 
bilgilendirme afişleri asıldı. Cuma 
namazından önce şehir genelinde 
görevli polis ekipleri camilerde gö-
revlendirilerek namaz saatinde ca-
miye girmek isteyen vatandaşlar 
bilgilendirildi.

Camide namaz kılmak isteyen 
vatandaşlar polisin uyarısı ve bil-
gilendirmesinin ardından evlerine 

döndü. Uygulamanın toplum için 
oldukça sağlıklı olduğunu belirten 
İsmail Öncer, “Çok güzel bir uy-
gulama bizde hepsine uyuyoruz. 
Devletimize de çok teşekkür ede-
riz. Tüm milletin de uymasını is-
teriz. Ben kendim evden dahi çık-
mıyorum camiye dahi gitmiyorum 
evde kılıyorum. Dışarıda bir işim 
vardı onun için çıkmıştım geldim 
camiye kapalı olduğu için geri gi-
diyorum” dedi.
n İHA

Koronavirüs riskinden dolayı acil olmayan diş tedavileri öteleniyor. Bu konuda dikkatli olunmasını isteyen uzmanlar, 
duyarlı olunmasını istiyor. Özel tedavi hizmeti veren diş hekimlerinin acil harici tedaviyi bırakmaları tavsiye ediliyor

Diş rahatsızlığı olan
hastalara önemli uyarı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya 
çıkan ve kısa sürede küresel bir sal-
gın haline gelen yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19)’un Türkiye’de de görül-
mesiyle tedbirler de sıkılaştırıldı. 

Son olarak Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan önceki gün eko-
nomik tedbirler paketini açıkladı. Bu-
nun yanında Erdoğan, vatandaşları 
uyararak mümkün olduğunca evden 
çıkmayın çağrısı yaptı. Bu noktada 
harekete geçen tüm kurum ve ku-
ruluşlar, alınan bu önlemlere destek 
vermeye çalışıyor. 

Ayrıca özel kurum ve kuruluşlar 
da mümkün olduğunca kendi ön-
lemlerini almaya çalışıyor. Diş Polik-
liniklerinin büyük risk oluşturduğu 
da son günlerde sık sık gündeme 
gelmişti. Sağlık söz konusu olduğu 
için diş polikliniklerinin kapatılması 
mümkün değil. 

Ancak, bir yandan Konya Diş-
hekimleri Odası üyelerini tedbirler 
noktasında uyarırken, diğer yandan 
konuya duyarsız kalmayan diş polik-
linikleri acil olmayan hastaları ileriki 
tarihlere erteliyor. 

ACİL OLMAYAN DİŞ TEDAVİLERİ 
ERTELENİYOR 

Koronavirüse karşı alınan ted-
birler kapsamında büyük risk oluş-
turan diş tedavileri, büyük bir özenle 
gerçekleştiriliyor. Bunun yanında 
Konya Dişhekimleri Odası da yaptığı 
tavsiyeyle, acil olmayan hastaların 
alınmaması isteniyor. Bu tavsiyelere 
büyük oranda uyan Diş Poliklinikleri 
de, diş konusunda acil olmayan mu-
ayene ve tedavileri iler ki tarihlere 
erteliyor. Ayrıca “Evden çıkmayın” 

çağrısına kulak veren vatandaşlar da, 
mümkün olduğunca acil olmayan diş 
tedavilerini sonraya bırakıyor. 

‘ACİL HASTALARA 
BAKMAK ZORUNDAYIZ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Konya Dişhekimleri Odası 
Başkanı Dt. Gürbüz Eldeniz, diş he-
kimleri olarak acil vakaları almaya 
devam ettiklerini söyledi. Amaçları-
nın maddi sürekliliği sağlamak de-
ğil, sağlık hizmeti vermek olduğunu 
belirten Eldeniz, “Acil olmayan has-

taları öteledik. Tedavisi devam eden 
hastalarımız var. Mesela 10 gün bir 
hastamıza dikiş atmışız, o dikişin 
alınması gerekiyor. O tür hastaları-
mızın tedavisini sürdürüyoruz. Ayrı-
ca acil ağrıyla gelen hastaya bakmak 
zorundayız. Hastalarımızı mağdur 
etmemek temel görevimiz” dedi.

POLİKLİNİKLERİN DİKKAT ETMESİ 
GEREKENLER 

Bunun yanında, acil hastaların 
tedavisi yapılırken dikkat edilmesi 
gereken noktalara da açıklık getiren 
Eldeniz, şunları söyledi, “Hastalar diş 
polikliniğine geldiğinde antiseptikle 
karşılanmalı. Bu bir kolonya olabilir, 
dezenfektan olabilir. Ayrıca hasta-
ların elleri ve yüzlerini yıkamaları 
istenmeli. Bunun yanında hastalara 
gargara yaptırılmalı. Zaten diş po-
liklinikleri titiz bir şekilde dezenfekte 
edilir ama bugünlerde bu konuda 
daha dikkatli olunmalı. Her hastadan 
sonra ortam bir süre havalandırıl-
malı. Kapı kolları, elektrik düğmeleri 
gibi sık kullanılan yerler gün içerisin-
de sürekli temizlenmeli.” ,
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’da vatandaşlar yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücade-
lede özveriyle görev yapan sağlık ça-
lışanlarına, evlerinin balkonlarından 
alkış tutarak destek verdi. Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de-

ki konuşmasında Kovid-19’a karşı 
gece gündüz demeden emek veren 
sağlık çalışanlarını milletvekillerine 
alkışlattığı görüntüler sosyal medya-
da ilgiyle karşılandı. Görüntüler, kısa 
sürede “sağlık çalışanlarının alkış-

lanması” temalı kitlesel etkinliğe dö-
nüştü. Bu kapsamda saat 21.00’de 
yurt genelinde etkinlik saati olarak 
belirlendi. Konya’da da sosyal med-
ya üzerinden haberleşen bazı vatan-
daşlar, evlerinin balkonlarına çıktı. 

Pencere ve balkonlardan sağlık ça-
lışanlarına alkış tutan vatandaşların 
coşkusu güzel görüntüler oluşturdu. 
Bazı vatandaşlar da evlerinin ışıkla-
rını bir dakika boyunca yakıp sön-
dürdü. n AA

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Gökhan Tozoğlu İl
Başkanlığı’na aday 

Beyşehir’de kar temizleme 
çalışmaları aralıksız sürüyor

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu yaptığı açıklama 
ile 11 Nisan’da yapılacak il kong-
resinde yeniden il başkanlığına 
aday olduğunu ilan etti.  Tozoğlu 
açıklamasında “11 Nisan 2020 
Cumartesi günü İYİ Parti Konya 
İl teşkilatı 2. Olağan genel kurul 
toplantısını gerçekleştireceğiz. 
Kongremizin ülkemize, milleti-
mize ve partimize hayırlar ge-
tirmesini Cenab-ı Haktan niyaz 
ediyorum. Genel başkanımız Sn. 
Meral Akşener’in takdirleriyle 
yaklaşık bir buçuk yıldan beridir 
devam etmekte olduğum il baş-
kanlığı görevine; yine sayın genel 
başkanımız, teşkilat başkanımız, 
ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yö-
neticilerimiz, il delegelerimiz ve 
partililerimiz ile gerçekleştirdiği-

miz istişare neticesinde yeniden 
talip olduk. “ ifadelerini kullandı. 
İYİ Parti İl Başkanı  Tozoğlu virüs 
salgınından dolayı alınan tedbir-
ler sebebiyle adaylığını toplantı 
yapmadan duyurduğunu belir-
terek açıklamasını şu şekilde ta-
mamladı.”Ülkemizin ve dünyanın 
içinden geçtiği ağır korona virüs 
salgını kapsamında devletimiz ta-
rafından uygulanmakta olan etkili 
tedbirler ve genel merkezimizin 
talimatları sebebiyle daha geniş 
bir katılım ile planladığımız aday 
açıklamasını bu şekilde yapma 
zarureti doğmuştur. Kongremizin 
partimize yakışır bir demokratik 
olgunluk içerisinde gerçekleşece-
ğini ümit ediyor, adaylara başarı-
lar diliyorum. “
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi karla mü-
cadele ekiplerinin, karla temizle-
me çalışmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. Beyşehir’de ulaşımın 
sağlıklı şekilde işleyişinin sağlan-
ması amacıyla 24 saat yoğun bir 
mesai gerçekleştiren Beyşehir 
Belediyesi ekipleri, şehrin ana 
arterleri başta olmak üzere cad-
de ve mahalle aralarında biriken 
kar kütlelerinin temizlenmesine 
yönelik çalışmalarını aralıksız de-
vam ettiriyor. Ekipler, bu kapsam-
da cadde ve sokaklardaki kar biri-

kintilerini kaldırarak iş makineleri 
yardımıyla kamyonlarla taşıyor.

Bu kapsamda Beyşehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ve Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’nce oluştu-
rulan ekipler iş makineleri yardı-
mı ile kar birikintilerini kamyonlar 
yardımıyla göl kıyılarına ve kanal-
lara taşıdılar. Yaya kaldırımlarını 
da temizleyen belediye ekipleri 
ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan 
yollarda tuzlama çalışması ger-
çekleştirdi. n HABER MERKEZİ

Gürbüz Eldeniz
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Konyaspor Basket 
Kendini potaya attı

Tatlıcak Tevfik Lav 
Tesisleri kapatıldı

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden 
Konyaspor Basketbol, hafta içinde oynadığı ve galip geldi-
ği karşılaşmadan sonra 9. Sıraya yükseldi. Play-Off adına 
kritik bir galibiyet elde eden Dev Kartallar, puanını da 33’e 
yükseltti. Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde Play-Off’a kalma 
adına savaş veren Konyaspor Basketbol, Manisa Beledi-
yespor karşısında elde ettiği galibiyetten sonra 9. Sıraya 
yükseldi ve Play-Off potasına girdi. Eğer ligler sıralama-
daki gibi sonuçlanırsa Dev Kartallar Play-Off oynayacak. 
Önceki gün yeni tip salgın olan Koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle ertelenen tüm liglerin başlayıp başlamama 
konusu kulislerde konuşulmaya başlarken, tüm spor mü-
sabakalarında takımların şu an ki bulundukları sıralama 
şeklinde sonuçlanacağı konuşuluyor. Eğer ligler oyna-
nan son karşılaşmalar sonunda olduğu gibi tescillenirse 
Konyaspor Basketbol, Türkiye Erkekler Basketbol Süper 
Ligi’ne çıkma adına Play-Off oynayacak. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un altyapı organizasyonlarını düzenlediği 
ve küçük yaş takımlarının altyapı etkinliklerini yaptığı Ka-
yacık Tesisleri virüs nedeniyle kapatıldı. 

Konyaspor, yeni tip salgın haline dönüşen koronavi-
rüsü geleceğin yıldızlarından korumak sebebiyle tesisleri 
kapattığını açıkladı. Konyaspor Futbol Akademisinin ça-
lışmalarını sürdürdüğü ve geleceğin yıldızlarının yetiştiği 
Tatlıcak Tesisleri, geleceğin yıldızlarını korumak ve salgın 
bir hastalık olan koronavirüsü engellemek amacıyla kulla-
nıma kapatıldı. n SPOR SERVİSİ

Türkiye ligleri için beklenen karar niha-
yet verildi ve ligler ertelendi. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Kulüpler Birliği ve federasyon 
başkanlarının yaptığı toplantının ardından 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, liglerin bir süreliğine ertelen-
diğini açıkladı. Ancak beklenen erteleme 
kararında süre verilmedi. Kararın ardından 
yaşanabilecek pek çok sorun kulüpleri kara 
kara düşündürüyor. 

NİHAT ÖZDEMİR: 27 HAZİRAN
Liglere ne zamana kadar ara verildiği 

açıklanmazken, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 
en geç 27 Haziran’a kadar ligleri bitirmek is-
tediklerini söyledi. Özdemir, “Yapacağımız 
çalışmalar sonucunda, ne zaman devam 
edileceği tarih belli olacaktır. Bundan sonra 
Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. 
Lig ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir 
çalışma grubu oluşturup, yol haritamızı hep 

beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa 
sürede tekrar liglerimizin başlaması. Seyir-
cili maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun 
için çalışmaları en kısa zamanda başlayaca-
ğız. İnşallah Türkiye’nin de şu anda olumlu 
gidişini gözleyerek, en kısa zamanda tarih-
leri belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız” 
dedi.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Erteleme kararının ardından pek çok so-

run da gün yüzüne çıktı. Kulüpler oyunculara 
bir süreliğine izin verirken, yurt dışına çıkıl-
maması içinde uyarı yaptı. Ancak bu uyarı-
ların herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. 
İsteyen futbolcu ülkesine bir seyahat kısıt-
laması yoksa gidebilecek. Bu durumda ise 
ülkeye dönüşte 14 gün karantinada kalacak. 

EKONOMİK SORUNLAR 
KULÜPLERİ ZORLUYOR

Liglere ara verilmesi ile birlikte kulüple-

rin en önemli gelirleri olan maç günü, spor 
toto ve performans gelirleri imkanı ortadan 
kalktı. Herhangi bir geliri kalmayan kulüp-
ler futbolculara ödeme yapamayacak. Bu 
durumda isteyen futbolcu sözleşmesini fes-
hetme imkanına sahip olacak. Bu senaryoda 
ise ligler yeniden başladığında bazı takımlar 
önemli oyuncularını kaybetmiş hale gele-
cek. 

SÖZLEŞME SÜRELERİ
Erteleme kararı ile birlikte ligler en iyi ih-

timalle Haziran sonunda bitecek. Mayıs so-
nunda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili 
bir başka kriz daha kulüpleri bekliyor. Sezon 
sonunda sözleşmesi biten futbolcular Mayıs 
ayından itibaren isterse maçlara çıkmaya-
bilecek. Bu durum için alınmış herhangi bir 
karar bulunmuyor. 

LİGLER TAMAMLANAMAZSA?
Liglerin oynanmaması durumunda ise 

en büyük kriz baş gösterecek. Bütün kulüp-
lerin üzerinde uzlaşacağı bir çözüm yolu 
görünmüyor. En yakın senaryo olarak lig-
lerin mevcut hali ile tescillenmesi olduğu 
belirtiliyor. Bu durumda ise küme düşme 
olmayacak ve lig şampiyon çıkarmayacak. 
Bu senaryo ise yine başka tartışmaları da 
beraberinde getirecek. Avrupa liglerinde 
ülkemizi kimin temsil edeceği, performans 
gelirlerinin nasıl dağıtılacağı merak konusu 
olacak. 

KONYASPOR PLANMALAR 
ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bütün bu problemlerin üzerinde fe-
derasyon ve kulüpler çalışma yürütüyor. 
Konyaspor da iki farklı senaryo üzerinden 
bir çalışma hazırlayarak Kulüpler Birliği ve 
federasyona sundu. Önümüzdeki günlerde 
somut adımların atılması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Karmakarışık!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin kararı ile ligler ertelendi. 
Liglerin ne zaman tekrar başlayacağı açıklanmazken, erteleme kararının ardından pek çok problem baş 

gösterdi. Kulüpler ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için federasyondan adım bekliyor

RPS

Yavru Kartal’a 
para cezası

Şampiyondan sonra 
ikinci de belli oldu 

TFF 2.Lig’de mücadele eden 1922 Konyaspor, li-
gin 28. haftasında oynadığı Sancaktepe FK karşılaş-
masında 7 oyuncusunun sarı kart görmesinden dola-
yı PFDK’ya sevk edilmişti. TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 
son haftalarda fırtına gibi esen 1922 Konyaspor, haf-
ta sonu ağırladığı Sancaktepe’yi Seydi ve Güray’ın 
golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada Yavru 
Kartal’ın 7 oyuncusunun sarı kart görmesinden do-
layı önce takım halinde PFDK’ya sevk edilmiş, son-
rasında açıklanan karar doğrultusunda sportmenliğe 
aykırı hareket nedeniyle 2.450 TL para cezası verdi-
ğini açıkladı. PFDK’dan yapılan açıklama ise şöyle:  
“1922 Konyaspor Kulübünün, 15.03.2020 tarihinde 
oynanan 1922 KONYASPOR-SANCAKTEPE FUTBOL 
KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasın-
da, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nede-
niyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 
karar verilmiştir.” denildi. n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta mücadele 
eden Ç. Çumra Belediyespor ligin bitimine 3 hafta kala 
şampiyon Gölyazı Belediyespor’un arkasında ikinciliği 
garantiledi. Ligde geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 
ligde kalma mücadelesi veren Ilgın Belediyespor’a 
konuk olan Ç. Çumra Belediyespor sahadan 5-1’lik 
skorla galip ayrılarak bitime 3 hafta kala ikinciliği ga-
rantiledi. İkili averajda Cihanbeyli Belediyespor’un üs-
tünde bulunan Çumra ekibi eğer ligler ertelenmeseydi 
bu haftayı hükmen galibiyetle kapatacağı için ikinciliği 
resmi olarak garantileyecekti. Ligi ikinci sırada bitiren 
Çumra ekibinde yeni hedef ise Play-Out’lardan Bölge-
sel Amatör Lig’e yükselmek olacak. 

ÇUMRA DİREKT BAL’A YÜKSELEBİLİR
Konya Amatör Küme Süper Grup’ta ligin bitimi-

ne 3 hafta kala ikinciliği garantileyen Ç.Çumra Be-
lediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’e direkt olarak 
yükselme ihtimali de bulunuyor. Bölgesel Amatör 
Lig’de 7. Grup’ta mücadele eden Konya takımlarından 
Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor’un sezonu son 2 
sırada tamamlayıp doğrudan küme düşmesi halinde 
Çatalhüyük Çumra Belediyespor Play-Out oynamadan 
BAL’a yükselebilecek. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan futbolculara sert uyarı
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor, liglere verilen ara 
nedeniyle oyunculara Salı gününe izin 
verildi. Verilen izinin bir tatil olmadığı-
nı futbolculara tebliğ eden Konyaspor 
yönetimi, kişisel izolasyona dikkat 
etmeyen futbolcuların sözleşmesinin 
tek taraflı feshedileceği ifade edildi. 
İşte Konyaspor’un futbolculara yaptığı 
uyarılar, “ Dünyayı saran Novel Co-
rona Virus (covid-19) herkesi bilinçli 
ve sorumlu davranmaya mecbur kıl-
maktad ır. Bireysel sağlığımız kadar, 
toplumun ve diğer bireylerin sağlığı da 
her birimizin sorumlu davranmasını 
gerektirmektedir. Uzmanların ve yetki-
lilerin uyarılarının en temel ortak nok-
tası sosyal mesafedir. Henüz tedavisi 
ortaya konmamış bu virüse karşı en 
önemli tedbir yayılmasının mümkün 
olduğu kadar engellenmesidir. Bu çer-
çevede, Türkiye Futbol Federasyonu 
müsabakaları erteleme kararı almış-
tır. Bu kararın alınmasının sebebi siz 
futbolcuların da virüs bulaşmasından 
korumasıdır. Bu sebeple, söz konusu 
erteleme döneminin bir tatil dönemi 

olmadığı, uzmanlar ve yetkililer ta-
rafından öngörülen en az üç haftalık 
izolasyon döneminin sizler için de 
uygulanabilir olması için öngörülmüş 
bir durum olduğu tartışmasızdır. Erte-
leme kararının amacına uygun olarak, 
tüm futbolcularımız kişisel izolasyona 
mutlak olarak riayet etmelidir. Kulüp 
tesislerimiz, her türlü hijyen tedbiri 
alınmış şekilde izolasyon için kullanı-
mınızdadır. Kulüp sağlık ekibimiz de 
aralıksız olarak hizmet sunmaktadır. 
Kulüp tesislerinde kalmak istemeyen 
futbolcularımız da, Konya’da mutad 
meskenlerinde mutlak izolasyona uy-
gun olarak yaşamak zorundadır. Unut-
mayalım ki, olası bir virüs bulaşması 
sadece sizi değil tüm takım arkadaşla-

rınızı, kulüp çalışanlarını ve onların ya-
kın çevrelerini ölümcül bir risk ile karşı 
karşıya bırakabilecektir. Bir sonraki 
yazılı bildirime kadar korunma kural-
larına mutlak riayet en önemli sözleş-
mese! yükümlülük ve insani görevdir. 
Diğer futbolcu ve mensuplarımızın 
sağlık hakları ve Kulübümüzün sözleş-
mese! hakları gereği ihlalde bulunan 
futbolcuların sözleşmeleri derhal tek 
taraflı olarak feshedilecektir. Haklı 
sebep oluşturan bu ihlal sebebi ile 
Kulübümüzün her türlü sözleşmese! 
hakkı yetkili makamlar önünde talep 
edilecektir. Süreç içinde Kulübümüz 
sizlerin sağlığı, güvenliği ve konforu 
için gerekli her adımı atmaya hazırdır”
 n SPOR SERVİSİ
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