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10’Lar’ın gözünden
sağlığa baktık

Yenigün Gazetesi’nin sağlık ça-
lışanlarına armağan ettiği “Tıp 
Bayramı Eki” yarın okuyucula-
rın beğenisine sunulacak. Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
da Yenigün’e özel yazısının 
yer aldığı dergi, dolu dolu 
içeriğiyle dikkatleri üzerinde 
toplayacak. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Selçuklu’da 
dezenfekte
çalışmaları sürüyor 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karabacak’tan 
fırsatçılık 
uyarısı! 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bakanlarla 
Konya yatırımları 
Konuşuldu 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Yıldızhan 
araçlarını 
dezenfekte etti 
n HABERİ SAYFA 11’DE

OKULLARDA SEFERBERLİK BURNUNUZU HAFİFLETİN!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunma önlemleri 
kapsamında Konya genelinde okullarda dezenfekte işlemleri aralıksız 

sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dezenfekte 
çalışmalarına destek oluyor. Özel okullarda da dezenfekte ve öğrencileri 

bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor.  n SAYFA 11’DE

Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir vücut ve genel 
solunum sistemi için büyük önem taşıyor. Bunun dışında hangi yaş 

grubu olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. Çeşitli nedenlerden 
dolayı tahriş olan mukoza tabakası burun tıkanıklığı oluşturuyor. Konuyla 

ilgili uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.  n SAYFA 2’DE

‘Sağlık’lı bireyler 
yetiştiriyorlar

Özel Konya Lokman Hekim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
sağlık alanında uzman öğrenciler 

yetiştiriyor. Teknik altyapısı ve 
donanımlı kadrosuyla sağlıkta 
uzman bireyler yetiştiren okul, 

aynı zamanda değerlerine bağlı, 
insana hizmeti önemseyen birey-

ler yetişmesini sağlıyor.  
n SAYFA 3’TE

‘Yeterli miktarda
 stoğumuz var!’

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya 
Ticaret Borsası (KTB) ve Konya 

Sanayi Odası (KSO) tarafından ya-
pılan ortak açıklamada, koronavi-
rüs karşısında vatandaşlara paniğe 
kapılmaması uyarısında buluna-
rak, “Devletimiz gerekli tedbirleri 
almaktadır. Gıda noktasında da 
yeterli üretime, stoka sahibiz” 

denildi.   n SAYFA 7’DE

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın Türkiye’de 

koronavirüsün görüldüğünü 
açıklamasının ardından 

harekete geçen vatandaşlar, 
uyarıları dikkate alarak, 

kendilerince önlem almaya 
başlamış durumda

Topyekûn mücadele 
ÇALIŞMALAR 

TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Koronavirüs henüz sınırlarımıza gel-
meden çeşitli kararlar alan yetkililer, 
virüsün Türkiye’ye girmesini büyük 
oranda geciktirdi. Ancak virüsün 
özellikle sınır komşularımıza ve Avru-
pa’ya yayılması, Türkiye’ye de girişini 
kaçınılmaz hale getirdi. Sağlık Bakan-
lığı ve diğer ilgililer şimdi virüsün ya-
yılımını önlemek amacıyla çalışmalar 
yürütüyor.

VATANDAŞTAN 
DUYARLILIK ÖRNEĞİ

Ankara bazında bu çalışmalar yapılır-
ken, Konya’da da yerel ölçekli önem-
li kararlar alınmış durumda. Yetkililer 
bu konuda önemli adımlar atarken, 
vatandaşlar da koronavirüsle ilgili ge-
lişmeleri yakından takip ediyor. Özel-
likle resmi açıklamaları titizlikle takip 
eden vatandaşlar, uyarıları dikkate 
alarak, kendilerince önlem almaya 
başlamış durumda.  n SAYFA 11’DE



Zade Vital 
ÇÖREK OTU 

YAĞI

Zade Vital 
NİGEFİX

Zade Vital 
SAMBUCUS

Değerli Okuyucular,
Rahat nefes almak hayat kalitemizi yükseltir ve vücudumuzda 

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

İlk bitkimiz Nigella Sativa yani çörek otu;
Yapılan çalışmada Nigella 

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

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

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

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

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

İyileştirme Yüzdesi 
(Topikal Kullanım)

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

...

Değerli okuyucular,
Bu hafta size çocuklarda görülen 

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

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

3 Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla evle-

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

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

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

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

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

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

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 

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

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

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

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

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

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

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

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

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

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

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

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

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

Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Burnunuzu Hafifletmeye ve 
Sağlığınıza Destek Ürünler 
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Özel Konya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sağlık alanında uzman öğrenciler yetiştiriyor. Teknik altyapısı ve donanımlı 
kadrosuyla sağlıkta uzman bireyler yetiştiren okul, aynı zamanda değerlerine bağlı, insana hizmeti önemseyen bireyler yetişmesini sağlıyor 

İnsanımız için ‘sağlık’lı 
nesiller yetiştiriyorlar

Özel Konya Lokman Hekim 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
geleceğe güvenle bakan, aydınlık, 
girişimci ve başarılı sağlık personel-
leri yetiştirmek üzere 223 öğrencisi 
ile 2011-2012 eğitim öğretim yı-
lında hizmete açıldı. Beşinci eğitim 
yılına giren okulun şuanda 800’den 
fazla öğrencisi bulunuyor.  Üst dü-
zey bir başarıyı hedefleyen bunu 
yakalayan Özel Konya Lokman He-
kim Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, topluma faydalı bireyler yetiş-
tirme noktasında önemli çalışmalar 
yürütüyor. Teknik altyapısıyla da 
dikkat çeken Özel Konya Lokman 
Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, sağlık alanında donanımlı bi-
reyler yetiştirmeyi amaçlıyor. 

2011 YILINDA KURULDU 
Özel Konya Lokman Hekim 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si Müdürü Osman Kabalak, okul-
la ilgili detayları paylaştı. Okulun 
kuruluşu ve gelişim süreciyle ilgili 
bilgiler veren Kabalak, “Özel sağ-
lık meslek liseleri daha önce yaygın 
değildi. 2011 yılında biz Türkiye’de 
3. Özel sağlık meslek lisesiydik. 
Dönem dönem hemşire, sağlık me-
muru, ebe açığı gündeme gelmiştir. 
2009’lu yıllarda gerçekten Türki-
ye’de hemşire açığı oluştu. 2011’li 
yıllarda da özel sağlık meslek lise-
leri yaygınlaşmaya başladı. 2011 
yılında bu nedenle mevcut sağlık 
meslek lisesi sayısı 2’ye katladı. 
2013 yılında da Türkiye genelinde 
300’leri buldu. Bu arada devletin 
de sağlık meslek liseleri de vardı. 
Hem onların mezunu hem de özel-
lerin mezunu fazla sayıda hemşire 
mezun olmasına neden oldu. Böy-
lece 2015-2016 yılından itibaren 
bir hemşire fazlalığı da ortaya çık-
mış oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı da bir yönetmelik 
değişikliğine gitti. Böylece 2014 yı-
lında Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi statüsüne kavuştuk. Bu okullar 
alan adıyla anılmayla başladı. Bizim 
alanımız sağlık alanı. Dal olarak da 
bizde sadece yardımcı hemşirelik 
var. 2 yıldır da yardımcı hemşire-
likten mezun veriyoruz. Toplamda 
983 mezun verdik. Bunun 344’ü 
yardımcı hemşire diğer kalan kısmı 
hemşire olarak” ifadelerini kullandı.  

KENDİ SINAVLARINI YAPIYORLAR 
Kabalak, öğrenci alırken hangi 

tercih ettikleri yolla ilgili bilgi verdi. 
“İlk yıllarda biz devlet tarafından 
uygulanan liseye giriş sınavıyla alı-
yorduk” diyen Kabalak, bu sınavın 
açıklanma süresinin uzun olduğu 
için soruna neden olduğunu belir-
terek şunları söyledi, “Bizim belli 
bir dönemde kayıt yapmamız ge-
rekiyor. Bu süreyi çocuklar bekle-
yemiyor. Dolayısı ile biz kendimizin 
bursluluk sınavı neticesinde de-
receye giren öğrencilerimize belli 
bir burs verip alım yapmaktayız. 
Burada okuyan öğrencilerimiz bir 
sağlık personeli olacağından, biz 
her açıdan öğrenciyi değerlendirip 
ona göre karar veriyoruz. Sonuçta 
bu öğrenciler insanlara hizmet ede-
cek.” 

ÜNİVERSİTEYE 
YERLEŞMEDE BÜYÜK BAŞARI 
Okulun üniversite yerleştirme 

oranlarıyla ilgili bilgiler veren Ka-
balak, “Daha önceki dönemlerde 
öğrencilerimize ÖSYM’nin sınavsız 
geçiş hakkı vermişti. O dönemler-
de öğrencilerimizin büyük bölümü 
yerleşiyordu. Fakat son dönemde 
ek puan geldiğinden beri öğrenci-
lerimizin büyük bir kısmı yine yer-
leşiyor üniversiteye. 2016 yılında 
Maraş Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
giden öğrencimiz oldu” şeklinde 
konuştu. 

ÖNEMLİ FARKLILIKLARIMIZ VAR 
Özel Konya Lokman Hekim 

Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin bazı özellikleri nedeniyle 
farklılığını ortaya koymuş bir okul 
olduğuna dikkat çeken Kabalak, 
“Kendimin Sağlık Meslek Lisesi’n-
den mezun olması ve bu kurum-
larda uzun süre yöneticilik yapmış 
olmam, okulumuza artı kazandırı-
yor. Ayrıca bizim okulumuzda yö-
netmelik gereği en az 1 laboratuvar 
bulunması gerekirken bizde şuanda 
4 tane mesleki laboratuvar var. Ço-
cuklar derslerine göre bu laboratu-
varlardan yararlanırlar. Bu çocukla-
rın mesleki açıdan yetiştirilmesinde 
güzel bir şey. Biz hastanede çocuk-
ların uygulayacakları şeyleri burada 
uygulattırıyoruz” diye konuştu. 

STAJDA ZORLUK YAŞANMIYOR 
Öğrencilerinin staj dönemle-

riyle ilgili bilgi veren Kabalak, bu 
noktada öğrencilerinin hiçbir zor-
luk yaşamadığını söyledi. Bu nok-
tada Konya’nın önemli bir şehir 

olduğuna dikkat çeken Kabalak, 
“Konya’daki Sağlık Müdürlüğümüz 
başta olmak üzere tüm hastanele-
rimize teşekkür ediyorum. Konya 
uygulama staj yönünden çok şanslı. 
Birçok ilde bu noktada sorunlar var-
ken biz bu konuda hiç zorluk çek-
medik. Hiçbir okul staj yönünden 
Konya’da mağdur olmadı” dedi. 
Okul olarak staj yapan öğrencileri 
birebir takip ettiklerini vurgulayan 
Kabalak, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Hastanede başlarında öğrenci sa-
yısına uygun olarak öğretmen gön-
deriyorum. Meram Eğitim Araştır-
ma Hastanesi’nde 66, Beyhekim 
Devlet Hastanesi’nde 88, Konya 
Doğumevi’nde 20, Numune Has-
tanesi’nde 27 öğrencim var. Hepsi 
görev tanımlarına göre hastane-
lerde stajlarını tamamlarlar. Sabah 
8.00’da başlarlar, akşam 16.00’a 
kadar stajlarını yaparlar. Ve öğ-
rencilerimiz 6 haftada bir rotasyon 
sonucu alanlar arasında yer değişti-

rirler. 6 hafta dahiliye servisinde ça-
lışırken diğer 6 hafta kardiyoloji gibi 
farklı yerlerde çalışırlar. Görev ta-
nımına göre çalışırlar, görev tanımı 
dışındaki başka işlerle uğraşmazlar. 
Ayrıca kendi öğretmenlerimiz bu 
öğrencilerin başlarında dururlar. 
Toplamda 8 öğretmenimiz bu an-
lamda sahadadırlar.”

İYİ BİR İNSAN 
YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ 

Okul olarak özel bir amaçları ol-
duğunu bu nedenle hep iyi bir okul 
olmayı amaçladıklarını dile getiren 
Kabalak, “İyi bir sağlık personeli 
yetiştirmek iyi bir insan yetiştirmek 
istiyoruz. Çünkü kaynağımız insan. 
Hizmet noktamız tamamen insan. 
Bu konulara çok önem veriyoruz. 
Öğrenci kılık kıyafetine uyarız. 
Bunlar bizim için önemlidir. Burası 
okul, okulun kurallarına uyacaksın 
diyoruz öğrencilerimize. İnsanlar 
kıyafetiyle karşılanır, bilgileriyle 
uğurlanır. Sağlıkta da bu böyledir” 
diye konuştu. 

SPORDA BÜYÜK BAŞARI
Bunun yanında spor ve kültürel 

alanlarda da önemli başarılar elde 
ettiklerinin altını çizen Kabalak, 
“Spor ve kültürel faaliyetleri önem-
siyoruz. 2 tane beden eğitimi öğret-
menimiz var. Onlar da bu konuda 
özel ilgi gösteriyorlar ben onlara da 
teşekkür ediyorum. Hemen hemen 
tüm branşlarda almadığımız kupa 
kalmadı” dedi. 

TEKNİK ALTYAPISI ÇOK İYİ
Okulun teknik altyapısının 

önemli bir düzeyde olduğunu ve 
bu durumun okula artı kazandır-
dığını dile getiren Kabalak, şu bil-
gileri verdi, “Okulumuz 35 derslik, 
4 laboratuvar atölyesi, 1 bilgisayar 
laboratuvarı, 1 okul kütüphanesi 
ve konferans salonu ile eğitim-öğ-
retime ve öğrencilerin öğrenim du-
rumlarına müsait bir durumdadır. 
Okulumuzda 1 müdür,1 müdür 
yardımcısı, 42 öğretmen görev yap-
maktadır.” 
İSİM NOKTASINDA BİR DÜZELMEYE 

İHTİYAÇ VAR 
Kabalak, sağlık personeli nokta-

sındaki ülkenin sorunları ve gelinen 
noktalar konularında da değerlen-
dirmelerde bulundu. “2014 yılında-
ki kanun değişikliğinden sonra bazı 
alanlarda yığılmalar oldu” diyen 
Kabalak, şunları kaydetti, “Ancak 
özel hastanelerin yaygınlaşması ve 
devletin sağlık alanında ciddi yatı-
rımlar yapması nedeniyle hemşire-
lik bölümünden mezun olan öğren-
cilerimiz istihdam noktasında sorun 
yaşamadılar. Yardımcı hemşirelikte 
ise geçen yıl Sağlık Bakanlığı İş-Kur 
aracılığıyla tıbbi destek elemanı adı 
altında 6 binden fazla istihdam sağ-
ladı. Fakat son günlerde aldığımız 
bilgiler doğrultusunda Sağlık Ba-
kanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
bizim de dahil olduğumuz meslek 
liseleriyle ilgili bir çalışması var. 
Ders müfredatlarının, stajların dü-
zenlenmesiyle ilgili bir düzenleme 
yapılması bekleniyor. 

2014 yılındaki kanun değişik-

liğiyle görev tanımları değişti, isim 
değişti. İster istemez iş istihdamıyla 
ilgili kişilerde bir tereddüt oluştur-
du. Toplumda yardımcı kelimesi 
tutmadı. Geçmişte yardımcı ebe, 
yardımcı hemşirelik kadrosu vardı. 
Hala bakanlığın sayılı cetvelinde bu 
mevcut. Fakat günümüzde bu yar-
dımcı kelimesini yerleştiremedik. 
Biz bakanlığa bu konuda bir rapor 
sunduk. Bakanlığın son çalışmasıy-
la bu da düzeltilirse, başka bir sorun 
kalmayacak.” 

MÜFREDATLARI ANLATTI 
Müfredat noktasında yapı-

lan değişiklikleri anlatan Kabalak, 
“2014’ten önceki müfredatlara 
baktığımızda üniversiteye yöne-
lik dersler çok sınırlıydı. Çocuk, 
9 sınıfta görür, 10-11-12. sınıfta 
tamamen meslek ağırlıklı dersler 
görürdü. Özellikle 11. sınıfta ve 
12. sınıfta haftanın 3 günü öğren-
ciler staja çıkardı. Kalan 2 günde 
de genel kültür ve meslek ağırlık-
lı dersler görürlerdi. Ama şimdiki 
müfredatlara baktığımız zaman, 9., 
10. sınıflardaki müfredatımız diğer 
mesleki teknik Anadolu liselerle 
benzeşir durumda. Onlar kadar 
olmasa da genel kültür ve seçmeli 
derslerimiz var. Bu seçmeli dersle-
rimizle çocuklarımızı üniversiteye 
hazırlıyoruz. Şuanda staj olayı sade-
ce 12. sınıfta var. Yeni belirlenecek 
müfredat noktasında, daha çok üni-
versiteye hazırlık eğitimiyle ilgili bir 
müfredat bekliyoruz” diye konuştu. 

ÖĞRENCİLERDE YANLIŞ ALGI VAR
Öğrencilerde liseyi bitirdikten 

sonra “hemen memur olacağım” 
düşüncesi olduğunu ancak bunun 
yanlış bir algı olduğuna dikkat çe-
ken Kabalak, şu değerlendirmeler-
de bulundu, “Öğrencilerimiz liseyi 
bitirelim direk memur olacağız 
diye düşünüyorlar. Ama maalesef 
böyle bir dünya yok. Devlet; ta-
mam ben sizi hemşire olarak alırım 
ama KPSS’ye gireceksiniz, ben ona 
göre alacağım diyor. Yine devleti-
miz yardımcı hemşirelikten mezun 
olan öğrencilerimize; ben sizi tıbbi 
destek elemanı altında alırım, sizi 
yardımcı hemşire unvanıyla almam 
ancak bir üst öğrenim olan Sağlık 
Meslek Yüksekokullarına girin, ben 
size ek puan da vereyim buyurun 
oralara gidin, ben sizi alıyım diyor.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Osman Kabalak 
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Selçuklu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Selçuklu Belediyesi son za-
manlarda dünya çapında yayılan 
ve ülkemizde de ilk kez tespit edi-
len koronavirüs salgını sebebiyle 
ilçede yer alan cami, okul ve toplu 
kullanım alanlarını özel solüsyon-
la ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın ilk koronavirüs vakasının 
ülkemizde de görüldüğü açıkla-
masının ardından  ülke genelin-
de alınan tedbirler kapsamında 

Selçuklu Belediyesi de dezenfekte 
çalışmalarına aralıksız devam edi-
yor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bün-
yesinde  özel olarak oluşturulan  
ekipler ilçede yer alan cami,okul 
ve toplu kullanım alanlarını özel 
solüsyonla ilaçlayarak dezenfekte 
ediyor. 

Belediye yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada: “Dünyanın 
farklı ülkelerinde yaşanan korona-
virüs vakaları ve mevsim koşulları 

da dikkate alınarak, okullardaki 
çocukların daha hijyenik koşullar-
da eğitim görmesi, vatandaşların 
camii ve ibadethanelerde daha 
hijyenik koşullarda ibadetlerini 
yerine getirmeleri ve kamu ku-
rum ve kuruluşlarında oluşabile-
cek salgın hastalıklara karşı halkın 
ortak kullanım alanlarını virüsler-
den ve bakterilerden temizliyo-
ruz.” dendi.

Açıklamada vatandaşlardan 

Sağlık Bakanlığı tarafından virüs-
le mücadele noktasında yapılan 
açıklamaların dikkate alınması ve 
hijyen koşullarının oluşturulması 
için azami özen gösterilmesi is-
tendi. Selçuklu’da vatandaşların 
sosyal hayatını daha rahat idame 
edebilmeleri için önlemlerini alan 
Selçuklu Belediyesi korona virüsü 
ve bakterilere karşı ilaçlama çalış-
malarına periyodik olarak devam 
edecek. n HABER MERKEZİ

Karatay, ilçedeki tüm 
okulları dezenfekte ediyor

Karatay Belediyesi, Çin’de 
başlayan ve bütün dünyayı saran 
koronavirüsünün etkilerini en aza 
indirmek, okullarda öğrencilerin 
elinin değdiği yerlerin daha temiz 
ve sağlıklı olması için ilçe gene-
lindeki tüm ilkokul, ortaokul ve 
liselerde bakteri ve virüslere karşı 
dezenfekte çalışması başlatıldı.

Karatay’daki tüm okulları 
kapsayan dezenfekte çalışmala-
rı kapsamında sınıflarda sıralar, 
masalar, pencere kulpları, yemek-
haneler, kantinler, koridorlar ve 
tuvaletler gibi öğrencilerin ortak 
alanları ile daha pek çok yer, ekip-
ler tarafından dezenfekte ediliyor.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, okullarda yürütülen de-
zenfekte çalışmaları hakkında bir 
değerlendirmede bulundu. Kara-
tay Belediyesi olarak en büyük ön-
celiklerinin vatandaşların huzuru, 
mutluluğu ve özellikle de sağlığı 
olduğunun altını çizen Başkan 
Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi 
olarak yıl boyunca zaten Çevre ve 
Temizlik Müdürlüğümüze bağ-
lı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde 
virüs, bakteri ve haşerelere karşı 
ilaçlamalarını yapıyorlardı. Ancak 
koronavirüs olarak bilinen Co-
vid-19 virüsünün Çin’in Hubey 
eyaletine bağlı Vuhan şehrinde 
ortaya çıkması ve dünya geneline 
yayılması sonrası çalışmalarımı-
zı sıklaştırdık. Karatay Belediyesi 
olarak, Covid-19 virüsüyle ilgili 
haberlerin kamuoyuna yansıdığı 
ilk günden itibaren gelişmeleri 
çok yakından takip ederek, ülke-
mizde ve şehrimizde oluşabilecek 
her türlü olumsuzluğa karşı tüm 
değerlendirmelerimizi yaptık, 

tedbirlerimizi büyük bir titizlikle 
aldık. Bu kapsamda da Çevre ve 
Temizlik Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki 
tüm okullarda sınıflar, koridor-
lar, lavabolar ve lavabolardaki 
tuvaletler ile merdiven demirleri 
gibi yavrularımızın özellikle ortak 
alanlarının yanı sıra sıkça dokunu-
lan yüzeyleri dezenfekte ediyor. 
Çalışmalarımızı aralarında Co-
vid-19 olarak bilinen yeni korona 
virüsün de bulunduğu diğer virüs 
ve bakterilere karşı etkili olduğu 
kanıtlanmış dezenfektanlarla yü-
rütülmektedir. Okullarımızın yanı 
sıra ilçemizde cami, park tesisler 
ve daha pek çok alanda da yürü-
teceğiz. İnşallah ülkemiz yapılan 
bu gayretli çalışmalarla bugüne 
kadar olduğu gibi bu olumsuzluk-
tan da en az etkiyle kurtulacaktır” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN 
ÇOCUKLARA VE VATANDAŞLARA 

HİJYEN TAVSİYESİ
Hasan Kılca, Covid-19 virü-

sünün alt edilebilmesinin ulusal 
ve uluslararası seviyede çaba 
gerektiren bir durum oluğuna 
vurgu yaparak bu enfeksiyondan 
etkilenmemek için herkese büyük 
görevler düştüğünü söyledi. Kılca, 
şunları kaydetti: 

“Biz, temelinde temizlik olan 
bir medeniyete, inanca ve kültüre 
sahibiz. Dolayısıyla öğrenci kar-
deşlerim ve vatandaşlarımdan ri-
cam; özellikle şu dönemde kişisel 
hijyen ve el yıkamaya karşı biraz 
daha hassas olmalarıdır. Ben bu 
vesileyle tüm insanlığa geçmiş ol-
sun dileklerimi iletiyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele 
ve önlem amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Konya Büyükşehir’den 
koronavirüs tedbirleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) 
karşı Konya genelinde toplu yaşam 
merkezleri olan otogarlar, kültür 
merkezleri, belediye tesisleri, ca-
miler ve toplu ulaşım araçlarında 
dezenfeksiyon çalışmalarını 33 
ekiple sürdürürken; virüsten ko-
runma yolları ile ilgili bilgilendir-
me faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. 

Her gün on binlerce kişinin 
kullandığı otobüsler ve tramvay-
ları düzenli olarak dezenfekte 
eden Konya Büyükşehir Belediye-
si, belediyeye ait hizmet binaları, 
otogarlar, kültür merkezleri gibi 
birimlerde de dezenfeksiyon çalış-
ması yapıyor. 

‘PANİK YOK, BİRLİKTE 
MÜCADELE EDECEĞİZ’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Koro-
navirüs ile ilgili tedbir ve önleyici 
eylem planı uyguladıklarını belir-
terek, kişisel hijyene her zaman-
kinden daha çok dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Vatandaşlardan resmi kurum-
ların açıklamalarına itibar etme-
lerini, kulaktan dolma bilgilerle 
hareket etmemelerini isteyen Baş-
kan Altay, 

“Panik yok, birlikte mücadele 
edeceğiz” dedi. 

28 İLÇEDEKİ OKULLARDA 
DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI 
Okullara yönelik dezenfeksi-

yon çalışmaları kapsamında; mer-
kez ilçelerde bulunan okulların 
dezenfeksiyonu Selçuklu, Meram 
ve Karatay Belediyeleri tarafın-
dan yürütülürken; diğer 28 ilçede 
yer alan kamuya ait tüm okulların 
dezenfeksiyon çalışması Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılıyor.

CAMİLERDE DEZENFEKSİYON 
YAPILIYOR, ÇOCUK TİYATROSU 

OYUNLARI İPTAL 
Konya Büyükşehir Belediye-

si, vatandaşları virüsten korumak 
için camilerde de dezenfeksiyon 
çalışması başlattı. Büyükşehir iş-
tirakleri olan Konya Mutfağı ve 
Kafem gibi tesislerde de dezenfek-
siyon çalışmaları yapılırken; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ti-
yatrosu da tedbir olarak gösterim-

de olan çocuk oyunlarını iptal etti. 
BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

YOĞUNLAŞTI 
Büyükşehir Belediyesi, bir ta-

raftan da vatandaşların koronavi-
rüsten ve diğer virüslerden nasıl 
korunması gerektiği konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yapıyor. 
Ekipler, otobüs ve tramvayları kul-
lanan vatandaşlar ile okullardaki 
öğrencilere “Koronavirüsten Nasıl 
Korunulur?” içerikli broşürler da-
ğıtıyor. Broşürlerde kişisel temiz-
liğin önemine dikkat çekilerek, 
“Ellerinizi sık sık, 20 saniye sürey-
le su ve sabunla yıkayın. Küçük 
çocukların da aynı şekilde ellerini 
yıkamasını sağlayın. Su ve sabun 
bulunamıyorsa alkol bazlı bir el 
dezenfektanı kullanın. Öksürürken 
veya hapşırırken ağzınızı ve bur-
nunuzu kağıt mendille kapatın, ar-
dından mendili mutlaka çöpe atın. 
Mendil yoksa dirsek içi ile kapa-
tın. Koronavirüs belirtileri olan ya 
da teşhisi konmuş hastalarla aynı 
kaptan yemek yemek ve tokalaş-
mak gibi kişisel temastan kaçının. 
Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza 
ve gözlerinize dokunmayın. Kapı 
kolları ve oyuncak gibi sık dokunu-
lan yüzeyleri temizleyin ve bunları 
dezenfekte edin.” ifadelerine yer 
veriliyor. n HABER MERKEZİ
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Dündar ve Demirci’den
Arslan’a nezaket ziyareti 

Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar ve 
Çumralı İşadamı Orhan Demirci, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a neza-
ket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
konuşan Dündar, Yenigün Gaze-
tesi’nin Konya’da gazetecilik anla-
mında önemli işlere imza attığına 
dikkat çekerek, Arslan’a yapılan 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Demirci de, Yenigün Gazetesi’nin 
her zaman kendileri için farklı bir 
gazete olduğunu söyledi. Bu an-
lamda Yenigün’ü dikkatli şekilde 
takip ettiklerini ifade eden Demir-

ci, “Basın bizler için oldukça önem-
li. Kamuoyunun aydınlatılması ve 
bilgilendirilmesi noktasında bü-
yük görev üstleniyor. Bu anlamda 
Konya Yenigün Gazetesi de dikkat 
çeken haberlere imza atıyor. Ayrı-
ca özelinde, hemşehrimiz olması 
hasebiyle Mustafa Arslan Beyin 
Çumra’ya olan ilgisi bizleri oldukça 
mutlu ediyor. Bundan dolayı da te-
şekkür ediyoruz” dedi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da, Dün-
dar ve Demirci’ye teşekkürlerini 
iletti. n EMİNE ÖZDEMİR

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından özellikle maske, kolonya, 
dezenfektan malzemeleri ve bazı gıdaları fahiş fiyatta satan esnaf, firma ve işletmeleri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı

Başkan Karabacak’tan 
fırsatçılık uyarısı!

Konya Gazeteciler Cemi-
yeti (KGC) Başkanı Sefa Öz-
demir ve yönetim kurulu üye-
lerini ziyaret eden TÜRSAB 
Konya Bölge Temsil Kurulu(-
B.T.K.) Başkanı Özdal Karahan 
ve üyeleri, Konya basınıyla 
Konya’nın turizm değerleri ve 
tanıtımıyla ilgili istişarede bu-
lundular.

KGC Başkanı Sefa Öz-
demir ve yönetim kurulunu 
üyeleri Mustafa Ekmekcioğlu, 
Hüseyin Toptaş, Duran Çöl-
cü’yü TÜRSAB Konya B.T.K. 
Başkanı Özdal Karahan, TÜR-
SAB Konya B.T.K üyeleri Me-
sut Yalçın, S. İbrahim Durmuş, 
Yılmaz Çınardalı ve Tuba Yıl-
maz ziyaret etti.

Ziyarette TÜRSAB Konya 
B.T.K. Başkanı Özdal Karahan, 
“Basınla ilişkilerimizi attırma 
adına sizleri ziyaret geldik. 
Zaman ayırdığınız için sizle-
re teşekkür ediyoruz. Konya 
basınıyla birlikte çalışmalar 
yapmak isteriz. Şehrimizdeki 
belediye başkanlarımızla tu-
rizm sektörünün gelişimi ve 
Konya’nın tanıtımı için birlikte 
çalışıp, Konya’nın ve turizm 
değerlerinin tanımı noktasın-
da çalışmalar yapma amacın-
dayız. Konya’nın tanıtımı ama-
cıyla kurulan Konya Tanıtma 
ve Eğitim Vakfımız(KOTEV) 
var. Bu vakfımız daha aktif 
bir hale getirilebilir. Çalışma-
larının geliştirilmesini istiyo-
ruz. Dünyada değişen turizm 

trendleriyle karşılaşıyoruz. 
Özellikle Gastronomi ve sağlık 
turizm alanları çok ciddi para-
lar kazandıracak durumdadır. 
Bu anlamda şehrimiz önemli 
bir potansiyeldir. Bu konuda 
çalışmalar yapmalıyız. Yeni bir 
turizm anlayışı geliştirmeliyiz. 
Mevcut olan turizm destinas-
yonlarımıza alternatifler ka-
zandırmalıyız. Hatta bu alan-
larda yatırımlar yapılmasını 
sağlamalıyız. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’ın turizme bakış 
açısı farklı bir anlamda umut-
luyuz. Konya basınına ve sizle-
re bizleri verdiğiniz destekler-
den dolayı teşekkür ediyoruz” 
dedi.

KGC Başkanı Sefa Özde-
mir Konya basının hakkında 
bilgi vererek, “Bütün basın 
ekonomik sebeplerden dola-
yı sıkıntılıdır. Herkesin sesini 

duyuracağı bir basın anlayışı 
olmalıdır. Anadolu’daki ve 
Konya’daki basın güven nok-
tasında avantajlıdır. Ekonomik 
krizlerden dolayı basına des-
tek anlamında kamu destekli 
bir anlayış gelişti. Konya ve 
turizm değerlerinin tanıtımın-
da yerel yönetimler önemlidir. 
Konya’nın tanıtımı için sizlerle 
birlikte çalışmalıyız. Sizlerin ve 
turizm sektörü temsilcilerinin 
basınla olan diyaloğunu biraz 
daha geliştirmemizde Konya 
adına büyük yarar sağlarız. 
Şehrimizin turizm değerlerini 
ve tanıtımı noktasında Konya 
basını olarak elimizden gelen 
her türlü katkıyı vermeye de-
vam edeceğiz.”

KGC Başkanı Sefa Özde-
mir’e, TÜRSAB Konya B.T.K. 
Başkanı Özdal Karahan bir 
tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Türkiye’de 
korona virüs vakasının görülmesi-
nin ardından özellikle maske, kolon-
ya, dezenfektan malzemeleri ve bazı 
gıdaların fahiş fiyatlarda satılması 
ve fırsatçılık yapılması konularında 
önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde bazı işletme-
lerin korona virüs konusunu fırsat 
bilerek sunulan mal ve hizmetlere 
fahiş fiyat uyguladığı ve stoklarında 
bekleterek fiyat artışına neden ol-
duğunu belirten Başkan Muharrem 
Karabacak, “Maalesef korona virü-
sü fırsat bilerek vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşul-
larında sunulan mal ve hizmetlere 
fahiş fiyat uygulandığı, bazı ürünleri 

ise stoklarında bekleterek fiyat ar-
tışına neden olduğu görülmüştür. 
Haksız fiyat artışları ve stokçuluk 
karşısında mağdur olan vatandaş-

larımızın ve iyi niyetli işletmelerin 
haklarını korumak için gerekli ted-
birlerin alınması gerekmektedir. Bu 
bağlamda da Ticaret Bakanlığımız 
haksız fiyat artışı ve fırsatçılara karşı 
vatandaşlarımızın haklarını koruya-
cak cezai müeyyideler uygulama-
ya başlamıştır. Vatandaşlarımızın 
haksız fiyat artışı şikâyet bildirimini 
Bakanlığımıza, illerimizde de Tica-
ret Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve 
Birliklerimize bildirmeleri önem arz 
etmektedir” dedi.

‘KONYALI ESNAFIMIZ 
FIRSATÇILIK YAPMAZ’

Fırsatçılık ve haksız fiyat ko-
nusunda Konya esnafını savunan 
Başkan Karabacak, “Esnafımız ahi-
lik kültürünü kendine düstur edin-
miştir. Böyle bir fırsatçılığı yapma 

ihtimalini dahi düşünmüyoruz. Bazı 
büyükşehirlerde gıda ürünlerin-
de de fahiş fiyatların başladığını ve 
stokçuluk yapanların olduğunu gö-
rüyoruz ancak bu konuda da esnafı-
mız fırsatçılık yapmaz ve vatandaşı-
mızı mağdur etmez. Tespiti halinde 
ise Birlik disiplin kurulumuz gerekli 
müdahaleyi en ağır şekliyle uygular” 
diye konuştu.

Başkan Karabacak açıklamasın-
da ayrıca, “Duyarlı açıklamaları ve 
virüsle ilgili kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi konularında Sağlık Bakanı-
mız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve fır-
satçılara müsaade etmeyen Ticaret 
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a 
Teşkilatım, esnaf ve sanatkârlarımız 
adına teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

‘Virüsü savaş aracı olarak kullanmak istiyorlar’
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süley-

man Demirel Kültür Merkezinde 
SÜ ve Türkiye Yeşilay Derneği 
Konya Şubesi tarafından Ödüllü 
Sigara Bırakma Etkinliği düzen-
lendi. Etkinlik kapsamında sigara-
yı bırakanlara, Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda 
Toprak, SÜ Rektörü Mustafa Şahin 
ve Konya Yeşilay Başkan Vekili 
Nevzat Yeğin tarafından hediyele-
ri takdim edildi.

Etkinlik öncesinde korona vi-
rüsü konusunda açıklamalarda 
bulunan SÜ Rektörü Mustafa Şa-
hin, “Şunu net olarak müşahede 
etmekteyiz ki korona virüsü en-
feksiyonunun yaygınlığı ve ortaya 
çıkan durum bir psikolojik savaşın 
aracı olarak kullanılmaktadır. Ko-
rona virüsü çok hızlı yayılan bir 
virüs. Ölüm oranı benzerlerine 

göre çok düşük. Çünkü son 10-15 
yıl içerisinde dünya 3 defa enfek-
siyon atağı geçirdi. Sars virüsüne 
bağlı atak geçti. Toplam ölüm sa-
yısı 800. Ölümcüllük oranı yüzde 
19’larda. Mers enfeksiyonu geçir-
di. Ölüm oranı yüzde 60-70’ler-
deydi. Bu iki virüsün yayılma 
oranı gerçekten düşüktü. Korona 
virüsünün en önemli dezavantajı 
çok hızlı yayılıyor olmasıdır. Yok-
sa ölüm oranı diğerleri gibi yük-
sek olmuş olsaydı gerçekten ciddi 
bir manada felaket olacaktı. Şunu 
açık ve net ifade edelim ki koro-
na virüsü enfeksiyonu gerçekten 
ciddiye alınması gereken, tedbiri 
alınması gereken bir durumdur 
ama benzerlerinde hatta hiç dik-
kate almadığımız diğer örnekle-
rinden çok daha tehlikeli ve kötü 
değil. Korona virüsü enfeksiyonu-

nu ve ölümleri bir psikolojik sava-
şın aracı olarak kullanmak isteyen 
insanlar var. Algı operasyonlarıyla 
toplumlarda huzursuzluk, kar-
gaşa, kaos çıkartarak bir takım 
hedeflere ulaşmak isteyenler var. 
Buna müsaade etmememiz gere-
kiyor” dedi.
‘BİREYSEL VE TOPLUMSAL TEDBİR-

LER BAŞTAN ALINDI’
Sağlık Bakanlığının dünyaya 

örnek teşkil edecek şekilde ted-
birleri çok erken aldığını belirten 
Rektör Şahin, “Virüsün ülkemize 
gelmesi belki de dünyada en geç 
gelen ülkelerden birisi olarak ge-
ciktirildi. Bunun yanı sıra tek vaka 
bildirildi. Çok yakından takip edili-
yor sınır kapıları. Riski yüksek olan 
ülkelere kapatıldı. Giriş ve çıkışlar 
kontrol altına alındı. Dışarıdan 
gelen insanların gözlem altında 

tutulmaları uygulandı. Yine aynı 
şekilde risk altında kişilerin evle-
rinde gözetim altında tutulmaları 
önemlidir. Bireysel ve toplumsal 
tedbirler baştan alındı. Dezenfek-
siyon çalışmaları yapıldı. Yakın 
temastan kaçılması, sürekli ve dü-
zenli şekilde ellerimizin yıkanması, 
toplu kullanılan alanlarda insanla-
rın ellerinin temas ettiği yerlere 
dokunulmaktan kaçınılması, eğer 
böyle bir temas zorunlu ise de he-
men ellerin yıkanması önemli bir 
tedbirdir” şeklinde konuştu.

‘BU TÜR TOPLUMSAL 
MÜHENDİSLİKLERE DE İTİBAR 

ETMEMEMİZ GEREKİYOR’
SÜ Rektörü Mustafa Şahin, 

korona virüsünün toplumlarda 
korku ve kaos oluşturma psikolo-
jisi olarak kullanılmakta olduğunu 
kaydederek, “Türk toplumu olarak 

bir takım olumsuzluklar, bir ta-
kım toplumsal olaylara, doğal 
felaketlere hazırlıklı olan bir 
toplum olarak biz bu oyuna gel-
memeliyiz. Marketlerin yağma-
lanır tarzda alışveriş yapılması, 
insanların bir birine zarar ve-
recek tarzda davranışların içine 
girmemesi gerekiyor. Okulların 
tatil edilmesi gibi olaylar günde-
me geldi ki bunlara asla gerekti-
recek bir durum yok. Çünkü ge-
rekli tedbirleri aldığınız zaman, 
yakın temastan uzak durulduğu 
zaman, el hijyenine ve ortam 
hijyenine uyulduğu zaman asla 
ciddi manada bir sorun çıkma-
yacaktır. Bizim bunlara dikkat 
etmemiz gerekiyor. Bu tür top-
lumsal mühendisliklere de itibar 
etmememiz gerekiyor” ifadele-
rini kullandı. n İHA

TÜRSAB, KGC’yi ziyaret etti
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Evlerini yıktırmamak
için uzun süre direndiler

Aynı yolda iki ayrı trafik kazası 

Konya’da riskli olduğu için 
yıkım kararı verilen iki katlı evde 
yaşayan anne ve kızı evlerini yık-
tırmamak için kendilerine eve 
kilitledi. Yaklaşık 2 saat boyunca 
evden çıkmayan ve ikna olma-
yan anne ve kızı kapı kırılarak 
evden çıkarıldı. Olay, saat 09.30 
sıralarında merkez Karatay ilçe-
si Hamzaoğlu Mahallesi Büyük 
Kumköprü Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, cadde üzerindeki Selma B. 
ve kızı Zeynep B.’nin yaşadığı iki 
katlı evin afet riski olduğu için 
riskli bina olarak yıkımına karar 
verildi. Evin boşaltılması için anne 
ve kızına tebligat yapıldı. Verilen 
süre içerisinde evi boşaltmayan 

anne ve kızı sabah saatlerinde 
yıkama gelen ekiplere yaklaşık 
2 saat boyunca direndi ve kapıyı 
açmadı. İtfaiye ve polis ekipleri ta-
rafından evin kapısı kırılarak açıl-
dı. İçeriye giren ekipler tarafından 
evden çıkartılan anne ve kızı bir 
süre polis ve sağlık ekiplerine zor 
anlar yaşattı. Ambulansa binmek 
istemeyen anne Selma B., daha 
sonra polis ekipleri tarafından sa-
kinleştirilerek polis aracına alındı. 
Olay yerinde hazır bekletilen sağ-
lık ekipleri tarafından sağlık kont-
rolleri yapılan anne ve kız daha 
sonra emniyete götürüldü. Ekip-
lerin daha sonra çevre güvenliğini 
alarak yıkımı gerçekleştireceği öğ-
renildi. n İHA

Beyşehir Yolu üzerinde bulunan Akyokuş mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 2 kişinin asker olduğu öğrenildi

İki otomobil kafa 
kafaya çarpıştı

Konya’da iki otomobilin kafa kafa-
ya çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, 
saat 20.15 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Konya Beyşehir Karayolu Akyokuş 
mevkisinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ali Genç (21) idaresindeki 
46 VM 298 plakalı otomobil ile Reyhan 
Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 pla-
kalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekiplerin ilk müdahalesinde sürücü Ali 
Genç’in olay yerinde hayatını kaybettiği 
belirlendi. Ali Genç’in yanında bulunan 
Mücahit Öktem ve diğer sürücü Rey-
han Uçar ise yaralı olarak ambulanslarla 
hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Mücahit 
Öktem ve Reyhan Uçar, hastanede kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza-
da ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem’in 
asker oldukları ve uzman onbaşı olarak 
görev yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Kontrolden çıkan hafif ticari ara-
cın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 
kişi yaralandı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında 
Konya Adana kara yolunun 67. ki-
lometresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Mehmet Erduran 
(71) idaresindeki 07 CSP 32 plakalı 
hafif ticari araç kontrolden çıkarak 

şarampole takla attı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, jandarma 
ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 
sürücü yaralanırken, araçta bulu-
nan eşi Hacer Erduran (73) hayatını 
kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla 
Karapınar Devlet Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEV-
RİLDİ: 1 YARALI

Karapınar ilçesinde kontrolden 
çıkan hafif ticari aracın devrilmesi 
sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Konya 
Adana kara yolunun 55. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre M.İ.G. idaresindeki 27 
ADP 793 plakalı hafif ticari araç, 

sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Savrulan hafif ticari araç şarampole 
devrilirken, araçta yolcu olarak bu-
lunan H.S.G. yaralandı. Yaralı, olay 
yerine sevk edilen ambulansla Kara-
pınar Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

İdlib gazisi Gökhan Koçpınar: Biz her zaman hazırız

Suriye’nin İdlib bölgesinde 
rejim güçleri tarafından yapılan 
saldırıda şehit olan askerlerin ce-
nazesini almak için olay yerine gi-
derken gerçekleştirilen ikinci hava 
saldırısında yaralanarak gazi olan 
Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan 
Koçpınar, “Vatanımız, milletimiz 
var olsun. Biz yine her zaman ha-

zırız” dedi.
Suriye rejimi tarafından 2 Mart 

tarihinde İdlib bölgesine gerçek-
leştirilen hava saldırısında 2 asker 
şehit olmuş, 5 asker de yaralan-
mıştı. 

Saldırıda şehit düşen 2 askerin 
cenazesini almak için olay yerine 
giderken ikinci bir hava saldırısın-

da yaralanarak gazi olan Aksaraylı 
Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar’ın 
(30) Ankara Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavisi 
sürüyor. İstanbul 47. Komando 
Tugay Komutanlığında görevliy-
ken gönüllü olarak Suriye’nin İd-
lib bölgesine giden 8 yıllık Uzman 
Çavuş Gökhan Koçpınar, tedavi 

gördüğü hastanede yaptığı açıkla-
mada, “Çok şükür yani, anlatılacak 
bir şey yok. Buna şükür. Devleti-
miz, milletimiz var olsun. Sadece 
hava saldırısında oldu olay. Kal-
çam ve bacağımdan yaralandım. 
Vatanımız, milletimiz var olsun. 
Biz yine her zaman hazırız. Çok 
şükür buna” dedi. n İHA

3 ölü

1 ölü, 
2 yaralı
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Lise öğrencileri KTÜN’de roket tasarlayacak

TEKNOFEST 2018’de Roket 
Yarışması “Yüksek İrtifa” katego-
risinde birincilik başarısı gösteren 
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 
Uzay Teknolojileri Topluluğuna 
bağlı Rota Roket Takımı, tecrübele-
rini Ankara Polatlı TOBB Fen Lisesi 
öğrencileriyle paylaştı. Lise Müdü-
rü Ünal, TEKNOFEST 2020’ye lise 
düzeyinde katılım sağlayacaklarını 
belirterek, Konya Teknik Üniversi-
tesinin TEKNOFEST’te elde ettiği 
tecrübelerini yerinde görmek ama-
cıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Ankara Polatlı TOBB Fen Lisesi 
Müdürü İbrahim Özgür Ünal yaptı-
ğı açıklamada, Gaziantep’te düzen-
lenecek TEKNOFEST 2020’ye lise 
düzeyinde roket yarışması alanında 
hazırlandıklarını söyledi. Bu yönde, 
9. sınıf öğrencisi Eren Berk Saç’ın 
roket çalışmalarını sürdürmekte 
olduğunu ifade eden Ünal, “Öğ-
rencimizin, roket yapımıyla ilgili 
ilk deneyimi olacak. Bu kapsamda, 
edebiyat öğretmeni Mine Tezel ve 
9 ve 11. sınıf öğrencilerinden olu-
şan 6 kişi ile Konya Teknik Üniver-
sitesinin TEKNOFEST’te elde ettiği 

tecrübelerinden istifade etmek için 
geldik. Daha önce yapılan çalışma-
ları yerinde görmek, ‘öğrencilerimi-
zin eksikleri neler, hangi maddele-
ri, ne tür mekanizmaları kullanırsa 
daha sağlıklı roket yapabiliriz’ diye 
KTÜN’e teknik anlamda, bilgi alma 
amaçlı ziyaret gerçekleştirdik. İl-
gilerinden dolayı Rektör Prof. Dr. 
Babür Özçelik, öğretim üyeleri ve 
üniversite öğrencilerine teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında, Uzay Tek-
nolojileri Topluluğu Başkanı Oğuz-
han Sarı “orta irtifa”, Roket ve Mo-

del Uydu Takım kaptanları Mehmet 
Bingül “alçak irtifa”, Rabia Nur Yıl-
maz “model uydu” konularında lise 
öğrencilerine bilgi verdi.

KTÜN Rota Roket Takımı, bu 
yıl Gaziantep’te düzenlenecek 
TEKNOFEST 2020’ye, Uzay Tek-
nolojileri Topluluğu ile Topluluğa 
bağlı Rota Roket Takımı Akademik 
Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt 
Türköz ile Rota Roket Takımı Aka-
demik Danışmanı Arş. Gör. Mevlüt 
Aydın öncülüğünde hazırlıklarına 
devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Gıda, temizlik ve sağlık ürünlerinde sorun yok
Konya Ticaret Odası (KTO), 

Konya Ticaret Borsası (KTB) ve 
Konya Sanayi Odası (KSO) tara-
fından yapılan ortak açıklamada, 
koronavirüs karşısında vatandaş-
lara paniğe kapılmaması uyarısın-
da bulunarak, “Devletimiz gerekli 
tedbirleri almaktadır. Gıda nokta-
sında da yeterli üretime, stoka sa-
hibiz” denildi. 

Konya iş dünyasını temsilen 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik ve Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü tarafından yapılan ortak 
açıklama şu şekilde: “Çin’in Wu-
han şehrinde ortaya çıkan ve kısa 
sürede tüm dünyaya yayılan koro-
navirüs (Covid-19) ciddi bir salgın 
olarak dünyayı tehdit etmektedir. 
Devletimiz, virüs Çin’de görüldü-

ğü andan itibaren hızlı bir şekilde 
tüm tedbirleri almış ve almaya de-
vam etmektedir. Alınan tedbirlere 
rağmen virüsün bir vatandaşımız-
da tespit edilmesi sonucu ülkemiz-
de de pozitif vaka tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak bu durum 

ülkemizde salgın olarak algılan-
mamalıdır. Şu anda ülkemizde 
salgın durumu yoktur. Vatandaş-
larımızın sosyal medyada yapılan 
asılsız paylaşımlar ve gerçekliği 
olmayan söylemlerle paniğe kapıl-
masını, marketlere koşularak gıda 

stoku yapılmasını gerektirecek bir 
durum söz konusu değildir. Ülke-
miz gıda güvenliği noktasında her 
daim gereken önlemleri almıştır. 
Gıda sanayimiz başta olmak üze-
re tüm alanlarda üretimlerimiz 
aksamadan devam etmektedir. 

Ülke olarak yeterli gıda stoku, gıda 
üretimi ve sağlık ürününe sahibiz. 
Yapmamız gereken panik havası 
oluşturan söylem ve sosyal med-
yadaki asılsız paylaşmalara itibar 
etmeden normal yaşantımıza de-
vam etmemiz ve virüsten korun-
mak için devletimizin açıkladığı 
önlemlere uymaktır. Türk iş dün-
yası olarak her zaman olduğu gibi 
yine korkuya ve paniğe kapılma-
dan bu küresel virüs soruna karşı 
milli bir mücadele vereceğiz, ül-
kemiz için üretmeye devem ede-
ceğiz. Türkiye, büyük ve güçlü bir 
ülkedir. Her sorunu aşacak güce 
sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde 
bu sorunu da başarıyla aşacağımı-
za inanıyoruz.”
HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI 

İHBAR UYARISI
Açıklamada yaşanan durum 

nedeniyle başta gıda olmak üzere 
fahiş fiyat uygulaması yapan fır-
satçılara karşı da dikkatli olunması 
gerektiğine dikkat çekilerek, “Fır-
satçılara ve stokçulara karşı devle-
timiz gerekli önlemleri almaktadır. 
Ticaret Bakanlığımız başta olmak 
üzere devletimizin ilgili kurumla-
rı fırsatçılara göz açtırmayacaktır. 
Vatandaşlarımız da haksız fiyat 
artışı yapanları Ticaret Bakanlı-
ğı’mızın Alo 175 hattını arayarak 
ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) 
mobil uygulaması üzerinden şika-
yet edebilirler. 

Konya iş dünyası olarak da 
böyle durumlarda milli bütünlük 
anlayışıyla kenetlenmemiz gere-
kirken, bu tür gelişmeleri fırsata 
çevirenlerin her daim karşısında 
olacağımızı ifade ediyoruz” denil-
di. n HABER MERKEZİ

ABC-Fest, korona riski
nedeniyle ertelendi

Selçuk Tıp çalışanlarına 
corona eğitimi verildi

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Mart 
ve Nisan aylarında yapılacak ulusal 
ve uluslararası kongre, etkinlik ve 
fuarları korona riski sebebi ile iptal 
etmesinin ardından 20-22 Mart 
tarihleri arasında yapılacak olan 
Anne-Bebek-Çocuk festivali ABC-
FEST‘de erteleme kararı aldı.

Festival Yöneticisi Ve İletişim 
Sorumlusu Yelda Güçlü “Sağlık 
Bakanımızın da açıklamaları ile ko-
rona virüsünün ülkemizde görün-
mesi toplum sağlığı için büyük risk 
taşımaktadır. Bizler bir taraftan 
ebeveynleri bilinçlendirecek söy-
leşiler ve çocukları eğlendirecek 
etkinlikler yapmayı planlarken, di-
ğer taraftan virüsün bulaşma riski-
ne müsaade edemezdik. Katılımcı 
markalarla yapılan görüşmeler 
sonucunda, yönetim kurulumuzca 
anne ve çocukların sağlığını düşü-
nerek ortak bir karar aldık. Aldığı-
mız karar neticesinde festivalimizi 
ileri bir tarihe ertelemiş bulunmak-
tayız. Bilet alan binlerce ziyaretçi-
mizin mağdur olmaması için sms 
ve mail yolu ile kendilerine bilgi 
verilecektir. Bu doğrultuda bilgi-
lendirme ve iade prosedürünü de 
başlatmış bulunuyoruz. Ziyaretçi-
lerimiz elden aldıkları biletlerin ia-

delerini İnocon Eğitim-Danışman-
lık ve Atlantis Kültür Sanat’tan 
gerçekleştirebilirler. Online biletle-
rin iadesi ise inbilet.com tarafından 
yapılacaktır. Temennimiz salgın 
riskinin en kısa zamanda bertaraf 
edilmesi. Festivalimizi sağlık so-
runlarının olmadığı ileri bir tarihte 
yapmayı planlıyoruz. Tarihi karar-
laştırdığımızda kamuoyuna yine 
basın kuruluşları ve sosyal medya 
aracılığı ile duyuracağız.” ifadeleri-
ni kullandı. 

Festivalin yapılacağı tarih he-
nüz netlik kazanmazken, yönetim 
olarak en kısa sürede yeni tarihi 
belirleyeceklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi tarafından “Corona Virüs 
(Covid-19) Enfeksiyonlarına Yakla-
şım” konulu bilinçlendirme eğitimi 
düzenlendi. Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi toplantısında alı-
nan kararlar doğrultusunda Çin’de 
başlayıp dünyanın birçok ülkesine 
yayılan Corona Virüs (Covid-19) 
hakkında çalışanları bilgilendiriyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Konevi Amfisinde düzenlenen 
eğitim toplantısında; “Coronavirüs 
nedir? tarihçesi, virüsün güncel 
durumu Corona Virüs’e yönelik 
yapılan değerlendirmeler Corona 
Virüs bulaşma yolları ve korunma 
yöntemleri, belirtileri ile virüsün 
dünya genelindeki ülkelerde son 
durumu hakkında Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi En-
feksiyon Kontrol Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Onur Ural tarafından bil-
gilendirmede bulunuldu. 

Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi 
Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Ko-
mitesi Başkanı Prof. Dr. Onur Ural  
“Çin’de çıkarak dünyayı saran Co-
rona virüs (covid-19) zoonotik bir 
virüstür. Covid -19 olarak adlandı-
rılan virüs ‘mers ve sars’ virüs aile-
sinden gelmektedir.  Halk arasında 
Corono Virüsü Covid -19 olarak 
adlandırılıyor.  Corono Virüsler so-
lunum sisteminde soğuk algınlığı 

belirtileri göstererek enfeksiyonla-
ra ve zatürreye neden oluyor. Bu 
hastalıklar çoğu insanda hafif sey-
rediyor fakat bazen Corona Virüs 
ciddi hastalıklara yol açıyor. 

Genel kanı virüslerin hasta 
kişinin öksürüğü veya hapşırığı 
sırasında ortaya çıkan damlacık-
lar aracılığıyla yayıldığı yönün-
de hijyen kurallarına uyulması, 
hastalıktan korunma ve hastalığı 
bulaştırmamak açısından önem-
li hijyen kuralları içinde öksürme 
veya hapşırma sırasında ağız ve 
burunun tek kullanımlı mendille 
kapatılması, mendil yoksa dirse-
ğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık 
sık su ve sabunla yıkanması, su ve 
sabun yoksa alkol içeren el dezen-
fektanları kullanılması, hayvanlara 
temastan sonra kirli ellerin ağız, 
burun ve göze dokunulmaması yer 
alıyor. Corona Virüsün belirtileri 
hafif veya şiddetli seyredebiliyor. 
Ateş ve öksürün yanı sıra hastalığı 
şiddetli geçiren nefes darlığı zatür-
re ve böbrek yetmezliği meydana 
gelebiliyor” şeklinde konuştu. 

Yoğun katılımın olduğu eğitim 
toplantısında Covid-19 olarak olası 
vaka tanısı konulan hastalara sağ-
lık personelinin yaklaşımın nasıl ol-
ması alınması gereken önlemler ve 
kurum için faaliyet planları hakkın-
da bilgilendirme yapılması sonrası 
toplantısı sonlandırıldı.  
n HABER MERKEZİ

Ankara’ya kalabalık bir heyetle çıkarma yapan Konya’nın mülki ve idari yöneticileriyle STK temsilcileri, 
farklı birçok bakanla görüşerek, Konya’nın yatırımlarının süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu

Bakanlarla Konya 
yatırımları konuşuldu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Başkanları; 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turan, Gençlik ve Spor Baka-
nı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek 
Konya yatırımlarıyla ilgili görüşme 
yaptılar.

Konya heyeti, Konya yatırımla-
rını görüşmek üzere Ankara’da dört 
bakanla bir araya geldi. Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, 
Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Sel-
man Özboyacı, Gülay Samancı, Or-
han Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, 
Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Oda-
sı Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank ile bir araya 
geldi. Bakanlık binalarında gerçek-
leşen ziyaretlerde Konya’nın gelece-
ğini etkileyecek önemli yatırımlarla 
ilgili istişareler gerçekleştirilerek, 
fikir alışverişinde bulunuldu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’nın her zaman 
yanında olan ve gösterdikleri ilgiden 

dolayı bakanlara teşekkür ederek, 
Konya’yı geleceğe taşıyacak projele-
re hep birlikte imza atmak için gece 
gündüz çalışmaya devam edecekle-
rini söyledi. Başkan Altay, ziyaretler 
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzen-
lenen AK Parti Grup Toplantısına da 
katıldı. n HABER MERKEZİ
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22 - 35 YAŞ 
ARALIĞINDA

 VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

 KAYNAKÇI 
VE 

MONTAJCI 
ELEMAN ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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

*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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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1148773

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 24.03.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:1/134 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi eski Meclis toplantı 
salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 24.03.2020 Salı günü en geç saat 12.30’a kadar teklif zarflarını Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:3/332 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Hukuk Müşavirliği 
Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 
Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
8.1 Dilekçe,
8.2 Tebligat için adres beyanı,
8.3 Gerçek kişi olması halinde:
8.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
8.3.2 İmza beyannamesi,
8.4 Tüzel kişi olması halinde:
8.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
8.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
8.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
8.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:602 
Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
8.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
8.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
8.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
8.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
9- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:608 Selçuklu/KONYA
b- Telefon : 0332 221 14 92
İlan olunur.

İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale 
Saati

Karatay Fevziçakmak 26308 18 17.482,06 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı 
E: 1.00 Taks: 0.60 Yençok 10.00 12.240.000,00 TL. 367.200,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Karatay Fevziçakmak 34358 1 485.526,08 Tam Arsa Küçük Sanayi Alanı 
E: 1.20,Taks: 0.60 Yençok 12.00 281.120.000,00 TL. 8.433.600,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 39 Taksit 15.50

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerin-
den görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı  : Konya İl, Karatay İlçe, 558 Ada, 8 Parsel, İSMİL Mahalle/Köy, Keşfe konu taşınmaz, 
arsa vasfında olup, keşif sırasında arsa üzerinde kalıcı herhangi bir yapı ve tesisin olmadığı, zeminin 
düz olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın etrafı bir tarafı yol cepheli ve diğer 3 kenarı komşu parsellerle 
çevrili olup, etraf taşınmazlarda yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmazın 3 kilometre kuzeyinde Konya 
Ereğli Caddesi, 47 kilometre kuzeybatısında Adana Çevre Yolu Caddesi bulunmaktadır. Konya vilayet 
merkezine 52 kilometre mesafededir. Mevzuata uygun proje tanziminde imar plan ve imar yönetmelik 
hükümlerince çekme mesafelerine uyulması kaydıyla alanı ve geometrik şekli bakımından her türlü 
bina yapılmaya müsaittir.
Adresi   : İsmilKöyü 21938. Sok., 21955. Sok. Ve 21953. Sokağın Arasında   
     Kalmaktadır. Karatay / KONYA
Özellikleri   : 1.109,70 m2
İmar Durumu  : Dosyada mevcut bulunan Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 15.05.2019 tarih 5304 sayılı yazısının ekindeki imar durum belgesi suretine göre keşfe 
konu 558 ada 8 parselin 1/1000 imar uygulama planında Konut Alanı sahasında kalmakta olup, 
TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, Bina Yüksekliği:2 kat, Bina Derinliği, Ön Bahçe Mesafesi, Yan Bahçe 
Mesafesi, Arka Bahçe Mesafesi: belirtilmemiştir. Parsel imar parseli konumundadır.
Kıymeti   : 61.000,00 TL                          
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü  : 24/04/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü  : 22/05/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri   : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye Binası B Blok Zemin Kat
    Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/4208 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2019/4208 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1149785

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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‘Ömer Seyfettin, modern Türkçe’nin kurucusu’
Konya Türk Ocağı’nda konuşan 

Metin Savaş, Ömer Seyfettin konu-
sunda sunum yaptı. Konferansın 
açılış konuşmasını yapan Başkan 
Vedat Erden, “Antalya’nın Gün-
doğmuş ilçesinde açılan bir kütüp-
haneye Prof. Dr. İbrahim Dülger’in 
adının verildiğini, merhum Dül-
ger’in Konya Türk Ocağı ile yakın 
bir bağının olduğunu söyledi. 

Ömer Seyfettin’in 36 yıl gibi 
kısa bir hayata 163 hikaye, 201 ma-
kale – fıkra, 81 şiir, 3 piyes olmak 
üzere 465 metin sığdırdığını dile 
getiren Metin Savaş, “Çocukluk ve 
askerlik dönemini çıkarırsak 12 yıl 
gibi bir zaman kalır. Bu kadar kısa 
zamanda bu kadar eser verebilmek 
büyük bir yetenektir. Ömer Seyfet-
tin’in nesli, Modern Türk kültürünü 
inşa eden nesildir. Türkiye Cum-
huriyetini kuran kadrolar bu nes-
lin içinden çıkmıştır. Yeni bir nesil, 

yeni bir dil oluşturmak için sıfırdan 
başlıyorlar. Ömer Seyfettin, Türk-
çeyi edebiyat dili haline getiriyor, 
dili yalınlaştırıyor. Bunu yaparken 
de Viktor Hügo ve Fransız edebiya-
tını örnek alıyor. Viktor Hügo’nun 
dili ile Fransız halkının kullandığı dil 
aynıdır. Bizde saray halkı ile Türk 
halkının kullandığı dil aynı değildir. 
Osmanlı Devletinin yazışmalarda 
kullandığı dil, çok ağdalı, Arapça 
ve Farsça terkiplerle doludur.  Hal-
kın kullandığı dil özbeöz Türkçedir. 
Hâlbuki Osmanlı bir Türk devletiy-
di.  Onun için Türkün dilini herkes 
anlamalıdır. Ömer Seyfettin de hal-
ka yöneliyor. Hikâyelerini bu gün-
kü kullandığımız Türkçe ile yazıyor. 
Ömer Seyfettin’in yaptığı şey, hal-
kın dilini resmi dil yapmak, devlet 
dili yapmak. Ömer Seyfettin’in dili 
kısadır. Kısa cümlelerden oluşur. 
Vurucudur, yalındır. Türkçüler, 

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar 
Türkçeyi yoksullaştırdılar diyenle-
rin etnik kimliğine bakmak lazım. 
Ömer Seyfettin’inin felsefesi, bi-
limi, fikriyatı, Türkçülüğü halka 
öğretmek! Halkın içinde yaşayan 
Ömer Seyfettin, halkını çok iyi göz-
lemliyor, sokak dilini çok iyi biliyor” 
dedi. 

Ömer Seyfettin hikâyelerinin 
arka planında ruh ve beden ikilemi 
olduğunu dile getiren Metin Sa-
vaş, “O ne tam materyalisttir ne de 
metafizikçidir. İkisi arasında sıkışıp 
kalmıştır. Doğu -Batı, eski-yeni, 
madde-ruh. O, Modernisttir. Batıcı 
olmak başka modernist olmak baş-
ka. Batıcı olmak, Batı’yı körü körü-
ne taklit etmek! Modernist olmak 
bilimi, çağı yakalamak. Bakmış ki 
bilim, teknoloji Batı’da o da yüzünü 
batıya döndürmüştür. Düşmanım-
da ne varsa bizde de olması gere-

kiyor. Peygamberimiz düşmanın 
silahıyla silahlan buyurmuş. Dilde 
sadeleştirme sadece bizde yapıl-
mamıştır. Bütün Avrupa milletleri 
yapmıştır. Aydınlanma çağından 
sonra her millet Latinceden ayrı-
larak kendi müstakil dillerini oluş-
turmuşlardır. Atatürk de bunu 
yapmıştır. Avrupa milletleri kendi 
dilini oluştururken o da Türk mille-
tinin dilini, tarihini oluşturmuştur. 
Ayrıca Atatürk’ün alfabe değişikliği 
yeni ortaya çıkan bir durum değil-
dir. Kâtip Çelebi daha 17. Yüzyılda 
Arap alfabesinin zorluğundan bah-
setmiştir. Sultan II. Abdülhamit La-
tin harflerine geçmeyi düşünmüş, 
fakat cesaret edememiştir. İttihat 
ve Terakki döneminde birkaç de-
neme yapılmıştır. Harf İnkılabı 150 
yıllık bir gelişmenin, ihtiyacın sonu-
cudur” ifadelerini kullandı. 
n ANUŞ GÖKCE

Ereğli Belediyesi
bahar hazırlığı yapıyor

Konya Ülkü Ocakları
Oprukçu’yu ziyaret etti

Sûfi filmleri izleyicisiyle buluşuyor

Ereğli Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri şehir 
geneli parklarda budama, çapa, 
temizlik ve ilaçlama çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Baharın yaklaş-
masıyla birlikte ekipler çalışmala-
rını hızlandırdı. Şehir genelindeki 
parklarda, piknik alanlarında ve 
vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı alanlarda çalışmalar bü-
yük oranda tamamlandı. Özellikle 
yaz aylarında insanların yoğun 
olarak kullandığı parkların, piknik 
alanlarının daha temiz ve düzenli 
olmasına özen gösteriliyor. Ye-
şile gösterilen önem ve itina ile 
de Ereğli, Yeşil Ereğli hüviyetini 
tekrar kazanacak. Hayatın yoğun-
luğundan fırsat bularak parklarda, 
piknik alanlarında huzuru bulan 
vatandaşların memnuniyetinin 
her şeyden önemli olduğuna vur-

gu yapan Ereğli Belediye Başkan 
Hüseyin Oprukçu, ekiplerin çalış-
malarını yakından takip ediyor.

Huzur şehri Ereğli’yi inşa et-
mek için Belediye Başkanı seçil-
diği ilk günden bu yana büyük 
bir özveri ile hizmetlerine devam 
eden ve birçok önemli projeyi 
hayata geçirmek için canla baş-
la çalışan Başkan Oprukçu rutin 
hizmetlerin de aksatılmaması 
noktasında tüm imkanlarını se-
ferber ediyor. Bu hizmetleri ile de 
hemşerilerinin takdirini kazanma-
ya devam ediyor. Tek gayesinin 
Ereğli’ye layık olduğu hizmetleri 
kazandırmak olduğunu ifade eden 
Başkan Oprukçu, geride kalan sü-
reçte yaptığı hizmetlerle de gele-
cek için Ereğlililere hizmet dolu 
yıllar vadediyor.
n HABER MERKEZİ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya Başkanı Yusuf Kasım 
Akta, Ereğli İlçe Belediye Başkanı 
Hüseyin Obrukçu’yu makamın-
da ziyaret etti. Şubat 2020 ayı 
içerisinde düzenlenen bir törenle 
Milliyetçi Hareket Partisine geçen 
Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hü-
seyin Obrukçu’ya hayırlı olsun zi-
yaretleri tüm hızıyla sürüyor. Son 
olarak Ülkü Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı Konya Başkanı Yusuf 
Kasım Akta ve yanındaki heyet zi-
yaret etti.

Ziyarette konuşan Konya Ülkü 
Ocakları Başkanı Akta, “ Değerli 
büyüğümüz ve Ülküdaşımız Hü-
seyin Obrukçu’nun yeniden MHP 

çatısı altında görmekten dolayı çok 
mutlu olduk. Bu nedenle maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dedik. Hayırlı hizmetler vermesini 
temenni ediyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniye-
tini dile getiren Ereğli İlçe Başkanı 
Hüseyin Obrukçu ise” Konya Ülkü 
Ocakları Başkanı Yusuf Kasım 
Akta ve yanındaki heyetin sahsımı 
ve Belediyeyi ziyaret etmelerinden 
dolayı çok memnun kaldık. Ziya-
retlerinden dolayı Başkan Akta ve 
yanındaki heyete teşekkür ediyo-
rum” dedi. Ziyaret günün anısına 
verilen plaket ve çektirilen fotoğ-
raflarla son buldu.

 n HABER MERKEZİ

Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan 
Uluslararası Sûfisin Film Günlerinde 
birçok film Konya’da sinemaseverler 
ile buluşacak. 3. Sûfisin (Sûfi Sinema) 
Günlerinde Tasavvuf sinemasının 
başyapıtları perdede yerini alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, “Dünyanın değişik coğrafya-
larından 15 uzun metraj sinema fil-
minin gösterileceği etkinlikte konusu 
tasavvuf olan belgesel filmlerde gös-
terilecek. 

Ayrıca bu yıl festivallerden ödül-
le dönen 3 yerli filmin gösterileceği 
Sûfisin (Sûfi Sinema) Günleri kap-
samında yine yerli 5 belgesel eser 
seyircisiyle buluşacaktır. Film göste-
rimlerinin yanı sıra Türk sineması ve 
Dünya sinemasının usta isimleriyle 
yapılacak etkileşime açık söyleşiler 
ile Konyalı sinemaseverlerin beyaz 
perdeye dair soruları cevaplarını bu-
lacak. Etkinlik kapsamında yapılacak 
atölye çalışmalarıyla sinemaya ilgi 
duyan öğrenciler usta isimler ile bir-
likte çalışma, üretme sürecine ortak 

olacaklar. Birçok usta ismin ödüllen-
direceği 3. Sûfi Film Günleri kapsa-
mında büyük ödül tasavvuf konulu 
senaryolardan seçilecek bir senaryo-
ya verilecektir” dedi. 

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK 
SENARYO DESTEĞİ

Sinema günleri kapsamında ta-
savvuf filmlerine ilgi duyan herkesi 
senaryo yarışmasına davet ettiklerini 

dile getiren Abdüssettar Yarar, “3. 
Sûfisin (Sûfi Sinema) Günleri kapsa-
mında tasavvuf filmlerine ilgi duyan 
herkese açık 30 bin Türk Lirası ödül-
lü senaryo yarışması ile senaristler 
ödüllendirilecek. 2019 yılı içerisinde 
yüzlerce senaryonun başvurduğu 
Sûfisin Senaryo yarışması yine bu yıl 
senarist adaylarını bekliyor. Tasavvuf 
dünyasının her yönüyle konu edildiği 
etkinlik, filmin temel taşı olan fikri-se-
naryoyu destekleyerek Sûfi film dü-
şüncesi üzerine metinsel çalışmaları 
artırmak düşüncesinde. Başvuruları 
01 Kasım 2019 tarihinde başlayan 
senaryo yarışmasının son başvuru 
tarihi 01 Nisan 2020. Sinema alanın-
da usta isimler tarafından değerlen-
dirmeye tabi tutulacak senaryoların 
senaristleri 7 Haziran tarihinde 3. 
Sûfisin (Sûfi Sinema) Günleri kapanış 
galasında ödüllendirilecektir. 7’den 
77’ye tüm vatandaşların başvurula-
rına açık olan bu yarışma hakkında 
daha detaylı bilgi www.sufisin.gov.tr 
adresinde sizleri bekliyor” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda gerçekleştirilen panelde konuşan Prof. Dr. Kemal Özcan, “Orta Doğu’da kaybeden 
Türkistan’ı kaybeder. Türkistan’a hâkim olan dünyaya hâkim olur. Çünkü Türkistan dünyanın kalbi” dedi

‘Türkistan kalbimiz’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
Kurtlar Sofrasında Türkistan dile gel-
di. Medoratörlüğünü Prof. Dr. Kemal 
Özcan’ın yaptığı “Kurtlar Sofrasında 
Türkistan” konulu panele katılan 
konuşmacılar Dr. Fatih Çolak, Dr. 
Görkem Ozan Özalp, Arş. Gör. Ab-
dul Metin Çelikbilek ve araştırmacı 
Senan Kazımoğlu ile Saltuk Buğra-
han Vakfı Konya Başkanı Abdulahad 
Udun, Türk yurdu olan Türkistan’ı 
“Doğu Türkistan, Batı Türkistan ve 
Güney Türkistan” coğrafyasıyla bir-
likte tarihî, siyasî, iktisadî, kültürel, 
tabiî zenginlikleri ve emperyalist 
ülkelerin faaliyetleriyle birlikte ele 
aldılar.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI 
HER YER TÜRKİSTAN

Eğitimci Hasan Özücan’ın gay-
retleriyle düzenlenen panelin yöne-
ticisi Prof. Dr. Kemal Özcan, “Tür-
kistan coğrafyasına İranlılar “Turan” 
demişler. 

Batılılar bu bölgeye “Türkiye” 
demişler. Batılılar Türklerin yaşadığı 
her yere Türkiye demişler” dedikten 
sonra kendi Türkistan tanımını şöyle 
yaptı: “Türklerin yaşadığı her yerdir. 
Türkistan’dan kastımız Türk Dün-
yasıdır. Bütün Türk coğrafyasıdır.” 
Türkistan’ın önemine işaret ekmek 
için 400 sene Osmanlı hâkimiyetin-
de kalan Filistin ve Orta Doğu’nun 
önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öz-
can, “Orta Doğu’da yapılan mücade-
lenin asıl hedefi Türkistan’dır. 

Orta Doğu’da yenilen Türkistan’ı 
da kaybeder. Türkistan coğrafyasına 
hâkim olan dünyaya hâkim olur. 
Çünkü Türkistan dünyanın kalbi!” 
dedi.

DOĞU TÜRKİSTANLI
 300 AYDIN HAPİSTE

“Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
ve Güncel Konular” başlıklı sunu-
muna “Doğu Türkistan’ın biran 
önce özgürlüğüne kavuşması ve 
zulümlerin bitmesi” temennisinde 
bulunarak başlayan Saltuk Buğra-
han Vakfı Konya Başkanı Abdula-
had Udun, Doğu Türkistan’ın As-
ya’nın tam ortasında yer alan bir 

Türk toprağı olduğunu, yüzölçümü 
1.828.418 km2 olan bu bölgede 
35 milyona yakın Uygur Türkünün 
yaşadığını ve %95’inin Müslüman 
olduğunu söyledi. Doğu Türkistan 
Türk Cumhuriyeti’nin 1933’de Kaş-
gar’da kurulduğunu ifade eden Ab-
dulahad Udun, konuyu Doğu Tür-
kistan’daki Çin zulmüne getirerek 
2009-2014 yıllarında Yarkent-İlişku 
bölgesinde bir köy ile 20-30 bine 
yakın Uygur halkının katliamda yok 
edildiğini söyledi. Müslüman Uygur 
Türklerine uygulanan Çin işkencele-
ri arasında din, dil, internet, seyahat 
yasakları ile nazi kampları, zorla ev-

lendirme gibi uygulanan zulümleri 
görüntülü olarak dile getiren Udun, 
“Doğu Türkistanlı 300 aydın ve din 
adamı hapis ve toplama kampında. 
Doğu Türkistan’da namaz, oruç, 
Kur’an okuma, İslami kıyafet ve di-
ğer dini ve milli simgeler de yasak-
landı” dedi. “Benden olmayan birisi 
benim düşmanımdır” şeklinde Çin 
atasözünü hatırlatan Udun, “Çin, 
1949’da Komünist Çin istilasına uğ-
rayan Doğu Türkistan’da yaşayan 
Müslüman Uygurları asimile ede-
mediği için Türklere büyük zulümler 
yapıyor” diye konuştu.

AFGAN TÜRKİSTAN’INDA 36 DİL 
KONUŞULUYOR

Özbek Türklerinden olan Arş. 
Gör. Abdul Metin Çelikbilek ise, Hz. 
Mevlâna’nın doğduğu Belh şehrinin 
de bulunduğu Afgan coğrafyası ve 
topraklarının asıl adının “Güney Tür-
kistan” olduğunu belirterek başladı-
ğı sunumunda, “Kadîm Türk yurdu 
olan bu coğrafyayı Güney Türkistan 
olarak bilmezsek şair ve devlet ada-
mı Ali Şir Nevai’yi kendimizden sa-
yamayız. Mevlana’yı hiç sayamayız. 
Herat, Kunduz, Mezar-ı Şerif’i kendi-
mizden sayamayız. Bu bölge İngiliz 
kaynaklarında dahi ‘Afgan Türkis-
tan’ı diye geçiyor.” dedi. Çelikbilek, 
iki yüz yıldan beri savaşın devam 
ettiği Afganistan’da 36 dil ve pek çok 
Türk lehçesi konuşulduğunu, Halaç-
lar’dan Özbek ve Kırgızlara varınca-
ya kadar Türklerin bu bölgede yaşa-
dıklarını söyledi.n HABER MERKEZİ
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Yenigün’den sağlık çalışanlarına armağan
Yenigün Gazetesi’nin sağlık 

çalışanları için özel hazırladığı Tıp 
Bayramı Eki, yarın okuyucuların 
beğenisine sunulacak. Sağlık ala-
nındaki farklı makale ve haberlerle 
dolu dolu bir içeriğe sahip olan Tıp 
Bayramı Eki, dikkatleri üzerinde 
toplayacak. Selçuklu Başşehri Kon-
ya, tarihten aldığı güçle, gelişimini 
durmadan sürdürüyor. İçerisinde 
barındırdığı manevi havasıyla, ta-
rım, sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım, 
turizm başta olmak üzere Konya, 
her alanda yakaladığı ivmeyi büyük 
gayretle koruyarak, Türkiye’nin 
‘Marka şehri’ yolunda ilerliyor. Kon-
ya bu özelliği ile bir çok alanda ya-
kaladığı başarıyı, önemli markalar 

çıkararak taçlandırıyor. Konya’nın 
bu yükselişini her zaman destekle-
yen Yenigün Gazetesi de, çıkardığı 
yayınlarla Konya’ya ışık tutuyor. Bir 
yandan  ‘İyiliği gösterme, kötülük-
ten sakındırma’ temel düsturunu 
ilke edinen Yenigün Gazetesi, bir 
yandan ilkeli, cesur, dürüst, özel 
hayata saygılı, sorgulayıcı haber 
anlayışıyla hareket ederken, diğer 
yandan çıkarmış olduğu dergilerle 
Konya’nın başarısını gözler önüne 
seriyor. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Her alanda var olma hedefiyle 
hareket eden Yenigün Gazetesi, bu 
anlamda 14 Mart Tıp Bayramı’nı 
da unutmadı.  “Tıp Bayramı Eki” ile 

okuyucularının karşısına çıkan Ye-
nigün Gazetesi, sağlık çalışanlarının 
bu mutlu günlerine ortak oluyor. 
Dolu dolu içeriğiyle dikkat çeken 
Yenigün Gazetesi Tıp Bayramı Eki, 
okuyucuların karşısına çıkacak.

İÇERİK ANLAMINDA 
OLDUKÇA DOYURUCU

Yenigün Gazetesi’nin 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla ortaya koy-
duğu özel dergi, sağlık alanındaki 
özel içeriğiyle göz dolduruyor. 

Başta Sağlık Bakanı Dr. Fahret-
tin Koca’nın Yenigün Gazetesi için 
kaleme aldığı makale olmak üzere, 
çok özel makalelerin ve haberlerin 
yer aldığı Yenigün Gazetesi Tıp 
Bayramı Eki, okuyucuları sıkma-

dan, bilgi sahibi olabilecekleri bir 
yayın olarak kendini gösterdi. Tür-
kiye ve Konya’nın sağlık alanındaki 
yeri, sağlık alanında yaşanan geliş-
meler, Konya’nın yeni hastanele-
rindeki son durum, sağlıklı bir ha-
yat için gerekli uyarılar ve tavsiyeler 
gibi önemli bir bilgi kaynağı olarak 
sunulan Yenigün Gazetesi Tıp Bay-
ramı Eki, okuyucularının beğenisi-
ne sunuldu. “Şimdi Gelişim Vakti” 
başlığıyla okuyucuların karşısına çı-
kan Yenigün Gazetesi Tıp Bayramı 
özel eki, Türkiye’nin sağlık alanında 
geldiği noktayı gözler önüne seren 
ve arşivlerde yer alabilecek bir bilgi 
kaynağı olarak dikkat çekiyor. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Yıldızhan araçlarını dezenfekte etti
Koronavirüs’ün yayılmasını 

önleyebilme noktasında özellikle 
insanların sirkülasyonunun yoğun 
olduğu alanların temizliği önem arz 
ediyor. Toplu ulaşım araçları, okul 
servisleri ve turizm şirketlerinin ka-
rayolu taşıma araçlarının da temiz 
ve hijyenik olması virüsün yayılma-
sını önlemek adına önem taşıyor. 

Taşıma ve turizm hizmetlerini 
vatandaşın konforunu düşünerek 
modern araç filosuyla sunan Yıldız-
han Turizm, araçlarının temizliğine 
de daha çok özen göstermeye baş-
ladı. 

Temizliğin yanında gözle gö-
rülmeyen ve farklı birçok hastalığa 
neden olabilecek olan virüs ve bak-
terilerin temizliğini de önemseyen 
Yıldızhan Turizm, son dönemde 
tüm dünyayı kasıp kavuran koro-
navirüsten korunmak için araçlarını 
dezenfekte ettiriyor. 

Son günlerde ortaya çıkan salgın 
hastalıklar ve gündemde olan koro-
na virüsüne karşı önlem aldıklarını 

belirten Yıldızhan Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Yalçın, bütün 
araçlar için gerekli önlemleri aldıkla-
rını ve dezenfekte çalışmalarını baş-
lattıklarını belirtti. Nuri Yalçın, “Son 
günlerde ortaya çıkan bulaşıcı hasta-

lıklar, gripler ile ilgili özellikle korona 
virüsüyle alakalı bütün araçlarımız-
da gereken önlemlerimizi alıyoruz. 
Bizler için her şeyin başı sağlık. Bu 
çerçeve içerisinde çocuklarımız biz-
ler için oldukça kıymetli ve değerli-

ler. Bizler de gerekli önlemleri almak 
adına gereken bütün tedbirleri aldık. 
Şu an bütün araçlarımız dezenfekte 
oluyor. Profesyonel kişiler tarafından 
ilaçlanıp gereken temizlik işlemleri 
yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Periyodik olarak dezenfekte 
çalışmalarının devam edeceği ifa-
delerini kullanan Yalçın, “Yapılan 
temizlik ve dezenfekte işlemleri 15 
günde bir tekrarlanacaktır. Uygu-
lanan dezenfekte işleminin etkisi 
1 ay geçerlidir. Fakat biz bu süreci 
daha fazla uzatmamak ve çocukla-
rımızın sağlığını düşünerek bu iş-
lemleri 15 günde bir yapma kararı 
aldık. Toplu taşıma araçlarında bu 
tür hastalıkların en fazla bulunabi-
leceğini düşündüğümüz için gere-
ken bütün önlemleri almaya devam 
edeceğiz. İnsan hayatı paha biçile-
mez bir değerdir öğrencilerimizi ve 
ulaşım konusunda bizi tercih eden 
vatandaşlarımızın sağlığını oldukça 
önemsiyoruz” diye konuştu.
n SEFA SALİH KULA

Konya’daki okullarda 
‘Koronavirüs’ mesaisi

Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüsten korunma önlemleri 
kapsamında özellikle toplu alan-
larda tedbirler arıtılmış durumda. 
Bu alanların başında da okullar 
geliyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile 
gönderdiği talimat doğrultusunda 
Konya’da da harekete geçilerek, 
tüm okullarda dezenfekte çalış-
maları başlatıldı. Başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere merkez ilçe 
belediyeleri, okulların dezenfekte 
edilmesine destek oluyor. Ayrıca 
Konya genelindeki özel okullar da, 
kendi imkanlarıyla okullarda de-
zenfekta çalışmaları uygularken, 
öğrencilerin koronavirüse karşı 
bilinçlenmesi için uyarıcı bilgiler 
veriyor. 
 ‘OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR’

Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüsten korunma önlemle-
ri kapsamında Konya genelinde 
okullarda dezenfekte işlemleri ara-
lıksız sürüyor. Bu kapsamda Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu 
Belediyesi, Karatay Belediyesi ve 
Meram Belediyesi Konya genelin-
de ve ilçelerinde bulunan okullar-
da öğrencilerin ve öğretmenlerin 
herhangi bir olumsuzlukla karşı-
laşmaması adına okullarda dezen-
fekte çalışmalarına destek oluyor.

ÖZEL OKULLAR DA 
DEZENFEKTEYE BAŞLADI

Öte yandan Konya’daki özel 
okullarda da koronavirüse karşı 
tedbirler alınmaya başlandı. Özel 
Mis Koleji, Sınav Koleji başta ol-
mak üzere Konya genelinde bu-
lunan özel okullarda dezenfekte 
çalışmaları yürütülüyor.  Okul İda-
releri tarafından verilere gönderi-
len mesajlarda hasta öğrencilerin 
okullara gönderilmemesi ve hijyen 
konusunda gereken titizliğin gös-
terilmesi konusunda uyarılar yapı-
lırken, öğrenciler de koronavirüse 
karşı bilinçlendiriliyor.  

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
DEZENFEKTAN MESAİSİNDE
Konya’da bulunan Selçuklu 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si, Ereğli Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Seydişehir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerin Kimya 
bölümleri öğrencileri ve öğret-
menleri hijyen solüsyon üretimi 
gerçekleştiriyor. Okullar başta 
kendi dezenfektanı karşılamanın 
yanında Konya genelinde bulu-
nan Kamu Kurum ve kuruluşların 
dezenfektan ihtiyacını karşılıyor. 
Öğrenciler tarafından üretilerek 
oku gönderilen hijyen solüsyonları 
ortam temizliği için kullanılıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de koronavirüsün görüldüğünü açıklamasının ardından 
harekete geçen vatandaşlar, uyarıları dikkate alarak, kendilerince önlem almaya başlamış durumda

Vatandaş önlemini alıyor

İlk olarak Çin’in Vuhan kentin-
de ortaya çıktığı tahmin edilen ve 
kısa süre içerisinde tüm dünyayı 
tehdit eden yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) Türkiye’ye de giriş yap-
tı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de 
şuanda 1 kişide koronavirüs pozitif 
çıktı. Ancak bu konuda Sağlık Ba-
kanlığı ve hükümet, önemli tedbir-
ler almıştı. Virüs henüz sınırlarımıza 
gelmeden çeşitli kararlar alan yetki-
liler, virüsün Türkiye’ye girmesini 
büyük oranda önledi. Ancak virü-
sün özellikle sınır komşularımıza 
ve Avrupa’ya yayılması, Türkiye’ye 
de girişini kaçınılmaz hale getirdi. 
Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgililer 
şimdi virüsün yayılımını önlemek 
amacıyla çalışmalar yürütüyor. 
Ankara bazında bu çalışmalar ya-
pılırken, Konya’da da yerel ölçekli 
önemli kararlar alınmış durumda. 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyeler, toplu taşıma araçlarını 
ve okulları dezenfekte etmeye baş-
ladı. Bunun yanında vatandaşların 
koronavirüse karşı önlem alması 
amacıyla çeşitli bilinçlendirme ça-
lışmaları da yapılıyor. Yetkililer bu 
konuda önemli adımlar atarken, 
vatandaşlar da koronavirüsle ilgili 
gelişmeleri yakından takip ediyor. 
Özellikle Sağlık Bakanı Koca’nın ve 
sağlık uzmanlarının açıklamaları-
nı titizlikle takip eden vatandaşlar, 
uyarıları dikkate alarak, kendilerin-
ce önlem almaya başlamış durum-
da. 

HERKESE İŞ DÜŞÜYOR 
Koronavirüse karşı tedbir alma-

ya başladıklarını belirten Selman 
Muslu, toplu taşıma araçlarını sık 
kullandıkları için birkaç gündür el-
diven taktıklarını söyledi. Konuyla 
ilgili herkesin bireysel olarak dik-
kat etmesi gerektiğinin altını çizen 
Muslu, “Özellikle toplu taşımada 
dikkat edilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Herkes bir yerlere dokunu-
yor. Bu virüs bir yerde barınabilir. 
Öyle olunca biz de mecburen kendi 
çapımızda böyle bir önlem alma ka-
rarı aldık. Ellerimize eldiven giydik. 
Tüm vatandaşların dikkat etmesi 
gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldı-
ğı önlemler bence yerinde ve bu ön-
lemlerin alınmaya devam etmesini 
istiyoruz” dedi. Mustafa Görkem 
Aladağlı da yaptığı açıklamada, top-
lu taşıma araçlarının bu tür virüsle-
rin yayılımını beraberinde getirdiği-
ni vurguladı. Bu anlamda herkese 
iş düştüğünü dile getiren Aladağlı, 
“Toplu taşımada dikkat edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
buralarda bakteriler barınabiliyor. 
Biz de bu tür bir önlem aldık. Tüm 
vatandaşlarımızın bu tür önlemler 
almasını bekliyoruz. Ayrıca bu tür 
önlem alanlar insanlara rahatsız 
edecek şekilde bakılmaması gereki-
yor. Neticede bu bir sağlık konusu” 
diye konuştu. 

AÇIKLAMALARI DİKKATLE TAKİP 
EDİYORUZ 

“Ben gece ve gündüz Bakanın 
tüm talimatlarını dinliyorum ve ay-
nen uyguluyorum” diyen Zeki Dağ-
cı, uyarıları dikkate aldığını belirtti. 
Özellikle diğer vatandaşlarla olan 
mesafeyi korumaya çalıştığını dile 

getiren Dağcı, “Mesela şuan seninle 
1 metre uzaklıkta duruyoruz aslında 
2 metre olması gerekiyor. Devleti-
miz büyük görev yapıyor. Okulları-
mız da dezenfekte ediliyor. Teşek-
kür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

BİREYSEL TEMİZLİĞE DİKKAT 
EDİYORUZ 

Bireysel temizliğin önemine 
vurgu yapan Sibel Yardım, ellerini 
sürekli yıkadığını söyledi. Korona-
virüsten sonra çok fazla dışarıya 
çıkmamaya gayret gösterdiğinin 
bilgisini veren Yıldırım, konuya iliş-
kin şu açıklamalarda bulundu, “Sa-
yın Bakanımızın açıkladığı kurallara 
uymaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz 
de gerek toplu taşıma araçlarında 
gerek okullarımızda ilaçlama yapı-
yorlar, dezenfekte yapıyorlar. Bence 
gayet yerinde ben memnunum bu 
tür önlemlerden. Tüm vatandaşla-
rımızın da bireysel olarak dikkatli 
olmasını istiyorum. Çok fazla toka-
laşılmamalı, ıslak mendil veya ko-
lonya gibi ürünlerle eller sürekli de-
zenfekte edilebilir. Bunlara herkes 
dikkat etmeli diye düşünüyorum.”

GEREKLİ MALZEMELER ALINIYOR 
Koronavirüsten sonra daha titiz 

davrandıklarını ve özellikle çocuklar 
için koruyucu önlemler aldıklarını 
belirten Osman Aykurt, “Ben toru-
na maske, temizlik jeli ve ıslak men-
dil aldım. Çünkü torun okula gidi-
yor. Kişisel olarak gerekli önlemler 
almaya çalışıyoruz. Büyükşehir Be-
lediyesi de toplu taşıma araçlarında 
dezenfekteler yapıyorlar. Onlar da 
bu konuda çeşitli önlemler alıyor. 
Tüm vatandaşlarımızın bu konuda 

hassas olması gerekiyor. Özellikle 
bugünlerde fazla tokalaşmamak 
gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi 
gerekiyor. Herkes kendine düşen 
görevi yaparsa, bu sorunu el birli-
ğiyle aşarız” şeklinde konuştu. 

HERKES DİKKATLİ OLMALI
“Ben şuanda mevsimsel grip 

oldum” diyen Mahmut Can Elçi, 
gripten dolayı maske taktığını, ko-
ronavirüs nedeniyle de aynı titiz-
likle davranmaya çalıştığını söyledi. 
Diğer vatandaşların da buna dik-
kat etmesi gerektiğinin altını çizen 
Elçi, “Koronavirüs gelmeseydi iyi 
olurdu. Ama gelirse de yapacak bir 
şey yok, dikkat edeceğiz.  Hijyene 
önem vermeliyiz, buna tüm vatan-
daşlarımızın dikkat etmesi gereki-
yor” dedi. Müslümanların 5 vakit 
namaz kıldığını ve bundan dolayı 
zaten temiz olması gerektiğini dile 
getiren Sebahattin Polat da, “Bir kul 
azmadıkça, Cenab-ı Allah ona bela-
yı vermez. Bunların hepsi Cenab-ı 
Allah’ın takdiridir. İnsan gibi yaşıyor 
olsaydık Allah bizim başımıza bu 
belayı vermezdi. Dünya ülkelerin-
de 8-10 Müslümanım diye yaşayan 
ülkelerde çok yok virüs. Şuan Tür-
kiye’de de var bu virüs. İyi bir olay 
değil kötü bir olay. Ama mecburen 
yaşayacağız. Şimdi yetkililer diyor 
ki, ellerinizi sık sık yıkayın. Biz za-
ten Müslüman’ız, ve 5 vakit namaz 
kılıyoruz. Yani en az 5 kez elimizi 
yıkıyoruz. Yıkamıyorsa bu pisliği-
mizden kaynaklandı, yaşantımızdan 
kaynaklandı. Allah sonumuzu hayır 
getire” değerlendirmesi yaptı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Meram’da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Meram Belediyesi, koronavi-
rüse karşı geniş çaplı bir çalışma 
başlattı. Meram Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile 
Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Me-
ram’da bulunan okullar, açık-kapalı 
pazar yerleri, sosyal tesisler gibi top-
lu alanlar virüse karşı kapsamlı bir 
şekilde dezenfekte ediyor.  

‘VİRÜSE KARŞI TOPLU ALANLARI 
İLAÇLAYARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ 

YAPIYORUZ’
Tüm dünya gündemini  meş-

gul eden koronavirüse karşı Türki-
ye’nin aldığı önlemlerle hastalığı bir 

hasta dışında sınırları dışında tut-
mayı başardığını hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Meram’ın da her yönüyle salgına 
karşı tüm önlemleri aldığını ve in-
sanların virüsten dolayı bir endişe 
duymamaları gerektiğinin altını çiz-
di. Tüm önlemlerin alınmasına rağ-
men vatandaşların yine de tedbirli 
davranması gerektiğine işaret eden 
Başkan Kavuş, “Biz de bu tedbirler 
çerçevesinde üstümüze düşeni ya-
pıyor ve ilçemizde bulunan toplu 
alanları ilaçlayoruz. Tedbir bizden, 
takdir Allah’tan” diye konuştu. Öte 

yandan Meram Belediyesi, havala-
rın ısınmasıyla birlikte çöp kontey-
nerlerindeki bakteri, virüs ve kötü 
kokulara karşı mücadeleye de baş-
ladı.  

‘SAĞLIK İÇİN TEMİZLİĞİN ÖNEMİ 
SON DÖNEMDE YAŞANANLAR 

SEBEBİYLE DAHA İYİ ANLAŞILIYOR’
Meram Belediyesi Çevre Koru-

ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 
ilçedeki çöp konteynerlerinde olu-
şabilecek tüm virüs, bakteri ve mik-
roplara karşı ilaçlama ve temizlik 
çalışmaları yapıyor. 

Bu çerçevede yapılan çalışma-

larla konteynerlerin kötü koku kay-
nağı olmasının da önüne geçiliyor. 
Havalar ısındıkça çalışan ekip ve 
vardiye sayısının artırılacağı çalış-
malar havaların soğuyacağı güne 
kadar hızlı bir şekilde devam ede-
cek. 

Sağlıklı ve temiz bir Meram 
için çalışmalara olabildiğince erken 
başladıklarının altını çizen Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
hastalıklardan korunmada temizli-
ğin öneminin çok iyi anlaşıldığı bu 
dönemde yapılan çalışmaların bir 
kat daha değerlendiğini   ifade etti. 

‘DEZENFEKTE İŞLEMİMİZ TÜM 
SEZON BOYUNCA HIZ KESMEDEN 

DEVAM EDECEK’
Temizlik çalışmalarında bak-

teri, virüs ve mikropları neredeyse 
tamamen yok eden ve üremelerini 
durduran temizlik maddelerinin 
kullanıldığını belirten Başkan Ka-
vuş, “Hemşehrilerimizi herhangi 
bir virüs ve mikrobun zararlı etki-
lerinden korumak amacıyla sürekli 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza 
hava sıcaklıkları sebebiyle bu yıl 
erken başladık. Çalışmalarımız ar-
tarak titiz bir şekilde devam edecek. 

Hemşehrilerimizin sağlıklı, rahat ve 
huzur içinde yaşamlarını devam et-
tirmeleri adına ekiplerimiz bu çalış-
malarını belirli bir plan dahilinde hız 
kesmeden ara vermeden devam 
ettirecek” diye konuştu. Başkan 
Kavuş ayrıca, ekiplerin ilçe genelin-
deki çöp bidonları ve konteynırların 
yanısıra  pazar yerleri, temizlik hiz-
metlerinde kullanılan çöp toplama 
araçları gibi temizlik gerektiren 
heryeri  sürekli olarak ilaçlamakta 
ve dezenfekte ettiklerini de hatırla-
tarak bu noktada gösterdikleri has-
sasiyeti vurguladı. n HABER MERKEZ

‘Milletin cefasını ve çetin
mücadeleyi anlatan marş’

KOP Mesleki Gelişim Atölyesi 
ilk marul hasadını yaptı

“12 Mart İstiklal Marşı’nın 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü” programı yapıl-
dı.  Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen tören, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Vali Cüneyit Orhan Top-
rak, törende yaptığı konuşmada, 
İstiklal Marşı’nın o dönemde Türk 
milletinin yaşadığı cefayı ve çe-
tin mücadeleyi anlattığını söyledi. 
“Bu topraklarda olmamızı kabul 
edemeyenlerle tarih boyu devam 
eden mücadelemiz halen devam 
ediyor.” diyen Vali Toprak, “Meh-
met Akif Ersoy hem bir şairdi hem 
bir mütefekkirdi. Kur’an-ı Kerim 
üzerinde uzmanlaşmış ve bunu 
hayatına aksettiren, yaşayan bir 
şairimizdi. Öyle bir İstiklal Marşı 
yazmıştır ki her okuduğumuzda 
heyecanlanmamak mümkün de-
ğil. Her bir kelimesi mana yüklü, 
anlam yüklü ve bizim nerelerden 
nereye geldiğimizi, milletimizin 
köşeye sıkıştırıldığı düşünüldüğü 
zaman bile o yoklukta, kıtlıkta ne-
ler yapabileceğinin en güzel gös-

tergesi” ifadelerini kullandı.
İstiklal Marşı’nda, teknolojiye 

karşı imanın ne kadar güçlü ol-
duğunun anlatıldığını kaydeden 
Toprak, “En son fert kalana kadar 
bu memleketin kimseye teslim 
edilmeyeceğinin bir göstergesidir, 
şehitlere duyduğumuz minnetin 
ifadesidir. Hürriyet, özgürlük ve 
bağımsızlık söz konusu olduğunda 
Türk milletinin bundan, canını ver-
se de vazgeçmeyeceğinin mücade-
lesinin ifadesidir. Bu ruhu kaybet-
memiz gerekiyor.” diye konuştu.

Etkinlik, Vali Toprak’ın konuş-
masının ardından lise öğrencile-
ri tarafından hazırlanan, İstiklal 
Marşı’nı yazılma sürecinin anla-
tıldığı tiyatro ve oratoryonun sah-
nelenmesiyle son buldu. Törene, 
Vali Toprak’ın yanı sıra İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuri-
yet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar ile öğretmen ve 
öğrenciler katıldı.
n AA

Seydişehir Özel Eğitim Uy-
gulama Okulunda “KOP Mesleki 
Gelişim Atölyesi Projesi” ilk mey-
vesini verdi. “KOP Mesleki Geli-
şim Atölyesi Projesi” kapsamında 
Seydişehir Özel Eğitim Uygulama 
Okulunda kurulan tarım atölye-
sinde, özel eğitim öğretmenleri-
nin nezaretinde özel öğrenciler 
tarafından dikilen ve yetiştirilen 
marulların ilk hasadı yapıldı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Tahir Ki-

bar ile Okul Müdürü Cafer Akın 
ile özel eğitim öğretmenleri ve 
öğrencileri ilk hasat heyecanını, 
projeye desteğini esirgemeyen 
Kaymakam Aydın Erdoğan’ı ziya-
ret ederek paylaştı. Sayın Aydın 
Erdoğan, ziyaretlerinden dolayı 
özel eğitim öğretmenleri ve öğ-
rencilerine teşekkür ederek, özel 
öğrencilere yönelik her türlü pro-
jeye destek vermeye devam ede-
ceğini kaydetti. n AA

Karapınar ilçesindeki meralar, ilkbaharın gelmesiyle ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle canlandı. 
Yüzlerce küçükbaş hayvanı at sırtında meralarda otlatan çobanlar, büyük çaba harcıyor

Meralar koyun 
sürüleriyle şenleniyor

Karapınar ilçesindeki meralar, 
ilkbaharın gelmesiyle ağıllardan 
çıkarılan koyun sürüleriyle şenleni-
yor. Küçükbaş hayvancılığın önemli 
merkezlerinden olan ilçede, yüz-
lerce koyun sürüsü meralara çıka-
rılırken, zorlu geçen kış şartlarının 
ardından çobanların meradaki me-
saisi başladı.  

Sürülerin sabahın ilk ışıklarıy-
la başlayan yolculuğu, akşam gün 
batımına kadar sürerken, havanın 
kararmasıyla ağıllara dönen koyun-
lar kuzuları emziriyor. Bazı sürü 
sahipleri daha verimli araziye ulaş-
mak için iki saat süren yürüyüşün 
ardından hayvanlarını meralara 
ulaştırıyor.  

Yüzlerce küçükbaş hayvanı at 
sırtında meralarda otlatan çoban-
lar, büyük çaba harcıyor.  İlçeye 5 
kilometre uzaklıktaki Kürtül Yayla-
sı’ndaki çobanlar da meralara çıktı. 
Yaylada çobanlık yapan 65 yaşın-
daki Cemal Çelebi, zorlu geçen kı-

şın ardından baharın gelmesiyle 
sürüleri meralara çıkarttıklarını 
belirterek, bundan sonra sabahtan 
akşama kadar küçükbaş hayvanları 
meralarda otlatacaklarını söyledi.  
Koyunların iyi ve sağlıklı olabilme-
si için yayılmaları gerektiğini vur-
gulayan Çelebi, şunları kaydetti: 

“Koyunlarımız topallamasın, ayak-
ları alışsın diye meralara çıkıyoruz. 
Koyun uzun süre içerde kaldığı 
zaman hastalık olabilir. Biz buna 
‘terk’ deriz. Bu olmasın diye baharı 
da fırsat bilerek, sabahın ilk ışıkla-
rıyla yola koyuluyoruz. Zor oluyor 
ama birileri çalışmazsa olmaz. Bu iş 

bizim gerçeğimiz. Bu meslek bana 
babamdan kaldı, benden sonra da 
oğlum aynı işi yapacak.”

Çobanlardan Mehmet Alim ise 
“Her gün bu uzun yolculuğu yapı-
yoruz. Saatlerce at başında köpek-
lerimiz ve sürülerimizle yollarda-
yız.” ifadesini kullandı.n AA

Bozkır Belediye Başkanı Sadet-
tin Saygı, Çarşamba çayı kenarında 
yer alan esnaflarla bir araya gele-
rek ilçenin merkezinden geçen ve 
cazibe oluşturan Çarşamba Çayın-
dan daha fazla yararlanabilmek için 
düzenleme çalışması yapacaklarını 
açıkladı.

Çarşamba Çayı kenarında yer 
alan binaların cephelerinin sağ-
lıklaştırılacağını ve çay kenarında 
yer alan esnaflarla birlikte tek tip 
masa ve sandalye uygulamasına 

geçeceklerini belirten Bozkır Be-
lediye Başkanı Sadettin Saygı, he-
deflerinin Çarşamba çayından daha 
verimli faydalanarak ilçenin daha 
cazibeli hale gelmesi olduğunu be-
lirtti. Esnaflarla birlikte yapılacak 
olan çalışmayı istişare eden Baş-
kan Saygı, çay kenarında yer alan 
esnafların yapılacak olan çalışmaya 
sıcak bakmasından dolayı memnun 
olduğunu söyleyerek konuşmala-
rında şu ifadelere yer verdi, “İlçe-
mizin ortasından geçen Çarşamba 

çayı, ilçemizin en önemli cazibe 
noktalarından biridir. Çarşamba 
çayı üzerine geçtiğimiz senelerde 
yapılan rekreasyon projesi ile il-
çemiz önemli bir cazibe kazanmış 
oldu. İlçemizin cazibesini daha da 
arttırmak adına yine Çarşamba çayı 
kenarlarında düzenleme çalışması 
yapacağız. Çay etrafında yer alan 
binaların cephe sağlıklaştırmalarını 
yapacağız. Bunun yanında yine çay 
kenarında yer alan esnaflarımızın 
kullanmış olduğu masa ve sandal-

yeleri tek tip olarak daha kullanış-
lı ve modern hale getireceğiz. Bu 
konuda esnaflarımızın desteği için 
teşekkür ediyorum. Tüm bu ça-
lışmalarımızı tamamladığımızda 
ilçemizin cazibesi daha da artacak, 
ilçemiz modern bir görüntüye ka-
vuşmuş olacak, daha sosyal bir 
ortam oluşturmuş olacağız. Çalış-
mamızın şimdiden hayırlı olmasını 
diliyor, esnaflarımıza tekrardan te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çarşamba Çayı cazibeli hale geliyor
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Gelecek Partisi’nden 
olaylı açılış açıklaması

Selçuklu Belediyesi ve diğer 
ilgililerin yaptığı açıklamaların 
yanlış algılar oluşturma amaçlı 
yapıldığını iddia eden Gelecek 
Partisi Konya İl Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, “Kamuoyun-
da büyükşehir belediyesi tarafın-
dan sahne kurma izni verildiği ve 
bazı gazetelerde izin belgesinin 
yayınlandığı görülmüştür. Resmi 
kurumlarla ilgili izin konusunda 
yazışma sürecimiz 19.02.2020 
tarihinde başlamıştır. 

Dilekçelerimize cevap ala-
mamamız üzerine 27.02.2020 
tarihinde tekraren Valilik maka-

mına 3 ayrı dilekçe ve yine aynı 
tarihte Büyükşehir Belediyesi’ne 
izin talep dilekçeleri verilmiştir. 
Ama ne hikmettir ki büyükşehir 
belediyesi tarafından izin dilek-
çemize verilen cevap 10.03.2020 
tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. 
07.03.2020 tarihinde yapılacak 
açılışın izninin, 10.03.2020 ta-
rihinde gelmesi manidar oldu-
ğu gibi öte yandan 06.03.2020 
Cuma günü Mesai saatinin bit-
mesine 13 dakika kala postaya 
verilmesi de cevabın elimize 
ulaşmasını engellemek içindir” 
n HABER MERKEZİ

Basın mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik olarak ‘Medya’da Şiddet ve İntihar 
Haberlerinde Haber Dili’ ile ‘Medya ve İnsanlık, Merhamet ve Empati’ söyleşileri düzenlendi

Medyada, şiddet ve intihar 
haberleri masaya yatırıldı

İdlip’te gerçekleştirilen Bahar 
Kalkanı Harekâtı sırasında haince 
saldırıya uğrayarak şehit olan Teğ-
men Bayram Olgun’un acılı ailesi-
ne, Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, İl Başkan Yar-
dımcısı İsmail Aydilek, Merkez İlçe 
Başkanları Ali Genç, Mustafa Uyar, 
İbrahim Ceylan ve beraberindeki 
heyet taziye ziyaretinde bulundu.

Selçuklu’nun Tepeköy Mahal-
lesindeki baba ocağındaki taziye-
de dede Osman Olgun ile görüşen 

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, “Bugün milletçe 
rahat uyuyabiliyorsak, rahatça bu 
vatan üzerinde yaşıyorsak kesin-
likle bunu sınır boylarında nöbet 
bekleyen, güvenliğimizi sağlayan 
askerlerimize güvenlik güçlerimi-
ze borçluyuz. Bundan dolayı da bu 
görevi üstlenen ve bu uğurda şehit 
olan kardeşlerimize minnettarız. 
Kolay değil, bir evladınızı kaybet-
tiniz. Sizlere başsağlığı diliyoruz. 
Allah sabır versin. Aile olarak da 

bir şehit dedesi oldunuz. Torunu-
nuzda, sizlerde Peygamber Efen-
dimizin (sav) müjdesine mazhar 
oldunuz. Allah cennetinde buluş-
tursun” sözleriyle başsağlığı dile-
di. Şehit dedesi Osman Olgun ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyet-
lerini dile getirerek “Bizleri yalnız 
bırakmayarak, köyümüze gelerek 
acımıza ortak oldunuz. Çok teşek-
kür ederim. Milletimizin başı sağ 
olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, 12 Mart 
İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. 
yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü dolayısıyla vatandaşlara ve 
Karatay Belediyesi personeline İs-
tiklal Marşı hediye etti. Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca da milli 
marşımızın ‘Korkma’ diye başlayan 
mısraların hem gurur, hem umut, 
hem de güven verdiğini belirterek, 
“İstiklal mücadelesi ruhunu ko-
ruduğumuz sürece, millet olarak 
karşılaştığımız her tür badireyi atla-
tarak istikbal mücadelemizi kazana-
cağız” dedi. Ülkemizin tarih, kültür 

ve medeniyet değerlerine büyük 
önem veren, bu kapsamda da bu-
güne kadar pek çok proje hayata 
geçiren Karatay Belediyesi’nden 
anlamlı, bir o kadar da gururlandı-
ran bir program daha… 

Karatay Belediyesi, 12 Mart İs-
tiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıy-
la Karataylı vatandaşlara, esnaflara 
ve Karatay Belediyesi personeline 
İstiklal Marşı hediye etti. Tiyatro 
oyuncuları, Milli Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy rolüne bürünüp çat kapı 
Karataylı esnafın işyerlerine girerek 

şairin dilinden hem günün anlam 
ve önemiyle ilgili birkaç şey dinledi 
hem de bir yüzünde Türkçe diğer 
yüzünde ise Osmanlıca ile yazılmış 
İstiklal Marşı’nı esnaf ile vatandaş-
lara hediye etti. Karataylı esnaf, 
vatandaşlar ve belediye personeli; 
böylesine anlamlı günde kendi-
lerine yapılan sürpriz karşısında 
şaşkınlıklarını gizleyemezlerken, 
geçmişlerini ve ecdatlarını kendile-
rine bir kez daha hatırlatan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

İletişim Başkanlığı Konya Bölge 
Müdürlüğü ve Karatay Kent Kon-
seyi işbirliğiyle, basın mensupları-
nın mesleki ve kişisel gelişimlerine 
yönelik ikincisi düzenlenen söyle-
şide, “Medya’da Şiddet ve İntihar 
Haberlerinde Haber Dili” ile “Med-
ya’da İnsanlık, Merhamet ve Empa-
ti” konuşuldu.

Moderatörlüğünü Yayın Danış-
manı Fethi Çağıl’ın yaptığı söyleşi-
de, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Selvi ile Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Er-
gen Psikiyatrisi Dr. Çiğdem Yılmaz 
konuşma yaptı. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Yavuz Selvi, şiddet ve 
intihar haberlerine de değinerek, 
“İntihar haberlerinin medyada art-
ması intiharları doğrudan artırıyor. 
İntiharın şeklinin verilmesi, inti-
harın bir onur, bir gurur davranışı 
olduğunun belirtilmesi intihar dav-
ranışını artırıyor. 

Bunun olağan görülmesi, bu-
nun nedenlerinin araştırılmadan 
verilmiş olması, bunun bir psikiyat-
rik bir hastalık neticesinde olduğu-
nun belirtilmemiş olması intiharın 
toplumda yaygınlaşmasına neden 
olabilir. Yaygınlaştırdığınız, göster-
diğiniz şey toplumda mutlaka bir 
karşılık buluyor. İntihar haberinin 
ayrıntılı ve fotoğraflarla verilmeme-
si gerekiyor” dedi. 

SOSYAL MEDYA KİŞİLİK 
BOZUKLUĞUNU NEDEN OLUYOR

Sosyal medyada görünme ar-
zusunun insanlarda kişilik bozuklu-
ğuna ve kişilik değişikliğine neden 
olduğunun altını çizen Selvi, “Daha 
çok gösteren, daha farklı, daha ilgi 
çeken bir kişilik yapısı, normal bir 
insan bunu yapmaz diyorsunuz. 
Yemek göstermez, fotoğraf çek-
mez, evinden fotoğraf paylaşmaz 
diyorsunuz. Bunun nedeni kişiliği 
aşınmaya başladı. 

Artık daha çok gösteren kişi-
lik yapısına sahip oldu. Medyada 
böyle, daha önce ilkeli gazetecilik 

yaptığını bildiğimiz kurum ve ku-
ruluşlarda bende neden böyle yap-
mayayım. Bizlerde, medyada ilginç 
konuşan, farklı konuşan insanları 
seçmeye başladık. 

Daha çok reklam almayı ve 
daha çok izlenmeyi düşünüyorsak 
bu gayet doğaldır. Neyi yayarsak 
toplumda onu genelleştirmiş olu-
yor. 

Bir toplumda ümitle, sevgiyle 
ilgili diziler, programlar, sosyal de-
neyler yayılmaya başladığında top-
lumda bunun ile ilgili bir değişiklik 
oluyor. 

Medyada şiddetle ilgili haberler 
artığında topluma doğrudan yan-
sıyor. Neyi yayarsak, neyi görülür 
kılırsak toplumda da o yüzde yüz 
artacaktır.” dedi.

ÇOCUK ŞİDDETİ AİLEDE ÖĞRENİR
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. 
Çiğdem Yılmaz ise konuşmasında 
korku ve özellikle şiddetin çocukla-
rın iç aleminde ve ruh dünyasında 
nasıl oluştuğu, nasıl meydana gel-

diği konularına değindi. 
Şiddetin ailede başladığının al-

tını çize Yılmaz, çocuğun ailesinde, 
anne ve babasında, şiddeti bir şekil-
de öğrendiğini, duygusal veya fizik-
sel olarak bir şekilde şiddete maruz 
bırakıldığını söyledi. 

Yılmaz konuşmasını şöyle sür-
dürdü. “Bir çocuk davranışını en 
başta ailede öğrenir. Rol model an-
nesi ve babasıdır. Onlar ne yaparsa 
aynı şekilde taklidini yapar. Eğer 
olumsuz bir davranış sergilediğin-
de uyarılmaz ise bu davranışı tekrar 
sergiler. 

Bir çocuğa en iyi örnek anne ve 
babasıdır. Çocuğun ne gördüğü, ne 
izlediği çok önemli, bir çocuk çizgi 
filmde kavgayı öğreniyorsa kavga 
etmeyi de öğrenir. Eğer bir çocuk 
çiçek vermeyi görüyorsa çiçek ver-
meyi öğrenir. 

Çocuklar görerek işiterek öğre-
nir.” dedi. Söyleşi, programa katı-
lan basın mensuplarının gündeme 
dair sorunlarının cevaplanmasıyla 
devam etti. n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi’nden şehit ailesine taziye

Karatay Belediyesi’nden anlamlı hediye
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Gözler golcülerde

Süper Lig’in 26. haftasında Galata-
saray ile Beşiktaş arasında 15 Mart Pazar 
günü oynanacak derbi maçta sezonun ikin-
ci yarısında etkili olan Radamel Falcao ile 
Burak Yılmaz’ın rekabeti yaşanacak. Türk 
Telekom Stadı’ndaki karşılaşmada gözler 
Falcao ile Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak. 
Falcao bu sezon Süper Lig’de 9 gol atarken, 
Burak Yılmaz ise 11 defa fileleri havalandır-
dı.

FALCAO FORMUNU YAKALADI 
Galatasaray adına sezonun en önemli 

transferi olan Kolombiyalı futbolcu Rada-
mel Falcao, ikinci yarıda golcü kimliğini 
ortaya koydu. Ligin ilk yarısında sadece 3 
gol atabilen Falcao, ikinci yarının 8 hafta-
lık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. 
Sarı-kırmızılı oyuncu, son 3 maçta ise biri 
penaltıdan olmak üzere 4 kez fileleri ha-
valandırdı. 13 maçta 853 dakika süre alan 
Falcao, 94,7 dakikada bir gole katkıda 
bulundu. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe 
derbisinde 90 dakika sahada kalan ve gol 
sevinci yaşayamayan Falcao, sakatlığı ne-

deniyle Beşiktaş maçında ise görev alama-
dı. Falcao, Galatasaray formasıyla ilk derbi 
golünü ise takımının Fenerbahçe’yi 3-1 
yendiği maçta yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, 
karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan 
golünü atmıştı. 

BEŞİKTAŞ’A DAHA ÖNCE 4 GOL ATTI
Önemli bir kariyere sahip Kolombiyalı 

futbolcu, Beşiktaş’a daha önce 4 gol attı. 
Siyah-beyazlı takımın 2017-2018 sezonun-
da Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerinden biri 
olan Monaco forması giyen Falcao, İstan-
bul’da 1-1 biten karşılaşmada takımının 
tek golünü kaydetti. 2011-2012’de Atletico 
Madrid kadrosunda yer alan Falcao, Avrupa 
Ligi’nde takımının deplasmanda Beşiktaş’ı 
3-0 yendiği karşılaşmada bir kez fileleri ha-
valandırdı. Porto formasını 2010-2011 se-
zonunda giyen Falcao, yine Avrupa Ligi’nde 
Beşiktaş’a karşı oynadı. Porto’nun deplas-
manda siyah-beyazlı ekibi 3-1 yendiği maç-
ta bir kez gol sevinci yaşayan Kolombiyalı 
oyuncu, 1-1 berabere biten mücadelede ise 
yine fileleri havalandırmayı başardı. 

BURAK YILMAZ DA 
İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Beşiktaş’ın 34 yaşındaki santrforu Burak 
Yılmaz da Süper Lig’in ikinci yarısında daha 
golcü bir kimliğe büründü. Sezonun ilk ya-
rısında 5 gol kaydeden deneyimli futbolcu, 
ikinci devrenin 8 haftalık bölümünde ise 6 
kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı for-
mayla 11 gol atan Burak, 146,2 dakikada bir 
gole imza attı.

GOLLERİNİN 6’SI PENALTIDAN
Burak Yılmaz, bu sezon attığı 11 go-

lün 6’sını penaltı atışından buldu.  Ligin ilk 
yarısında Medipol Başakşehir ve Aytemiz 
Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri 
havalandıran Burak, ikinci devrede ise Göz-
tepe, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve 
MKE Ankaragücü maçlarında aynı şekilde 
gol sevinci yaşadı.

SAKATLIK FORMLARINI ETKİLEDİ
Her iki oyuncu da bu sezon sakatlıktan 

dolayı formlarını geç yakaladı. Falcao sa-
katlığından dolayı ilk yarıda 7 maçta görev 
alamazken, ikinci devrede ise iki maçı ka-

çırdı. Sezon öncesi ameliyat olan Burak ise 
bu nedenle sezonun ilk 4 maçında kadroda 
yer alamadı. Siyah-beyazlı futbolcu, sezon 
içinde ayrıca iki defa takımını yalnız bırak-
tı. Falcao’nun ilk yarıdaki Beşiktaş maçını 
sakatlığı nedeniyle kaçırması gibi Burak da 
aynı nedenle Galatasaray karşısında görev 
alamadı.

İKİSİ DE ÇOK DENEYİMLİ
Her iki ekibin santrforları deneyimleriyle 

dikkati çekiyor. Arjantin’in River Plate takımı 
formasıyla kendini gösteren ve ilk Avrupa 
deneyimini Porto’da yaşayan Falcao, çok 
önemli takımlarda görev aldı.  Kolombiyalı 
futbolcu, Porto’nun ardından Atletico Mad-
rid, Monaco, Manchester United ve Chelsea 
ekiplerinde de yer aldı. 

Antalyaspor formasıyla çıkış yapan Bu-
rak Yılmaz ise ilk önemli deneyimini Beşik-
taş’ta yaşadıktan sonra Fenerbahçe, Trab-
zonspor ve Galatasaray formaları da giydi. 
Kısa süreli Çin deneyimi yaşayan Burak, 
Trabzonspor’a döndükten sonra ikinci kez 
Beşiktaş’a transfer oldu. n AA

Fenerbahçe bugün 
Konya’ya geliyor 

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında 14 Mart Cu-
martesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la 
yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Dün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde antrenör 
Zeki Murat Göle yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli 
futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ça-
bukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda 
gerçekleşen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının 
hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla 
tamamlayacak ve Konya’ya gidecek.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 
taktik çalıştı 

Süper Lig’in 26.haftasında 14 Mart Cumartesi günü iç 
sahada Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor  dün öğle 
saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ha-
zırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antren-
mana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan 
Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.Koşu ve ısınma 
hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti.

Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.  
n SPOR SERVİSİ

UEFA’da olağanüstü 
koronavirüs zirvesi 

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 17 Mart’ta 
koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üze-
re toplantıya davet etti.

Çin’de başlayan ve hızla Avrupa’da da yayılan korona-
virüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya de-
vam ediyor. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avru-
pa’da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA’dan 
federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan 
UEFA, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü pandemi 
olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri 
görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 
Mart’ta video konferans toplantısına davet etti.

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA EURO 
2020 de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarış-
malarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise 
detaylı açıklama yapılacak.  n İHA

Trabzonspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı Terim, Sergen Yalçın’a kaybetmedi

Süper Lig’de erteleme maçında 
BtcTurk Yeni Malatyaspor’u deplas-
manda 3-1 yenen Trabzonspor, 15 
Mart Pazar günü sahasında Medi-
pol Başakşehir ile yapacağı karşı-
laşmanın hazırlıklarına başladı. 

Bordo-mavililer, Mehmet Ali 
Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör 
Hüseyin Çimşir yönetiminde basına 
kapalı antrenman gerçekleştirdi. 
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 

ilk yarısında ayağına darbe alarak 
oyuna devam edemeyen Norveçli 
golcü Alexander Sörloth’un yanı 
sıra sakatlıkları devam eden Kamil 
Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ve Ah-
met Canbaz’ın antrenmana katılma-
dıkları öğrenildi.

SÖRLOTH’UN YARIN 
MR’I ÇEKİLECEK

Trabzonspor’un golcü oyuncusu 
Alexander Sörloth’un durumunun 

bugün çekilecek MR sonucunda 
netleşeceği bildirildi. Bugün yapı-
lan tetkiklerde oyuncunun kemik 
yapısında olumsuz bir bulguya rast-
lanmadığı, yarınki MR’ından sonra 
net açıklama yapılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, bugün gerçek-
leştireceği antrenmanla Medipol 
Başakşehir maçının hazırlıklarına 
devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Di-
rektörü Sergen Yalçın bugüne kadar 
3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 
1 kez kazanan taraf olurken, 2 maç 
da berabere sona erdi.

Süper Lig’in 26. haftasında Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanacak 
olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 
iki teknik adamın da taktik mücade-
lesine sahne olacak. Galatasaray 
Teknik Direktörü Fatih Terim ile 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın bugüne kadar 3 kez rakip 
oldu. Söz konusu müsabakalarda 
Terim Galatasaray’ı, Yalçın’da Kon-
yaspor, Alanyaspor ve Yeni Malat-
yaspor’u çalıştırıyordu. Fatih Terim 
1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da 
berabere sona erdi.

Bu sezon Abdullah Avcı ile yol-
ların ayrılmasının ardından takımın 
başına geçen Sergen Yalçın ilk der-
bi heyecanını da Galatasaray dep-
lasmanında yaşayacak.

Sergen Yalçın futbolculuk döne-
minde hem A Milli Futbol Takımı’n-

da hem de Galatasaray’da Fatih 
Terim’in öğrencisiydi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın’ın 
takımları arasında oynanan karşı-
laşmalar şöyle:

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen 
Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Gala-

tasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen 

Yalçın) Alanyaspor: 1 - 1 Galatasa-
ray: (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih 
Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 
1 (Sergen Yalçın) n İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta gözler Radamel Falcao ile Burak 
Yılmaz’ın üzerinde olacak. Falcao bu sezon Süper Lig’de 9 gol atarken, Burak Yılmaz 11 defa fileleri havalandırdı

Novak en verimli dönemini yaşıyor

Trabzonspor’a geldiği Ocak 2018’den 
bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan sa-
vunma oyuncusu olan Filip Novak, kari-
yerinin en verimli günlerini bordo-mavili 
takımda yaşıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk müca-
delesi veren Trabzonspor, 19. hafta 
erteleme maçında deplasmanda Yeni 
Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek lider-
lik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne 
geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz 
ekibine geldiği Ocak 2018’den itibaren 
Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) 
ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında 

toplam 14 gol atarak, sezon tamamlan-
madan kariyerinin en verimli dönemine 
imza attı.

2017-2018 sezonunda devre arasın-
da Midtjylland’dan bordo-mavili takıma 
transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, 
Danimarka takımında forma giydiği 95 
maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, 
ülkesinin Jablonec takımında forma giy-
diği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 
gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından 
itibaren forma giydiği Trabzonspor’da ise 
78 maçta 14 gol atan Novak, en formda 
günlerini yaşıyor. n İHA

Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

Yeni Malatyaspor’da Teknik Di-
rektör Hikmet Karaman yönetiminde 
çıkılan 2 maçtan 1 puan alınmasının 
ardından gözler hafta sonu oynanacak 
Kayserispor maçına çevrildi.

Erteleme maçında Trabzonspor’a 
3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, önünde 
bulunan 3 maçtan en az 6 puan hedef-
liyor.

Süper Lig’deki üçüncü senesinde 
en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmı-
zılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 
maçlarda henüz galibiyet alamadı. 
Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik 
adam değişikliğine giden ve Kemal Öz-
deş’in yerine Hikmet Karaman’ı getiren 

Malatya temsilcisi, ligin 26. haftasında 
deplasmanda Kayserispor ile oldukça 
kritik bir müsabakaya çıkacak.

Ligin ikinci yarısında henüz galibi-
yetle tanışamayan ve tehlikeli düşüşü-
nü sürdüren Malatya ekibi, önünde bu-
lunan 3 maçtan en az 6 puan hedefliyor.

Alt sıralardaki rakibi Kayserispor 
ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak 
olan sarı-kırmızılılar, ardından 2 hafta 
art arda sahasında oynayacak.

Kayserispor maçının hazırlıklarına 
ara vermeden başlayan Yeni Malat-
yaspor’da kırmızı kart cezası devam 
eden Hadebe cezalı olduğu için forma 
giyemeyecek. n İHA
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‘Her şey büyük Konyaspor için’
Son dönemde yaptığı çalışma-

larla ön plana çıkan Konyaspor Fut-
bol Gelişim Akademisi, yakaladığı 
başarılar, yetiştirdiği milli futbolcular 
ve A takıma gönderdiği oyuncular ile 
dikkat çekiyor. Modern tesisleri ile 
Konya’nın en organize eğitim kurum-
larından biri olan Konyaspor Akade-
mi’nin koordinatörü Taner Ay, akade-
mi bünyesinde yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi verdi. Ay, “Her şey büyük 
Konyaspor için” dedi

Sizi Tanıyalım?
1980 Yılı Konya doğumluyum. 

Evliyim, İki oğlum var. Futbola 10 
yaşında Konya amatör takımların-
dan Tek Meramspor’un alt yapısında 
başladım . Uzun yıllar çeşitli amatör 
liglerde ve Bölgesel Amatör Ligi ta-
kımlarında futbol oymadım. Futbolu 
bıraktıktan sonra TFF tarafından açı-
lan antrenörlük kursuna katıldım ve 
antrenörlük diploması aldım. 2 yıl 
Konyaspor futbol akademisinde me-
najer olarak çalıştım. Halen futbol 
akademi koordinatörü olarak görev 
yapmaktayım.

Konyaspor’da Futbol Gelişim 
Akademisi son dönemde kurumsal 
anlamda büyük bir değişim gösterdi. 
Mevcut yapı hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Konyaspor futbol akademisi ku-
rumsal yapılanmasının sebebinin 
en başında tesisleşme gelir. Bunun 
yanında Sporcularımızın gelişimle-
rini ve eğitimlerini belirli bir Plan ve 
Program dahilinde saha içi ve saha 
dışında uygulayarak sporcularımızı 
profesyonel seviyeye getirmek için 
uğraş veriyoruz. Ayrıca akademimiz-
de görev yapan antrenörlerimiz ve ça-
lışanlarımız kendi görev alanı içerisin-
de sorumluluklarını biliyor. Antrenör, 
çalışan personel ve Sporcularımızla 
birlikte büyük bir aile ortamı oluştur-
duk, saygı ve sevgi kavramını tam 
anlamıyla akademimize yerleştirdik. 
Başarının ’da böyle geldiğini düşünü-
yoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda 
sürdürüyoruz.

Akademimizin kurumsallaşma-
sına ışık tutacağını düşünerek sekiz 
farklı birim kurarak uygulamaya 
geçirdik. Bu birimleri şöyle sıralaya 
biliriz.

• Atletik Performans Birimi
• Analiz Birimi
• Kaleci Departman Birimi
• Scout Birimi
• Eğitim Birimi
• Sağlık Birimi
• Sosyal Projeler Birimi
• Psikolojik Performans Danış-

manlık Birimi
Konyaspor alt yapısı yıllardır böy-

le tesislerin eksikliğini hissetti. Tesis-
lerin Konyaspor’a kazandırılmasında 
kulüp başkanımız Sayın Hilmi Kulluk 
beye ve Yönetim kurulumuza teşekkür 
ediyoruz.

Akademi bünyesinde kaç öğrenci 
öğrenim görüyor ve mevcut eğitim 
işleyişi nasıl?

Akademi bünyesinde pilot okullar 
olarak belirlediğimiz ilk ve orta de-
receli okullarda 350 sporcumuz bu-
lunmaktadır. Bu eğitimin işleyişinde 
derslere devamlılıkları zorunlu, sis-
tematik ve planlı Trük Milli Eğitiminin 
müfredat programları dahilinde eği-
tim görmeleri sağlanır. Okullarındaki 
ders durumları, derslere devam ve 
devamsızlıkları akademimizin eğitim 
sorumlusu tarafından sürekli kontrol 
edilerek herhangi bir olumsuzlukta 
sporcu öğrenci ve veliler bu konuda 
uyarılır.

Bunu yanında sporcularımızın 

tesislerimizde aksam İngilizce dil eği-
timleri kulübümüz sponsorlarından 
Amerikan Life firması bünyesinde bu-
lunan yerli ve yabancı dil öğretmen-
leri tarafından eğitimleri verilerek 
gelişimleri sağlanır. Ayrıca nöbetçi 
antrenörler gözetiminde   günlük etüt 
çalışmaları yapılır.

Akademi tesisleri son dönemde 
adından sık sık söz ettiriyor. Süper 
lig kulübü takımının seviyesinde te-
sislere sahipsiniz. Neler söylemek 
istersiniz?

Akademimize başkanımız ve 
yönetim kurulumuz tarafından son 
derece modern bir görüntüye kavuş-
turulan, tesisimizde idare birimler 
için hazırlanan alanlar, futbolcuların 
konaklayacağı 2 şer ve 3 er kişilik 
odalar, soyunma odaları, kondisyon 
salonu, çalışma alanları ve boş za-
manlarını değerlendireceği bölümler, 
yemekhane, antrenman sahaları yö-
netim kuralumuz tarafından akademi-
miz hizmetine sunulmuştur.                                                                         

Ümit ediyorum buranın meyve-
sini Konyaspor önümüzdeki yıllarda 
alacak. Burada yetişen çocuklar inşal-
lah hem Konyaspor’umuz için hem de 
ülkemiz için faydalı olacaktır.

Yüzlerce öğrenci eğitim görüyor 
hangi tür metotlardan faydalanıyor-
sunuz?

Futbol akademimizde antrenörler 
tarafından kullandığımız eğitim me-
totları;

 • Anlatım yöntemi: sözlü olarak 
konunun sporculara anlatılması.

 • Gösteri yönetsmi: ( Demot-
rasyon) Hareketin basıl yapıldığının 

sporcuya gösterilerek sporcudan bu 
hareketin yapılmasının istenmesi. 

 • Sözlü açıklama: Antrenman 
esnasında kavram ve becerinin analiz 
edilerek yanlış yapılan bir hareketin 
düzeltilmesi.

 • Tümevarım tekniği: Hareketleri 
kolaydan zora, parçadan bütüne, ba-
sitten karmaşığa doğru gidilen yönte-
min uygulanması.

 • Tümdengelim tekniği: tümeva-
rım tekniğin terstir. Bu teknik bütün-
den parçalara gidilen tekniktir. Ant-
renör ana hatları ile tekniği gösterir 
ve açıklar. Sporcudan uygulamasını 
ister.

 • Yönlendirilmiş vuruş tekniği: 
Antrenör çocuklara çevrelerini keşfe-
debilme, esnek olabilme, uyum gös-
terebilme ve değerler ile ilgili karar 
verebilme gibi olanakları verir.

 • Problem çözme: Problemin be-
lirlenerek çözüm yollarının aranması 
ve problem durumunun aydınlatma 
sürecidir.

Akademimizde yukarı belirtilen 
teknikler sporcularımızın gelişimle-
rini üst seviyeye taşımak için saha 
içerisinde antrenörlerimiz tarafından 
uygulanmaktadır. Bunun dışında saha 
dışında ise sporcularımıza psikolojik 
performans danışmanlık birimi tara-
fından mental gelişimleri kapsamında 

 • Karar alma eğitimi (oyun içere-
sinde sorumluluk alma)

 • Bağımsız karar vermeye teşvik 
etme eğitimi (özgüven oluşturma)

 • Futbolun oyun kuralları eğitimi
 • Futbolda etik sporcu kavramı 

eğitimi

 • Futbolda rekabetçi anlayışı ve 
rakip takıma, tüm dış etnik unsurlara 
saygı eğitimleri yanında 

 • Hedef belirleme ve yönetimi
 • Dikkati kontrol etme,
 • Stres yöntemi 
 • İmgeleme, zihinsel canlandır-

ma
 • Duygu yönetimi 
 • Motivasyon
 • Dikkat, odaklanma ve konsant-

rasyon
 • Takım ruhu ve birlikteliği 
 • Özgüven 
 • Kendinle olumlu konuşma
 • Kulüp kültürü ve kuralları
 • Film ve kitap analizleri
 • Zekâ oyunları
 • Sakatlık ve psikolojisi 
 • Bireysel görüşme ve danışma-

lar
 • Veli görüşmeleri vb.
Konularında eğitim çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmaları ger-
çekleştirilirken bireysel ve grup çalış-
malarından faydalanılmaktadır.

Altyapı eğitimi sadece futboldan 
ibaret değil. Öğrencileri hayata hazır-
lama anlamında neler yapılıyor?

Her sporcunun bireysel farklılık-
larını gözeterek, zihinsel, duygusal, 
fiziksel ve sosyal açıdan bir bütün 
olarak gelişimini, tarih bilincine sahip 
ulusal ve evrensel insan kimliği taşı-
yan bireyler olarak yetişmesini sağla-
mak amacımızdır. 

Milli günler ve bayramlara, belirli 
gün ve haftalara katılım sağlamak ve 
sporcularımızı bilgilendirmek akade-
mimizin başlıca amaçlarından biridir. 

Sinema, tiyatro gibi kişisel gelişim 
seminerlerine katılarak sporcuları-
mızın sadece futbol içerisinde değil 
sosyal hayattaki gelişimlerini farklı 
yollardan yükseltme amacındayız. 

Sporcularımızın gelişimlerine 
katkı gösterecek zihinsel bilişsel ve 
psikolojik beceri eğitimlerini tam an-
lamıyla vererek ve bu becerilerini aktif 
olarak gerçek hayatta kullanmalarını 
sağlarız.

Konyaspor Futbol Akademisinin 
rutin bir gününü bize anlatabilir misi-
niz?

Konyaspor Futbol Akademisinde-
ki sporcular sabah 06:00’da uyanarak 
güne başlarlar. 06:30’da tesiste ha-
zırlanan açık büfe kahvaltı, akabinde 
servisle şehrin farklı yerlerinde bulu-
nan pilot okullarımızda eğitim ve öğ-
retimleri başlar. Öğleye kadar süren 
eğitimlerin sonunda tekrar servisle 
tesislerimize dönüş yapılır. Öğlen 
yemeğinin ardından sporcular ant-
renman saatine kadar odalarında din-
lenmeye çekilirler. Antrenman saati 
gelen sporcular antrenörü tarafından 
planlanan antrenman programına da-
hil edilerek gelişimine katkı sağlanır. 

O günün içinde dil eğitimi varsa 
dil kursuna yoksa gün içinde okulda 
görülen derslerin tekrarı ve etüt ya-
pılır. Saat 22:30’da nöbetçi antrenör 
gözetiminde sporcular odalarına gön-
derilerek uyumaları sağlanır. 

Konyaspor Futbol Akademisi bün-
yesinde bir Konyaspor Koleji hayali 
yıllardır Konya’da konuşulan bir konu. 
Konyaspor’un kendi okulu ne zaman 
olacak? Böyle bir çalışma var mı? 
Akademi açısından böyle bir proje 
yararlı olur mu?

Son yıllarda kurumsallaşma adı-
na büyük bir işlere imza atan kulübü-
müz, yeni ve farklı bir kulüp hüviyetine 
kavuşmuştur. Proje kapsamında kolej 
kurma çalışmaları gündeme alınmış-
tır. Yönetim kurulumuzun bu konudaki 
çalışmaları devam etmektedir. 

Kolej de öncelik akademimizdeki 
sporcularımızın eğitiminin yanında 
şehrin eğitimine hizmet etmek ve 
Konyasporlu nesiller yetiştirerek, 
şehrinin takımına sahip çıkma adına 
duygusu yüksek taraftar profili ortaya 
çıkarmaktır. 

Son dönemde akademi takımları 
önemli başarılara imza atıyor. Birçok 
milli oyuncu yetişti. Son dönemdeki 
gelişmeler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Son dönemdeki gelişmelerimizin 
en büyük sebebi akademi tesisine 

sahip olmamızdır. Tesisimizde yer 
alan çim antrenman sahası, tesis 
içerisindeki fitness salonu ve koşu 
rampası sporcularımıza çeşitli antren-
man yaptırmaya ve sporcularımızın 
gelişmesinde büyük bir öneme sahip 
olmuştur. Yıl içerisinde sporcular çe-
şitli testlere tabii tutularak gelişimleri 
gözlemlenir ve eksik motorik özellik-
leri belirlenir. Atletik performans biri-
mimiz belirlenen sporculara bireysel 
antrenman programı hazırlayarak 
sporcuların eksik yönlerinin gelişme-
sini sağlar. Aynı zamanda minik yaş 
gruplarımıza kulüp bünyesinde bulu-
nan jimnastik ve atletizm antrenörleri 
eşliğinde gelişimlerine katkı sağla-
mak amacıyla çalışmalar yaptırılır. 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile aka-
demimiz tarafından ortaklaşa düzen-
lenen proje kapsamında 120 ilkokul, 
110 ortaokul akademimiz antrenörleri 
tarafından taranarak 900 öğrencinin 
160’ı Konyaspor ve 1922 Konyaspor 
takımlarımıza kazandırılmıştır. Geri-
ye kalan 740 öğrencinin bulundukları 
okullara göre bölge bölge belirlediği-
miz pilot amatör takımlara yönlendi-
rilmiştir. 

Akademimizin katılmış olduğu 
sosyal projelerle de sporcuların sade-
ce fiziksel gelişimleri değil psikolojik 
ve sosyal gelişimleri de sağlanır. 

Konyaspor taraftarına ve Konyalı-
lara vermek istediğiniz bir mesaj var 
mı?

Konyaspor akademimizden 
yetişerek pilot takımımız 1922 Kon-
yaspor’da ve A takımımızda Profes-
yonel olan sporcularımız Ali Karakaya 
ve Şener Kaya gibi sporcuların genç 
olmaları sebebiyle desteğe ihtiyacı 
olduklarını düşüyorum. Bu nedenle 
taraftar ve Konyalı spor severlerin 
genç yeteneklerimize destek olmasını 
istiyoruz. 

GURUR TABLOMUZ
Takımımızda forma giyen, bir 

süreden beri profesyonel takımımızla 
antrenmanlara çıkan 2002 doğumlu 
U19 takımımızın Milli T futbolcusu Ali 
Karakaya ve 2003 doğumlu U17 takı-
mımızın Milli T futbolcusu Şener Kaya 
ile profesyonel mukavele imzalandı.

Akademimize ilk başladığımız 
yıllarda kulübümüze kazandırdığımız 
futbolcularımız Ali Karakaya ve Şener 
Kaya geldikleri günden bu yana çalış-
tıran antrenörlerimiz tarafından plan 
program çerçevesinde doğru antrene 
edilmesinden ötürü bugün A takımız-
da antrenmanlara çıkarak profosyonel 
sözleşme imzalamışlardır.

Bu çocuklarımızın buralara gel-
mesinde başta antrenörleri olmak 
üzere emeği olan herkesi canı gönül-
den kutluyorum.

Ayrıca kulübümüz de bu çocukla-
rın yetişmesinde emekleri olan yar-
dımcı personelimizde ayrıca teşekkür 
ederim.

Diliyorum ki inşallah bu sporcula-
rımız Konyaspor’umuza ve Türk Milli 
Takımınauzun süre hizmet ederek biz-
lerin göğsünü her zaman kabartacak-
lardır.  Son yıllarda sayın Başkanımız 
Hilmi Kulluk ve Yönetim kurulumuzun 
büyük gayretleriyle futbol akademi-
mizde çalışma ve yaşam şartlarının 
neredeyse Süper Lig takımlarının 
standartlarına çıkarılmasıyla Kon-
yaspor Futbol Akademisi Türkiye’de 
adından sık sık bahsedile kulüp ol-
muştur.  Bu imkanları bizlere sunan 
Başkanımız Hilmi Kulluk ve Yönetim 
kuruluna Akademimiz adına şükranla-
rımı sunarım.

Her şey Büyük Konyaspor için….
n SPOR SERVİSİ

Konya’nın en önemli markası olan İttifak Holding Konyaspor eğitimde de model olmaya devam ediyor. Standart bir altyapıdan daha çok köklü bir 
eğitim kurumu haline gelen Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi, son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla göz dolduruyor. Konyaspor Futbol Gelişim 

Akademisi Genel Koordinatörü Taner Ay, yakaladıkları başarının ciddi bir emek ve büyük bir mücadelenin ürünü olduğunu söyledi

Taner Ay



Yavru Kartal’ın rakibi Sancaktepe
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde kalma 

adına kritik maçlara çıkan temsilcimiz 
1922 Konyaspor, ligin 28. haftasında 
Pazar günü sahasında ligin güçlü ekiple-
rinden biri olan Sancaktepe FK ile karşı-
laşacak. Zorlu takımlara karşı iyi oynayan 
temsilcimizde hedef galibiyet.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden 1922 Konyaspor ligde kalma yolun-
da zorlu müsabakalara çıkıyor. Ligde son 
olarak geçen hafta deplasmanda karşılaş-
tığı İnegölspor maçından altın değerinde 
1 puanın sahibi olan Yeşil-Beyazlılar, 
puanını 30’a çıkarmıştı. Rakiplerinin de 
puan kaybetmesiyle beraber temsilcimiz, 
ateş hattındaki ekiplerle puan farkını ko-
rumuştu.

Ligin ikinci yarısında yeni teknik 
ekiple beraber çıktığı 10 karşılaşmada 
16 puan toplayan 1922 Konyaspor, 30 
puanla 14. sırada bulunuyor. Bu hafta 
sahasında Sancaktepe karşısında puan 
ya da puanlar arayan temsilcimiz rakip 
karşısında da ikinci yarıdaki iyi oyununu 
ve çıkışını sürdürmek istiyor. İkinci yarıda 

takımın başına Salih Eken’i getiren 1922 
Konyaspor tecrübeli teknik adamla çık-
tığı 10 karşılaşmada rakiplerine sadece 
2 defa boyun eğdi. Ligin 28. haftasında 
sahasında ağırlayacağı rakip Sancaktepe 
FK ise geçen hafta sahasında lider Yılport 
Samsunspor’u ağırlamış ve karşılaşma-
dan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ
1922 Konyaspor Teknik Direktörlüğe 

Salih Eken’i getirdikten sonra rakiplerine 
adeta kök söktürüyor. Önünde zorlu bir 
fikstür bulunan temsilcimiz ligde kalma 
adına savaşıyor. Salih Eken, takımın ba-
şına geldikten sonra mücadeleci bir oyun 
sahaya yansıtan 1922 Konyaspor, Ligin 

üst sıralarında bulunan ekiplerle çıktığı 
maçlarda rakiplerine nefes aldırmadı. 
Ligde üst sıralarda yer alan Tarsus İY, 
Manisa FK ve İnegölspor’a karşı müthiş 
bir oyun sahaya yansıtan temsilcimiz bu 
zorlu karşılaşmalarda rakiplerine yenil-
medi. Söz konusu karşılaşmalarda Tar-
sus İdman Yurdu’nu 2-0’lık sonuçla devi-
ren 1922 Konyaspor, Manisa FK ile 3-3, 
İnegölspor’la da 0-0 berabere kaldı.

RAKİP SANCAKTEPE
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28. Haf-

ta karşılaşmasında Pazar günü saat 
15.00’da Sancaktepe FK’yı ağırlayacak 
olan 1922 Konyaspor’da hedef galibiyet. 
Ligde kalma adına kritik karşılaşmalar çı-
kan Yavru Kartallar, Pazar günü ligde 52 
puanla 3. Sırada bulunan Sancaktepe’yi 
konuk edecek. Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaş-
mayı hakem, Bilal Köseoğlu yönetecek, 
Kısaoğlu’nun yardımcılıklarını ise Sedat 
Yavanoğlu ve Emre Aslan yapacak. Kar-
şılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem 
Mertoğlu olacak.  n İLHAN ATLI

Hurtado’nun 550 
Bin Euro’su FIFA’dan   

İttifak Holding Konyaspor’un şanssız yıldızı Paolo Hur-
tado’un maaşının önemli bir kısmını FIFA ödedi. Geçen 
sezon Peru Milli Takımı’nda 2 kez sakatlanan tecrübeli 
futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. 

FIFA’nın bir süre önce uygulamaya koyduğu Kulüpleri 
Koruma Programı kapsamında milli takımda sakatlanan 
futbolculardan kaynaklanan zararın FIFA tarafından öden-
mesi yönteminden faydalanan Konyaspor, şuana kadar 
143 Bin Euro ödeme aldı. Yeşil Beyazlılar, FIFA’ya ikinci 
sakatlık için yaptığı başvurudan da 403 Bin Euro tazminat 
alacak. 

Hurtado için toplam 550 Bin Euro tazminat kazanan 
Anadolu Kartalı, oyuncunun maaşının önemli bir bölümü-
nü karşılamış oldu.  n SPOR SERVİSİ 

Süper Lig’de 
heyecan yükseliyor   

Süper Lig’de 26. hafta bugün oynanacak 2 karşılaş-
mayla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında bugün MKE 
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe 
karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesinde ise 15 Mart 
Pazar günü Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. Türkiye 
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 
26. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün: 20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Er-
yaman), 20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdo-
ğan)

14 Mart Cumartesi: 14.00 Yukatel Denizlispor-Genç-
lerbirliği (Denizli Atatürk), 17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gazi-
antep FK (Bahçeşehir Okulları), 20.00 İttifak Holding Kon-
yaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk 
Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has), 
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park), 
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-De-
mir Grup Sivasspor (Antalya).  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 25 15 7 3 58 27 31 52
2.M. BAŞAKŞEHİR 25 15 7 3 49 24 25 52
3.GALATASARAY 25 14 7 4 44 20 24 49
4.DG SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49
5.BEŞİKTAŞ 25 13 4 8 40 32 8 43
6.A. ALANYASPOR 25 11 7 7 43 25 18 40
7.FENERBAHÇE 25 11 7 7 46 33 13 40
8.GÖZTEPE 24 9 7 8 29 28 1 34
9.GAZİANTEP FK 25 8 8 9 36 40 -4 32
10.Y. DENİZLİSPOR 25 7 7 11 25 34 -9 28
11.GENÇLERBİRLİĞİ 25 7 7 11 33 43 -10 28
12.ANTALYASPOR 25 6 9 10 28 43 -15 27
13.Y. MALATYASPOR 25 6 7 12 37 38 -1 25
14.Ç. RİZESPOR 24 7 4 13 25 40 -15 25
15.İH KONYASPOR 25 4 11 10 20 33 -13 23
16.KASIMPAŞA 25 6 5 14 36 50 -14 23
17.ANKARAGÜCÜ 25 4 8 13 21 44 -23 20
18.HK KAYSERİSPOR 25 4 7 14 26 61 -35 19

SPOR TOTO
SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Kazanamayanlar!
TFF Süper Lig’in 26. Haftasında Konya’da oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı 

kazanamayanların mücadelesine sahne olacak. Son 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyen 
Konyaspor, ligde ve kupada 7 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe’yi ağırlayacak

TFF Süper Lig’in 26. Haftasında yarın 
saat 20.00’de Konya’da oynanacak İttifak 
Holding Konyaspor – Fenerbahçe maçı 
kazanamayanların büyük mücadelesine 
sahne olacak. 18. Haftada deplasmanda 
Ankaragücü’nü yendikten sonra 7 maçtır 
galip gelemeyen Konyaspor ile, ligde 6 
kupada ise 1 maçta zafere ulaşamayan 
Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kazanama-
yanların mücadelesinin sonucu şimdiden 
merak konusu. 

ANADOLU KARTALI 
BERABERLİĞE ABONE

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında dep-
lasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve 
rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 
Anadolu Kartalı bu maçtan itibaren oyna-
dığı 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ge-
nel olarak düşme hattındaki direkt rakiple-
ri ile karşılaşan Yeşil Beyazlılar, 7 maçta 
5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor 

evinde Galatasaray ve Göztepe’ye mağlup 
olurken, Antalyaspor, Denizlispor, Kayse-
rispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile 
de berabere kaldı. 

Bu dönemde sadece 5 puan çıkarabi-
len Konyaspor, kendisi gibi son dönemde 
kazanmakta zorlanan Fenerbahçe’yi yene-
rek çıkış başlatmak istiyor.

FENERBAHÇE: SON 6 MAÇ 3 PUAN
TFF Süper Lig’de İttifak Holding Kon-

yaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan 
Fenerbahçe galibiyeti unuttu. En son 25 
Ocak’ta Ülker Stadyumu’nda oynanan 
Başakşehir karşılaşmasından galip gelen 
Fenerbahçe ondan sonra ligde çıktığı 6 
karşılaşmada hiç galibiyet alamadı. Sı-
rasıyla önce deplasmanda Trabzonspor’a 
2-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, Alan-
yaspor’la sahasında 1-1 berabere kal-
dıktan sonra Ankaragücü deplasmanına 
çıktı ve o karşılaşmadan da 2-1 mağlup 
ayrıldı. Akabinde kendi sahasında 20 yıl-

dır yenilmediği Galatasaray’a 3-1 yeni-
len Fenerbahçe şampiyonluk yarışından 
uzaklaşmaya başladı. Süper Ligin 24. 
haftasında Antalyaspor deplasmanından 
da 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe 
iyice yarıştan koptu. Antalyaspor beraber-
liğinin ardından yönetime İstifasını sunan 
Teknik Direktör Ersun Yanal’la anlaşıp 
karşılıklı olarak yollarını ayıran Fenerbah-
çe Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final 
ilk karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. 
Deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup 
olan sarı-lacivertliler o karşılaşmaya da 
yönetimin isteği sebebiyle Ersun Yanal’la 
çıkmış sonrasında ise kesin olarak tec-
rübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. 
Son olarak geçen hafta sahasında Deniz-
lispor’u ağırlayan Fenerbahçe Zeki Murat 
Göle yönetiminde çıktığı karşılaşmadan 
da 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 

SON 6 MAÇ 3 KIRMIZI
Spor Toto Süper Lig’de temsilcimiz 

İttifak Holding Konyaspor’ a konuk ola-
cak olan Fenerbahçe ligde çıktığı 6 kar-
şılaşmada 3 kırmızı kart gördü. Sırasıyla 
Trabzonspor, Galatasaray ve Denizlispor 
karşılaşmalarında kırmızı kart gören Fe-
nerbahçe bu karşılaşmaların ikisini kay-
bederken birinde de berabere kaldı. Süper 
Lig’de öne geçtiği maçlarda en çok puan 
kaybeden takım olan Fenerbahçe üstün-
lüğünü koruyamıyor. Galatasaray, Antal-
yaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 
öne geçen sarı- lacivertliler maçın sonu-
nu getiremedi. İttifak Holding Konyaspor 
karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de 
önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe’de 
kart cezalıları, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, 
Serdar Aziz ve Altay Bayındır İH Konyaspor 
karşılaşmasında forma giyemeyecekken, 
Max Kruse başta olmak üzere önemli 
oyuncularının da sakatlık problemi bulu-
nuyor.  
n SPOR SERVİSİ

RPS

Bölgesel Amatörde zorlu hafta Konyaspor Basket çıkış arıyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 

Konya temsilcilerimiz 22. Hafta karşı-
laşmalarına Pazar günü oynayacakları 
maçlarla devam edecek. Birbirinde 
zorlu karşılaşmalara çıkacak olan 
temsilcilerimizin bu haftaki karşılaş-
malardan nasıl bir sonuçla ayrılacağı 
merakla bekleniyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 
mücadele eden temsilcilerimiz Akşe-
hirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü 
Belediyespor, Pazar günü oynayacak-
ları 22. hafta karşılaşmalarını bekli-
yor. Ligde 6. sırada yer alan ilk temsil-
cimiz Akşehirspor geçen hafta Konya 
derbisinin yaşandığı haftada Sarayönü 
Belediyspor’u ağırlamış ve karşılaş-
madan 3-0’lık sonuçla galip ayrılan ta-
raf olmuştu. Bu hafta ise deplasmanda 
Çal Belediyespor’a konuk olacak olan 
temsilcimiz Akşehirspor, rakibi karşı-
sında çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer 
Konya ekibimiz ise Konya Ereğlispor, 
geçen hafta deplasmanda Denizli 
Sarayköyspor’la karşışmış ve zorlu 
deplasmandan 1 puanla ayrılmasını 
bilmişti. Konya Ereğlispor, ligin 22. 

haftasında şampiyonluk mücadelesi 
veren Karaman Belediyespor’la ken-
di sahasında karşılaşacak. Zorlu bir 
karşılaşmaya çıkacak olan Ereğlispor, 
büyük maçlarda aldığı sonuçlarla 
dikkat çekiyor. Sahasında daha önce 
ağırladığı lider Kestelspor’u yenen 
temsilcimiz 2. sırada bulunan Isparta 
32 Spor’la da 0-0 berabere kalmıştı. 
Pazar günü 3. Sırada yer alan Kara-
man Belediyespor’u ağırlayacak olan 
temsilcimizin bu maçta neler yapacağı 
ise merak uyandırıyor. 

Grupta son sırada bulunan Konya 

ekibi Sarayönü Belediyespor ise Akşe-
hirspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlu-
biyeti taraftarlarına unutturmak istiyor. 
Ligde zor günler geçiren temsilcimiz 
bu hafta kendi seyircisi önünde MAE 
Gençlikspor’u ağırlayacak. Ligde 
kalma umutlarını sürdürmek isteyen 
yeşil-siyahlıların bu karşılaşmadaki 
hedefi, mutlak galibiyet olarak belir-
lenmiş durumda.

Bölgesel Amatör Ligi’nde tüm kar-
şılaşmalar Pazar günü saat 14.00’da 
başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Li-
gi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ligin 23. haf-
tasında yarın Final Gençlik’le dep-
lasmanda karşılaşacak. Ligin güçlü 
ekiplerinden bir olan Final Gençlik kar-
şısında temsilcimiz galibiyet arıyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Li-
gi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi 
veren Konyaspor Basketbol, zorlu kar-
şılaşmalara çıkıyor. Yeni bir değişime 
giren temsilcimiz geçen hafta yeni 
Baş Antrenör Okan Çevik yönetiminde 
çıktığı ilk karşılaşmada parkeden galip 
gelmesin bildi. 

Dev Kartallar, geçen hafta saha-
sında ağırladığı Balıkesir Büyükşehir 
Belediyespor’u son çeyrekte ortaya 
koyduğu performansla 74-72 mağlup 
etti. Balıkesir Büyükşehir karşılaş-
masıyla ilk maçın çıkan Okan Çevik 
ise ilk 3 periyotta geride götürdüğü 
karşılaşmayı, son çeyrekteki müthiş 
oyunuyla rakibini mağlup etmeyi 
başardı. Bu haftaki rakip Final Genç-
likspor ise geçen hafta deplasmanda 
ligin şampiyonluk adaylarından biri 

olan Petkimspor’a konuk oldu. Karşı-
laşmada iyi oynamasına karşın gali-
biyete uzanamayan Final Gençlik Pet-
kimspor’a 94-90 mağlup olmuştu. 23. 
Hafta karşılaşması öncesi temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, 33 puanla 11. 

Sırada bulunurken, Final Gençlik ise 
35 puanla 6.sırada bulunuyor. 

Final Gençlik- Konyaspor Basket-
bol karşılaşması yarın saat 14.30’da 
Bursa Atatürk Spor Salonu’nda oyna-
nacak. n SPOR SERVİSİ
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