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SANAYİNİN GELİŞİMİ İÇİN
MESLEK LİSESİ ÖNEMLİ

YAN YOL KAPANACAK,
ALTYAPI GÜÇLENECEK

1896 yılında 
temeli atılan 
Mektebi Sa-
nayii (Konya 
Sanat Okulu) 
adıyla faaliye-
te başlayan 
Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konya’nın 
köklü meslek lisesi olarak öne çıkıyor. Konya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Hasan Demirbağ, sanayi üretimi açısından meslek 
liselerinin önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Ankarayolu 
boyunda yağ-
mur yağdıktan 
sonra taşkın-
ları önlemek 
için altyapıyı 
güçlendirecek. Bunun için Galericiler Kavşağı’yla 
buluşan yan yol geçici olarak kapanacak. Aslım 
Caddesi girişine ise köprülü kavşak yapılacak.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

03 Arslan’dan Mert’e 
hayırlı olsun ziyareti 03 ‘Artan maliyetler yerel

basını zora soktu!’ 06 06Eşini çalıştığı özel
hastanede öldürdü

Minibüs TIR’a arkadan 
çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

‘Korona getirdin’
deyip bıçakladı!

Beyşehir ilçesinde, olta ile balık avı yapan Afgan 
uyruklu şahıs, iddiaya göre, “Siz buraya korona 

virüsü mü getiriyorsunuz?” diyerek yanına yaklaşan 
bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı şahıs hastaneye 

kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
 n SAYFA 6’DA

Üniversite öğrencileri
otogara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 
korona virüs değerlendirme toplantısı sonrasında üniversitelerin 3 hafta 
süreyle tatil edilmesiyle üniversite şehri Konya’dan memleketlerine git-
mek isteyen üniversite öğrencileri otogara akın etti. n HABERİ SAYFA 7’DE

Tedbir var, panik yok!
Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hem toplumun her kesimi teyakkuza geçti. Konya, virüse karşı 

adeta baştan sona temizlenirken, tedbir almanın faydalı olacağı ancak henüz panik yapılacak bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi
KONYA’DA, HİJYEN VE 

DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından otobüsler ve tramvaylar de-
zenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.  
Dezenfekte seferberliğine Konya Mini-
büscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odası, Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomo-
bilciler Esnaf Odası da katıldı. Konya ge-
nelinde bulunan taksiler ve dolmuşlarda 
da dezenfekte seferberliğine katıldı.

BELEDİYELER BİRÇOK
FAALİYETİNİ ERTELEDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, toplu ulaşım araçları, okullar, 
belediye tesisleri, camiler, otogarlar gibi 
alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptıkla-
rını belirtti, toplu organizasyonları ise ertele-
diklerini söyledi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca da gençlere ve yaşlılara yönelik 
olarak hizmet veren merkezlerdeki faaliyet-
lere tedbir amaçlı ara verdiklerini ifade etti. 

ŞEHİRDE KOMPLE
TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Öte yandan Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ın koordinesinde idari ve mülki amirler 
ile rektörlerin de katılımıyla koronavirüs sal-
gınına ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda ko-
ordineli çalışmanın önemine işaret eden Vali 
Toprak, “Şehir genelindeki toplu alanların ta-
mamında dezenfekte çalışması devam ede-
cek. 500 bin ilave bireysel kullanıma uygun 
el sabunu dağıtılacak” ifadelerini kullandı. 

n HABERLERİN TÜM DETAYLARI İÇ SAYFALARDA

Konya Ticaret 
İl Müdürlüğü 
organizesindeki 
ekipler, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle gıda, 
kolonya ve dezenfektan 
fiyatlarındaki fahiş fiyat 
artışlarına yönelik iş 
yerlerinde denetim 
yaptı. 

Konya Ticaret Odası, Konya 
Ticaret Borsası ve Konya 
Sanayi Odası tarafından 
yapılan yeterli gıda stoğu 
açıklamasına Bera Hol-
ding’in gıda sektöründe fa-
aliyet gösteren şirketi Golda 
Gıda’dan tam destek geldi. 
Golda Gıda Genel Müdürü 
Fatih Doğan, ihtiyaçtan fazla 
üretim yaptıklarını söyledi. 

Hijyeni önemseyin,
temastan kaçının!

Virüs fırsatçılarına
göz açtırmıyorlar

‘Stoka gerek yok,
üretim fazlası var’

Enfeksiyon Hastalıkla-
rı ve Klinik Mikrobiyo-
loji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Doğaç Uğurcan, 
korona virüsüne karşı 
öncelikle kişisel hijyen 
kurallarına çok dikkat 
edilmesi ve kalabalık 
ortamlarda yakın 
temastan kaçınılması 
gerektiğini söyledi.
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Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Demirbağ, 
sanayi üretimi açısından meslek liselerinin önemsenmesi gerektiğini vurguladı 

Meslek liseleri 
önemsenmeli

1896 yılında temeli atılan Mek-
tebi Sanayii (Konya Sanat Okulu) 
adıyla faaliyete başlayan Konya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Konya’nın köklü meslek lisesi ola-
rak öne çıkıyor. Okul Müdürü Ha-
san Demirbağ, Konya Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi olarak amaç-
larının çağdaş, milli ve manevi de-
ğerlerine bağlı gençler yetiştirmek 
olduğunu ifade etti.

AMAÇ MİLLİ VE MANEVİ 
DEĞERLERİNE BAĞLI GENÇLER 

YETİŞTİRMEK
Konya Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi olarak amaçlarının çağ-
daş, milli ve manevi değerlerine 
bağlı gençler yetiştirmek olduğu-
nu ifade eden Okul Müdürü Ha-
san Demirbağ, “Konya Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi olarak ama-
cımız okulumuzun misyon, vizyon 
ve ilkeleri çerçevesinde çağdaş, 
milli ve manevi değerlerine bağlı 
gençler yetiştirmektir. Okulumuz 
Konya’nın en kalabalık meslek li-
selerinden bir tanesidir. Şuanda 
okulumuzda 185 öğretmen, 40 
personel, bin856 tane de öğrenci ile 
eğitim öğretime devam etmekte-
yiz.  Yaşam boyu eğitim ilkesi doğ-
rultusunda gençlerimizi, mesleki ve 
teknik alanda hem sanayinin ihti-
yacına cevap verebilen, hem de üst 
öğrenime nitelikli bireyler olarak 
hazırlamak hedefimizdir. Nelson 
Mandela’nın bir sözü var; ‘Dünyayı 
değiştirmek için kullanabileceğiniz 
en güçlü silah eğitimdir.’ Bizler de 
bu sözün ışığı altında Konya Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 
eğitim öğretim hayatına dahil ol-
duk. Çağın gerektirdiği teknolojiyi 
bilgiyle harmanlayan özgür, idealist 
bireyler yetiştirmek hem mesleki 
hem de akademik alanda öncü bir 
eğitim kurumu olmak en büyük 
amacımız. Manevi değerlerini bilen 
sağlıklı bilgi ve beceri donanımı-
na sahip yenilikçi özgüven sahibi 
gençler yetiştirebilmek en büyük 
hedefimiz” ifadelerini kullandı.
‘11 ALANDA EĞİTİMLER VERİYORUZ’

Okulun tarihçesi hakkında da 
bilgi veren Okul Müdürü Demir-
bağ, “1896 yılında temeli atılan 
Okulumuz MEKTEBI SANAYİİ 
(Konya Sanat Okulu) adıyla 1901 

yılında iki atölye (demir ve maran-
goz) ve 17 öğrenci ile hizmete gir-
miştir. 1912 yılında döküm, 1915 
yılında kunduracılık, terzilik, fanila 
ve çorapçılık atölyeleri eklenmiş ve 
okulun ödeneği vilayet tarafından 
karşılanmıştır. Okul 1922 yılında 
kapatılmış, fakat çok geçmeden 
hükümet civarında bugünkü il özel 
idarenin bulunduğu yerde tekrar 
açılmıştır. Okul 1927 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlandıktan 
sonra gelişme imkânı bulmuştur. 
1938-1940 yıllarında okul Erkek 
Sanat Enstitüsü haline getirilmiş-
tir. 1951 yılında Motorculuk, 1952 
yılında Elektrik bölümleri açılmıştır. 
Ayrıca Özel ve Akşam Sanat Okul-
ları bölümü de açılmıştır. Okulumuz 
yurt içi ve yurt dışı birçok ünlü kişi 
tarafından ziyaret edilmiş, özellikle 
2. dünya savaşı sırasında bu okul-
larımızın önemine binaen, İsmet 
İNÖNÜ okulumuzu sık sık ziyaret 
etmiştir. Konya ve Türkiye sanayi-
sinde birçok ünlü sanayici yetiştir-
miş ve devletin üst kademelerinde 
bulunan birçok bürokrat okulumuz-
dan mezundur. Okul, 1967-1968 
öğretim yılında bugünkü yeri olan 
Larende caddesinde öğretmen ev-
leri Atatürk stadyumu arkasındaki 
yeni binasına taşınmıştır. 1967-
1968 öğretim yılında, Makine Res-
samlığı ve Elektronik bölümlerine 
de kavuşan Sanat Enstitüsü, 1974 
yılında Endüstri Meslek Lisesi adını 
almıştır. 1975 yılında Harita Ka-
dastro, 1976 yılında Değirmencilik 

bölümleri, 1978 yılında Teknik Lise 
açılmıştır. Fatih Teknik Lise ve En-
düstri Meslek Lisesinin açılmasıyla 
Elektronik, Makine Ressamlığı ve 
Harita Kadastro Bölümleri bu okula 
aktarılmıştır.2005 de Bilişim Ala-
nı, 2007 Biyomedikal Teknolojisi 
Alanı açılmıştır. Giyim Alanı 2010 
de kapanmıştır. Ayrıca 1992 yılın-
da başlayan, Türk Alman Mesleki 
Eğitim Merkezi (TAMEM), Alman-
ya’nın sözleşme süresi bittikten 
sonra Bakanlığımızca ‘İkili Mesleki 
Eğitim Merkezi’ (İMEM) haline dö-
nüştürülmüştür. İMEM bünyesin-
de; Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 
Makine Teknolojisi, Motorlu Araç-
lar Teknolojisi Alanı ile eğitim öğre-
tim vermiştir. Okulumuzda Mesleki 
Açık lise programlarının her alan-
larda açılması sebebiyle ile ayrıca 
ikili mesleki eğitimde öğrenci sayı-
sının düşmesi nedeniyle bu alanlar 
2016 yılında kapatılmıştır. Şu anda 
okulumuzda Anadolu Teknik Lise 
kapsamında; Bilişim Teknolojileri 
Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolo-
jisi Alanı , Makine Teknolojisi Ala-
nı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi 
Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi 
Alanı, Anadolu Meslek Lisesi kap-
samında Mobilya ve İç Mekan Ta-
sarımı Alanı, Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi Alanı, Makine Teknolo-
jisi Alanı, Matbaa Teknolojisi Alanı, 
Metal Teknolojisi Alanı, Metalürji 
Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, 
Biyomedikal Teknolojileri Alanı, 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı, 

Plastik Teknolojisi Alanı, Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Tek-
nolojisi Alanları olmak üzere 11 
Alan mevcuttur. Okulumuzda Mes-
leki Açık lise programı kapsamın-
da Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 
Alanı, Elektrik-Elektronik Teknolo-
jisi Alanı, Makine Teknolojisi Ala-
nı, Metal Teknolojisi Alanı, Bilişim 
Teknolojileri Alanı, Motorlu Araçlar 
Teknolojisi Alanı, Tesisat Tekno-
lojisi ve İklimlendirme Teknolojisi 
Alanları Olmak üzere 7 Alan mev-
cuttur” şeklinde konuştu.
‘MESLEK LİSELERİ ÖNEMSENMELİ’

Türkiye’nin sanayi ülkesi ola-
caksa Meslek Liselerine daha fazla 
önem verilmesi gerektiğine ifade 
eden Demirbağ, şunları kaydetti, 
“Okulumuz atölyelerindeki yeterli 
miktardaki alet, makine ve malze-
melerle öğrencilerimiz, müfredat 
programına uygun olarak eğitim ve 
öğretimi sürdürmektedirler. Öğren-
cilerin becerilerini artırmak amacıy-
la yaptırılan işler, mümkün olduğu 
kadar, çevre ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek günlük kullanılan eşya 
ve aletlerden seçilmekte böylece 
öğrencilerin yaptığı işlerin pazar-
lanması amaçlanmaktadır. Her tür-
lü Bakanlık siparişleri, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşlarında imalat ve 
tamirat işlemleri, bölümlerimizin 
atölyelerinde, öğrencilerimizin de 
katılmalarıyla yapılmaktadır. Oku-
lumuz 2016-2017 Eğitim Öğretim 
Yılında yapılan robot yarışmalarına 
ilk defa katılmış ve bundan sonrada 
katılmaya devam edecektir. Okulu-
muz Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 
Alanı, Metal Teknoloji Alanı, Mat-
baa Teknolojileri Alanı, Plastik Tek-
nolojisi Alanı ve Makine Teknolojisi 
Alanlarında gelen siparişler döner 
sermaye kapsamında yapılarak satı-
şı yapılmaktadır.  Bizler ülke olarak 
sanayi ülkesi olacaksak, sanayide 
bir şey üretim dünyaya kendimizi 
göstereceksek, sanayiyle ilgili alan-
larda olan okullar daha çok ön plan-
da olmalı. Buraların tercih edilmesi 
lazım. İlkokullardan itibaren öğren-
cilerin iyi bir şekilde yönlendirerek, 
mühendis olacak çocuklarımızın bu 
okullara yönlendirmesi sağlanması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Demirbağ
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Kemalettin Nokta’dan Mustafa Arslan’a ziyaret
Karatay Belediyesi Basın ve 

Yayın Müdürü Kemalettin Nokta, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Çeşitli konu-
ların masaya yatırıldığı ziyarette 
konuşan Nokta, basının önemine 
vurgu yaptı. 

Özellikle yerel basının, yerel 
yönetimlerin yaptığı hizmetleri 
kamuoyuna duyurma noktasında 
önemli bir görev ifa ettiklerini be-
lirten Nokta, şunları söyledi, “Biz 
belediyeler olarak Konya’mız için 
hizmet ediyoruz. Birçok alanda 
yaptığımız hizmetlerle şehrimize 
hizmet ediyoruz. Bu anlamda Ka-

ratay Belediyesi olarak güzel işlere 
imza atıyoruz. Yerel basın da bu 
hizmetleri kamuoyuna duyurma 
noktasında önemli bir görev üst-
leniyor. Özelinde Yenigün Gazete-
si’ne bizlere verdiği destekten ve 
gerek özel projelerle gerek haber-
leriyle şehrimize sunduğunuz kat-
kılardan dolayı teşekkür ediyoruz” 
dedi. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Yenigün Gazete-
si yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan da, Karatay Belediyesi’nin 
çalışmalarını yakından takip ettikle-
rini söyledi. Konya’nın belediyecilik 
hizmetlerinde Türkiye’nin öncüsü 
olduğunu ve hep örnek teşkil ettiği-

ni dile getiren Arslan, “Konya, bele-
diyecilik anlamında Türkiye’de hep 
öncü bir şehir oldu. Konya’nın bu 
anlamda özel bir yeri var. Bu özel 
gelenek bugün de devam ediyor. 
Bu durum şehrimizin gelişmesine, 
bir marka şehir haline gelmesine 
büyük katkı sağlıyor. Bunun için 
sizin nezdinizde Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca Bey’e ve tüm 
Karatay personeline çalışmaların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler 
bir nevi kamu görevi yürüten basın 
mensupları olarak, şehrimizin bu 
yükselişine her zaman destek ver-
meye hazırız” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aslım Caddesi girişine 
köprülü kavşak yapılacak

Galericiler Kavşağı’ndaki
yan yol trafiğe kapanacak!

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Aksaray Yolu Aslım Caddesi 
Kavşağı’nda köprülü kavşak yapı-
mı için çalışmaları başlattı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, trafik gü-
venliğini sağlamak amacıyla yap-
tığı köprülü kavşaklara bir yenisini 
daha ekliyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin 
en yoğun kullanılan caddelerinden 
olan Aslım Caddesi’nin Aksaray 
Yolu ile birleştiği noktaya köprü-
lü kavşak yapacaklarını açıkladı. 
Aksaray Yolu üzerinde daha önce 
bulunan dönel kavşak ile Aslım 

Caddesi’ne geçiş verildiğini, an-
cak bölgede yaşanan trafik kazaları 
sonrası dönel kavşağın kapatıldığı-
nı belirten Başkan Altay, yapılacak 
köprülü kavşak ile Aksaray Yolu 
trafiğinin alttan akacağını, üstteki 
kavşak ile hem Aksaray Yolu’ndan 
Aslım Caddesine geçiş verileceğini 
hem de Aslım Caddesi’nden direk 
TÜMOSAN’a geçiş olacağını ifade 
etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Aksaray Yolu Aslım Caddesi Kav-
şağı’na yapılacak köprülü kavşak 
ile ilgili ihale hazırlıklarını sürdürü-
yor. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kanali-
zasyon Master Projesi kapsamında 
Ankara Caddesi’nde yağışlardan 
kaynaklı oluşabilecek taşkınların 
önüne geçmek için amacıyla çalış-
ma gerçekleştirecek. Konuyla ilgili 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 
yapılan yazılı açıklamada, “Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü, hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla kanalizasyon 
şebekesi yenileme çalışmalarını 
sürdürüyor. KOSKİ, Konya Kana-
lizasyon Master Projesi kapsamın-

da kanalizasyon hattı debilerinin 
yağışlı havalarda taşkınlara sebep 
olması nedeniyle Ankara Cad-
desi’nde kanal borusu bağlantısı 
çalışması gerçekleştirecek. Çalış-
malardan kaynaklı trafikte yaşa-
nabilecek olası sorunların önüne 
geçilmesi amacıyla Anakara Cad-
desi gidiş istikametinde Galerici-
ler Altgeçidi yanındaki yan yol, 16 
Mart Pazartesi gününden itibaren 
24 saat çalışma esasına göre 5 gün 
boyunca trafiğe kapalı olacak. Ka-
muoyuna saygıyla duyurulur” de-
nildi. n HABER MERKEZİ

Öz Diyarbakır Gazetesi idarecilerinden İhsan Özdemir ve Diyarbakır Yenigün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Mesut Fiğançiçek, artan maliyetlerden dolayı yerel basının ekonomik açıdan zor bir durumda olduğunu belirttiler 

Basın sektörü zorda!

Öz Diyarbakır Gazetesi idareci-
lerinden İhsan Özdemir ve Diyar-
bakır Yenigün Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Mesut Fiğançiçek, 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret etti. Ziyarette basının sorun-
ları ve çözüm önerileriyle ilgili çeşitli 
konular masaya yatırıldı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, Özdemir 
ve Fiğançiçek’e teşekkür etti. 

DOĞU’DA GAZETECİLİK ZOR 
Ziyarette gazetecilik üzerine 

değerlendirmelerde bulunan Öz 
Diyarbakır Gazetesi idarecilerinden 
İhsan Özdemir, özellikle Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde gazetecilik 
yapmanın oldukça zor olduğuna 
dikkat çekti. “Güneydoğu’da ga-
zetecilik yapmak kelle koltukta 
çalışmaktır” diyen Özdemir, şöyle 
devam etti, “Terör olayları oluyor, 
o tür haberler büyük sıkıntılarla ya-
pılabiliyor. Ne zaman ne olacağı hiç 
belli olmuyor. 

Kamu kurumlarından bilgi al-
mak da oldukça zor. Bir örnek ve-
reyim mesela; Bir ara trafikte ilerli-
yoruz, bir trafik kazası olmuş biz de 
geçerken fotoğrafladık ve devam 
ettik. Bir süre sonra bir baktım po-
lisler önümüzü kesti. Silahlar üze-
rimize doğrultuldu. O fotoğrafı niye 

çektiniz dediler, gazeteciyiz dedik. 
Düşünün böyle bir ortamda gaze-
tecilik yapıyorsunuz. Batı’daki bir 
gazeteciyle Doğu’daki bir gazeteciyi 
kıyasladığınız zaman bu tür birçok 
farklılıkları ve zorlukları var.”

MALİYETLER ARTTI
Son 2 yıldır yaşanan ekonomik 

sıkıntıların basın sektörünü de etki-
lediğini dile getiren Özdemir, “Ka-
lıp, kimyasal fiyatları çok arttı. Diji-
tal ortamdan dolayı abone sayıları 
düştü. İster istemez kısıtlı bir ilan 
potansiyelimiz bulunuyor. Bunların 
hepsi gazeteleri olumsuz etkiliyor. 
İlanlar yereli yeterli kadar beslerse, 
çalışan sayılarımız artar, daha kali-
teli gazetecilik yapılır. Yerel basının 
mutfağına ateş düşmüş durumda” 

dedi. Yerel basının önemine de dik-
kat çeken Özdemir, “Yerel basın bir 
şehrin kalbidir, aynasıdır. Bir şehrin 
yerel basını kuvvetliyse o şehir de 
kuvvetlidir. O şehrin yerel basını 
kuvvetli değilse, demek ki o şehirde 
de hizmet yoktur” şeklinde konuş-
tu. 

DİYARBAKIR HABER 
ÜRETEN BİR ŞEHİR 

Diyarbakır Yenigün Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Mesut Fi-
ğançiçek de, Diyarbakır’ın yaşayan 
bir şehir olduğunu bundan dola-
yı haber sıkıntısı yaşamadıklarını 
söyledi. “Diyarbakır, haber açısın-
dan Türkiye’nin ikinci ilidir” diyen 
Fiğançiçek, “Çünkü yaşayan haber 
üreten bir şehir. Haber konusunda 

hiçbir sıkıntı yok. Sürekli haber üre-
tebiliyorsunuz. Tabi mevcut kon-
jonktürde haber yapma noktasın-
da da bazı sorunlar yaşanıyor. Her 
haberi yapamıyorsunuz. Ülkemiz 
lehine olan bazı şeyleri daha rahat 
konuşma ortamı oluşturarak, Tür-
kiye’nin önünü açacak bir durumu 
yakalayabiliriz. Belirlenen söylem-
lerin dışındaki söylemlerden bah-
sediyorum. Sosyal medyada kendi 
haberinizi paylaştığınız zaman bile 
sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Haber 
değeri olan her şey haberdir ve biz 
de ülkemizin yaşadığı süreci göz 
önüne alarak hassasiyetle haberler 
yapıyoruz. Umarım gelecekte, Tür-
kiye’nin önü daha da açılır. Umarım 
geniş perspektifi yakalarız da ha-
berciler de ülkemiz de rahat eder” 
şeklinde konuştu. 

EKONOMİK SORUNLAR VAR
Basın sektörünün yaşadığı eko-

nomik sorunlara da değinen Fiğan-
çiçek, şu bilgileri verdi, “Ekonomik 
süreç sadece gazetecileri değil tüm 
meslek alanındaki insanları etkiledi. 
Gazetecilik özelinde maliyetlerde 
bir artış aynı zamanda ana geçim 
kaynağımız olan ilanlarda da düşüş-
ler yaşandı. Bu iki durumun ortaya 
çıkardığı tablo bellidir. Gerçekten 1 
yıl önceki maliyetlerle bugünkü ma-
liyetler arasında büyük fark var.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İhsan ÖzdemirMesut Fiğançiçek

Arslan’dan Mert’e hayırlı olsun ziyareti 

Konya Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan, Basın İlan Kurumu (BİK) Bur-
sa Şube Müdürlüğü’nde şef olarak 
görev yaparken Konya BİK Konya 
Şube Müdürü olarak atanan Ümit 
Mert’e “hayırlı olsun” ziyaretinde 
bulundu. 

Mert’i tebrik eden Arslan, gö-
revinde başarılar diledi. Konya 

basının köklü ve sağlam temeller 
üzerine kurulu olduğunu belirten 
Arslan, “Konya’da medya ahlaklı 
ve köklüdür. İşin yönetimi anla-
mında sorunlar yaşanmaz. Konya 
basını olarak sürekli iletişim ha-
lindeyiz. Bu anlamda Konya’da ılı-
man bir iklim hakim. Konya basını, 
habercilik anlamında da oldukça 
kalitelidir. Geleneklerimiz ve özü-

müz bizler için önemli. Bu durum-
da Konya’nın habercilik anlayışına 
doğrudan yansıyor. Bu vesileyle 
Konya, basın sektörü sizleri mem-
nun edecektir diye düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren BİK Konya Şube 
Müdürü Ümit Mert de, İstanbul 
ve Bursa’da görev yapmanın ar-

dından Konya’ya görevlendiril-
diğini hatırlattı. Konya’ya yaban-
cı olmadığını dile getiren Mert, 
“Konya zaten sevdiğimiz bir şehir. 
Yaşanan gelişmeleri takip ettiği-
miz bir şehir. İnşallah hep birlikte 
Konya’ya hizmet edeceğiz” dedi. 
İkili’nin görüşmesi, basın sektörü 
üzerine yapılan fikir alışverişleriyle 
sona erdi. n FAHRİ ALTINOK
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Karatay Belediyesi, birçok faaliyetini iptal etti!
Karatay Belediyesi, koronavirüs 

önlemleri dolayısıyla ilçedeki bütün 
Emekli Konakları, Spor Okulları, 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merke-
zi ve Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’ndeki faaliyetlerini geçici 
süreyle erteledi. Yine Karatay Be-
lediyesi tarafından organize edilen 
konferans, seminer, kültür-sanat 
gibi tüm programlara da koronavi-
rüs tehdidine karşı 3 hafta süreyle 
tedbir amaçlı olarak ara verildi. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
salgın hastalıkların önlenmesi ve 
vatandaşların sağlığının korunması 
amacıyla böyle bir karar aldıklarına 
vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızın 
sağlığı her şeyden önemli. İnşallah 
bu olumsuzluğu da en az etkiyle 
devletimiz ve milletimizin gayret-
leriyle hep birlikte aşacağız” dedi. 

Salgın hastalıkların önüne 

geçmek amacıyla çalışmalarına 
aralıksız bir şekilde devam ettik-
lerini söyleyen Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca; “Bilindiği gibi 
neredeyse tüm dünya genelinde 
koronavirüs nedeniyle önemli bir 
mücadelenin yanında yeni birçok 
tedbirin alınması söz konusu. Ka-
ratay Belediyesi olarak bizler de 
okullarımızda, kamusal alanlarda, 
sosyal alanlarda ve vatandaşlarımı-
zın sık kullandığı ortak mekanların 
dezenfekte edilmesi konusunda 
gayretli bir çalışma içerisindeyiz.” 
dedi. 

KÜLTÜR-SANAT 
PROGRAMLARI ERTELENDİ
Koronavirüs salgınına karşı bir 

takım önlemler aldıklarını belirten 
Başkan Hasan Kılca bu kapsamda 
geçici süreyle kültür-sanat etkin-
liklerinin durdurulduğunu ve va-

tandaşların yoğun olarak kullandı-
ğı sosyal mekanların geçici olarak 
kapatıldığını açıkladı. Başkan Kılca 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Koro-
navirüs ve diğer salgın hastalıkları-
nın yayılmasının önüne geçilmesi, 
vatandaşlarımızın sağlığının korun-
masına katkı sağlaması adına Kara-

tay Belediyesi olarak hizmet verdi-
ğimiz ve yoğunlukla kullanılan tüm 
Emekli Konaklarımız, Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezimiz, Spor 
Okullarımız, Celalettin Karatay 
Gençlik Merkezimizdeki hizmet ve 
faaliyetlerimize geçici süreyle ara 
veriyoruz. Yine belediyemiz tara-
fından organize edilen konferans, 

seminer, kültür-sanat gibi tüm 
programlara da koronavirüs teh-
didine karşı 3 hafta süreyle tedbir 
amaçlı olarak ara verme kararı al-
dık. Hepimizin hem bu virüse hem 
de diğer salgın hastalıklara neden 
olabilen virüslere karşı ciddi ön-
lemler alması gerekiyor. Bizim için 
hemşehrilerimizin sağlığı her şey-

den önemli Karatay Belediyesi ola-
rak üzerimize düşen ne varsa hem-
şehrilerimizin sağlığı için yapmaya 
devam edeceğiz. Bizler ilçemizin ve 
Konyamızın hijyeni için her türlü 
tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de 
kişisel hijyen konusunda önlemleri 
alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde 
atlatacağımızı düşünüyorum.” 

Tedbir alınan mekanlar ve ge-
çici süreyle ertelenen programlar 
şöyle: Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi, Karatay Belediyesi Spor 
Okulları, Celalettin Karatay Gençlik 
Merkezi, Emekli Konakları, Mutlu 
Aile Okulu Seminerleri, Karatay’ın 
Seyir Defteri Gezi Programları, 
Çanakkale Tiyatro ve Konser Prog-
ramları, Karatay Kent Konseyi Eği-
tim Programları, Millet Kütüphane-
si Gezi Programı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi’nde
koronavirüs seferberliği

Beyşehir’de koronavirüs 
toplantısı yapıldı

Seydişehir Belediyesi salgın 
hastalıklar ve bakterilere karşı yap-
mış olduğu ve hijyen çalışmalarını 
koronavirüs kapsamında yoğun-
laştırdı. Vatandaşların yoğun ola-
rak kullandığı Pazaryerleri, İbadet-
haneler, Belediye Hizmet Binası, 
Düğün Salonu, Seydi Şifa Termal 
Sosyal Tesisleri, Milli İrade Meyda-
nı, ATM’ler Çocuk Oyun Grupları-
nın bulunduğu alanlar dezenfekte 
ediliyor. 

Belediye olarak yıllardır temiz-
lik ve hijyene önem verdiklerini 
kaydeden Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Koronavirüsü 
nedeniyle seferberlik başlattıkla-
rını,  Hemşehrilerinin de dikkatli 
olmasını istedi. Seydişehir Beledi-
yesine bağlı Fen İşleri ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğüne  bağlı 
Temizlik İşleri ekipleri toplu kulla-
nım alanlarını  koronavirüse karşı 
ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Dünya gündemine yer alan 
Koronavirüs salgınının Türkiye’nin 
alınan önlemler kapsamında  kont-
rol altında tutulduğunu kaydeden 
Başkan Tutal; Belediye olarak biz 
Koronavirüsü salgını yaşanmadan 
öncede hijyen ve temizlik nokta-
sında titiz davranıyor , toplu kulla-
nım alanlarımızı belirli periyodlarla 
dezenfekte ediyorduk. Bundan 

sonrada bu tedbirler çerçevesinde 
üstümüze düşeni yaparak ilçemiz-
de bulunan risk barındıran alanları 
ilaçlamaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal; temizlik, çalışmalarımızda bak-
teri, virüs ve mikropları neredeyse 
tamamen yok eden ve üremelerini 
durduran temizlik maddeleri kulla-
nıyoruz.

Hemşehrilerimizin sağlıklı, 
rahat ve huzur içinde yaşamlarını 
devam ettirmeleri adına ekiple-
rimiz bu çalışmalarını belirli bir 
plan dahilinde hız kesmeden ara 
vermeden devam ettirecek” diye 
konuştu. 

Başkan Tutal;” Temizlik İşleri 
ekiplerimiz her ay ilçe genelindeki 
çöp bidonları ve konteynırları, her 
hafta ise   pazar yerlerini ve temiz-
lik gerektiren çöp toplama araçla-
rımızı dezenfekte ediyorlar. Ayrıca 
havaların ısınması ile başlayan 
lavra ve zararlı böceklerle ile mü-
cadelede ise çalışmalarımız baş-
ladı. Hemşehrilerimizin de hijyen 
kurallarına daha çok dikkat ederek 
topyekun seferberliğe dönüşen bu 
konuya katkılarını bekliyoruz. Pa-
nik yok, birlikte el ele mücadele 
ederek bu sorunu da gidereceğiz 
inşallah” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde kaymakam-
lık tarafından koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınına karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. 
Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya 
çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı 
saran Koronavirüs hastalığı mü-
nasebeti ile Beyşehir Öğretmenevi 
toplantı salonunda, salgına ilişkin 
son gelişmeler ve alınacak tedbir-
ler konuşuldu. Öğretmenevi top-
lantı salonunda yapılan toplantıya, 

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Beyşehir Belediye Başkanımız Adil 
Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı 
Yasin Kurt, İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Erdem, ilçe Sağlık Müdürü 
Dr. Mehmet Kendir, Hastane Baş-
hekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu 
İlçe milli Eğitim Müdürü Musa Ko-
nuk, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Birim 
Müdürleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Konya genelinde 
bulunan otobüs, tramvayla birlikte taksi ve dolmuşlarda da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor  

Konya’da, hijyen ve 
dezenfekte seferberliği

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sü-
rede tüm dünyaya yayılan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
karşı Konya alarma geçmiş durum-
da. Vatandaşların ortak kullanım 
alanlarında dezenfekte çalışmaları 
devam ediyor. Bu kapsamda Kon-
ya genelinde bulunan toplu taşıma 
araçları Konya Büyükşehir Belediye-
si ekipleri tarafından dezenfekte edi-
liyor. Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası, Konya 
Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Es-
naf Odası da Konya genelinde bulu-
nan taksiler ve dolmuşlarda dezen-
fekte çalışmaları yürütüyor.

TAKSİLER, DEZENFEKTE EDİLİYOR
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Konya Şoför, Nakliyeci ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Ahmet Şen, tüm dünyada etkisini 
artıran koronavirüse karşı tedbirleri-
ni aldıklarını belirtti. Şen açıklama-
sında, “Son zamanlarda dünyanın 
bir çok ülkesinde görülen korona 
virüs vakası maalesef ülkemizde 
de tespit edildi. Ancak yurt gene-
linde devletimiz tarafından gerekli 
önlemlerin alındığını düşünüyoruz. 
Bizler Şoförler Odası olarak Kon-
ya’da hem vatandaşlarımızın hem 
taksicilerin sağlığı açısından tedbir 
amaçlı duraklarımızda ve taksileri-
mizde dezenfekte işlemine başlamış 
bulunmaktayız. 

Dezenfekte işlemi Sağlık Ba-
kanlığı’ndan lisanslı firma tarafın-
dan yapılmaktadır. İnşallah en kısa 
sürede şehrimizdeki tüm taksilerin 
dezenfekte işlemi tamamlanmış 
olacak. Umut ediyoruz ki ülkemiz 
bu sorunu da paniğe kapılmadan 
sağduyulu şekilde atlatacaktır. Bu 
konuda bilgi kirliliğine sebep olan 
yorumlara itibar etmeden devletin 
sağlık kuruluşlarının öneri ve uyarı-
larına göre hareket etmek en doğru 
davranış olacaktır. Bizler ‘Temizlik 

imandandır’ diyen bir peygambe-
rin ümmetiyiz. İnşallah bu şekilde 
detaylı temizlik yapmak alışkanlık 
haline gelir. Gerek alınan teknik 
tedbirler gerekse sağ duyulu davra-
narak bu virüs illetinden kurtulaca-
ğız” ifadelerini kullandı.  Tedbir için 
gerekli malzemelerin satışında fahiş 
fiyat uygulayan, fırsatçılık yapan, 
merdiven altı üretim yapan, bel-
gesiz ilaçlama yapan kişilere itibar 
edilmemesi gerektiğini de hatırla-
tan Şen, “Vatandaşlarımızın da bu 
konuda duyarlı olmalarını gördükle-
ri aksaklıkları ticaret il müdürlükle-
rine Esnaf Odaları birliklerine ihbar 

etmeleri rica ediyoruz” dedi.
‘DOLMUŞLAR 

DEZENFEKTE EDİLİYOR’
Konya Minibüsçüler ve Umum 

Servis Araçları Esnaf Odası tarafın-
dan yeni koronavirüs (Kovid-19)’e 
karşı Konya merkezinde hizmet 
veren ulaşım araçlarında dezenfek-
te çalışmaları başlatıldı. KONESOB 
ve Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak, her gün bin-
lerce kişinin kullandığı minibüslerde 
dezenfekte çalışmalarına hız verdik-
lerini belirterek, “Konyalı vatandaş-
larımızın ulaşım amaçlı kullandıkları 

minibüslerimizde koronavirüs ile 
ilgili tedbir ve önleyici eylem planını 
uygulamaya başladık. Bu bağlamda 
minibüslerimizde dezenfeksiyon iş-
lemleri yapılarak her türlü virüsten 
vatandaşlarımızı korumaya çalışıyo-
ruz. Şu an toplu taşıma araçlarımız 
olan minibüs, okul servis araçları ve 
taksilerde çalışmalarımızı yürüterek 
virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz” 
dedi. Başkan Karabacak kişisel hij-
yene her zamankinden daha çok 
dikkat edilmesini de vurgulayarak, 
vatandaşların resmi kurumların 
açıklamalarına itibar etmelerini, ku-
laktan dolma bilgilerle hareket et-
memelerini önerdi. 

CAMİLER DEZENFEKTE EDİLİYOR
Öte yandan Büyükşehir Bele-

diyesi ve ilçe belediyeleri yoğunlu-
ğun çok olduğu Sultan Selim Cami, 
Kapu Cami, Aziziye Cami, Şerafettin 
Cami, İplikçi Cami, Alaaddin Cami, 
Hacıveyiszade Cami, Otogar Zeki 
Altındağ Cami başta olmak üzere il 
genelinde ve ilçe merkezlerinde bu-
lunan camilerde Koronavirüs’e karşı 
dezenfeksiyon çalışmalarına aralık-
sız devam ediyor.

DEVLET TİYATROSU DA 
DEZENFEKTE EDİLDİ 

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), 
bütün dünyayı etkisi altına alan ve 
Türkiye’de görülen coronavirüse 
karşı önlemlerini aldı. Konu ile il-
gili açıklama yapan KDT Müdürü 
Doğan Doğru, “Çin’de ortaya çıkan 
ve kısa sürede tüm dünyayı saran 
coronavirüsüne karşı Konya Devlet 
Tiyatrosu Müdürlüğü olarak, halkın 
toplu katılım gösterdiği tiyatro bina-
mızda gerekli sağlık önlemleri alın-
mış, personelimiz tarafından özel 
kıyafetler ile dezenfeksiyon çalışma-
ları yapılmıştır” dedi. Coronavirüs 
salgını nedeniyle tiyatro gösterileri 
de bir süre ertelendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Kılca
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Karapınar ilçesinde, 62 yaşında-
ki emekli vatandaş, lise eğitimini ta-
mamlayarak diplomasını aldı. Kentte 
yaşayan Hayrettin Erbaş, Açıköğretim 
Lisesi’nden mezun olma başarısını 
göstererek, diplomasını Karapınar Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydın-
belge’den aldı.  Erbaş, ilçede uzun yıllar 
esnaflık ve muhtarlık yaptığı belirterek, 
emekli olmasının ardından okumaya 
karar verdiğini dile getirdi. Hayalleri-
nin bir bölümünü gerçekleştirdiğini 
belirten Erbaş, üniversiteden de me-
zun olmak istediğini anlatarak, şunları 
kaydetti: “İlkokulu bitirdikten sonra 
çok istememe rağmen okuyamadım. 

Ömrüm boyunca okuma isteğim hiç 
bitmedi. Esnaflık yaparken çok sayı-
da kitap okudum. Çocuklarımın hepsi 
üniversiteyi bitirdi. 2014’te açık liseye 
başvurdum. Bir öğrenci gibi planlı bir 
şekilde çalıştım ve sınavlarda başarılı 
oldum. Okumanın gerçekten yaşı yok, 
insan istedikten ve gayret ettikten 
sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. 
İnşallah üniversite sınavlarına da katıl-
mak istiyorum. Şimdiki nesil çok şanslı, 
her şey var. Eğitimin ve okulun değe-
rini bilsinler. Bizim zamanımızda çalış-
mak öncelikliydi çünkü hayat şartları 
onu gerektiriyordu. En büyük amacım 
üniversite eğitim almak.” n AA

KOSKİ, yeni binasında 
hizmet verecek

Seydişehir KOMEK 
kursiyerlerinden kan bağışı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü geçi-
ci olarak kullanılacak yeni binaya 
taşınıyor. 16 Mart Pazartesi günü 
itibariyle KOSKİ müşterileri, vezne 
işlemlerini yeni binada yapabile-
cek. Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut 
binanın yıkılıp yerine yenisinin ya-
pılacağı süre içerisinde geçici kul-
lanılacak olan hizmet merkezini 
belirledi. KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü, ilk olarak Abone İşleri Daire-
si Başkanlığı bünyesinde hizmet 

veren Müşteri Hizmetleri, Vezne 
ve Abone Servisi’ni Hacıveyisza-
de Camii’nin karşısında bulunan 
Mehmet Katırcı İş Merkezi’ne ta-
şıyacak.

16 Mart Pazartesi günü itiba-
riyle geçici olarak kullanılacak yeni 
hizmet binasında KOSKİ müşte-
rilerinin işlemlerini yapacak olan 
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, va-
tandaşların herhangi bir olumsuz-
lukla karşılaşmaması için her türlü 
önlemi alacak.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde, KOMEK 
kursiyerleri kan bağışında bu-
lundu. KOMEK Seydişehir Kurs 
Merkezi’ndeki programa katılan 
kursiyerler, Türk Kızılay’a kan ba-
ğışı yaptı.  Seydişehir Kaymakamı 

Aydın Erdoğan, Türk Kızılay Konya 
Kan Bağış Merkezi tarafından KO-
MEK kursiyerlerine ve vatandaşla-
ra yönelik düzenlenen kan bağışı 
etkinliğini ziyaret ederek, bağışçı-
ları kutladı. n AA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 
Vali Toprak  yayımladığı mesajında, hekimliğin onurlu bir meslek olduğuna dikkat çekti 

Vali Toprak: Hekimlik 
onurlu bir meslektir

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 
bir mesaj yayımladı. Vali  Toprak ya-
yımladığı mesajında, insan sağlığını 
ve hayat hakkını koruyan, hekimlerin 
ve tüm sağlık personelinin 14 Mart 
Tıp Bayramı kutlayarak, “Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın “halk içinde mute-
ber bir nesne yok devlet gibi, olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...” 
sözüyle, veciz bir şekilde vurguladığı 
gibi sağlık; insanoğlunun sahip oldu-
ğu en değerli zenginliklerin başında 
gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde 
ulaşılan nokta Ülkelerin gelişmişlik 
düzeyinin en temel göstergelerinden 
biridir. İnsan sağlığının korunması, 
mevcut sağlık sorunlarının giderilme-
si tüm insanlığın ve toplumun önemli 
hedeflerindendir.  Bu nedenle dev-
letler; vatandaşlarına sağlıklı yaşam 
imkânı sağlamayı, hızlı ve kaliteli bir 
sağlık hizmeti sunmayı en öncelikli 
alanlardan biri olarak görmektedir. 
Devletimiz de her geçen gün sağlık 
sektöründe önemli reform ve yatı-
rımları hayata geçirmekte, vatandaş-
larımızın sağlık hizmetlerinden en 

üst düzeyde faydalanması 
için çaba göstermektedir.  
Modern zamanın şartlarına 
uygun olarak dizayn edilmiş 
hastaneler, son teknolojiyi 
yansıtan tıbbi cihazlar, nite-
likli personel ve insan odaklı 
hizmet anlayışı ile birlikte 
sağlık hizmetlerinin en üst 
seviyeye çıkartılmış olması 
bunu ispat eder niteliktedir. 
Bugün sosyal devlet anlayışı 
çerçevesinde, Ülkemizin her 
köşesinde olduğu gibi İlimiz-
de de vatandaşlarımızın daha 
iyi sağlık hizmeti alabilmesi 
ve sağlık personelimizin daha 
iyi imkânlarla çalışabilmesi 
için yatırımlar hızla sürmektedir. El-
bette sağlık hizmetlerinin etkin bir 
şekilde sunulmasında bu tür tesisle-
rin varlığı büyük önem taşısa da asıl 
başarıyı getiren ve övgüyü hak eden 
sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı 
ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz 
demeden çalışarak üstlendikleri göre-
vi hakkıyla yerine getirme çabalarıdır” 
diye belirtti.

‘HEKİMLİK ONURLU BİR MESLEKTİR’
Hekimliğin onurlu bir meslek ol-

duğuna dikkat çeken Toprak, “Hekim-
ler, insan hayatında sağlığın önemiyle 
birlikte her dönemde öne çıkmış, he-
kimlik her zaman kutsal, saygın ve 
onurlu bir meslek olarak görülmüştür. 
Bugün de bu kutsal görevi icra eden 
hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız 
emekleri, bilgi ve becerileriyle toplum 
sağlığını tehdit eden risklere karşı 

toplumun bilgilendirilme-
sinde, koruyucu önlemler ile 
vatandaşlarımızın sağlığının 
korunmasında ve gerektiğin-
de kaybedilen sağlıklarının 
yeniden kazanılmasında baş-
rol oynamaktadır.  Çok zor ve 
uzun bir eğitim sürecinden 
geçerek, büyük özverilerle ça-
lışan hekimlerimizin sorum-
luluklarının ağır olduğunu bi-
liyoruz. Sağlık çalışanlarımız, 
yüreklerindeki insan sevgisi 
ile böylesine meşakkatli bir 
mesleği azimle ve fedakârca 
yerine getirmektedirler. Bu 
sebeple emeklerinin değerini 
ölçmenin de mümkün olma-

dığını ifade etmek istiyorum. Bu duy-
gu ve düşüncelerle; mesai mefhumu 
gözetmeksizin mesleklerini icra eden 
başta İlimizde görev yapanlar olmak 
üzere, hekimlerimizin ve tüm sağlık 
çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayra-
mı’nı kutluyor, başarılarının artarak 
devamını diliyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum” ifadelerini kulandı.
n HABER MERKEZİ

Emekli vatandaş 62 yaşında lise diploması aldı

Cüneyit Orhan Toprak
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Çocuklara tiyatroyla
afet bilinci aşılandı

Huğlu ve Üzümlü ‘de bulu-
nan 4-6 yaş grubu öğrenciye ti-
yatro oyunuyla Afet bilinci verildi 
Beyşehir Müftülüğü ve Beyşehir 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile Üzümlü ve Huğlu’da bulunan 
4-6 yaş Kur’an Kursu ve İlkokul 
öğrencilerine; Selçuk Üniversitesi 
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım 

ve Afet Yönetimi Bölümü Öğren-
cilerinin kurmuş olduğu, Beyşehir 
Arama Kurtarma Öğrenci Toplu-
luğu ile Konya İl Afet Acil Durum 
Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması 
neticesinde afet farkındalık eğitim-
leri kapsamında hazırlanan ‘Kırmızı 
Taçlı Kız Afetleri Öğreniyor’ tiyatro 
oyunu ile öğrencilere afet bilinci 
eğitimi verildi.  n HABER MERKEZİ

Özel bir hastanede çalışan Münevver Şahin (30) boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma 
kararı olan eşi tarafından çalıştığı hastanedeki odasında başından silahla vurularak öldürüldü

Eşini çalıştığı özel
hastanede öldürdü

Konya’da bir kişi, boşanma aşa-
masındaki uzaklaştırma kararı olan 
eşini çalıştığı hastanede vurarak öl-
dürüldü. Şüpheli koca polis ekipleri 
tarafından yakalandı. Olay, sabah 
saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi 
Ferhuniye Mahallesi Hastane Cad-
desi üzerinde bulunan özel bir has-
tanede meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, özel has-
tanenin fatura servisinde çalışan 
Münevver Şahin (30), hastaneye 
gelen boşanma aşamasında olduğu 
güvenlik görevlisi kocası Bayram Ş. 
(37) ile tartışmaya başladı. Tartışma 
sırasında Bayram Ş. eşi Münevver 
Şahin’i yanında bulunan taban-
cayla kafasından vurarak odadan 

çıktı. Yaralanan kadın, silah sesle-
rini duyan hastane çalışanlarının 
müdahalesiyle hemen tedavi altına 
alındı. Hastanede yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen Münevver Şahin 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Olay yerinden kaçmaya çalışan koca 
Bayram Ş. ise silah seslerini duyan 
hastane yakınında bulunan polis 
ekipleri tarafından yakalandı. Gö-
zaltına alınan şüpheli koca, ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürüldü. 
Boşanma aşamasındaki kocası ta-
rafından vurularak öldürülen Mü-
nevver Şahin’in eşinden ayrı olarak 
yaşadığı ve kocasına karşı bir süre 
önce alınan koruma kararı olduğu 
öğrenildi. n İHA

Afgan şahıs ‘Buraya koronavirüsü mü getiriyorsunuz’ diye bıçaklandı

Beyşehir ilçesinde, olta ile ba-
lık avı yapan Afgan uyruklu şahıs, 
iddiaya göre, “Siz buraya korona 
virüsü mü getiriyorsunuz?” diye-
rek yanına yaklaşan bir kişi tara-
fından bıçaklandı. Olay, Köprübaşı 
mevkisinde göl kıyısında meydana 
geldi. Arkadaşı ile birlikte gölde ol-
tayla balık avlamak isteyen Afgan 
uyruklu soy ismi öğrenilemeyen 

Habibullah’ın yanına yaklaşan bir 
kişi iddiaya göre, “Siz buraya koro-
na virüsü mü getiriyorsunuz” di-
yerek tartışmaya başladıktan son-
ra bıçaklı saldırıda bulundu. Afgan 
uyruklu şahıs, sol kolundan iki, sol 
koltuk altından bir olmak üzere 
vücuduna üç bıçak darbesi alarak 
yaralandı. İhbar üzerine polis ve 
sağlık ekipleri olay yerine intikal 

etti. Yaralı şahıs, ambulansla kal-
dırıldığı Beyşehir Devlet Hastane-
sinde yapılan ilk müdahalenin ar-
dından hayati tehlikesi bulunması 
sebebiyle Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine sevk edildi.
‘SİZ BURAYA KORONA VİRÜSÜ MÜ 
GETİRİYORSUNUZ?’ DİYE GELDİ

Polis, psikolojik rahatsızlığı 
bulunduğu öne sürülen şüpheli 

U.G.’yi gözaltına aldı. Olaya tanık 
olduğu belirtilen Afgan uyruklu bir 
kişi de ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürülürken, “Siz bu-
raya korona virüsü mü getiriyor-
sunuz?” diye yanlarına yaklaşan 
tanımadıkları kişinin arkadaşını 
bıçakladığı yönünde bilgi verdiği 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. n İHA

Otomobiller kafa kafaya
çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Minibüs TIR’a arkadan 
çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray-Adana Karayolu Hamidiye 
Alaca Kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, tali yoldan 
ana yola çıkmak isteyen Ali İhsan 
A. (18) idaresindeki 07 FK 797 
plakalı otomobil, ana yoldan gelen 
yabancı uyruklu Ali A. (31) yöne-
timindeki 06 H 0545 plakalı oto-
mobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler 
ve araçlarda yolcu olarak bulanan 
Ayşe A. (47) ile Ahmet H. (26) ya-
ralandı. Çevredeki vatandaşlar du-

rumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen 112 Acil Yardım 
ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde gerçekleştirirken polis 
ekipleri de yolda güvenlik önlemi 
alarak inceleme başlattı. Yaralılar 
yapılan ilk müdahalelerinin ardın-
dan ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırıldı. Burada ya-
pılan tedavileri sonucu yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğ-
renilirken kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde minibüsün TIR’a 
arkadan çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Ada-
na Konya karayolu üzeri Çakmak 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 
Mahmut N. idaresindeki 03 BF 821 
plakalı minibüs, seyir halindeki M.K. 
yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı 
TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle dorseye sıkışan minibüs, 
tırın arkasında 200 metre sürük-
lendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine jandarma, polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde 
sıkışan yaralılar ise ekiplerin uzun 
uğraşı sonucu sıkıştığı yerden kurta-
rıldı. Kazada otomobilde yolcu olarak 
bulunan Sabah Şuayip olay yerinde 
hayatını kaybederken, minibüs sü-
rücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı. İlk 
müdahalesi olay yerine gelen sağlık 
ekipleri tarafından yapılan yaralılar 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Hayatını 
kaybeden Sabah Şuayip’in cenazesi 
Ereğli Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Öğrenciler otogara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında gerçekleş-
tirilen korona virüs değerlendirme 
toplantısı sonrasında üniversitele-
rin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle 
üniversite şehri Konya’dan memle-
ketlerine gitmek isteyen üniversite 
öğrencileri otogara akın etti.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-
rahim Kalın’ın Korona Virüs ted-
birleri kapsamında üniversitelerin, 
16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta 
süreyle tatil edileceğini açıklaması-
nın ardından Konya’da üniversite 
öğrencileri bilet alıp memleketleri-
ne dönmek için otobüs yazıhaneleri 
önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Tüm Türkiye’de Korona Virüs 
tedbirleri kapsamında üniversitele-
rin 3 hafta tatil edilmesinin ardın-

dan Konya’da çok sayıda öğrenci, 
otobüs firmalarının yazıhanelerine 
akın etti. 

Kısa sürede biletler tükenirken, 
bazı öğrenciler memleketlerine git-

mek için bilet bulamadı.  
Öte yandan Konya Otogar’ı ve 

Konya Tren Garı’ndaki yoğunluğun 
önümüzdeki haftalarda da sürmesi 
bekleniliyor.

‘TALEPLERE GÖRE SEFER AÇMAYI 
PLANLIYORUZ’

Otobüs firması yetkilisi Musta-
fa Gümüş, “Öğrencilerin tatilinden 
dolayı beklediğimizin üzerinde bir 
talep var. Talebe karşılık vermek 
adına ekip arkadaşlarımız çalışmak-
ta. Elimizdeki mevcut çalışan araç-
larımızın haricinde sezonluk bek-
lemekte olan araçlarımızı da gelen 
taleplere göre sefere açmayı plan-
lıyoruz” şeklinde konuştu. Otogara 
bilet almak için geç gelen öğrenciler 
de bilet bulamadıklarını ve internet 
sitelerinin ise kilitlendiğini belirtir-
ken, otobüs firmalarının taleplere 
karşılık vermek için ek seferler dü-
zenleyeceği öğrenildi. Yoğunluğun 
önümüzdeki günlerde de devam et-
mesi bekleniyor. n HABER MERKEZİ

Koronavirüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üye-
si Doğaç Uğurcan, korona virüsüne 
karşı öncelikle kişisel hijyen kuralla-
rına çok dikkat edilmesi ve kalabalık 
ortamlarda yakın temastan kaçınıl-
ması gerektiğini söyledi. Medicana 
Konya Hastanesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, ko-
rona virüsüyle ilgili dikkat edilmesi 
gereken konularda bilgiler verdi. Dr. 
Öğr. Üyesi Uğurcan, bu hastalığın 
nasıl bulaştığını iyi bilmemiz gerek-
tiğini vurgulayarak, “Yakın temas 
ve damlacık yoluyla bulaşması bizim 
için önemli. Damlacık yolu dediğimiz 
de özellikle hapşırma, tıksırma ve 
öksürük yoluyla bulaşma söz konusu 
olabiliyor. Ayrıca 1 metreden fazla 
yakın temas bizim için risk oluştu-
ruyor. Özellikle kalabalık ortamlarda 
yakın temas içerisinde bulunmak, 

kalabalık okullar, hastaneler ve alış-
veriş merkezi gibi ortamlarda biraz 
daha dikkat edilmesi gereken riskli 
grupları oluşturuyor. Dolayısıyla bi-
zim bu konuda öncelikle kişisel hij-
yen kurallarına çok dikkat etmemiz 
gerekiyor. Bir metreden yakın çok 
fazla temasta bulunmamak, kucak-
laşma, öpmek, el sıkışmak bunlar 
riskli davranış olabilir” olduğunu 
anlattı.
‘SU VE SABUNLA MUTLAKA ELİNİZİ 

20 SANİYE YIKANMALI’
Özellikle el yıkamaya çok dikkat 

edilmesi gerektiğini belirten Yardım-
cı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, 
“Dışarıya çıkıyorsanız, toplu taşıma 
araçlarını kullanıyorsanız, ya da has-
tanede, okulda, adliyede, kalabalık 
yerlerde, devlet daireleri olabilir bu-
ralarda çalışıyorsanız sürekli olarak 
ellerinizi yıkamakta fayda var. Çün-
kü bu mikroorganizmalar çevrede 

uzunca bir süre 1-2 saat canlı kala-
biliyor. Dolayısıyla bir başkasından 
bulaşan bir mikrop o yüzeye dokun-
duğunuzda eliniz yoluyla size geçe-
biliyor. Bunun önüne geçebilmek 
için ise mutlaka el yıkama kuralları-
na dikkat etmemiz gerekiyor. En az 
20 saniye, mutlaka parmak aralarını, 
el bilekleriniz dahil olacak şekilde su 
ve sabun kullanmak yeterli. Hani bir 
el dezenfektanınız olmayabilir ama 
su ve sabunla mutlaka 20 saniye 
elinizi yıkamanız gerekiyor. Ortak 
kullanım alanlarındaki cansız yüzey-
ler, işte bu masa olur, kapı kolu olur, 
buralara dokunduktan sonra elleri 
yıkamakta fayda var. Tuvaletlerden 
önce ve sonra mutlaka el yıkanması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘GEREKSİZ TELAŞ E
NDİŞEYE KAPILMAYIN’

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, 
şuan ülkemizde kanıtlanan olgu dı-

şında henüz bildirilmiş bir olgu söz 
konusu olmadığını belirterek, “Dola-
yısıyla çok kalabalık yerlerde yaşamı-
yorsanız, evinizde veya açık havada 
dolaşıyorsanız, normal bir cerrahi 
maske dediğimiz düz maskeler kul-
lanılabilir veya kullanılmayabilir bu 
size kalmış bir şey. 

Korona virüsü ülkemizde şuan 
salgın düzeyinde olmadığı için ka-
nıtlanan olgular olmadığı için bu 
tarz önlemler almak çok da gerekli 
olmayabilir. Tabii mutlaka öksürür-
ken, hapşırırken elinizle yüzünüzü 
kapatmak, ağzımızı, burnumuzu ka-
patmak, bir mendil kullanmak bence 
çok daha faydalı. En ufak bir ateşiniz 
yükseldiğinde, boğazınız ağrıdığında 
eğer riskli bir temas öykünüz yoksa, 
ben acaba korona virüsü mü oldum 
gibi gereksiz telaş endişeye kapılma-
nın da çok bir faydası yok” diye ko-
nuştu. n İHA

Denetim ekipleri 
fırsatçılara gözaçtırmıyor

Yunak’ta koronavirüs 
konulu toplantı yapıldı

Konya Ticaret İl Müdürlüğü 
organizesindeki ekipler, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
gıda, kolonya ve dezenfektan fi-
yatlarındaki fahiş fiyat artışlarına 
yönelik iş yerlerinde denetim yaptı. 
Virüsün Türkiye’ye de sıçraması-
nın ardından özellikle talebin arttığı 
dezenfektan ile kolonya gibi ürün-
leri stoklayan ve fahiş fiyat artışına 
giden fırsatçılara göz açtırmamak 
amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yet-
kilileri denetimleri sıklaştırdı. Virüs 
nedeniyle bazı ürünlerde haksız 
fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 
ilişkin şikayetler üzerine, Ticaret 
İl Müdürlüğü ile zabıta ve maliye 
personelinden oluşan 5 ayrı ekip, 
kentte iş yerlerinde fiyat denetimi 

gerçekleştirdi. İş yerlerinde fiyat 
etiketleri, son kullanma tarihleri ve 
ürün fiyatlarındaki değişikler kont-
rol edildi. Bir eczanede maskenin, 
girdi fiyatının yaklaşık 5 katına 
satıldığı belirlendi. Denetimlerde 
gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hij-
yen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla 
ilgili fiyat artışı ve stokçuluk yap-
mak suretiyle haksız kazanç elde 
ettiği belirlenen firmalar, Ticaret 
Bakanlığına bildirildi. Öte yandan, 
bir süpermarkette yapılan dene-
timde, vatandaşların makarna ve 
bakliyat ürünlerinin yanı sıra ko-
lonya ile dezenfekte malzemeleri-
ne yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
n AA

Yunak ilçesinde, Kaymakam 
Erdem Akbulut başkanlığında yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) konulu 
toplantı düzenlendi. Toplantıda, 
Çin’de ortaya çıkan ve birçok ül-
keyi etkileyen Kovid-19 salgınına 
karşı alınacak tedbirler ele alındı. 
Küresel bir salgın haline gelen Ko-
vid-19’a karşı yapılacak çalışma-
ların değerlendirildiği toplantıda, 
Yunak’ta ilgili makamlarca gerekli 
koruma ve kontrol tedbirlerinin 
alındığı ve alınmaya devam ede-
ceği hatırlatıldı. Tüm kurumların iş 
birliği içerisinde olması gerektiği-
nin vurgulandığı toplantıda, vatan-
daşların ortak kullandığı alanlarda 
temizlik çalışmalarına önem veril-
mesi istendi. Toplantının ardından 
Kaymakam Akbulut, koronavirüs 
ile mücadele konusunda kapsam-

lı bir toplantı yapıldığını ifade etti. 
Toplantıda koronavirüse karşı 
bugüne kadar alınan tedbirler ve 
bundan sonra atılacak adımların 
kapsamlı bir şekilde değerlendi-
rildiğini aktaran Akbulut, salgınla 
mücadelenin tüm alanlarda başa-
rıyla sürdürülebilmesi için vatan-
daşların aktif rol oynamaları, reha-
vete ve paniğe kapılmadan yapılan 
resmi açıklamaları dinlemeleri ve 
tavsiyeleri titiz şekilde uygulama-
ları gerektiğini belirtti. Toplantı-
ya, Akbulut’un yanı sıra Belediye 
Başkan Vekili Bekir Coşkun, Sağlık 
Müdürü Dr. Hikmet Akbulut, Em-
niyet Amiri Ufuk Başlık, Jandarma 
Komutanı Adem Güneş ve Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da 
katıldı.  
n AA

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından yapılan yeterli gıda stoğu 
açıklamasına Bera Holding’in gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketi Golda Gıda’dan tam destek geldi

‘Stok yapmaya gerek 
yok, üretim fazlası var’

Golda Gıda Genel Müdürü Fa-
tih Doğan, yeni hasat sezonuna ra-
hatlıkla erişebilecek un ve makarna 
üretimi için gerekli buğday stoğuna 
sahip olduklarını söyledi. Genel Mü-
dür Doğan, “Türk gıda sektörü ve 
Golda Gıda olarak, bu hususun tüke-
ticiler tarafından dikkate alınmasını 
rica ediyor ve herhangi bir paniğe 
yer olmadığını vurguluyoruz” dedi. 
Fatih Doğan, yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) salgınının gölgesinde bazı 
marketlerin makarna başta olmak 
üzere birtakım ürünlerin fiyatında 
anormal artışlarının kamuoyunun 
dikkatini çektiğini kaydederek, “Gol-
da Gıda olarak, piyasaya arz ettiğimiz 
makarnanın fiyatında herhangi bir 
değişiklik yapmadık. Fiyatlar bir ay 
öncesiyle aynı. İhtiyaç olması duru-
munda Golda Gıda olarak web say-
famız üzerinden online satışlarımız 
mevcuttur. Kamuoyundan beklenti-
miz bu tip haksız kazanç ve fırsatçılı-

ğa prim verilmemesidir” dedi.
‘ÜRETİM FAZLAMIZ VAR, PANİĞE 

GEREK YOK’
Makarna Üreticileri ve Sana-

yicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı 
Nihat Uysallı’nın aynı konuya dair 
dünkü açıklamasına vurgu yapan 
Doğan, “Kesinlikle makarna, bulgur, 
un üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. 
Hatta makarna üretiminde kapasite 
fazlamız bile var. O nedenle paniğe 
gerek yok. Kimse merak etmesin, 
satış noktaları ve raflar çok hızlı şe-
kilde yeniden dolar ve 1-2 gün için-
de bu sorun çözülür” açıklamasının 
arkasında olduğunu ifade etti. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan korona 
virüs karşısında vatandaşlarımızın 
paniğe kapılmamasını vurgu yapan 
Fatih Doğan, “Devletimiz ve ilgili 
bakanlıklarımız gerekli tedbirleri al-
maktadır. Ticaret Bakanlığı korona 
virüsten dolayı haksız kazanç elde 
etmek amaçlı aşırı zam yapan tüm 

firmaları yakın takibe almış durum-
da. İyi niyetten yoksun benzer faali-
yetlerin vatandaşlarımız tarafından 
Ticaret Bakanlığı’mızın Alo 175 hat-
tını doğrudan arayarak ya da Haksız 
Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması 
üzerinden mutlaka bildirimde bu-
lunmalıdırlar. Zorlu dönemlerde mil-
letimizin topyekün ortaya koyduğu 
bilinç her türlü takdirin üzerindedir. 
Bu tür olağan üstü süreçleri fırsata 
çevirenlerin her daim karşısında ol-
maya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

‘MARKETLERE KOŞULARAK GIDA 
STOĞU YAPILMASINI GEREKTİRECEK 

BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL’
Sosyal medya üzerinden ger-

çekleştirilen asılsız paylaşımlar ve 
toplumumuzu paniğe sevk edecek 
her türlü bilgi kirliliği karşısında tü-
keticileri uyaran Doğan, “Marketle-
re koşularak gıda stoğu yapılmasını 
gerektirecek bir durum söz konusu 

değildir. Ülkemiz tüm kurumları ve 
büyük bir eşgüdüm ile gıda güvenli-
ği, toplum sağlığı, hijyen noktasında 
gereken her türlü önlemi almaktadır. 
Gıda sanayimiz ve bizler tüm alan-
larda üretimlerimizi aksatmadan 
devam etmekteyiz. Türkiye olarak, 
yeterli gıda stoğu, gıda üretimi ve 
sağlık ürününe sahibiz. Bu mücade-
leye yüksek bilinç ile, ulusal ve yerel 
tüm uyarıları dikkate alarak, bireyler 
olarak gerekli desteği vermeliyiz. 
Golda Gıda olarak biz de Türk iş dün-
yasının açıklamasını yerinde buluyor 
bu küresel soruna karşı ortak ve milli 
bir mücadeleyi destekliyoruz. Tür-
kiye’miz için üretmeye devem ede-
ceğiz. Ülkemiz, birlik ve beraberlik 
içerisinde bu ve benzer badireleri 
aşacak büyüklük ve güçtedir. Bu zor-
lu günlerin en kısa sürede geride ka-
lacağına olan inancımızı yinelemek 
isteriz” diye konuştu. 
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.

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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-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;

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85



14 MART 202010 HABER

Hz. Ali kerremallahu veche İslam 
Devleti’nin 656-661 yılları arasında ha-
lifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hz. 
Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sel-
lem hem damadı hem de amcası Ebu 
Talib’in oğlu olan Hz. Ali kerremallahu 
veche Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellem Efendimizin İslam’a davetini ka-
bul eden ilk erkektir.

Hz. Ali kerremallahu veche Hic-
ret’ten yaklaşık 22 sene önce mila-
di 600 yılında Mekke-i Mükerreme’de 
doğmuştur. Kabe’nin içinde doğduğu 
nakledilir. Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’in amcasının oğlu, 
damadı ve dördüncü halifesidir. Babası 
Ebu Talib, annesi Fatıma Binti Esed ra-
dıyallahu anh dedesi Abdulmuttalip’tir. 
Künyeleri Ebü’l Hasan ve Ebu Türab, 
lakabı Haydar, ünvanı Emirul Mümi-
nin’dir. “el Murteza: Kendisinden razı 
olunan, Allah’ın rızasını kazanmış” ve 
“Esedüllahil ğalib: Allah’ın her zaman 
galip gelen kuvvetli arslanı” gibi lakap-
ları da vardı. Çocukluğunda hiç puta 
tapmadığı için daha sonraları  Kerre-
mallahu vecheh: Allah yüzünü müker-
rem kılsın, şereflendirsin!” duasıyla 
anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde 
yad edilen tek kişidir. Tasavvuf erbabı, 
Hz. Ali’ye kerremallahu veche “Şahı 
Velayet” ve “Sultanül Evliya” lakapları-
nı uygun görmüşlerdir. Abdulmuttalip, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz, 8 yaşındayken vefat etti-
ğinde, Hz. Ali’nin kerremallahu veche 

annesi Fatıma Hatun radıyallahu anh 
Efendimize mürebbilik ve annelik yap-
mıştır. Kendi çocukları aç dururken 
Peygamberimizin karnını doyurur, ken-
di çocuklarının üstü başı toz toprak için-
de dururken, o önce Peygamberimizin 
saçını başını tarar, gülyağıyla yağlardı. 
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz, daha sonraki hayatında bu 
mübarek hanımı sık sık ziyaret eder-
di. Fatıma Hatun radıyallahu anh fazilet 
sahibi, salih ameller işleyen saliha bir 
İslam hanımı idi. Hicri 4. senede Medi-
ne’de vefat etti.

Hz. Ali kerremallahu veche Ebu 
Talibin en küçük oğludur. Mekke’de 
baş gösteren kıtlık üzerine Resulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 
amcasının yükünü hafifletmek için Hz. 
Ali’yi kerremallahu veche himayesine 
aldı ve yetiştirdi. Böylece Hz. Ali kerre-
mallahu veche Beytullahta doğmuş, 
Beytü Resulullahta yetişmiş oldu. 10 
yaşlarındayken İslam ile şereflendi. Hz. 
Hatice’den radıyallahu anh sonra 
İslama girmiş, “ilk Müslüman olan 
erkek” vasfını kazanmıştır. Hz. Ali ker-
remallahu veche Mekke ve Medine de-
virlerinde her an Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimiz’in yanında 
oldu. Hicret esnasında Peygamberi-
mizin yatağında uyuyarak müşrikleri 
oyaladı ve Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimize zaman kazandır-
dı. Allah Rasulünün bıraktığı emanetleri 
sahiplerine teslim ettikten sonra Kuba-

da Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendi-
miz’e yetişti.

Hicret’in 5. ayında 
gerçekleştirilen Muahat/
Kardeşlik akdinde Re-
sulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz, Hz. 
Ali’yi kerremallahu veche 
kendisine kardeş olarak 
seçti. O bu iltifat ve lutuf 
karşısında son derece 
duygulandı ve: “Ben Allah’ın kulu, Re-
sulullah’ın da kardeşiyim” diyerek se-
vinç gözyaşları döktü.

Hz. Ali kerremallahu veche hicrî 2. 
senenin son ayında Hz. Fatıma radı-
yallahu anh ile evlendi. Ona son dere-
ce sevgi ve saygı duyardı. Hatta kendi 
annesi Hz. Fatıma’ya radıyallahu anh 
hanımı Hz. Fatıma’ya radıyallahu anh 
hürmet göstermesini ve ona kesinlikle 
ev dışı hizmetleri gördürmemesini tav-
siye ederdi. (İbn-i Abdilber, el-İstîâb, IV, 
374)

Hz. Ali kerremallahu veche Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz’in devamlı yanında bulundu 
ve bütün cihat hareketlerine katıldı. 
Uhud’da ve Huneyn’de muhtelif yerle-
rinden yara aldı. Bedir’de sancaktardı. 
Aynı zamanda keşif kolunun başınday-
dı, hakim noktaları tesbit ederek Ne-

biyyi Ekrem Efendimiz’e 
bildirdi. Bu mevkileri işgal 
ederek Bedir’de mühim 
bir savaş harekatını ba-
şarıya ulaştırdı.Hz. Ali’nin 
kılıcı (Zülfikar Kılıcı) Bedir 
Gazası’nın başlamasından 
önce, Kureyşliler ile teke 
tek dövüşen üç kişiden 
biriydi. Bu dövüşte, hasmı 
Velid bin Muğire’yi kılıcı 
ile öldürdüğü gibi zor du-

rumda kalan Hz. Ubeyde’nin yardımına 
koştu ve onun hasmını da öldürdü. 25 
yaşlarında bir delikanlı olarak büyük 
kahramanlıklar gösterdi. Allah Resu-
lünün arzusu üzerine, Bedir’de yapılan 
havuzdan bir kırba ile Ashabı Kirama su 
taşıdı. Burada kendisine “Allah’ın Arsla-
nı” lakabı ile Bedir ganimetlerinden bir 
kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi.

Hicri 3. sene Ramazan’ının orta-
sında oğlu Hz. Hasan radıyallahu anh 
doğdu. 4. sene Şaban ayının 5’inde 
de Hz. Hüseyin radıyallahu anh doğdu. 
Daha sonra Muhassin radıyallahu anh 
isminde bir oğlu ile Zeynep ve Ümmü 
Gülsüm radıyallahu anh isminde 
kızları oldu. Hz. Ali’nin kerremallahu 
veche “Zülfikar” ismi verilen meşhur 
bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu 
kılıcı, Uhud’da gösterdiği üstün kahra-
manlık, cesaret ve fedakarlık sebebiyle 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz, hediye etmişti. Münebbih 
bin Haccaca ait olan Zülfikar, Bedir’de 
ganimet olarak alınmıştı. Allah Resulü 
sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali’yi ker-
remallahu veche bazen Medinede yeri-
ne vekil bırakmış, bazen de kumandan-
lık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle 
muhtelif yerlere göndermiştir.

Hz. Ali kerremallahu veche ilk üç 
halife döneminde ne bir idari vazife aldı, 
ne de yapılan savaşlara katıldı. Sadece 
Hz. Ömer’in radıyallahu anh Filistin ve 
Suriye seyahati esnasında Medine’de 
askeri vali olarak kaldı. Medine’de ika-
met edip dini ilimlerle meşgul olmayı 
diğer vazifelere tercih etti. Kur’an ve 
hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle 
hem Hz. Ebubekir hem de Hz. Ömer ra-
dıyallahu anh bilhassa fıkhi meselelerde 
ona müracaat etmişlerdir. Hz. Ömer ra-
dıyallahu anh devrinde devletin bütün 
hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam dev-
letinin fahri baş kadısı olarak vazife yap-
tı. Hz. Ömer’in radıyallahu anh şehadeti 
üzerine yine devlet başkanını seçmekle 
vazifelendirilen altı kişilik şura heyetinde 
yer alıp, bu altı kişiden en sona kalan 
iki adaydan biri oldu. Hz. Osman’ın ra-
dıyallahu anh hilafeti döneminde idari 
tavrından pek memnun olmamakla 
birlikte İslam devletinin muhtelif vilayet-
lerinden gelen şikayetleri hep bacanağı 
Hz. Osman’a radıyallahu anh bildirmiş 
ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hz. 
Osman’ı radıyallahu anh muhasara 

edenleri uzlaştırmak için elinden gelen 
gayreti sarfetti. İsyancıları, teşebbüs et-
tikleri işten vazgeçirmek için ciddi ikaz 
ve nasihatlarda bulundu, ancak onların 
halifenin evini kuşatmalarına mani ola-
madı. Hadise ciddi boyutlara ulaştığın-
da ise evlatları Hz. Hasan ile Hüseyin’i 
radıyallahu anh halifenin evinin önüne 
nöbetçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın 
radıyallahu anh şehadetinden sonra 
hilafeti Hz. Ali’ye kerremallahu veche 
teklif ettiklerinde, o bu teklifi Talha ve 
Zübeyr’e radıyallahu anh- yöneltti. Çok 
ısrar edilmesi üzerine beyatı kabul etti.

Ancak onun devri, Allah’ın bir tak-
diri olarak son derece karışık geçti. Hi-
lafete geldiğinde halledilmesi gereken 
birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu 
karışıklıklar Cemel ve Sıffin gibi iç çatış-
maları doğurdu. Hz. Ali kerremallahu 
veche İslam devleti bünyesindeki bu 
ihtilafları gidermek için büyük fedakar-
lık ve gayretler gösterdi. Bu karışıklıklar 
esnasında ikiye ayrılan ashabın birbirine 
bakışı ise son derece insaflıydı. Onlar 
birbirlerine; “Bunlar bize karşı taşkınlık 
eden kardeşlerimizdir.” diyorlardı. Her 
şeye rağmen yine de birbirlerine kar-
deş gözüyle bakabiliyorlardı. Nihayet, 
Hz. Ali kerremallahu veche Kufe’de 661 
yılında bir Harici olan Abdurrahman bin 
Mülcem tarafından sabah namazına gi-
derken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki 
gün sonra 26 veya 28 Ocak 661’de şe-
hit oldu. Bugün Necef diye bilinen Ku-
fe’ye defnedildi.

HZ. ALİ (R.A.)

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

İstiklal Marşı’nın kabulünün 
99’uncu yıl dönümü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü, Konya 
Teknik Üniversitesi tarafından ger-
çekleştirilen bir dizi etkinlikle kut-
landı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nde yapılan programa Fa-
külte Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. 

Üyesi. Mustafa Arıkan, İstiklal Mar-
şı’nın kabulü ve süreci ile Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatına ilişkin bilgi 
verdi.

Gelişim Yerleşkesi içerisinde 
yer alan Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesindeki programa ise Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Hal-
kacı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Rahmi Erdem, Mi-

marlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Havva Alkan Bala, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıl-
dı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programda, Dekan Prof. 
Dr. Rahmi Erdem, günün anlam ve 
önemi hakkında açılış konuşması 
gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selçuk Halkacı ise İstiklal Mar-

şı’nın ülkemiz açısından önemine 
değindi. Marşın yazıldığı tarihte 
ülkemizin yaşadığı işgal durumu 
ve Kurtuluş Savaşı’ndaki bağım-
sızlık mücadelesine vurgu yaparak 
İstiklal Marşı’nın kabul süreci ile 
ilgili bilgiler verip Mehmet Akif Er-
soy’un hayatına ilişkin bazı anek-
dotlar paylaştı.
n HABER MERKEZİ

Çiftçinin sorunlarını TBMM’nin 
araştırması için önerge

MHP İl Yönetimi’nden
Oprukçu’ya tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Esin 
Kara, çiftçinin yaşadığı tarımsal 
sulama, tarımsal üretim ve tarım-
sal girdilerde varolan sorunların 
tespiti ve bu sorunların çözümüne 
yönelik yatırım zemininin hazır-
lanması için araştırma önergesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
(TBMM) sunduklarını açıkladı.

Milletvekili Esin Kara yaptığı 
açıklamada, çiftçinin maruz kal-
dığı borç yükünün hafifletilmesi, 
tarımsal üretime destek verilmesi 
ve köyden kente göç oranının azal-
tılması amacıyla faizlerin kaldırıl-
ması ve anaparanın taksitlendirilip 
5 yıllık süreye yayılmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Çiftçinin geçmiş dönem borç-
ları ve teminatlarının bağlı olması 
sebebiyle bankalar tarafından ve-
rilen tarımsal kredilerden yararla-
namadığını ifade eden Kara, “Bu 
sebeple var olan borçların öden-
mesi ve mahsulün tarlada kal-
maması için kişisel olarak yüksek 
faizle gayri resmi borçlanma yolla-
rına başvurulmaktadır. Bu durum 
çiftçimizin elindeki toprakların 
kaybına kadar varan ciddi tehlike-
ler oluşturmaktadır. Ayrıca Tarım 
Bakanlığı tarafından tarıma ayrılan 
bütçe içerisinde doğrudan tarımsal 
üretim faaliyetinde bulunan çiftçi-
lere yönelik direkt ödenen bedelin 

artırılması, ödemeler konusunda 
sıkıntı çeken çiftçimize oldukça 
faydalı olacaktır” dedi.

Kara, tarımsal sulamada kulla-
nılan ruhsatsız kuyuların çiftçi için 
büyük sorun teşkil ettiğini, sulama 
konusunda bir diğer önemli nokta-
nın da sulama kanallarının açık ol-
ması sebebiyle buharlaşma sonucu 
yaşanan su kaybı olduğunu bildir-
di. Milletvekili Kara, çiftçinin yaşa-
dığı tarımsal sulama, tarımsal üre-
tim ve tarımsal girdilerde var olan 
sorunların tespiti bu sorunların 
çözümüne yönelik yatırım zeminin 
hazırlanması amacıyla gerekli şart-
ların incelenmesi için Anayasa’nın 
98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. 
ve 105. maddeleri gereği Meclis 
Araştırması açılması talebinde bu-
lunduğunu sözlerine ekledi.
n İHA

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan ve İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’yu makamında 
ziyaret ederek partisine dönme-
sinden dolayı tebriklerini iletti. 
Ziyarette MHP Ereğli İlçe Başkanı 
Musa Yılmaz ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri 
de bulundular. MHP İl Başkanı 
Remzi Karaarslan, “Bizler gönül-
den hiç ayrı düşmedik ve yuvanıza 
döneceğinizden şüphemiz yoktu. 
Bundan sonra güzel hizmetlerde İl 
Yönetimimiz ve İlçe Yönetimimiz 
her zaman yanında olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Opruk-
çu, “Yuvamıza dönmekten dolayı 

mutlu, onurlu ve gururluyum. 
Gerçekten zorlu bir süreç yaşadık, 
partimizden ayrı kalmak bizleri 
fazlasıyla üzdü. Bu süreçte elimiz-
den geldiğince hizmetlerimizi ak-
satmama, önemli projeleri hayata 
geçirme gayreti içerisinde olduk. 
Allah’ın izniyle bundan sonraki 
süreçte de partimizin çatısı altın-
da Milliyetçi Hareket’in gerektir-
diği şekilde, partimize yakışır bir 
biçimde, Cumhur İttifakı’nın bir 
paydaşı olarak maksimum hiz-
metleri gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz. Bu nazik ziyaretlerinden 
dolayı İl Başkanımıza, İlçe Başka-
nımıza, Yönetimlerine ve Meclis 
Üyelerimize teşekkür ediyorum” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Yetkili iç tesisat firmalarının temsilcileriyle toplantı yapan Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel 
Parlak, yetkili iç tesisat firma temsilcilerini 2020 yılı yatırımları hakkında bilgilendirdi

Enerya ustalara
2020 vizyonunu anlattı

Türkiye enerji pazarının önde 
gelen oyuncusu Enerya, yetkili iç 
tesisat temsilcileriyle bir araya geldi. 
Yetkili iç tesisat firmalarından 127 
kişinin katılımıyla gerçekleşen top-
lantıda Enerya Konya Bölge Direk-
törü Mürsel Parlak, yetkili iç tesisat 
firma temsilcilerini 2020 yılı yatı-
rımları hakkında bilgilendirdi.

Enerya, kentlerinde doğal gaz 
konforu ve ekonomisini yaygınlaş-
tırmak için çalışmalarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor. Bu bakış açısıyla 
şirket, Konya’da bir otelde yetkili 
iç tesisat firmalarından 127 kişinin 
katılımıyla bir araya geldi. Toplan-
tıya Enerya şirketi yöneticilerinden 

Konya Bölge Direktörü Mürsel Par-
lak, Teknik Operasyonlar Müdürü 
Erol Kaya, Konya Müşteri Hizmet-
leri Satış ve Pazarlama Müdürü 
Murat Küçükkapdan, Konya Ope-
rasyon Müdürü Selma Delikan, 
Konya Mali ve İdari İşler Müdürü 
Ali İhsan Vurucu, Konya Etüt Proje 
ve Yapım Müdürü Gökhan Savran, 
İç Tesisat Yöneticisi Nuri Kurun, 
Konya İç Tesisat Yöneticisi Yasin 
Yöney ve diğer Konya yöneticileri 
katıldı.

Toplantının içeriği hakkında bil-
gi veren Parlak, şirketlerinin 2020 
yatırım hedeflerini ve sektörün ge-
nel durumuyla ilgili görüş alışveri-

şinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca 
Parlak, bölgede gerçekleştirilen ya-
tırımlar hakkında firmalara detaylı 
bilgilendirme yapıldığını da söyledi.

‘KONYA’DAKİ POTANSİYEL 
ABONELER DE BİZİM İÇİN 

ÖNCELİKLİ KONUMDALAR’
Toplantı kapsamında iş ortak-

larına seslenen Parlak, “Mevcut 
abonelerimizin güvenli ve konforlu 
doğal gaz kullanmalarının yanı sıra 
Konya’daki potansiyel aboneler de 
bizim için öncelikli konumdalar. Bu 
noktada iç tesisat firmalarıyla yap-
tığımız iş birliğini şirket olarak ol-
dukça önemsiyoruz. Abonelerimizin 
Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç 

tesisat firmalarıyla çalışmaları can 
ve mal güvenliği gereği önem arz 
ediyor.” dedi.

Parlak, sertifikalı iç tesisat firma-
larına tesisat dönüşümü sırasındaki 
iş birlikleri için de teşekkür etti. İç 
tesisat firmalarının temsilcileriyle 
görüş alışverişlerinin yapıldığı, Ener-
ya ve Enerya Konya Gaz Dağıtım 
şirketi hakkında bilgilendirmelerin, 
şebekelerin bakımı, kontrolü ve iyi-
leştirme faaliyetlerinin konuşulduğu 
toplantı kapsamında ayrıca Enerya 
ile işbirliklerinin 10’uncu yılını ta-
mamlayan iç tesisat firmalarına pla-
ket takdim edildi.
n İHA

KTÜN, İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladı
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Hüyüklü özel öğrencilere
Konya gezisi düzenlendi

Yalıhüyük Belediyesi’ne 
77 arsa tahsis edildi

Hüyük ilçesinde öğrenim gö-
ren özel öğrenciler, ilçe belediyesi 
tarafından düzenlenen Konya gezi-
sine katıldı. Hüyük’te, Yunus Emre 
Ortaokulu özel öğretim sınıfında 
öğrenim gören öğrencilerin öğret-
menleri bir süre önce Hüyük Be-
lediyesini ziyaret ederek Konya ve 
anıtkabir gezisi düzenlenmesi tale-
bini iletti. Talep üzerine harekete 
geçen Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem ilgili birimlerine konuyla 
ilgili talimat verdi. Belediye Başka-
nı Çiğdem bu konuda verdiği sözü 

yerine getirirken, Belediye tarafın-
dan düzenlenen Konya gezisi kap-
samında öğrenciler, öğretmenleri 
eşliğinde Panorama Konya Müzesi, 
Mevlana, şehitlik müzesi, alışveriş 
merkezlerindeki çocuk oyun park-
larını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem yaptığı açıklamada, bu an-
lamda özel öğrencilere verdikleri 
sözü yerine getirdiklerini belirtir-
ken, Anıtkabir gezisini ise ileri bir 
tarihe ertelediklerini söyledi.
n İHA

Yalıhüyük ilçesinde belediyeye 
ait 2 taşınmazın Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına, Hazineye ait 77 taşın-
mazın da Yalıhüyük Belediyesine 
trampa yoluyla tahsis edildi. İçişle-
ri Bakanlığının tahsis talebinde bu-
lunması üzerine, Hükümet konağı 
ve İlçe Emniyet Amirliği binasının 
bulunduğu, Yalıhüyük Belediyesi-
ne ait 2 taşınmaz ile Hazineye ait 
77 taşınmazın Yalıhüyük Beledi-
yesine trampa usulüyle tahsis edil-
mesine karar verildi. Konuya ilişkin 
bilgi veren Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, şunları kaydetti: “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızla görüşme-
lerimiz neticesinde böyle bir karar 

ortaya çıktı. Mülkiyeti Belediye-
mize ait, Hükümet Konağı ve İlçe 
Emniyet amirliğinin bulunduğu 2 
taşınmaz karşılığında belediyemi-
ze 77 taşınmazın trampasını yap-
tık. Aşağı Mahalle Sahil Caddesi’n-
de TOKİ konutları, şehir konağı, 
Pazar yeri belediye hizmet binası 
arasında kalan 500 metrekarelik 
arsaların uzun çalışmalar sonucun-
da trampa işlemini gerçekleştirdik. 
İmar planı içerisinde olan bu ar-
salar sayesinde vatandaşlarımızın 
yerleşim planı içinde tek tip projeli 
konut yapabilmelerinin de önünü 
açmış olduk.”
n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım araçları, okullar, belediye tesisleri, 
camiler, otogarlar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirtti

‘Panik yok, birlikte 
mücadele edeceğiz’

Konya Büyükşehir Belediye-
si, yeni koronavirüs ile mücadele 
ve önlem amacıyla Dezenfeksiyon 
Eylem Planı hazırladı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, toplu ulaşım araçları, 
okullar, belediye tesisleri, camiler, 
otogarlar gibi halkın yoğun olarak 
kullandığı alanlarda dezenfeksiyon 
çalışması yaptıklarını belirterek, bu 
süreçte tedbir olarak toplu olarak 
gerçekleştirilen etkinliklere ve fa-
aliyetlere ara verdiklerini söyledi. 
Başkan Altay, “Panik yok, birlikte 
mücadele edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi 
altına alan başta Yeni Koronavirüs 
olmak üzere bulaşıcı ve salgın has-
talıklarla mücadele ve önlem ama-
cıyla Dezenfeksiyon Eylem Planı 
hazırladı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
belediye olarak Koronavirüs tehdi-
dine karşı 33 ekip ve 66 personel ile 
Konya merkez ve 28 ilçede periyo-
dik olarak dezenfeksiyon çalışma-
sı yaptıklarını söyledi. Bu süreçte 
panik yapmadan resmi kurumların 
açıklamalarına kulak vererek mü-
cadele etmek gerektiğini belirten 
Başkan Altay, kişisel hijyene dikkat 
ederek hep birlikte virüsle mücade-
le edeceklerini söyledi. 

TÜM HİZMET BİNALARI VE 
TESİSLERDE DEZENFEKSİYON
Belediye olarak merkez ve il-

çelerde otobüsler ile tramvaylarda 
düzenli olarak dezenfeksiyon çalış-
ması yaptıklarını hatırlatan Başkan 
Altay, “Belediyemize ait otogar, 
kültür merkezleri, KOMEK, Bilge-
hane gibi 92 hizmet binası, Beledi-
yemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, 
Kafem gibi 13 tesis, umumi tuva-

letler, 24 Yüksek Hızlı Tren Altge-
çidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, 

merkezde yer alan 944 cami ve 28 
ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 

28 ilçede yer alan kamuya ait top-
lam 440 okul ile havaalanı, stad-
yum, müzeler, kütüphaneler, Millet 
Kıraathaneleri gibi halkın yoğun 
kullandığı alanlarda dezenfeksiyon 
çalışmaları yürütüyoruz.” dedi. 

ETKİNLİKLERE TEDBİR 
AMAÇLI ARA VERDİK 

Belediye olarak virüsün ya-
yılmaması için toplu olarak ger-
çekleştirilen etkinliklere ve 
faaliyetlere tedbir amaçlı ara ver-
diklerini kaydeden Başkan Altay, 
şunları söyledi: “Büyükşehir Bele-
diye Tiyatromuzun tüm oyunları, 
Konya merkez ve ilçelerdeki tüm 
KOMEK ve ASEM’ler, Bilgehaneler, 
Bilim Merkezi, Medeniyet Okulu 
programları, Gençlik Kampları, 28 
İlçemizdeki Spor Okulları, Spor Ku-
lübü faaliyetlerine ara verdik. Bele-
diyemize ait tüm müze ve kütüp-
hanelerimizde, Kılıçarslan Gençlik 
Merkezimizde ve Millet Kıraatha-
nelerimizdeki hizmetler ile Şehir 
Konferanslarına, diğer panel ve ça-
lıştaylara ara verdik. Yine; Mevlana 
Kültür Merkezi’ndeki sema salonu, 
Sultan Veled Salonu ile diğer salon-
larımızın tamamının tahsisine ara 
verdik.” 

BİLGİLENDİRME 
ÇALIŞMALARI YAPIYOR, 

DEZENFEKTAN KURUYORUZ 
Virüs konusunda halkın bilgi-

lendirilmesi amacıyla otobüs ve 
tramvaylarda, okullarda ve kav-
şaklarda virüslerden korunmanın 
yollarını anlatan broşürler dağıttık-
larını belirten Başkan Altay, ayrıca 
otogarlar ile halkın yoğun olarak 
kullandığı toplu ulaşım duraklarına 
100 adet dezenfektan kurulumu 
yapacaklarını dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Haberleri dinliyoruz, günlük bazı 
programları izliyoruz, konuşulanların 
çoğu doğayı koruyalım ekolojiyi, boz-
mayalım sözleri öncelikle söylenilen 
ve tekrarlanan cümleler olmaktadır. Bu 
sözler insanın hoşuna da gitmiyor değil.  
Konuşmalar güzel, söylenenlere itirazı-
mız yok. Herkes çevreci, herkes tabiatın 
dostu ama bazı gerçekler böyle söy-
lemiyor. Bizler ne kadar çevreciyiz, ne 
kadar doğa dostuyuz, bunun bir metrik 
ölçüsü yok, ancak yaptıklarımız bunun 
ölçüsü olarak alınabilir.

Doğa denilince aklımıza aşağıda-
kiler gibi birçok şey sıralanabilir; dağ, 
deniz,  göller, göletler akarsular, ova, 
toprak, her türlü bitki örtüsü, orman, 

ekilebilir alanlar, çayırlar, meralar, yay-
lalar, yaşayan her türlü canlılar(insanlar, 
hayvanlar ve diğerleri).. vs. 

Devletimiz tarafından “Doğal Koru-
ma Alanları” ilan edilmekte, nedeni; bu 
kaynaklarımızı koruyalım, tahrip olma-
sın, diye. Hani çoğumuz çevreci ve doğa 
dostuyuz diye övünüyoruz. Gerçek böy-
le mi? Hep tartışmaya devam ediyoruz 
ve koruma için idare olarak gerekli 
tedbirler almaya ve kanuni müeyyideler 
koymaya çalışıyoruz. 

“Doğayı koruyalım, gelecek nesil-
lere yaşanılabilir bir dünya bırakalım” 
sloganı güzel, çoğumuz da bunu söyle-
mekteyiz.  Birçok ürünün reklamlarında 
bile çevreci olduğu öne çıkarılmakta ve 

çevreci olduğu güzelce 
vurgulanmaktadır.

Doğayı biz insanlar 
bazı yanlış uygulamalar 
ve bilimsel gerçeklere uy-
gun kullanmadığımız için 
tahrip ederiz.  Bilerek veya 
bilmeyerek yaptığımız 
tahribat, bazı hastalıkların 
iyileşmesi gibi tabiatta 
kendini yenileyebiliyor 
ve zamanla iyileşebiliyor.  
Bozulma kısa sürede olurken iyileşme 
çok uzun zaman almakta, iyileşme 

yavaş olmakta veya yan-
lış kullanım sonucu aşırı 
tahribatlar kalıcı zararlar 
verdiğinden doğa kendini 
yenileyememektedir.   

Her tarım ürününün 
yetiştirilmesinde bir tak-
vim bulunmaktadır.  Siz 
bölgemizde kışın buğday 
hasadı yapıldığını veya 
elma toplandığını gördü-
nüz mü?  Biliyorum ki 

görmedik diyeceksiniz, çünkü her bit-
kinin veya her kaynağın bir faydalanma 

dönemi vardır. Bu nedenle; av yasağı 
konuluyor, balık avlama yasağı getirili-
yor. Doğrusu da budur. Konulan kural-
lara uymayanlar da cezalandırılmakta-

dır. Av yasağı veya balık avlama yasağı 
olan dönemlerde av yapanlar ve balık 
tutanlara ceza kesilmekte. Günümüzde 
kırmızı ışıkta geçenler dijital ortamlarda 
bile tespit edilip ceza uygulanmaktadır. 

Önemli bir kaynağımız olan mera-
larda her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 
İl müdürlüklerince bir komisyon tara-
fından otlatma takvimi belirleniyor ve 
bu karar bütün ilgililere duyuruluyor, 
nedense uyulmuyor. Doğayı sevmek 
ve çevre dostu olmak; meraları koru-
ma konuları dışında tutmadığına göre 

neden bunu yapıyoruz. Bu konuyu çok 
defa yazdığım için konunun aslına gir-
meden çevreciyim, doğayı seviyorum 
diyen ilgili ve yetkililere “Meralarımızda 
İl Otlatma Takvimi” nin uygulamalarını 
hatırlatmak istedim.  

4342 sayılı Mera Kanunu ve kanu-
na bağlı çıkarılan yönetmeliklerde ve 
ceza uygulamalarında görülmekte olan 
eksikliklerinde giderilmesi için Tarım ve 
Orman Bakanlığınca gerekli düzenleme-
ler de acilen yapılmalıdır. Ülkemizin bazı 
illerinde uygulanmakta olan maalesef 
bölgemizde ve ilimizde yeterince uy-
gulanmayan  “İl Otlatma Takvimi “ nin 
meralarımızda uygulanması ümidiyle 
hoşça kalınız.

DOĞAYI KORUMAK

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Motosikletle otomobil 
çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Akşehir ilçesinde motosikletin 
otomobile çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 14 ya-
şında bir çocuk hayatını kaybetti, 
2 çocuk yaralandı. Kaza, Akşehir 
ilçesi Yarenler Mahallesi 24 Ağus-
tos Bulvarı üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ 
şeritten ilerleyen üzerinde 3 çocu-
ğun bulunduğu plakasız motosik-
let, sol şeritte seyir halindeki O.Ö. 
idaresindeki 06 FD 7668 plakalı 
otomobile sağ taraftan çarptı. Çar-
pışmanın etkisiyle orta refüje çıkan 
motosiklette bulunan çocuklar yola 

savruldu. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerinde polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Motosikleti 
kullanan Mevlüt Can K. (14) ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı Akşehir 
Devlet Hastanesinde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Moto-
siklette bulunan ve kazada yarala-
nan diğer 2 çocuktan 14 yaşındaki 
Hakkı C. ve 15 yaşındaki Batuhan 
Y.’nin tedavilerinin devam ettiği 
öğrenildi. Kazada araç sürücüsü 
gözaltına alınırken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Telefon dolandırıcıları, emekli öğretmeni arayıp “Emniyet’ten arıyoruz, köstebek operasyonu yapıyoruz” diyerek 50 bin lirasını 
dolandırmaya çalıştı. Mahalle muhtarının uyarıları ve polise haber vermesiyle şahıs, dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Dolandırılmaktan 
son anda kurtuldu

Beyşehir ilçesinde emekli öğret-
men, telefonla dolandırılmaktan ma-
halle muhtarının uyarıları ve polise 
haber vermesi sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir il-
çesi Müftü Mahallesinde ikamet eden 
emekli öğretmen Y.Ş.’nin evini ara-
yan kişiler, telefona çıkan eşine İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğünden 
aradıklarını belirterek görüşmek iste-
diğini söyledi. Eşi de telefonu Y.Ş.’ye 
verdi. Şahıslar, telefondaki Y.Ş.ye, 
“Biz eşine korkmasın diye Beyşehir 
emniyetinden aradığımızı söyleye-
medik. Hesabınızın bulunduğu ban-
ka şubenizde bir köstebek var. Devlet 
adına operasyon yapıyoruz. Bilgi sız-
dıran o köstebeği ortaya çıkaracağız. 
Sizin de yardımcı olmanız gerekiyor” 
diyerek emekli öğretmeni ikna edip 
evinden dışarıya çıkarmayı başardı. 
Dışarı çıkan öğretmenin evine muh-
tar ile yanında iki polis gönderdikle-
rini ve eşine 50 bin lira bıraktıklarını 
telefonla belirttiler. 

Öğretmenin de bankaya gide-
rek 50 bin lira alarak yatırdığı IBAN 
numarasına parayı bilgi sızdıran kös-
tebeğin ortaya çıkarılması adına ya-
tırmasını istediler. Bankaya giderek 
hesaplarını kontrol eden öğretmenin 
durumdan şüphelenerek ikna olma-
ması ve arayan kişilere “Bankada he-
sabımda o kadar para yok, yarın yatı-
rayım” demesi üzerine, telefonla “O 
zaman kredi çek yatır” baskısı kurdu-

lar. Daha sonra emekli öğretmenin 
telefonla eşine ulaşamaması üzerine 
gittiği Müftü Mahallesi Muhtarı Ali 
Uçar’ın “Ben sizin evinize polislerle 
gitmedim. Bunlar telefon dolandı-
rıcıları inanmayın” diyerek polise 
haber vermesi üzerine ikna olan ve 
telefonla dolandırılmaktan son anda 
kurtarılan emekli öğretmen Y.Ş., ad-
rese polis ekiplerinin gelmesi üzerine 
telefonla dolandırılmak istendiğini 
anlattı. 

Olayın ardından emekli öğret-
men polis merkezine götürüldü. Po-

lisin, telefonla arayan numaralar ile 
para yatırılması için verilen IBAN nu-
marasını incelemeye aldığı öğrenildi.

Müftü Mahallesi Muhtarı Ali 
Uçar, “Hocam telaşlı bir şekilde muh-
tarlığa gelince mutlaka bunlar telefon 
dolandırıcılarıdır, dedim. Hemen te-
lefonunu aldım ve evine gittim. Zili 
çaldım kapıyı açan yengeye de kim-
seyle görüşmemesi gerektiğini söyle-
dim. Ondan sonra polisi aradık, polis 
geldi. Bu şekilde kendilerine yardımcı 
olarak telefonla dolandırılmalarının 
önüne geçtim. Onlar da bana mağ-

dur olmasının önüne geçtiğim için 
teşekkür ettiler. Ben sadece herkesin 
yapacağı bir şeyi yaptım, mağdur ol-
malarının önüne geçtim. Bugünlerde 
yine bu yöntemlerle telefonla birçok 
kişinin aranarak dolandırılmaya çalı-
şıldığını duyuyoruz. Vatandaşlarımız 
kesinlikle bu tür insanlara güven-
mesinler, bilmedikleri, tanımadıkları 
numaraysa telefonlarını açmasınlar, 
hiçbir verilen hesaba para yatırma-
sınlar, polisimize haber versinler” 
diye konuştu.
n İHA

Koçaksac ve Koçakpark 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdurrahman 
KOÇAK’ın

 

annesi

Döne 
KOÇAK’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Koçaksac ve Koçakpark Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Koçak ‘ın annesi Döne 

Koçak 93 yaşında vefat etti. Merhume Döne Koçak dualarla Uluırmak Mezarlığına defnedildi 

Döne Koçak 
dualarla defnedildi

Koçaksac ve Koçakpark Yöne-
tim Kurulu Başkanı Abdurrahman 
Koçak’ın annesi Döne Koçak 93 
yaşında vefat etti. Merhume Döne 
Koçak’ın cenazesi dün Cuma na-
mazına müteakip Ağazade Çalığın 
Hacı Ali Cami’nde kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
Uluırmak Mezarlığına defnedildi. 
Koçak ailesini bu acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Cenazenin ardından Koçak 
ailesi taziyeleri kabul etti. Merhu-
me Döne Koçak 4 çocuk annesiy-
di. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhume Döne Koçak’a Yüce Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n SEFA SALİH KULA
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Fitne ateşi: Habil ve Kabil ile başlar. 
Şeytanın yaktığı fitne ateşi kardeş kat-
liamını gerçekleştirmiştir. Kabil kardeşi 
Habil’i öldürmüştür. Dünden bugüne 
fitne ateşi daha çok İslam coğrafya-
sında yakılmakta ve körüklenmektedir. 

Fitne ateşi: Şeytan, iblis fitne ate-
şini yakıyor. Şeytanın aveneleri iş bir-
likçileri siyanist Yahudi ile müşrik haçlı 
körüklüyor. Bu sebeple İslam coğraf-
yasında kan, barut, gözyaşı, zulüm, 
göç, sönen ocaklar boşalan yerler her 
geçen gün daha da çoğalıyor, daha da 
büyüyor. Bazı gafil, uşak yöneticileri 
de aval aval bakıyor. Vicdanı körelmiş 
kulağı sağır. Buda yetinmiyormuş gibi 
iblisin işbirlikçileriyle el ele gönül gö-
nüle…

Ahir zaman şeytanların boynuzları:
Allah resulü (s.a.s) bir hadis-i şe-

rifinde “Ahir zaman şeytanların boy-
nuzları doğmaktadır” buyurmuştur. 
Hadis-i şerifin yorumunda ahir zaman 
şeytanlarının boynuzlarından nıurad 
fitneciler ve fitnelerdir. Her bir boynuz 
fitnelir fitnecidir. İslam coğrafyasının 
karnı bu boynuzlara delik deşik edil-
mektedir. 

Fitne ateşi: Siyonist Yahudi’nin 
müşrik haçlı sırtlarının yaktığı ve kö-
rüklediği bu ateşle İslam coğrafyasının 
her köşesi birer Kerbela olmuştur. 
Akan kardeş kanıdır Müslüman kan-
dır. Aziz vatanı kirleten ele pis terörist 
kanıdır.

Unutmayalım ki:
İslam düşmanlarının, bil hassa 

İslam’ın asırlarca üç kıtada alemdarlı-
ğını, bayraktarlığını yapan Müslüman 
Türk milletinin amansız, barışmaz 
düşmanının en büyük korkusu Mü-
minlerin gerçek manada kardeş olma-
sıdır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:
Müminler, ancak kardeştirler. (İs-

lam kardeşi, din kardeşidirler) onun 
için iki kardeşimizin arasını düzeltin. 
Allah’a karşı gelmekten sakının. Böy-
lece rahmet edilenlerden olursun. İşte, 
imanda birlik, vatanda dirlik bu ilahi 
hükme bağlıdır.

Rabbani uyarı:
Allah’a ve Resulüne itaat edin (Al-

lah Resulüne emir ve yasaklarını mut-
lak uyun. Allah’ın yolundan ayrılmayın. 
Allah’ın ipine (kur-ana) sımsıkı toptan 
sarılın sakın ha ayrılmayın.) Niza et-
meyin. (birbirinizle kavga etmeyin. Çe-
kişmeyin, ceddelesmeyin, birbirinizin 
(Allah’ın evini) yıkmayın, birbirinizin 
yoluna mayın döşemeyin, tuzak kur-
mayın, çukur kazmayın. Siyasi gayr-i 
siyasi konuşmalarınızda dilde edepli, 
gönülde edepli olun din kardeşliği 
bağını koparmayın.) korkuya düşer-
seniz (süper güçlerle savaşamazsınız, 
ambargolarına dayanamazsınız.) Rüz-
garınız gider (gücünüz gider, ekiniz 
gider, devletiniz gider, bağımsızlığınız 
gider, bayrağınız iner, ezanınız diner, 

vatanınız gider.) Sabredi-
niz, (sabit kadem olunuz, 
kıyam ediniz, dik durunuz, 
milli olunuz, ümmetlik 
şuurunu kaybetmeyiniz. 
Yerli yabancı düşmanlara 
karşı uyanık olunuz, sal-
dırılarına göğüs geriniz. 
Yılgınlık göstermeyiniz, 
cesur olunuz. Biliniz ki: 
Allah sizinledir.) Bu ayeti 
(Enfal 46) bu ilahi uyarıyı, 
bu Rabbani hükmü Müslümanlar ne 
zaman idrak edecek de bütün sinsi 
hain planları bozacak, Siyonist, haç-
lının canına ot tıkayacak. Bunun için 
öncelikle kan bağı ile din bağı kardeş 
olacak, kardeşlik bayrağını, sanca-
ğını insanlığın burcuna dikecek. Şu 
gerçeği asla unutmamalıdır: kan bağı 
kardeşliğinde düşmanlığa yer bulu-
nur, açık kapı bulunur. Zira hadis-i 
şerifte, şeytan insanın damarlarında 
dolaşır. Buyrulmaktadır. Din bağında 
Allah’ın ipinde düşmanlığa yer yoktur. 
Şayet Rabbini uyarılara kulak tıkanır-
sa, umursanmazsa, gaflete olunursa 
Rabbini yardım kesilir. İslam’ın zuhu-
rundan itibaren çıkarılan fitnelere karşı 
İslam düşmanlarına karşı Allah Müs-
lümanlara bil hassa asırlarca İslam’ın 
bayraklığını yapan i’lay-ı kelimetullah 
için cepheden cepheye koşan, yüzbin-

lerce bu uğurda şehitler 
veren Müslüman Türk 
milletine yardımı eksik 
olmamıştır. Bu gerçeği 
Maide suresinde şöyle 
beyan buyurmaktadır: 
(İslam düşmanları) her 
ne zaman savaş için 
bir kıvılcım tutuşturul-
sa ateş yaktılarsa Allah 
onun söndürdü…>>- 
Maide 64- 

   Rabbani uyarının devamı:
Hainlerden taraf olmayın, onların 

sözcüsü, avukatı olmayın. Kardeş olun 
kardeş. Biz sana, (ey Muhammed) 
kitabı (kur’an-ı) hak olarak indirdik ki 
insanlar arasında Allah’ın sana göster-
diği şekilde hüküm versin. Sakın hain-
lerin savunucusu olma!>> -Nisa 105-

Sakın ha haçlıdan taraf olmayın. 
Allah’ın Resulün kulak verin. Allah Re-
sulü (s.a.s) buyuruyor ki: “Nusırtü bis-
saba ve ühliket adün biddebür.” Yani 
ben sabah rüzgarıyla yardım oldum, 
yardım gördüm. Batı rüzgarıyla helak 
oldum.

 • Sabah yeli: Efil efil eser, zikre, 
tesbihata iklim olur kalbi ruhu çalıştırır, 
gönlü coşturur, idraki açar.

 • Batı yeli: Üşütür, poyrazdır, hu-
zursuz eder.

 • Mecazen batı rüzgarı: Fitne gibi 

eser, huzursuzluk doğurur, tuzaktır, 
sinsi plandır, yakar, yıkar, tarumar 
eder.

1400 küsur sene önce Allah va-
hiyle dünün Müslümanlarını uyarmıştı. 
Bugünün Müslümanların da uyarıyan 
yarının Müslümanların da uyarmak-
tır. (Al-i İmran) “Ey bütünüyle iman 
edenler! Sizin dışınızdakileri, (Siyonist 
Yahudileri cani hain zalim vampir haç-
lıları) sırdaş edinmeyin. Size kötülük 
yapmaktan geri durmazlar. Sizi sıkıntı-
da olmanızı isterler. Kinleri ağızlarında 
(salya salya) dökülür. Mutlak göğüs-
lerinde (kalplerinde perde arkasında) 
gizledikleri (kinleri, düşmanlıkları, ha-
inlikleri, zalimliklerini) daha büyüktür. 

1071’de başlayan 1453’de zirve 
yapan, son askeri harekatla dünya-
ya askeri dehasını, kahramanlığını, 
insanlığını, medeniliğini göstererek 
ispatlayan Müslüman Türk milletine 
karşı kinleri ağızlarından salya salya 
dökülmeye başladı. Meclislerinde, 
Senetolarında, idari kademelerinde, en 
üst mekanlarında, çeşitli kuruluşların-
da ve bunların uşaklığını yapanlarında 
akan salyalar dünyayı kirletmektedir. 

Kulaklara küpe uyarıları:
Size bir iyilik dokunsa (Siyonist 

Yahudi’nin, tek dişi kalmış canavar 
haçlının ve hempalarının) fenalarına 
gider. (Sizin kalkınmanıza, ekono-
mik bağımsızlığına ve gücünüze asla 
tahammül edemezler.) Karşınıza bir 

kötülük maddi ve manevi sıkıntılar, 
kaos, fitne, kan, yıkım) gelse onunla 
sevinirler. Eğer sabrede ve Allah’tan 
gereğince korkarsanız onların hileleri 
(tuzakları, sinsi planları, hainlikleri, 
zorbalıkları, zalimlikleri) hiçbir zarar 
veremez. Çünkü Allah onları amelle-
riyle (kötülükleriyle) kuşatmıştır.>>Al-i 
İmran 118-

Ey iman edenler sizler kendinizi 
düzeltmeye bakın (Rabbani talimatlara 
uyun. İlahi uyarılara kulak tıkamayın 
kardeş olun, gerçek mümin olun, Bir 
olun, diri olun iri olun tek ümmet olun. 
Siz doğru gittikten sonra (istikametinizi 
Allah’a doğrulduktan sonra) sapanlar 
dalalete lan haçlılar, gazaba uğrayan 
Siyonistler ve bunların uşakları kukla-
ları) size bir veremez.

Ey Allah erleri!
1-Siz, inancınızın tarihi misyo-

nunuzun, sorumluluğunuzun gereği 
içinizde fitne ateşi yakınlara fırsat ver-
meyin. 

2-Şeytanın iblisin işbirlikçisi Siyo-
nistlerin ve müşrik haçlıların dünyayı 
yakacak fitne ateşinin fitilini tutuştur-
mak için pusudalar. Bugüne kadar ki 
yakınlar birer kıvılcım idi yakılacak fitne 
ateşinin büyüklüğünün dehşetini Allah 
Al-i İmran suresi 118. Ayette 1400 
küsur sene önce haber vermişti. “gö-
ğüslerinde sakladıkları düşmanlık (ya-
kıp yıkma oluk oluk kan akıtma) daha 
büyüktür…” 

İMANDA BİRLİK VATANDA DİRLİK

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencile-
ri Araştırma Projeleri Konya Bölge 
Yarışmasında dereceye giren pro-
jelerin ödülleri, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör 
Konferans Salonunda düzenlenen 
törenle sahiplerine verildi.

Ödül töreninde kürsüye gelen 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, “Hiçbir düşünce, hiç-
bir fikir, hiçbir din bütün dünyayı et-
kisi altına alamamıştır. Ama bir kül-
tür ve bir düşünce var, dünyadaki 
her insan tarafından kabul edilmiş, 

herkes benimsemiş ve peşinden gi-
diyor. O da bilimsel düşünce, bilim-
sel kültür ve bilimdir. Günümüzde 
bilim ve teknoloji olmadan hiçbir 
şeyin olmayacağını hepimiz iyi bi-
liyoruz. Bu sebeple TÜBİTAK’ın, 
ülkenin tüm kurumlarının böyle 
organizasyonlara devam etmesi bir 
zorunluluktur. Değerli gençler ya-
rışma heyecanlı bir ortamda geçiyor. 
Ama sizin bu işe katılımınız, bizdeki 
bilimsel kültürün ve düşüncenin ge-
lişmesini sağlıyor. Bu yüzden bu tür 
organizasyonları önemsiyoruz. He-
pinizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik 

ediyorum” diye konuştu.
Diyarbakır’da düzenlenecek 

olan final yarışmasına gidecek 12 
temel alanda 18 proje seçildiğini 
aktaran NEÜ Öğretim Üyesi ve TÜ-
BİTAK Konya Bölge Koordinatörü 
Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu ise, 
“TÜBİTAK’ın tek bir amacı var; öğ-
rencilerin genç yaşta proje yapma 
kültürünü kazanması ve bilimsel 
çalışmaları desteklemek. Dünyada 
gün geçtikçe dengeler değişiyor. 
Eskiden doğal kaynakları fazla olan, 
yeraltı kaynakları fazla olan ülkeler 
dünyada daha çok söz sahibiydi, 

daha ferahtı, daha zengindi. Günü-
müzde artık kendi teknolojisini ge-
liştiren, kendi ürünlerini üreten ve 
bunları dünyaya pazarlayan ülkeler 
daha ferah, daha güçlü ve daha çok 
söz sahibi” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alanla-
rında dereceye giren proje sahipleri-
ne, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, AKEF Dekanı Prof. Dr. 
Erdal Hamarta ve İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Kurt tarafın-
dan ödülleri takdim edildi. Program, 
fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Yetiştirdikleri ilk mahsulü
Başkan Tutal’a hediye ettiler

Seydişehir Özel İş Eğitim Uy-
gulama Okulu öğrencileri yetiş-
tirdikleri ilk mahsulü Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
hediye etti. KOP Mesleki Gelişim 
Atölyesi Projesi kapsamında Seydi-
şehir Özel Eğitim Uygulama Oku-
lunda kurulan tarım atölyesinde 
öğretmenlerinin nezaretinde özel 
öğrenciler tarafından dikimi ve ye-
tiştirilmesi gerçekleştirilen marul-
lar ilk hasadını verdi.

Özel İş Eğitim Uygulama Oku-
lunda eğitim gören öğrenciler okul 
idarecileri ile birlikte Başkan Tutal’ı 
makamında ziyaret ederek, Proje 
kapsamında oluşturulan seramik 
atölyesinde yetiştirmiş oldukları kı-
vırcık marulu takdim ettiler.

Toplumda ön yargıyla bakılan 
çocukların fırsat verilince neler 
yapılabileceğinin en büyük öğre-
ğinin yaşandığını kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal; Her 
insanın yapabileceği bir iş vardır. 
Engelliler de fiziksel ve ruhsal iş-
levlerinde bir bozulma ya da ek-
siklik olsa bile uygun bir eğitim 
ve rehabilitasyondan geçirildikleri 

zaman çalışıp, üretime katılabi-
lirler. Bizler yeter ki onlara imkan 
sağlayabilelim. Gerisi onların azmi 
ile gerçekleşiyor. Toplumumuzun 
en değerli, özel kesimiyle ilişkilen-
dirilmiş ve onları toplumsal hayata 
kazandırmak ve ön plana çıkar-
mak, onları sosyalleştirmek adına 
çok önemli bir proje olmuş. Ben 
öğrencilerimizi ve idarecilerimizi 
kutluyorum “dedi.

Özel eğitim okulunda öğrenim 
gören öğrencilerin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Başkan Tutal, “Şu ana kadar 
aldığım çiçeklerden daha anlamlısı 
ve en güzeli. Ben öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize çok teşekkür 
ediyorum. İnanıyorum ki çocuk-
larımız bu kapsamda daha farklı 
ürünler yetiştirerek üretimde bize 
varız diyecekler. Belediye olarak 
imkanlar dahilimizde her zaman 
desteğe hazırız” dedi.

Özel İş Eğitim ve Uygulama 
Okulu idareci ve öğretmenleri de 
Başkan Tutal’a kendilerine ver-
dikleri destek ve katkılardan dolayı 
teşekkür ettiler. n HABER MERKEZİ

Karatay ilçesi sınırlarındaki tüm eğitim kurumlarına materyal desteği sağlayacak, öğrencilerin bilimsel 
çalışmalarını destekleyecek ve robotik kodlama atölyelerinin kurulmasını sağlayacak olan proje imzalandı

Karatay’da eğitimin
çıtası yükseliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Karatay Belediyesi, Karatay Kay-
makamlığı ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek 
olan ‘Karatay Eğitim Projesi’ne dair 
düzenlenen protokolün imza töre-
ni, Konya Valiliği Toplantı Salonun-
da gerçekleştirildi. 

Karatay sınırları içerisinde yer 
alan devlet okullarında birinci sını-
fa başlayacak öğrencilere çanta ve 
kırtasiye yardımında bulunulması, 
ilçe genelindeki okullara materyal 
desteği, öğrencilerin akademik ba-
şarılarının artırılmasına ve sosyal/
kültürel yönden gelişmelerine katkı 
sunulması, robotik kodlama atöl-
yelerinin oluşturulması ve daha 
birçok eğitim öğretim ortamının 
oluşturulmasını içeren projenin, 
Karatay’daki eğitim öğretimi daha 
ilerilere taşıyacağı belirtildi.  

Vali Cüneyit Orhan Toprak 
imza töreninde yaptığı konuşmada 
“Birinci amacımızın vatan ve millet 
sevgisi ile donanmış, bilim ve tek-
noloji alanlarında dünyadaki geliş-
meleri takip edebilen bir nesil ye-
tiştirmektir” dedi. Eğitim öğretimin 
önemine vurgu yapan Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya’da merkezi 
idareler ile birlikte yerel yönetimler 
ve üniversitelerin her zaman için 
işbirliği yaptıklarını ifade etti. Vali 

Toprak, ‘Karatay Eğitim Projesi’ 
kapsamında çok çeşitli eğitim faa-
liyetlerinin hayata geçirileceğini de 
belirterek projeye katkı sunan her-
kese teşekkürlerini iletti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın 
onayı ile yürürlüğe giren protoko-
lü taraflar adına Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Karatay Kaymakamı A. 

Selim Parlar, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca ve İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük imza-
ladı.
n HABER MERKEZİ

‘Bilim ve teknoloji olmadan olmaz’
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Atık kumaştan maske yapıp öğrencilere dağıttılar

Karaman’da Halk Eğitim Mer-
kezi bünyesinde faaliyet gösteren 
ev tekstili kursuna katılanlar, atık 
kumaşlardan yaptıkları maskeleri 
öğrencilere dağıttı. 

Karaman Mehmet Çavaş İlko-
kulunda bulunan ev tekstili kursu-
na katılanlar, okulda eğitim gören 
çocukları, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından korumak 
için çalışma başlattı. 

Kursiyerler, evlerindeki atık 
kumaşlardan diktikleri maskeleri 
öğrencilere dağıttı. Okul Müdürü 
Mustafa Doğan, okullarında ço-
cukların virüsten korunması için 
her türlü hijyen çalışmasını yap-
tıklarını söyledi.

Bu kapsamda ev tekstili kur-
siyerlerinin, kendilerine maske 
desteği verdiğini belirten Doğan, 
“İlk etapta özel eğitim ve ana sı-

nıfı öğrencilerimize bu maskeleri 
dağıttık. İhtiyaç olduğu kadar üre-
tecekler. Yani maske fiyatlarının 
artması bizi etkilememiş oldu. 
Kursiyerlerden birçoğunun çocuk-
ları öğrencimiz. 

Maskelerimizde annelerin 
sevgisi var.” diye konuştu. Kur-
sun usta öğreticisi Nilüfer Çetin 
ise haberlerde, fahiş fiyat artışla-
rını görünce maske dikmeye ka-

rar verdiklerini vurguladı. Maske 
yapımında atık kumaşlardan fay-
dalandıklarını anlatan Çetin, “He-
men bir kalıp çıkardık. 

Maskelerimizi dikmeye baş-
ladık. Bugün 32 tane diktik. Bu 
maskelerin birinin bize maliyeti 2 
ile 3 lira arasında. Kullanılıp atılan 
maske değil. Yıkanıp ütülenip tek-
rar kullanılabilir. Hijyen yönünden 
bir sıkıntı yok.” dedi. n AA

Meteoroloji uyardı
sıcaklık 15 derece düşecek

Türk Telekom Lisesi 
öğrencilerinden büyük başarı 

Balkanlar’dan gelen soğuk ve 
yağışlı havanın Konya, Karaman, 
Aksaray ve Niğde’de pazar günü 
akşam saatlerinde etkisini hissetti-
receği bildirildi.  Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğün-
den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
15 Mart Pazar günü yağmur ve sa-
ğanak şeklinde başlayacak yağışla-
rın, 16 Mart Pazartesi günü karla 
karışık yağmura ve yüksek kesim-

lerde kara dönüşeceği tahmin edi-
liyor. Mevsim normalleri üzerinde 
seyreden hava sıcaklıklarının, 16 
Mart Pazartesi gününden itibaren 
8 ila 15 derece azalması ve mev-
sim normallerinin altında seyret-
mesi öngörülüyor. Vatandaşların, 
başta sağlık sorunları olmak üzere 
meydana gelebilecek olumsuzluk-
lara karşı dikkatli ve tedbirli olma-
ları istendi. n AA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle 
düzenlenen “51. Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge 
Yarışması”nda dereceye giren öğ-
rencilere ödülleri takdim edildi.  
Gerçekleştiren yarışmada Türk 
Telekom Lisesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretmeni Esra Oktay’ın 
danışmanlığını yaptığı, Şükran 

Limon ve Bircan Dere tarafından 
hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı 
alanında “Yenilikçi ve Alternatif 
Yaklaşımlarla Ortaöğretim Öğren-
cilerinin Kitap Okuma Düzeyleri-
nin Artırılması” projesi ile bölge 
birincisi oldu. Proje Diyarbakır’da 
yapılacak Türkiye finallerinde Kon-
ya’yı temsil edecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çin’de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin şehirde alınan tedbirlerle ilgili 
Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında toplantı düzenlendi ve toplantının kararları açıklandı 

Virüse karşı ciddi
tedbirler alınıyor

Çin’de başlayan yeni tipi koro-
navirüs (Kovid-19) salgınına iliş-
kin şehirde alınan tedbirlerle ilgili 
Konya Valiliği’nde toplantı düzen-
lendi. Valilik Toplantı Salonu’nda, 
Toprak başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıya, rektörler, idari ve 
mülki amirler katıldı.Toplantıda, 
Sağlık Bakanlığının ve Koronavi-
rüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri 
doğrultusunda, kentte yapılan ça-
lışmalar, alınan tedbirler ve bun-
dan sonra alınması gereken ilave 
önlemler gözden geçirildi. Toprak, 
burada yaptığı açıklamada, Sağlık 
Bakanlığının Kovid-19 hakkında 
hazırladığı 14 gün kuralını okudu.
Konya’da herhangi bir vakaya rast-
lanmadığını aktaran Toprak, kent-
te toplu alan ve mekanlar ile toplu 
taşıma araçları, okul, yurt ve kamu 
kurumlarında dezenfekte çalışma-
larının yapıldığını anlattı.Toprak, 
virüsün dünyada etkisini sürdürdü-
ğüne işaret ederek, şunları kaydet-
ti:”Bunun önlenmesiyle ilgili tedavi 
yöntemi ve aşı hala yok. Fakat ciddi 
anlamda çalışmalar sürüyor. Ülke-
mizde alınan tedbirler ve öngörü-
lerle iki gün öncesine kadar vakaya 
rastlanmamıştı. Şu anda 2 vatan-
daşımızın sonucu pozitif çıktı. Bu 
da o vatandaşımıza yakın bir yer-
den. Başka bölgeden çıkmaması da 
iyi bir gelişme bence. Bu toplantıda 
işin her boyutunu ele alacağız. Bu-
rada en önemli şey, basit ve herke-
sin yapabileceği korunma yöntemi; 
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 hak-
kında hazırladığı 14 gün kuralıdır.”   

Tüm kamu kurum ve kuruluş-
larının katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda alınan kararlar ise şu şe-
kilde oldu;  Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan  “Yeni Koronavirüs 
Riskine Karşı 14 Kural” isimli afiş,  
okullar, hastaneler, yurtlar, otobüs-
ler, alışveriş merkezleri, camiler, 
havalimanı, müzeler ve tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının giriş ve çı-
kışlarına asılacak, ayrıca belediyele-

rimiz tarafından şehir ilan panoları, 
billboardlara asılması sağlanacak, 
kamu ve kuruluşlarının web sitele-
rinde duyurulacak ve ekte yer alan 
“Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 
Kural” isimli afiş kamu kurum ve 
kuruluşlarınca personeline dağıtı-
mı yapılacaktır. Tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarında (okullar, camiler, 
sağlık birimleri, yurtlar vs.) ivedi 
bir şekilde dezenfekte işlemleri ta-
mamlanacak ve düzenli olarak bu 
işlemlerin tekrarlanacaktır. Tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının gi-
rişlerine mümkünse sensörlü de-
zenfekte makinalarının konulması 
sağlanacaktır.  

Dezenfekte işlemlerinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından önerilen ürün 
ve özellikleri aşağıda tabloda belir-
tilmiştir. Kapalı alanlarda yapılan 
tüm etkinlik ve faaliyetler zorunlu 
olmadıkça yapılmayacak, ya ileri 
bir tarihe ertelenecek ya da açık 
alanda yapılması tavsiye edilecek-
tir. Havalimanında gelen yolcular 
termal kamera ile kontrol edilme-
ye devam edilecek, maske dağıtı-
mı sağlanacak, yurtdışından gelen 
tüm yolculara uygulanan form 
doldurulmaya devam edilecek ve 

şüpheli görülen şahıslar ivedi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine sevk 
edilecektir. Yüksek Hızlı Trenlerin 
dezenfekte işlemleri geceleri yapı-
lacak ve periyodik olarak bu işlem 
tekrarlanacaktır. İlimizde bulunan 
2009 okuldan 590 tanesinin de-
zenfekte işlemleri tamamlanmış 
olup, kalan okulların tamamının 
dezenfekte işlemi en kısa sürede 
bitirilecektir. Ticaret İl Müdürlü-
ğümüz tarafından maske, eldiven, 
dezenfektan sıvı vb. malzemelerde 
meydana gelen fahiş fiyat artışları 
ile ilgili 5 ekip, 30 personelle de-
netlemeler devam etmekte olup, 
gerekli görülmesi durumunda ilave 
ekipler oluşturularak denetimlere 
kararlılıkla devam edilecek ve fa-
hiş fiyat artışında bulunduğu tespit 
edilen firmalar Ticaret Bakanlığına 
bildirilmek suretiyle gerekli cezai 
işlemler uygulanacak,  gıda mal-
zemeleri ile ilgili fırsatçılığa mey-
dan verilmeyerek yakinen takip 
edilecektir. Yurt içinden ve yurt 
dışından günlük beş bin kişinin 
ziyaret ettiği Mevlana Müzesi 12 
Mart 2020 Perşembe günü saat 
17.30’da dezenfekte edilmiş olup, 
dezenfekte işlemi periyodik şekilde 

tekrarlanacak, mümkünse termal 
kamera temin edilerek girişler tek 
yerden sağlanacaktır. İlimizde bu-
lunan kütüphanelerin dezenfekte 
işlemleri ivedilikle yapılacak, Kül-
tür Bakanlığı ile irtibata geçilerek 
gerekli görülmesi halinde kütüp-
haneler tedbir amaçlı kapatılacak-
tır.  İlimiz Selçuklu, Ereğli ve Sey-
dişehir İlçelerinde Kimya Bölümü 
bulunan üç okuldan gerekli görül-
mesi halinde dezenfektan solüsyon 
temini sağlanacaktır. Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından okullarda 
500 bin adet ilave bireysel kulla-
nıma uygun ambalajlı sabun dağı-
tımı yapılacak, sabunların sadece 
öğrencinin kendisinin kullanımı ile 
ilgili gerekli bilgilendirme okul yö-
netimi tarafından yapılacaktır. Ka-
çak yollara Ülkemize giren düzensiz 
göçmenler 14 gün süreyle gözlem 
altında bulundurulacaktır. Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinin Yazır 
Yerleşkesinde 11 tane basınçlı ka-
rantina ve tedavi odası hazır bulun-
makta olup, koronavirüs şüphelisi 
kişilerin tedavileri öncellikle bura-
da sağlanacaktır. Umre’den gelen 
vatandaşlarımız ve yurt dışından 
gelen tır şoförlerinin  hastanelerde 
gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra, 
14 gün süreyle evlerinden çıkma-
maları yönünde tavsiyede bulunu-
larak, takipleri telefonla yapılmaya 
devam edilecektir. Koronavirüs 
ile ilgili gerekli dokümanlar Sağlık 
Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Mü-
dürlüğünün web sitesinden temin 
edilecektir. Hasta ziyaretine gelen 
vatandaşlara, hasta sağlığı açısın-
dan ziyaretçilerin azaltılması tavsi-
ye edilecektir. Öğrenci yurtlarında 
dezenfekte işlemleri gecikmesizin 
yapılacak olup, yurt dışından gelen 
öğrenciler ilk önce hastaneye yön-
lendirilerek gerekli tetkikleri yapıl-
dıktan sonra 14 günlük süreyi yurt 
yönetimi tarafından belirlenen özel 
odalarda geçirecektir.
n AA- HABER MERKEZİ
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Konya 2. Amatör Küme 2019-2020 
Futbol Sezonu’nda 2. Hafta maçları ya-
rın oynanacak maçlarla devam edecek. 
Konya 1. Amatör Küme’ye yükselmek 
için mücadele eden ekipler A, B ve C gru-
bunda 2. Hafta maçlarına çıkacaklar.

A GRUBU
Konya 2. Amatör Küme A grubunda 

ilk haftanın dikkat çekici sonucuna imza 
atan Akşehir Gençlikspor grubunun en 
güçlü takımlarında biri olarak göze çar-
pıyor.

Konya 1. Amatör Küme’ye yüksel-
mek için ve gruplarını ilk iki sırada bitir-

mek için yarışan takımların mücadelesi 
nefes kesiyor.  

Konya Amatör 2. Küme A Grubu haf-
tanın programı: Beyşehir Üzümlüspor- 
Altuntaşşpor, Akşehir Gençlikspor-Hüyük 
Belediye Gençlikspor, Ortaköy Beledi-
yespor- Beyşehir Gölspor, Tuzlukçu Be-
lediyespor- Akşehir Birlikspor

B GRUBU 
Konya Amatör 1. Küme’ye yük-

selmek için mücadele veren B Grubu 
takımlarının karşılaşmalarında ise ilk 
haftada dengeli sonuçlar ortaya çıktı. 
Yıldırımspor ve Gerezspor ligin ilk hafta 

karşılaşmalarında rakiplerini yenerken 
4 takım ise birbirleriyle yenişemedi. 
B Grubu’nda bu hafta Yıldırımspor Ha-
dimspor deplasmanına çıkarken, Mali-
yespor ise sahasında Konya Dirilişspor’u 
ağırlayacak. Ligde ikinci sırada bulunan 
Gerezspor Meram Derespor deplasma-
nında 3 puan ararken Çumra Güneşspor 
ise Alibeyhüyüğüspor’u konuk edecek. 

C GRUBU
Konya 2. Amatör Küme C Grubu’nda 

7 takımın olmasından dolayı her takım bir 
haftayı Bay geçecek. Geçen hafta İhsani-
ye Gençlerbirliğinin bay geçtiği haftayı 

bu hafta ise ilk hafta sahasında Kırkışla 
Barışspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ci-
hanbeyli Sağlıkspor bay geçirecek. Ligin 
ilk haftasında deplasmanda 1912 Konya 
Barospor’u 2-0 yenen Karabağ Genç-
likspor ligin ikinci haftasında Yeniceoba 
Gençliği konuk edecek. Geçen haftayı 
bay geçiren İhsaniye Gençlerbirliği ise 
1912 Konya Barospor’u ağırlayacak. İlk 
hafta deplasmanda Yeniceoba Gençliği 
ile berabere kalan Yeni Meramspor ise 
Kırkışla Barışspor karşısında 3 puan ara-
yacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konya 2. Amatör 
Küme’de heyecan sürüyor
Konya 2. Amatör Küme’de 2. Hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla sürecek. A, B ve C Grubu’nda toplam 

11 maç oynanacak. Karşılaşmaların sonucunda 3 grupta da ligin gidişatı şekillenmeye başlayacak Konyaspor Basket 
Final deplasmanında 

Yavru Kartal 
3 puanın peşinde 

Spor  Toto Gelişim 
Ligleri durduruldu

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden 
temsilcimiz Konyaspor Basket ligin 23. haftasında bugün 
Final Gençlik’le deplasmanda karşılaşacak. Ligde geçen 
haftaki galibiyetten sonra çıkışını sürdürmek isteyen Dev 
Kartallar, zorlu deplasmandan galip ayılmak istiyor. Tür-
kiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde Konyaspor Basketbol, 
bugün deplasmanda Final Gençlik’le karşılaşacak. Geçen 
hafta Baş Antrenör Okan Çevik’le çıktığı ilk karşılaşmada 
konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u son sa-
niyede attığı basketle 74-72 yenerek, 2 maç aradan sonra 
galip gelen Konyaspor Basketbol yeni bir çıkış arıyor. Koç 
Ozan Bulkaz’la yollarını ayıran Konyaspor Basketbol, Balı-
kesir karşılaşması öncesi deneyimli antrenör Okan Çevik’i 
takımın başına getirmişti.  Balıkesir maçına Okan Çevik’le 
çıkan Dev Kartallar, karşılaşmanın ilk 3 periyodunda karşı-
laşmayı geride götürse de son çeyrekte sergilediği müthiş 
oyunuyla rakibini yenmeyi başarmıştı. Yarın 6.sırada bulu-
nan Final Gençlik’le karşılaşacak olan Konyaspor Basketbol 
rakibini yenerek Play-Off adına dev bir adım atmak istiyor. 
Dev Kartallar, 33 puanla 11. sırada bulunuyor. Final Genç-
lik-Konyaspor Basketbol maçı bugün 14.30’da Bursa Ata-
türk Spor Salonu’nda oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor ligin 28. Haftasında yarın evinde Sancaktepe Futbol 
Kulübü’nü ağırlayacak. Ligde kalma adına kritik maça çı-
kacak olan temsilcimiz bu maçtan 3 puanla ayrılmayı he-
defliyor. TFF 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor 
ligde kalma adına kritik karşılaşmalara çıkıyor. İkinci yarıy-
la birlikte çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, 27 hafta itibarıyla 
topladığı 30 puanla 14. Sırada bulunuyor. İkinci, yarıda 
çıktığı 10 karşılaşmada 16 puan toplayan Yavru Kartallar, 
küme düşme hattından biraz da olsun uzaklaşmış durumda. 
Geçen hafta ligin zorlu deplasmanlarından biri olan İnegöl 
deplasmanına çıkan temsilcimiz zor da olsa 1 puanın sahibi 
olmuştu. Ligin 28. haftasında yarın Sancaktepe FK’yı ağır-
layacak olan 1922 Konyaspor bu karşılaşmadan galibiyeti 
hedefliyor. 1922 Konyaspor- Sancaktepe FK karşılaşması 
yarın 15.00’de Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyu-
mu’nda oynanacak. Karşılaşmayı ise Bilal Köseoğlu yöne-
tecek. Köseoğlu’nun yardımcılıklarını Sedat Yavanoğlu ve 
Emre Aslan yaparken, dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu 
olacak. n SPOR SERVİSİ

TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ ola-
rak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini 
(U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti. Türkiye Futbol Federas-
yonu, Spor Toto Gelişim Ligleri’nin bir sonraki karara kadar 
durdurulduğunu açıkladı. U19,U17,U16,U15,U14 liglerini 
askıya alan TFF, maçların ne zaman oynanacağı konusun-
da yeni bir bilgilendirme yapacak. TFF’den yapılan açıkla-
mada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak 
değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke ge-
nelinde görülmesi nedeniyle, Altyapı takımlarının mücade-
le ettiği Spor Toto Gelişim Ligleri (U19,U17,U16,U15,U14)
müsabakalarının ertelendi” denildi. n SPOR SERVİSİ

Genç Kartallar rakip tanımıyor BAL’da temsilcilerimiz galibiyet arıyor

Konyaspor U18 Erkek Basketbol Takımı yoluna dolu-
dizgin devam ediyor. Genç Kartallar, Konya şampiyonu ol-
duktan sonra Kahramanmaraş’ta düzenlenen Bölge Şam-
piyonası’na katıldı. Bölge şampiyonasından da birincilikle 
ayrılan yeşil-beyazlılar, Anadolu Şampiyonası’na gitmeye 
hak kazandı.

Konya U18 Erkekler Finali’nde geçtiğimiz ay oynanan 
final karşılaşmasında Diltaş Koleji’ni 73-63 yenen Kon-
yaspor Basketbol U18 takımı, sezonu şampiyon tamam-
lamış ve Konya şampiyonu olmuştu. Ligde şampiyon 

olduktan sonra Kahramanmaraş’ta düzenlenen Bölge 
Şampiyonası’nda Konya’yı temsil eden Yeşil-Beyazlılar, 
Bölge Şampiyonu oldu. Konyaspor Basket U18 takımı, 
Kahramanmaraş’ta yapılan bölge şampiyonasından birinci 
olarak çıktı. Genç Kartallar, bu sonuçlarla birlikte Çanakka-
le’de yapılacak olan Anadolu Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazandı. İlerleyen günlerde şampiyonanın oynanması 
beklenirken Anadolu Şampiyonası, Koronavirüs salgını 
nedeniyle ertelendi. Ertelenen şampiyonanın tarihinin ise 
ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 
7.Grup’ta mücadele eden ekipleri-
miz 22. hafta karşılaşmalarına çıkı-
yor. Temsilcilerimizden Ereğlispor 
ve Sarayönü Belediyespor kendi 
sahalarında maçlara çıkacakken, 
Akşehirspor ise deplasmanda raki-
biyle karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig’de Konya 
temsilcileri yarın sahaya çıkıyor. 
Yarın rakipleriyle karşılaşacak olan 
Konya ekiplerini zorlu karşılaş-
malar bekliyor. Bölgesel Amatör 
Ligi’nde 34. Puanla 6. sırada bulu-
nan temsilcimiz Akşehirspor yarın 
deplasmanda Çal Belediyespor’la 
karşılaşacakken, 3 haftadır galip ge-
lemeyen Konya Ereğlispor ise saha-
sında şampiyonluk mücadelesi ve-
ren Karaman Belediyespor’u konuk 
edecek. Ligde zor günler geçiren ve 
son sırada bulunan Sarayönü Bele-
diyespor ise ligde kalma umutlarını 
ilerleyen haftalara bırakmak için 
Burdur MAE Gençlikspor karşısında 
galibiyet arayacak. Bölgesel Amatör 
Lig 7.Grup karşılaşmalarının tümü 
yarın saat 14.00’te başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Gölyazı şampiyonluk maçına çıkıyor Konya 1. Amatör Küme’de Play-Off heyecanı

Konya Amatör Küme Süper 
Grup’ta heyecan devam ediyor. Sü-
per Grup’ta yarın 19. Hafta karşı-
laşmaları oynanacak. Lider Gölyazı 
Belediyespor şampiyonluğa koşarken 
ikincilik ve üçüncülük yarışı ise nefes 
kesiyor.

Konya Amatör Küme Süper Grup 
2019-2020 Futbol Sezonu’nda bitime 
4 hafta kala nefesler tutuldu. Çıktığı 
18 karşılaşmada 15 galibiyet ve 3 
beraberlikle 48 puan toplayan Göl-
yazı Belediyespor en yakın rakibi Ç. 
Çumra Belediyespor’un 9 puan önün-
de lider konumda bulunuyor. Bu hafta 
Gölyazı Belediyespor kazanırsa ve 
ikinci sırada yer alan Ç. Çumra Bele-
diyespor’un puan kaybetmesi halinde 
Gölyazı Belediyespor şampiyonluğu-
nu ilan edecek. Namağlup lider Göl-
yazı Belediyespor ligin 19. haftasında 
deplasmanda Meram Kara Kartallar’a 

konuk olacak. Son haftalarda galibi-
yet serisi yakalayarak ikinci sıraya 
yükselen Ç. Çumra Belediyespor ise 
ligde alt sıralarda bulunan Kulu Bele-
diyespor karşısında galibiyet serisini 
sürdürmek istiyor. Son 4 haftada al-
dığı 3 mağlubiyetle üçüncü sıraya ge-
rileyen Cihanbeyli Belediyespor ise 
Akören Kültürspor deplasmanında 3 
puan arayacak.

Konya Amatör Küme Süper 
Grup’ta haftanın programı: Meram 
Kara Kartallar- Gölyazı Belediyespor, 
Kulu Belediyespor- Ç. Çumra Be-
lediyespor, Akören Kültürspor- Ci-
hanbeyli Belediyespor, S.Kadınhanı 
Belediyespor- Öntur Havzanspor, 
Ilgın Belediyespor- Seydişehir Bele-
diyespor, Selçukspor-Karapınar Bele-
diyespor: 0-3 (hükmen)

Karşılaşmaların tümü yarın saat 
13.00’de başlayacak. n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör Küme’de Play-
Off Yarı Final karşılaşmaları yarın oy-
nanacak. A ve B grubunu iki ve üçün-
cü sırada bitiren ekipler Süper Grup’a 
yükselmek için mücadele verecekler. 

Konya 1. Amatör Küme’de A Gru-
bu’nu Selçuk Üniversitespor’un arka-
sında ikinci ve üçüncü sırada bitiren 
Ömerhanlıspor ve Ereğli Anadoluspor 
B Grubu’nu ikinci ve üçüncü sırada 
bitiren Bozkır Gençlerbirliği ve Huğ-
luspor ile çapraz eşleşmede karşıla-
şacaklar. 

A Grubu’nda Selçuk Üniversi-
tespor’un sezon boyu takipçiliğini 
yapan Ömerhanlıspor yarı final kar-
şılaşmasında B Grubu’nda büyük 
şanssızlık yaşayan Huğluspor’u sa-

hasında ağırlayacak. Huğluspor, ligin 
son iki haftasına lider girmiş ancak 
üst üste aldığı kötü sonuçlarla ligi 
3. Sırada bitirmişti. B grubu’nda ise 
son haftalarda adeta fırtına gibi esen 
Bozkır Gençlerbirliği, B grubunu Huğ-
luspor’unda kötü performansından 
dolayı ikinci sırada bitirmişti. Bozkır 
Gençlerbirliği, A Grubu’nun üçüncüsü 
olan Ereğli Anadoluspor ile sahasın-
da karşılaşacak. Tek maç üzerinden 
oynanacak yarı final karşılaşmaları-
nın galipleri 22.03.2020 Pazar günü 
Süper Grup’a yükselmek için finalde 
birbirleriyle karşılaşacaklar.

Play Off Yarı Final karşılaşmaları 
yarın saat 15.00’da başlayacak.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor sadece 4 kez kazanabildi

Fenerbahçe birçok eksik ile Konyaspor karşısında

Fenerbahçe  ile  İttifak  Holding  Kon-
yaspor, Süper Lig’de bugün 38. kez kar-
şı  karşıya  gelecek.  Süper  Lig’de  ilk  kez 
1988-1989 sezonunda mücadele etmeye 
başlayan  ve  Fenerbahçe  ile  toplam  37 
maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez 
galip gelebildi. Rekabetteki son 5 rande-
vuyu  kaybetmeyen  Fenerbahçe,  rakibini 
toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında 
yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fe-
nerbahçe’nin toplam 102 golüne, kalesini 
hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapa-
tamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. 
Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan 
müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

KONYA’DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe  ile  Konyaspor,  Süper 

Lig’de Konya’da 18 kez karşı karşıya gel-
di.  Sarı-lacivertliler,  deplasmandaki  13 
maçı kazanırken, 3’ünü kaybetti, 2 müsa-
baka da berabere bitti. Fenerbahçe, Kon-
ya’da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. 
Geçen sezon Konya’da yapılan maçı Fe-
nerbahçe 1-0 kazandı.

FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe,  Konyaspor  karşısında 

en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 se-
zonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. 
Konyaspor  ise  Fenerbahçe  karşısındaki 
4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik so-
nuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, 
Konyaspor’a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada 
da 4 gol attı.  
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe,  Süper  Lig’in  26.  hafta-
sında bugün deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor  ile  karşılaşacak.  Konya  Bü-
yükşehir  Belediye  Stadı’nda  oynanacak 
ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı 
hakem Hüseyin Göçek  yönetecek.  Ligde 
oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-laci-
vertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başa-
ramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. 
sırada giriyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
İttifak  Holding  Konyaspor  ile  Fener-

bahçe arasında yapılacak karşılaşma se-
yircisiz  oynanacak.  Yeni  tip  koronavirüs 
salgını  nedeniyle  mücadeleye  seyirciler 
alınmayacak.

FENERBAHÇE’DE EKSİK ÇOK
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor 

deplasmanına birçok futbolcusundan yok-
sun  çıkacak.  Sarı-lacivertlilerde  sakatlık-
ları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, 

Konya  deplasmanında  forma  giyemeye-
cek. Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz 
dönemde sakatlıklar yaşayan ve son ant-

renmanlarda  takımla  çalışmalara  dönen 
Garry  Rodrigues,  Nabil  Dirar  ve  Simon 
Falette’in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu 
isimlerin maç kadrosunda olması bekle-
nirken, oynayıp oynamayacakları belirsiz-
liğini  koruyor.  Fenerbahçe’de  4  futbolcu 
da kart cezaları sebebiyle forma giyeme-
yecek. 

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı 
Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar 
Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, 
Konya’da  kadroda  yer  alamayacak.  Fe-
nerbahçe’de sarı kart ceza sınırında bulu-
nan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve 
Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda 
Hes Kablo Kayserispor’a karşı oynayama-
yacak.  
n AA

Konyaspor’da 
3 önemli eksik   

İttifak Holding Konyaspor’un Fenerbahçe maçı öncesi 
önemli eksikleri bulunuyor. Uzun süredir sakat olan ve son 
dönemde forma giyemeyen Marin Anicic ve Farouk Miya 
Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Geçen hafta Yeni 
Malatyaspor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma 
düşen Serkan Kırıntılı da bu maçta forma giyemeyecek.
  n SPOR SERVİSİ 

Maç öncesi stadyum 
dezenfekte edildi   

Konya  Büyükşehir  Belediye  Stadyumu’nda  yeni  tip 
koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte 
çalışması yapıldı. Süper Lig’in 26. haftasında yarın oyna-
nacak İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşma-
sı öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, 
Konya  Büyükşehir  Belediyesi  ekiplerince  dezenfekte 
edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 
Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel 
kıyafetleri ve tam koruma sağlayan maskeleriyle stadyu-
mun açık ve kapalı alanlarında çalışma yaptı.  Dezenfekte 
çalışmaları kapsamında tribünler, yedek kulübeleri, saha, 
soyunma odaları, koridorlar ve toplantı salonları ayrı ayrı 
temizlendi. İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe ara-
sında yapılacak karşılaşma, Kovid-19 salgını gerekçesiyle 
seyircisiz oynanacak.   n AA

Fenerbahçe son 
idmanda taktik çalıştı   

Fenerbahçe,  Süper  Lig’de  bugün  oynayacağı  Kon-
yaspor  maçı  hazırlıklarını  dün  öğle  saatinde  yaptığı 
antrenmanla  tamamladı.  Fenerbahçe,  Süper  Lig’in  26. 
haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile oynayaca-
ğı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleş-
tirdiği antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon 
hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5’e 
2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, 
taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Bu  çalışmayla  Konyaspor  maçının  hazırlıklarını  ta-
mamlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen saatlerde hava yo-
luyla Konya’ya geldi.   n SPOR SERVİSİ

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

Anadolu Kartalı
Fener’i ağırlıyor!

TFF Süper Lig’in 26. Haftasında temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor bugün evinde Fenerbahçe’yi 
ağırlayacak. Anadolu Kartalı’nın zorlu maçı saat 20.00’de başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek tarafından 

yönetilecek. 7 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlılar zorlu maçı kazanarak moral kazanmak istiyor
TFF Süper Lig’de 26. Hafta dün oyna-

nan maçlarla başladı. Temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor bugün evinde Fener-
bahçe’yi ağırlayacak. Anadolu Kartalı’nın 
zorlu maçı  saat  20.00’de  başlayacak  ve 
hakem Hüseyin Göçek tarafından yöneti-
lecek.  Göçek’in  yardımcılığını  Esat  San-
caktar ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşma-
nın dördüncü hakemi Mert Güzenge. VAR 
odasında ise Koray Gencerler ve İbrahim 
Çağlar Uyarcan olacak.

KONYASPOR KAZANMAK İSTİYOR 
Süper Lig’deki son 7 maçını kazana-

mayan, son 18 karşılaşmasında ise sade-
ce bir galibiyet alabilen Konyaspor, bugün 
oynayacağı  Fenerbahçe  maçında  kötü 
gidişi sonlandırmak istiyor. İttifak Holding 
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven 
Öten: “Bu hafta inşallah 3 puanı alıp bir 
çıkışa  geçeceğimize  inanıyorum.  Çünkü 
3 puan  ligde her an her  şeyi  çok  çabuk 
değiştirebilir. Rakibin Fenerbahçe olması 
hiç önemli değil. Bizim için bundan son-
raki kalan 9 karşılaşmamızın her biri bir 
final niteliğindedir. Bunlar her birini ayrı 
ayrı değerlendirerek çıkacağımız maçlar. 
Onun  için  evimizde  hangi  takım  olursa 
olsun  bizim  için  önemli  değil.  Yönetim 
olarak başkanımız ve bütün yönetim kuru-
lu bir kere dimdik ayakta. Asla ve asla bu 
takım işte ‘küme düşer’ veya böyle bir şeyi 
hiçbir şekilde gündeme bile getirmedik”

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçı ka-
zanamayan, son 18 karşılaşmasında  ise 
tek galibiyeti bulunan İttifak Holding Kon-
yaspor,  bugün  Fenerbahçe  ile  yapacağı 
karşılaşmada 3 puan alarak kötü gidişatı 
sonlandırmak istiyor. Süper Lig’de oyna-
dığı  son  18 maçta  sadece  bir  kez  galip 
gelebilen  İttifak  Holding  Konyaspor,  bu 
hafta  konuk  edeceği  Fenerbahçe  karşı-
sında bu kötü gidişe son vermeyi hedefli-
yor.  Ligin 7. haftasında İstanbul deplas-
manında Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup eden 
yeşil-beyazlılar, sonraki 18 karşılaşmada 
sadece bir kez 3 puana ulaşırken, 8 be-
raberlik ve 9 yenilgi aldı. Ligin 21. hafta 

maçının  ardından  takımın  başına  geçen 
Bülent  Korkmaz’lı  Konyaspor,  4  lig ma-
çında 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde 
etti. Yeşil-beyazlılar, söz konusu maçlar-
da Göztepe’ye 3-1 yenilirken, Hes Kablo 
Kayserispor  ile  2-2,  Kasımpaşa’yla  0-0 
ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 bera-
bere kaldı. 

“RAKİBİN FENERBAHÇE 
OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL”

İttifak  Holding  Konyaspor  Kulübü 
Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabi-
rine  yaptığı  açıklamada,  son  haftalarda 
alınan kötü sonuçların üzüntüsünü derin-
den  yaşadıklarını  söyledi.  Konyaspor’un 
büyük  bir  camia  olduğunu  ve  şu  andaki 
konumunu hak etmediğini belirten Öten, 
“Tabiki şu anda bulunduğumuz yerden ve 
puandan  hiç mutlu  değiliz.  Aslında  kötü 
gidiyor ama gerçekten hiç beklenmeyen 
hiçbir şekilde böyle bir şeyin tahmin edil-
meyeceği bir noktada oldu. Bunu hiç kim-
se beklemiyordu. Ama futbolun içerisinde 

bunlar  var  tabiki. Şunu  söylemek  istiyo-
rum. Bu zamana kadar geldik. Aykut ho-
camıza tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anda 
Bülent  hocamızla  tekrar  bir  yola  çıktık.” 
dedi. Yönetimin dimdik ayakta olduğunu 
dile getiren Öten, “Asla ve asla bu takım 
işte ‘küme düşer’ veya böyle bir şeyi hiçbir 
şekilde gündeme bile getirmedik. Toplan-
tılarda bile gündeme getirmiyoruz ve biz 
sıralamada en üst nerelerde  tamamlarız 
bunun mücadelesini  veriyoruz.”  ifadele-
rini kullandı. Bu hafta Fenerbahçe ile kar-
şılaşacaklarını  hatırlatan  Öten,  sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Tabii rakibin Fenerbahçe 
olması hiç önemli değil. Bizim için bun-
dan sonraki kalan 9 karşılaşmamızın her 
biri bir final niteliğindedir. Bunlar her bi-
rini ayrı ayrı değerlendirerek çıkacağımız 
maçlar. Onun  için evimizde hangi  takım 
olursa olsun bizim için önemli değil. Biz şu 
anda o ivmeyi takımda, hocamızda, teknik 
ekipte, yönetimde yakalamış durumdayız. 
Takdire şayan bir seyircimiz var. Takımını 

hiçbir  zaman  yarı  yolda  bırakmayan  bir 
seyircimiz var. Belki de bu sene üzdüğü-
müz  de  bir  seyircimiz.  Ama  biz  onların 
da  desteğiyle  bu  hafta  inşallah  3  puanı 
alıp bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. 
Çünkü 3 puan ligde her an her şeyi çok ça-
buk değiştirebilir. Daha 27 puanımız var. 
Onun için her maçı ayrı ayrı değerlendirip 
inşallah sonuca bu haftadan ulaşıp ondan 
sonra da kademeli olarak yönümüzü yu-
karı çevireceğimize inanıyorum. İnanmak 
başarmanın yarısıdır derler. Bizde bu var. 
Teknik ekipte, oyuncularımızda fazlasıyla 
var. Tabii oyuncularımızın da fazlasıyla bir 
mahcubiyeti var. Onlar da bunu giderme 
adına  ellerinden  geleni  yapacaklardır. 
Buna da hepimiz inanıyoruz inşallah.” 

“SÜPER LİG’DE KALARAK, 
DAHA İYİ BİR KONYASPOR’U 

İZLETTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ”
Oynayacakları  tüm  karşılaşmaları  fi-

nal  niteliğinde  gördüklerine  işaret  eden 
Öten, “Rakibe değil alacağımız puanlara 
bakıyoruz. Israrla o şekilde düşünüyoruz. 
Fenerbahçe  maçı  da  inşallah  bir  çıkış 
maçı olur. Biz gerçekten kenetlendik. Bü-
lent hocamızın da evinde inşallah 3 puan 
alarak, Konya seyircisine armağan edece-
ğine inanıyoruz. Bu maç da bu işin sonu 
değil sonuçta. Bir beraberlik de olabilir.” 
diye konuştu.

Süper  Lig’deki  mücadelenin  sonuna 
kadar süreceğini vurgulayan Öten, şunları 
kaydetti:  “Aslında  bakıldığı  zaman  sene 
başında favori gösterilen bir takımdık. 7. 
haftada Yeni Malatyaspor maçından bir 3 
puan alarak Fenerbahçe’ye gidiyor olsak 
ve onu da yenseydik belki de o hafta, 8. 
hafta  liderlik  koltuğuna  da  oturabilecek-
tik. Yine aynı takım, aynı mücadele, aynı 
kişiler, onun için bir şansızlık, kadersizlik 
diyelim. Bu sene bu şekilde oldu. Belki se-
yircilerimizi, gerçek Konyaspor taraftarını 
üzdük ama inşallah bu sene kayıtsız şart-
sız Süper Lig’de kalarak, daha iyi bir Kon-
yaspor’u izlettireceğimize inanıyoruz.”  
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