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PEMA geleceğe 
yön veriyor

Keçe, sanata 
dönüşüyor

PEMA Koleji, öğrencilerin 
akademik başarıya ulaşması-
nın yanında, milli ve manevi 
değerlerine bağlı birer birey 
olmasını da istiyor. Bu anlamda 
geleceğin liderlerini, yönetici-
lerini yetiştirmek isteyen PEMA 
Koleji, bu doğrultuda başa-
rılı bir eğitim modeli ortaya 
koyuyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 
8 yaşından beri sevdiği ve uğ-
raştığı yünlerden farklı ürünler 
yapıyor. Girgiç, yeni yünlerin 
dışında unutulmuş ve eskimiş 
yünler üzerinde de çalışarak 
onlardan faydalanıyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

METROYU UZAKTAN 
TAKİP EDİYORLAR

HAFTALAR SONRA
GELEN GALİBİYET

Koronavirüsten dolayı gelemediler 

Konyaspor 3 puanı aldı 

Konya metrosunun ilk etabının ihalesini alan Çin 
firmasının yetkilileri, küresel salgın haline gelen 
koronavirüs nedeniyle devam eden şantiye çalış-
malarını internet üzerinden takip ediyorlar. Metro 
şantiyesinin yaklaşık 3 ayda bitirilmesi öngörülüyor.

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçı kazanamayan, 
son 18 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan İt-
tifak Holding Konyaspor, iç sahada Fenerbahçe ile 
oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla şeytanın ba-
cağını kırdı. Alınan galibiyetin ardından Konyaspor 
camiasında büyük mutluluk yaşandı. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SPOR’DA

03 Ahmet Bilgiç’ten 
Yenigün’e ziyaret 06 Su birikintisine düşen 

genç hayatını kaybetti 10 11 12Beyşehir Gölü’nde 
av yasağı başlıyor

‘Konya iyi olursa,
Türkiye iyi olur!’

Gözü kara bir 
aydın: Kemal Tahir

Düğünlerde 
korona önlemi

Koronavirüse karşı düğün salonları 
da gerekli tedbirleri almaya başla-
dı. Düğün sezonunun açılmasıyla 

birlikte düğünlerin artmasıyla, 
düğün salonlarında davetlilere 

kolonya ve dezenfektan tutulurken, 
salonlara “kucaklaşmayın” uyarı-

ları asılıyor.  n SAYFA 4’TE

Açan çiçekler 
donabilir!

Hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin üzerinde seyretmesi 
sebebiyle badem, erik ağaçları ve 
kayısılar çiçek açtı. Mart ayında 
ağaçların çiçek açması şaşkınlık 
oluştururken, meteoroloji kuvvetli 

kar ve zirai don uyarısı yaptı.  
n SAYFA 3’TE

14 gün boyunca yurtlarda karantinada tutulacaklar 

UMRECİLER 
KARANTİNADA
Umreden dönen yolcular Konya ve Ankara’da özel hazırlanan yurtlarda karantinaya alındı. Yapılan 
operasyonun Konya ayağı titizlikle takip edilirken, yolcular 14 gün kalacakları yurtlara götürüldü

14 GÜN BOYUNCA 
İZOLE EDİLECEKLER
Koronavirüse karşı alınan 
tedbirler kapsamında dört gözle 
beklenen umreciler için önemli bir 
uygulamaya gidildi. Yurda dönen 
umreciler Ankara ve Konya’da 
önceden boşaltılan yurtlara 
götürülerek karantinaya alındı. 
Umrecilerin yurtlarda 14 gün 
boyunca misafir edileceği açıklandı. 
Konya’da karantina işlemi büyük bir 
titizlikle gerçekleştirildi. Otobüslerle 
Konya Havalimanı’ndan alınan 
umreciler, maskeli bir şekilde Tahir 
Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu 
öğrenci yurtlarına götürüldü.
KONU TİTİZLİKLE 
TAKİP EDİLİYOR
İşlem sırasında otobüslere polis 
araçları ve sağlık görevlileri de 
eşlik etti. Operasyona katılan tüm 
görevlilerin maske, eldiven ve 
önleyici elbiseler giydiği görüldü. 
Uçaklarda toplam kaç yolcu 
olduğuna dair yetkililerden rakam 
verilmezken, konuyu Valiliğin 
dikkatle takip ettiği bildirildi. 
Yolculardan ateşi veya öksürüğü 
olanlar önceden hazırlanan Meram 
Eğitim Araştırma Hastanesi Yazır 
Yerleşkesi’ne götürüldüğü bildirildi.  
n SAYFA 4’TE
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PEMA Koleji, öğrencilerin akademik başarıya ulaşmasının yanında, milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olmasını da istiyor. 
Bu anlamda geleceğin liderlerini, yöneticilerini yetiştirmek isteyen PEMA Koleji, bu doğrultuda başarılı bir eğitim modeli ortaya koyuyor

Geleceğe yön veriyor
2009 yılında dershanecilik se-

rüveniyle başlayan, dershanelerin 
kapanma süreciyle birlikte okullaş-
ma dönüşümünü başarıyla gerçek-
leştiren PEMA Koleji, dershanecilik-
teki başarı geleneğini sürdürmeye 
devam ediyor. Milli ve manevi de-
ğerlere bağlı, üst düzey akademik 
başarı kazanan, ezberden öte özüm-
seyerek öğrenen, bilgiyi kullanan, 
sanat, spor, bilim gibi alanlarla ilgili 
çalışmalarda başarılı olan, etkin bir 
yabancı dil becerisine sahip, gele-
ceğin liderlerini yetiştirmeyi amaç 
edinen PEMA Koleji, bu amaç doğ-
rultusunda kendine has önemli bir 
eğitim modelini de oluşturmuş du-
rumda. Alanında uzman kadrosuyla, 
26 bin metrekarelik özgün mima-
risiyle dikkatleri üzerinde toplayan 
PEMA Koleji, Türkiye’nin geleceğini 
şekillendirecek bireyler yetiştirmeyi 
amaçlıyor.

BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI 
PEMA Kolejiyle ilgili değerlen-

dirmelerde bulunan PEMA Koleji 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ca-
hit Koç, daha üniversite yıllarında 
stajyer olarak başladığı dershanecilik 
sektörüne, bugün okullaşarak de-
vam ettiğinin bilgisini verdi. 2008 
yılında PEM Dershanesini kurduk-
larını hatırlatan Koç, dershanecilik 
süreci ve başarılarının sırrıyla ilgili 
şunları söyledi; “Dershaneciliğin 
başlangıcı 70’li 80’li yıllara dayanır. 
İhtiyaçmış gibi ortaya çıktı. Bizler 
öğrenciyken teorik olarak okulları-
mızda gayet yeterli ve iyi eğitimler 
alıyorduk. Dershaneye ise son sınıfta 
sınava hazırlık adına pratik yapmak 
adına gidilirdi. Fakat zamanla bu 
kuruluşlar bizim de rahatsız olduğu-
muz bir yapıya evrildi. Etik olmayan 
söylemler geliştirildi, okullar hızla 
itibarsızlaştırılmaya çalışıldı; okul 
öğretmenlerini rencide, edecek küs-
türecek gelişmeler meydana geldi. 
“Git dershanede öğren!” ifadesi faz-
laca kullanılarak dershaneye gitme 
zorunluluğu meydana geldi ve ihti-
yaçmış gibi bu kuruluşlar ortaya çıktı 
ve nadide okullarımızı baltalamaya, 
öğretmenlerimizi fonksiyonsuz hale 
getirmeye ve bazı kesimlerin adam 
devşirme mekanı olmaya başladı. 
Nihayet bu kontrolsüz yapıların dev-
letimizin iradesiyle kapatılması kara-
rı alındı. Bu dershanelerin kapanma 
sürecinde biz devletimizin yanında 
yer alarak “Eğitim bizim işimiz…” 
dedik ve güzel bir eğitim kurumu 
açarak Konya’mıza hizmet etme ka-
rarı aldık. Doğru biz çocuklara sına-
va hazırlanmaları noktasında ekstra-

dan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz 
ama bu aslında eğitimin ağacı olan 
okullarımızı zayıf düşüren, değersiz-
leştiren bir şey. Maddi gücü olmayan 
insanları da zor duruma düşürüyor. 
Kötü niyetli insanların da adam dev-
şirme yerlerine dönüştüğünü gö-
rüyoruz. Onun için de bu kısımlara 
çareler neler olmalı bunu apayrı bir 
parantezde anlatmak lazım. Bu ihti-
yaçken biz Konya’da gerçekten işini 
hakkıyla yapan bir öğretmen kadro-
suyla bunu en iyi nasıl yaparız? Şucu 
bucu yetiştirmek için değil, imkanı 
dar olan ailelerin de ellerinden tu-
tarak nasıl başarılar elde ederiz diye 
düşündük ve PEMA doğdu. Oku-
lumuzda da bu anlamda bursluluk 
sınavına önem verdik. Bizim başarı-
mızın sırrı da buydu; öğretmenlerin 
hakkıyla işini yapması, imkanı olma-
yan insanların da elini tutmamızdı.”

DERSHANEDEN OKULLAŞMAYA
Dershanelerin kapanma süre-

cinin ardından okullaşma sürecinin 
başladığına dikkat çeken Koç, burada 
dershanecilik yaptıkları dönemde-
ki anlayışlarını devam ettirdiklerini 
söyledi. Konuyla ilgili ayrıntıları pay-
laşan Koç, “Dershanecilik sürecinde 
işi doğru yapmak her zaman bizim 
felsefemiz oldu. Mesela devlette 
çalışan öğretmenlerin dershaneler-
de, kurslarda çalışması yasaktır. Bu 
anlamda biz o süreçte hiçbir zaman 
devlette olan öğretmenleri kadro-
muza almadık. Kaçak işler yapma-
dık. Onun için değerler çok önemli. 
Öğretmen toplumda insanlara yol 
gösterecek ama bazı şeyleri de açık 
açık yanlış yapacak, bu mümkün de-
ğil. Öğretmen etik değerlere sahip 
olmalı ve topluma örnek olmalı. 

Biz okul kurma aşamasında bu 
nedenlerden dolayı beklediğimiz ta-
rihten biraz önce okul açmak zorun-
da kaldık. Ama hiçbir zaman dersha-
nelerin kapanma sürecinde devletin 
aleyhine olacak kampanyalara katıl-
madık. Elimizden ne geliyorsa yapa-
lım, okulumuzu açalım istedik. Biz 
burada vatanına, milletine faydalı, 
lider ruhlu, akademik başarısı olan 
gençler yetiştirelim istedik. Bu ne-
denle okul projesini çizdik. Okulun 
projesini kendim çizdim, mimarları-
mız da destek vererek bu okul ortaya 
çıktı. Niyetimiz halisti, Allah da yar-
dım etti, sonucunu da aldık ve çok 
mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

OKULUN KENDİNE ÖZGÜ 
BİR ALTYAPISI VAR 

PEMA Koleji’nin altyapısı hak-
kında bilgi veren Koç, “Toplamda 
26 bin metrekare okul alanımız var. 

Burada 3 ayrı kolumuz var ayrıca 
yan tarafa yaptığımız ortaokul bi-
namız var. 12 bin metrekare bahçe 
alanımız var. Bu kolların duruşu, 
aynı zamanda okulun bahçelerini de 
ayırır. İlk orta ve lise öğrencileri ke-
sinlikle karışmazlar. Spor alanları ye-
mekhaneleri kantinleri bile ayrıdır. 
Anaokulun, ilkokulun, ortaokulun 
ve lisenin bir kampüs içinde olması 
ve eğlenme, oynama alanlarının ayrı 
olması önemli. Çünkü bazen her bir 
katta bir okulun olduğu eğitim ku-
rumlarının varlığını düşünürsek bu 
hiç sağlıklı değil, bu öğrencilerin bir-
birleriyle temas edecek bir durumda 
olmasından rahatsızlık duyarım. Bu 
anlamda burada bu çocukların ye-
mek yeme alanları, laboratuvarları, 
spor alanları, oyun alanları, bahçe 
alanları her biri ayrıdır. Dershane-
cilik yaparken de bunu yapıyorduk. 
Derslik açısından bakacak olursak, 
binamızın birinde 96, diğer bina-
mızda 40 derslik toplamda136 ders-
liğimiz 2 tane kapalı spor salonu 1 
jimnastik salonu 2 si büyük 2 mini 4 
tane yüzme havuzu 2 tane 3D ders-
liği akıl oyunları-satranç derslikleri 
robotik kodlama derslikleri müzik 
eğitimi ve görsel sanatlar salonları 
laboratuvarlarımız tenis kortu ve 
açık spor alanlarımız bulunmakta-

dır.” ifadelerini kullandı. 
EN İYİ MİRAS GÜZEL BİR EĞİTİM
PEMA Kolejinin eğitim anlayı-

şıyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Koç, eğitime yapılan yatırımın en 
önemli yatırım olduğunu vurguladı. 
Bu anlamda, çocukların eğitiminin 
önemli olduğunun farkında olduk-
larını dile getiren Koç, şunları kay-
detti: “Çocuklarımız bizim en değerli 
varlıklarımız. Onlara bırakacağımız 
en iyi miras onlara çok iyi bir eğitim 
vermek. Okullar çocukların fazlaca 
vakit geçirdiği bir yer. Çocuklar söy-
lenenden daha çok yapılana bakarak 
bir şeyleri öğrenirler. Onun için öğ-
retmen kadrosunu, çalışanları veya 
herhangi bir idareciyi seçerken çok 
dikkatli olmalıyız. Buna çok önem 
verdik. Hepimizin birer örnek ol-
duğumuzu unutmayacağız. Ben ve 
yine eğitimci olan kurucu arkadaş-
larla bu güzide eğitim yuvasını, bu 
okulu kurduk; aynı zamanda dersle-
re de aktif olarak gireriz. Sahadayız, 
sınıftayız, koridordayız, öğretmenler 
odasındayız, her yerdeyiz. Bu an-
lamda öğrenciye, öğretmene, veli-
lerimize daha sağlıklı yaklaşımlarda 
bulunuyoruz, sorunlara çözüm üre-
tiyoruz. Çünkü her yeri görüyoruz. 
Eğitimde bu çocuklar o kadar önemli 
bir çağda ki, bunun iyi olmamasının 
faturası ağır; çok iyi olmasının da bu 
ülkeye kazandıracağı şeyler de çok 
fazla. Bir okulun mutlaka bir çizgisi 
olmalı, duruşu olmalı, ne yaptığıyla 
ilgili bir fikri olmalı. Onun için biz 
akademik konuda başarılı olduk ve 
olacağız, temel değerler konusunda 
duyarlı olacağız. Çeşitli hassasiyetle-
ri olan çocuklar yetiştireceğiz. Ahlaki 
davranışları son derece önemli. Bu 
konuda da duyarsız kalmamamız la-
zım. Veliyi de bilgilendirerek, velile-
rin de verdiği destele çok iyi sonuçlar 

elde ediyoruz.”
SPOR VE SOSYALLİĞE 
ÖNEM VERİYORLAR 

Çocukların sadece akademik 
başarılarını değil, spor ve sosyal ak-
tiviteler noktasında da başarılı ol-
malarını amaçladıkların dile getiren 
Koç, bu kapsamda yapılan çalışma-
ları şöyle anlattı: “İlkokulda çocuk-
larımızın mutlu olmasını esas aldık. 
Eğitim-öğretime adapte olacaklar, 
öğrenmekten korkmayacaklar, oku-
mayı seven çocuklar olacaklar. Bu-
nun için uğraşıyoruz. Alışılagelmiş 
şeylerin dışında şeyler yapmaya ça-
lışıyoruz. Biz anaokulunda ve ilkokul 
1. sınıfta 7 branşta jimnastik ve yüz-
meyi zorunlu tutarak alan seçmele-
ri yaptık. O alan seçmelerine göre 
çocuklarımız beden eğitimi dersle-
rine girerler. Voleybol, basketbol, 
jimnastik, masa tenisi, satranç gibi 
alanlarda seçim yapıp yıl boyu bu 
alanlar üzerinde çalışırlar. Buralar-
dan okul takımlarına, kulüplerimize 
buradan da isteyenler yukarıdaki 
kulüplere, başka şehirdeki kulüple-
re gidebilirler. Voleybolda 2. Ligde 2 
takımımız var, futbolda 3. Ligde ta-
kımımız var. Burada öğrencilerimiz 
takımlarımızda liglerde de oynayabi-
liyorlar. Çocuklarımızın sporda sağ-
lam bir branşı olsun istiyoruz. Aynı 
şeyi müzikte de yapacağız. Çocuğun 
ilgisine göre müzik sınıfları açaca-
ğız. Bu alanlardaki başarı, akademik 
başarıyı da beraberinde getiriyor. 5. 
sınıfta hafıza eğitimi üzerinde fazla-
ca duruyoruz. Sağ beyinin güçlendi-
rilmesi konusunda eğitim veriyoruz. 
Bunu Türkiye’de başka uygulayan 
yok. Tabi bu eğitimin sonuçlarını 
12. sınıfta daha iyi görüyorsunuz.  
Çocukların tüm yönüyle yani tek ka-
natla değil çift kanatla uçabilmesini 
sağlayan bir sistem.”

BİLİŞİMİN TEMELİNE İNİYORLAR
Son dönemlerde eğitim siste-

minde önemli bir yer tutmaya baş-
layan teknoloji ve bilişim noktasında 
PEMA Koleji olarak farklı bir anla-
yışı benimsediklerini belirten Koç, 
“Teknoloji ve bilişim anlamında işin 
temeline inilmesi gerektiğini düşü-
nenlerdenim. Oradaki hazır şeyleri 
kodlamak değil de bunun başlan-
gıcını yapmanın daha önemli oldu-
ğun düşündük. Bilgisayar ve yazılım 
mühendisleriyle çalışmayı uygun 
bulduk. Güzel bir altyapı kurduk. Biz 
bu işe buradan başladık. Adım adım 
gidiliyor. Çocuklar oyun oynamak 
yerine, “O oyun nasıl yazılır?” konu-
sunu bilmesi daha önemli. Bilişimle 
ilgili konuda büyük emek harcıyo-
ruz. Hafta sonu bile ek etkinlikler 
oluşturuyoruz. Bunun dışında olim-
piyatlar çok önemli. Çocukların baş-
ka şehirdeki öğrencilerle tanışması 
önemli. En son matematik milli takı-
mına uluslararası alanda bizi temsil 
edecek takıma bir öğrencimiz dahil 
oldu. Bizim için büyük bir gurur.” 
şeklinde konuştu. 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ 
SEÇİMİNE DEĞİNDİ

Öğretmen ve öğrenci seçimleriy-
le ilgili de bilgi veren Koç, “Biz öğret-
men seçiminde titiz davranıyoruz. 
Yıllarca çalıştığımız öğretmen kadro-
su ağırlıkta. Biz genelde öğretmene 
gitmeyi tercih ederiz. Çünkü öğren-
ci başarılı, hızlı, birikimli öğretmen 
arar. Onun için biz genelde transfer 
ederken de buna dikkat ederiz. Gör-
düğümüzü, bildiğimizi almak isteriz. 
Öğrenci seçimi konusunda ise oku-
maya niyeti olan çocuklar olsun isti-
yoruz. Onun için “Anadolu Lisesi ve 
Fen Lisesinde” taban puanlar uygu-
luyoruz. Birçok öğrencimize de burs 
veriyoruz” dedi. 
BULUNDUĞUMUZ YERİN EN MÜKEM-

MEL OLMASINI HEDEFLİYORUZ 
PEMA Koleji’nin gelecek hedef-

leriyle ilgili değerlendirmelerde de 
bulunan Koç, sözlerine şöyle devam 
etti: “Ben her zaman bulunduğunuz 
yerin en mükemmel hale getirilme-
sini birinci hedef olarak koyuyorum. 
Mesela Türkiye’nin en güzel anao-
kulu bende olabilir diye düşünüyo-
rum. Türkiye’de her yerinde olan bir 
okul olmak değil, Türkiye’nin her ye-
rinde adı duyulan ama tek merkez-
de olan bir okul olmak önceliğimiz. 
Üniversite açılımı ya da farklı şube 
açılımı noktasında iddialı değilim. 
Bulunduğumuz yeri en iyi yapmak 
bence en güzeli.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hasan Cahit KOÇ
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    Gece Gündüz
Konya                   4 °C   6 °C

Karaman             4 °C 9 °C 

Aksaray               6 °C  8 °C

Ankara                 2 °C 4 °C
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Otogar ve toplu ulaşım duraklarına dezenfektan kuruldu
Konya Büyükşehir Belediye-

si, dünya genelinde büyük bir 
tehdit haline gelen koronavirü-
se karşı tedbirlerini artırdı. Bü-
yükşehir, Dezenfeksiyon Eylem 
Planı kapsamında vatandaşların 
güvenli yolculuk yapabilme-
si amacıyla otogar başta olmak 
üzere yoğun kullanılan toplu 
ulaşım duraklarında dezenfek-
tan kurulumu yaptı.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, vatandaşları koronavirüse 
karşı korumak için tedbirlerini 
artırdı. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Dezenfeksiyon Eylem 
Planı kapsamında koronavirüs 
tehdidine karşı 33 ekip ve 66 
personel ile Konya merkez ve 
28 ilçede halkın yoğun kullan-
dığı alanlarda periyodik olarak 
dezenfeksiyon çalışması yapar-

ken ayrıca her gün on binlerce 
kişinin kullandığı otobüslerde ve 
tramvaylarda da düzenli olarak 
dezenfekte işlemi gerçekleşti-
riyor. Büyükşehir, vatandaş-
ları koronovirüs başta olmak 
üzere salgın hastalıklara karşı 
korumak için yolcuların daha 
güvenli şekilde seyahat ede-
bilmesi amacıyla otogarda ve 
yoğun kullanılan toplu ulaşım 
duraklarında dezenfektan kuru-
lumu gerçekleştirdi. Virüse karşı 
tebdir amaçlı halka açık gerçek-
leşen etkinlik ve faaliyetlerine 
de ara veren Büyükşehir, hem 
sosyal medya hesaplarından 
hem de toplu ulaşım araçları, 
kavşaklar ve otogarda broşürler-
le bilgilendirme faaliyetlerini de 
sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanı Ahmet Bilgiç, Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a ziyarette bulundu.  
Gerçekleştiren ziyarette konuşan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın 
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ah-
met Bilgiç, “Konya Yenigün Gaze-
tesi Konya’da yayınları ile fark oluş-
turuyor.  Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan nezdinde tüm gazete çalı-
şanlarına çalışmalarında başarılar 
dileriz” ifadelerini kullandı. Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek Ahmet Bilgiç’e çalışmalarında 
başarılar diledi.
n EMİNE ÖZDEMİR

KTO, KTB ve KSO
disiplin uyarısı yaptı

KTO Karatay’dan 
koronavirüs tavsiyeleri

Konya Ticaret Odası (KTO), 
Konya Ticaret Borsası (KTB) ve 
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafın-
dan haksız fiyat artışı yapan firma-
lar için disiplin uyarısı yapıldı.

KTO ve KTB ve KSO tarafın-
dan yapılan ortak açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Korona virüs 
(Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ar-
dından bazı ürünlerin fiyatlarında 
görülen artışlara karşı hem Ticaret 
Bakanlığımız hem de Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) 
tarafından tedbirlerin alınmasına 
yönelik gerekli uyarılar yapılmış-
tır. Tüm üyelerimiz ve vatandaş-
larımızın da bu konuda gereken 
hassasiyeti göstereceklerine inanı-

yoruz. Konya iş dünyası olarak her 
zaman olduğu gibi ülkemizin yaşa-
dığı her zorlu süreçte kenetlenen 
üyelerimizle birlikte üzerimize dü-
şen sorumlukları yerine getirmeye 
hazırız. Konya Ticaret Odası, Kon-
ya Ticaret Borsası ve Konya Sana-
yi Odası olarak tüm uyarılarımıza 
rağmen ürünlerinde haksız fiyat 
artışı yapan firmalara karşı disiplin 
mekanizmalarını çalıştıracağımızı 
ve bu haksızlıkları yapan firmalara 
hak ettikleri cezaları vereceğimizi 
bir kez daha kamuoyuna duyuru-
ruz. Herkes bilmeli ki, vatandaşla-
rımızı mağdur edenlere karşı ses-
siz kalmayacağız.”
n İHA

KTO Karatay Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Yüksekokulu Müdü-
rü Prof. Dr. Birol Özkalp, korona 
virüsle ilgili önemli tavsiyelerde 
bulundu. Korona virüsün ulusla-
rarası bir enfeksiyona dönüşmesi-
ne neden olan faktörleri sıralayan 
Özkalp, “Virüsün bu kadar hızlı 
yayılarak uluslararası bir enfeksi-
yon oluşturmasındaki nedenleri 
araştırdığımızda dünya olarak ha-
zırlıksız yakalanma, ne olduğunu 
anlayamama ve bunlara ek olarak 
bilinen bir virüsün mutasyon ge-
çirerek yeni tiplere dönüşmesi gibi 
faktörler karşımıza çıkıyor. Ülke 
olarak tüm dünyadan daha önce 
tedbir aldığımız ortada. Virüsün 
çok yayılmamasını bu tedbirlere 
borçluyuz” dedi.

Karantina faaliyetlerinin virüs 
üzerindeki etkilerini değerlendiren 
Özkalp, “Karantina çok eskiden 
beri kullanılan bir yöntem. Av-
rupa’da karantina faaliyetleri 14. 
yüzyılda başladı. Peygamber Efen-
dimiz ise, 7. yüzyılda bir yerde taun 
(veba) varsa oraya girmemeyi, bu-
lunulan bir yerde taun çıkarsa da 
oradan ayrılmamayı buyurmuştur. 
Karantina yönteminde enfekte ol-
muş hastayı diğer insanlara virüs 
bulaştırmaması için onlardan ayı-
rıp izole ediyoruz. Bu virüsü, ku-
luçka döneminde 14 gün süreyle 
gözlem altında tutuyoruz. Dola-
yısıyla karantina çok büyük önem 
arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Korona virüse karşı tehdit al-
tında bulunan kişi ve gruplarla 
ilgili bilgi veren Özkalp, “Korona 
virüs, özellikle bağışıklık sistemi 
zayıf olan kişiler, yani 2 yaş ve altı 
çocuklar ile yaşlıları etkileyebili-
yor. Bu nedenle gençlerimiz bu 
virüsten çok korkmamalıdır. Zira 2 
ve 25 yaş arası dönem, bağışıklık 
sisteminin tam olarak oluştuğu ve 
geliştiği bir dönemdir. Yaşlılar ise 
bağışıklık sistemleri zayıf olduğu 
için risk altındadır. Hastada diya-
betik veya solunum güçlüğü gibi 
başka bir hastalık varsa virüs yine 

tehdit olabiliyor” dedi.
Kuru öksürük, ateş vb. belirti-

ler durumunda kişilerin korona vi-
rüs yönünden incelenmesi gerekti-
ğinin altını çizen Özkalp, “Her üst 
solunum yolu rahatsızlığı, korona 
virüs olduğu anlamına gelmez. Fa-
kat erken teşhis önemli olduğu için 
bir solunum yetmezliği, solunum 
güçlüğü varsa en yakın sağlık ku-
ruluşuna başvurulmalıdır. Korona 
virüs yönünden hastalardan alına-
rak incelenen örneklerin sonuçları 
negatif çıkarsa bir problem yok 
demektir. Aksi durumda, belirti 
gösteren kişilerin 14 günlük kuluç-
ka döneminde izole edilmesi çok 
önemlidir” şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı alınması 
gereken önlemlere değinen Prof. 
Dr. Özkalp, “Bütün enfeksiyon has-
talıklarında alınan önlemler burada 
da geçerlidir. En başta kalabalık 
ortamlardan uzak durmak büyük 
önem arz ediyor. Kolonya gibi alkol 
bazlı temizlik maddelerinin de kul-
lanılmasını tavsiye ediyoruz. El yı-
kamak ve hapşırıkta ağzı kapatmak 
gibi kişisel hijyen alışkanlıklarına 
da dikkat etmek gerekiyor. Korona 
virüs, solunum yoluyla, hatta göz-
lerden dahi girebilen bir virüstür. 
Ayrıca girdiği yerde çoğalıp hedef 
organa gidiyor” diye konuştu. 
 n HABER MERKEZİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı. 
Mart ayında ağaçların çiçek açması şaşkınlık oluştururken, meteoroloji kuvvetli kar ve zirai don uyarısı yaptı  

Ağaçlar çiçek açtı,
zirai don uyarısı!

Hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin üzerinde seyretme-
si sebebiyle badem, kayısı ve erik 
ağaçları çiçek açtı. Mart ayında 
ağaçların çiçek açması, vatandaşları 
şaşırttı. Kış aylarında beklenilen Kar 
düşmeyen Konya’da, hava sıcaklığı-
nın mevsim normallerinin üzerinde 
seyretmesi sonucu ağaçlar çiçek 
açtı. İlkbaharın müjdecisi bu görün-
tü vatandaşları şaşırttı. Ağaçların 
çiçek açması ise görülmeye değer, 

kartpostallık görüntüler oluşturdu. 
İklim değişliğinin kendilerini etkile-
diğini belirten çiftçiler, “Nisan ayın-
da açması gereken ağaçlar şimdiden 
açıyor. Don olayları da bizi olum-
suz etkiliyor. Ürünlerimiz de bu yıl 
istediğimiz verimi alamayabiliriz. 
Üreticiler bu durumdan olumsuz 
etkilenebilir” diyerek endişelerini 
dile getiriyor. Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker de Mete-
oroloji Bölge Müdürlüğü, zirai don 

uyarısında bulunduğunu konu ile 
ilgili çiftçilere gerekli bilgilendirme 
mesajı attıklarına dikkat çekti. Öte 
yandan çiçek açan ağaçların duman 
yakmalarını önerdi.

KUVVETLİ KAR VE 
ZİRAİ DON UYARISI!

Konya, Karaman, Niğde ve Ak-
saray’da yarın kuvvetli ve yer yer 
yoğun kar bekleniyor. Meteoroloji 8. 
Bölge Müdürlüğünün günlük hava 
tahmin raporuna göre, Konya, Ka-

raman, Niğde ve Aksaray’da, bugün 
akşam saatlerinden itibaren yağmur 
şeklinde başlayacak yağışların, yarın 
kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı-
na dönüşeceği tahmin ediliyor.  Salı 
ve çarşamba günü aralıklarla de-
vam etmesi beklenen kar sebebiy-
le buzlanma, don, tipi ve ulaşımda 
aksamalar gibi olumsuzluklara karşı 
vatandaşların dikkatli ve tedbirli ol-
ması istendi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Bilgiç’ten Yenigün’e ziyaret
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Umreden dönen yolcular Konya ve Ankara’da özel hazırlanan yurtlarda karantinaya alındı. Yapılan operasyonun Konya ayağı titizlikle 
takip edildi. Yolcular Konya Havalimanı’nda yapılan ilk muayenelerinin ardından otobüslerle 14 gün kalacakları yurtlara götürüldü 

Karantinaya alındılar
Türkiye’nin küresel bir salgın 

haline gelen koronavirüs (Ko-
vid-19)’a karşı yürüttüğü müca-
dele devam ediyor. Alınan önlem-
ler kapsamında umreden gelen 
vatandaşlar Ankara ve Konya’da 
yurtlara götürülerek karantinaya 
alındı. 

Koronavirüse karşı alınan ted-
birler kapsamında dört gözle bek-
lenen umreciler için önemli bir 
uygulamaya gidildi. Yurda dönen 
umreciler Ankara ve Konya’da ön-
ceden boşaltılan yurtlara götürüle-
rek karantinaya alındı. Umrecilerin 
yurtlarda 14 gün boyunca misafir 
edileceği açıklandı. Konya’da ka-
rantina işlemi büyük bir titizlikle 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin sağladığı otobüslerle 
Konya Havalimanı’ndan alınan 
umreciler, maskeli bir şekilde Ta-
hir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğ-
lu öğrenci yurtlarına götürüldü. 
İşlem sırasında otobüslere polis 
araçları ve sağlık görevlileri de 
eşlik etti. Operasyona katılan tüm 
görevlilerin maske, eldiven ve ön-
leyici elbiseler giydiği görüldü. 

YURTLAR UYGUN HALE GETİRİLDİ
Umrecilerin dönüşünü dört 

gözle bekleyen Türkiye, konuyla 
ilgili tedbirler aldı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, um-
reden dönen vatandaşların yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında Ankara ve Konya’daki 
bazı yurtlarda karantinaya alındı-
ğını açıkladı. Yapılan açıklamada, 
umre amacıyla Suudi Arabistan’da 
bulunan vatandaşların Türkiye’ye 
dönmelerinin ardından 14 günlük 
karantina sürelerini geçirecekleri 
bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgu-
lanarak, “Bu çerçevede, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-
ğüne bağlı Ankara ve Konya’daki 
bazı yurtlar, umreden dönen va-
tandaşlarımızın karantina süresi 
boyunca kalabilmeleri için uygun 
hale getirilmiş ve söz konusu ka-
rantina süreci başlamıştır” denil-
di. Açıklamada, “Üniversitelerin 
üç haftalık tatil süreciyle birlikte 
büyük oranda boş olan bu yurtla-
rımızda kalan az sayıdaki öğren-

cimizin de başka yurtlara nakilleri 
sağlanarak herhangi bir mağduri-
yet yaşanmamıştır” ifadesi kulla-
nıldı.

AYRI ODALARDA TUTULACAKLAR
Konya’daki Tahir Büyükkörük-

çü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
erkek öğrenci yurtlarında kalan 
öğrencilerin Büyükşehir Belediye-
sine ait otobüslerle başka yurtlara 
nakledilmesinin ardından umre-
ciler, Konya Havalimanı’ndaki ilk 
kontrollerinin ardından polis eşli-
ğinde otobüslerle yurtlara getirildi. 
Umreden dönen vatandaşların ya-
kınları, yurtların önünde bekledi.

ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI
Umrecilerin Konya Havalima-

nı’ndan yurtlara getirilmesinde 
önemli tedbirler alındı. Umreciler 
ilk sağlık kontrolünden geçirilerek, 
önceden dezenfekte edilen Bü-
yükşehir Belediyesi otobüslerine 
bindirildi. Otobüslere her ihtimale 

karşı polis araçları ve ambulanslar 
da eşlik etti. Ayrıca otobüs şoförle-
ri, sağlık görevlileri, polis memur-
ları ve diğer ilgililerin olası virüse 
karşı maske, eldiven ve önleyici 
elbiseler giydikleri görüldü. 

HAVALİMANI’NA GİRİŞ-ÇIKIŞ 
KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan Konya Havalima-
nı’nda da birtakım tedbirler alın-
mış durumda. Giriş ve çıkışların 
kontrollü bir şekilde yapıldığı ha-
valimanında koronavirüse karşı 
sıkı takip yapılıyor. 

SAYI VERİLMİYOR
Sistemdeki bilgilere göre dün 

Cidde’den Konya’ya 12’den faz-
la uçak indi. Kaç uçağın indiği ve 
uçaklarda toplam kaç yolcu oldu-
ğuna dair yetkililerden rakam ve-
rilmezken, konuyu Valiliğin dik-
katle takip ettiği bildirildi. Sayıyla 
ilgili bir açıklamanın tüm umreci-
lerin gelmesiyle paylaşılması bek-

leniyor. 
ŞÜPHELİ OLANLAR 

HASTANEYE KALDIRILDI
Umrecilerin dönüşünden önce 

Sağlık Bakanlığı tarafından re-
ferans hastane olarak belirlenen 
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 
Yazır Yerleşkesi, karantina hasta-
nesi olarak düzenlenmişti. Umre-
cilerin gelmesinin ardından has-
tane teyakkuza geçti. Umrecilerin 
yapılan ilk muayenesinde öksürük 
veya ateş gibi belirtileri olanların 
bu hastaneye götürülerek gerekli 
testlerin yapılmaya başlandığı öğ-
renildi. Yine hastaneye kaç kişinin 
götürüldüğü noktasında herhangi 
bir bilgi verilmezken, umrecilerde 
koronavirüs vakası olup olmadı-
ğıyla ilgili de detaylı bilgi verilmesi 
bekleniyor. 

UMRECİLERİN BAGAJLARI 
DEZENFEKTE EDİLDİ

Umreden dönen yolcular ka-

rantinaya alınırken, bavul, çanta 
ve umreden getirdikleri malze-
melerin tümü dezenfekteye alın-
dı. Dezenfekte işlemi Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerince gerçekleşti-
rildi. 

Dezenfektenin ardından eş-
yalar sahiplerine verilmek üzere 
toplandı. Ayrıca umrecileri Konya 
Havalimanı’ndan alıp karantinaya 
alınacakları yurtlara kadar götürü-
len belediye otobüslerinin de yine 
işlemlerden sonra Büyükşehir Be-
lediyesi ekiplerince titiz bir şekilde 
dezenfekte edildiği öğrenildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuya ilişki Valilikten yazılı 

bir açıklama yapıldı. Koronavirüse 
karşı uygulanan yurtdışı seyahat-
lerinin genel bir planlamaya göre 
yapıldığının belirtildiği açıklama-
da, şunlara yer verildi, “Bu kap-
samda, umre ziyaretinden dönen 
vatandaşlarımız, Ankara ve Konya 

İllerinde karantinaya alınmıştır. 
Valiliğimize ulaşan ve sosyal med-
yaya yansıyan bazı paylaşımlardan 
karantina bölgesi olarak neden 
İlimizin seçildiği ve herhangi bir 
vaka durumunun olup, olmadığı 
hakkında bilgi verilmesi istenil-
mektedir. 

Daha önceki umre kafilelerin-
de şikayeti olmayan vatandaşları-
mızın evinde 14 gün izole edilme 
uygulaması, umreden dönen bir 
vatandaşımızda Coronavirüs sap-
tanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni 
uygulamaya göre şikayeti olmasa 
da vatandaşlarımızın evlerine gön-
derilmeden uygun bir mekanda 14 
gün izole edilerek takip edilmeleri-
ne karar verilmiştir. Ateş, öksürük, 
nefes darlığı gibi şikayetleri olan 
vatandaşlarımız da ayrıca değer-
lendirilmektedir. 

Bu uygulama, endişe edilecek 
bir durum olduğu için değil, tama-
men tedbir amaçlı olup, karantina 
bölgesi olarak İlimizin seçilmesi; 
umreden dönen vatandaşlarımı-
zın çoğunluğunun Konyalı olması, 
uygun ve yeterli sayıda yurt kapa-
sitesinin bulunması, geniş sağlık 
imkanına sahip olması (İzolasyon 
ve tedavi yapılabilecek hastane, 
uzman ekip, 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri, ve koruyucu sağlık hiz-
metleri ekibi) ve Konya Havaa-
lanının uluslararası yolcu kabulü 
yapması hususları değerlendirile-
rek Sağlık Bakanlığımız tarafından 
belirlenmiştir. Valiliğimizce konu-
ya ilişkin her türlü çalışma titizlikle 
takip edilmektedir.” 

YURT KAPASİTELERİ 
Umreden gelenler için ayrılan 

Konya’daki yurtların isimleri ve 
kapasiteleri şöyle:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
Ankara’daki yurtların isimleri ve 
kapasiteleri şöyle:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm 
dünyaya yayılan coronavirüsün Türkiye’de 
de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme-
de, özellikle kalabalık yerlerden uzak durul-
ması ve yakın temas kurulmaması gerektiği 
açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından 
halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve 
kolonyalara yoğunlaştı. Bu kapsamda va-
tandaşların ortak kullanım alanlarında da 
dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Dü-
ğün sezonunun açılması ile birlikte düğün 
salonu işletmecileri de vatandaşların mağ-
duriyet yaşamaması adına gereken tüm 
tedbirleri aldı. Düğün salonlarına gelen va-
tandaşlara işletme sahipleri tarafından ko-
lonya ve dezenfektan tutuluyor. Öte yandan 
işletme sahipleri tarafından vatandaşların 
göreceği kısımlara ‘Sağlığımızı korumak için 
tokalaşmayın ve sarılmayın’ mesajlarını içe-
ren yazılar asıldı. n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Düğün salonlarından
koronavavirüs uyarısı

Küresel bir salgın haline 
gelen koronavirüs, ilk etabının 
ihalesi yapılarak startı verilen 
Konya Metro Hattı’nın çalışma-
larını da etkiledi. Şantiye yapım 
çalışmalarının sürdüğü Konya 
Metro Hattı’nın Çinli firmasının 
yetkilileri çalışmaları takip üzere 
Konya’ya gelemiyor. 

Konya metrosu ilk etabının 
ihalesi yapılmış, Türkiye’nin bu-
güne kadarki en yüksek tutarlı 
ihalesi olarak tarihe geçmişti. 
Konya Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Meram Belediyesi Hafif 
Raylı (Ring Hrs) Hattı İnşaatı ve 
Elektromekanik Sistemleri ile 
Araçların Temin Montaj ve İşlet-
meye Alma İşlerini 1 milyar 196 
milyon 499 bin 923 Euro’ya, 29 
centChina National Machinery 
(CMC) + Taşyapı şirketi almıştı. 

ŞANTİYE YAPIMI 
HIZLA SÜRÜYOR

Konya Metro Hattı’nın ilk 
etabı için şantiye çalışmaları hız-

la başlamıştı. Fetih Caddesi üze-
rinde, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Spor ve Kongre Merkezi’nın 
yanında bulunan boş arazide 

yapımı devam eden şantiyenin 
yaklaşık 3 ayda tamamlanması 
hedefleniyor. 

Şantiyenin tamamlanma-

sının ardından da, metro çalış-
malarının başlaması bekleniyor. 
Şantiyede tamamen Türk yetki-
liler ve işçiler çalışıyor.

ÇİNLİ YÜKLENİCİLER UZAKTAN 
TAKİP EDİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere 
göre, metronun ihalesini alan 
Çin şirketinin yetkililerinin, ya-
pılan planlamalarda bugünlerde 
Konya’ya gelmesi bekleniyordu. 
Ancak küresel bir salgın haline 
gelen yeni tip koronavirüs nede-
niyle Konya’ya gelemiyor. 

Çinli şirketin yetkilileri şan-
tiyede bulunan Türk yetkililerle 
internet üzerinden yapılan gö-
rüşmelerle çalışmaları uzaktan 
takip ediyor. 

ÇALIŞMALARIN AKSAMASI 
BEKLENMİYOR

Koronavirüs, şuan için Kon-
ya metrosunun yapım çalışmala-
rında herhangi bir olumsuzluğa 
neden olmayacak. Şantiye çalış-
malarının yaklaşık 3 ay süreceği 
metroda şantiyenin tamamlan-
masıyla metroya başlanması 
bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya metrosunun ilk etabının ihalesini alan Çin firmasının yetkilileri, küresel salgın haline gelen 
koronavirüs nedeniyle devam eden şantiye çalışmalarını internet üzerinden takip ediyorlar 

Uzaktan takip ediyorlar

Konya metrosunun yapımı için kurulmaya başlayan şantiye alanında çalışmalar sürüyor. Şantiyenin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. 

Umreden dönen yolcular Konya Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak, polis ve ambulanslar eşliğinde karantinaya alınacakları yurtlara götürüldüler. 
İşlem sırasında otobüs şoförlerinin ve diğer yetkililerin maske, eldiven ve koruyucu elbise giydikleri görüldü.
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Ayşe- Hasan Kara çiftinin kızı Rahime ile Rabia – Abdullah Öran çiftinin oğlu Oğuzhan düzenlenen düğün 
töreni ile mutluluğa ‘Evet’ dedi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Rahime ve Oğuzhan 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Ayşe- Hasan Kara çiftinin kızı 
Rahime ile Rabia – Abdullah Öran 
çiftinin oğlu Oğuzhan, Altınkoza Dü-
ğün Salonu’nda düzenlenen düğün 
töreni ile dünyaevine girdi. Kara ve 
Öran ailelerini mutlu günlerinde se-
venleri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Kara ve Öran aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ 
dilekliklerini kabul etti. Rahime ve 
Oğuzhan misafirlerini, “İki cihan 
mutluluğu duası ile birlikteliğimize 
ilk adımı atarken sizleri de aramızda 
görmekten onur duyarız” mesajı ile 
davet etti. Düğüne katılan misafirler 
genç çift ve aileleri ile bol bol hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Rahime ve Oğuz-
han’a bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n İRFAN AYHAN
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Aksaray’da yolcu otobüsünün 
tıra arkadan çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 44 kişi 
yaralandı. Kaza, Aksaray - Adana 
karayolunun 17. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul’dan Adana’ya giden 
Mehmet İ. (54) idaresindeki 02 BK 
056 plakalı yolcu otobüsü, Halil A. 
(49) yönetimindeki 60 TM 100 pla-
kalı tırın dorsesine arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle otobüs şaram-
pole düşerken, 112 Acil Çağrı Mer-
kezine ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 

olay yerine çok sayıda sağlık, polis, 
itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ka-
zada, otobüsteki 42 yolcu ile otobüs 
firmasından 2 kişi olmak üzere 44 
kişi yaralandı. Yaralılar ambulans-
larla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınırken, bir yaralının 
durumunun ağır olduğu öğrenildi.

‘ONAY VERİLMEYEN 
BİR ARACA BİNDİRİLDİK’

Yaralı yolculardan Yakup Men-
teş, İstanbul Esenler Otogarından 
çıktığı sırada trafik polislerinin las-

tik kontrolü yaptığını ve otobüsün 
gidişine izin vermediğini kaydetti. 
Bunun üzerine yolcuların başka bir 
servis ile otogarın dışına çıkardık-
larını ifade eden Menteş, “Esenler 
Otogarından çıkış yaparken trafik 
ekipleri lastiklerin iyi olmadığını 
söyledi. Trafik bizi çıkışa bırakma-
dılar. Bunlar bizi farklı arabalara 
bindirdiler. Kendileri de boş oto-
büsle otogardan çıktılar. Biz de 
orada tekrardan onay verilmeyen 
bir araca bindirildik. Bu şekilde 
Aksaray’a doğru geldiğimizde ben 

orta tarafta oturuyordum, net gör-
medim fakat uyanıktım. Petrolden 
bir kamyonun çıktığını söylediler. 
Sol taraf refüjden karşıdaki boş bir 
tarlaya şoför gidiyordu. Şoförün 
uyuduğunu söylüyorlardı. Şoför 
yaşlıydı zaten. Durumu kritik bir 
yaralımız var. İnşallah bir şey ol-
maz. Biz de hafif yaralarımız var, 
dikişlerimiz atıldı. Allah razı olsun 
hastanemizden. Doktorlarımız ve 
çalışanlarımız ilgileniyorlar” dedi. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Kulu’da motosiklet 
kamyonete çarptı: 2 yaralı

Otomobilin TIR’a çarpması 
sonucu 5 kişi yaralandı

Kulu ilçesinde motosikle-
tin kamyonete çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi yaralandı. Kaza, Kemaliye 
Mahallesi İsmail Efendi Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Suriye uyruklu Y.A. 
(40) kullandığı motosiklet ile yol 
kenarında park halindeki kamyo-
nete çarptı. Kazada motosiklet sü-

rücüsü ve arkada oturan W.S. (26) 
yaralandı. Yaralı sürücü arkadaşını 
olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı 
W.S. ambulansla Kulu Devlet Has-
tanesi’ne kaldırılarak tedavi altına 
alınırken kaçan sürücünün de ba-
cağının kırık olması nedeniyle te-
davi olmak için hastaneye geldiği 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Seydişehir ilçesinde otomo-
bilin sebze yüklü TIR’a çarpması 
sonucu 5 kişi yaralandı. Sait Alkan 
yönetimindeki 07 HNE 33 plakalı 
otomobil, Seydişehir-Antalya kara 
yolunun 26. kilometresinde, Mur-
taza Çakır idaresindeki 06 BIJ 022 
plakalı sebze yüklü TIR’a çarptı. Ka-

zada otomobil sürücüsü Alkan ile 
araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi 
yaralandı. Kaza yerine gelen 112 
Acil Servis ekiplerince ilk müdaha-
lesi yapılan yaralılar, ambulanslarla 
Seydişehir Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Yaralıların sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. n AA

Arkadaşıyla birlikte yıllar önce kömür ocağı olarak kullanılan tel örgüyle çevrili su birikintisinin olduğu 
alana giden 15 yaşındaki lise öğrencisi, ayağının kayması sonucu düştüğü suda boğularak öldü

Su birikintisine düşen 
genç hayatını kaybetti

Beyşehir ilçesinde su göletine 
düşen genç boğuldu. Gencin su al-
tından cansız bedenine dalgıçlar 
tarafından ulaşıldı. Olay, Beyşehir 
ilçesine bağlı Esence Mahallesi’nde 
yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşın-
daki lise öğrencisi Dursun Ali Özhöl-
çek, aynı yaştaki arkadaşı H.İ.A. ile 
birlikte yerleşim sınırları içerisinde 
bulunan ve yıllar önce kömür ocağı 
olarak kullanılan tel örgüyle çevrili 
su birikintisinin olduğu alana geldi. 
Yeraltı taban suyunun yağmur su-
larıyla birikinti küçük bir gölet hali-
ne dönüştürdüğü tel örgüyle çevrili 
alana gezmek amacıyla arkadaşıyla 
birlikte giren Dursun Ali Özhölçek, 
burada suyun kenarında arkadaşıyla 
yürürken alanın eğimli olması sebe-
biyle ayağı kayarak suya düştü. Suya 
düşen arkadaşını kurtarmak isteyen 
H.İ.A., bunda başarılı olamayınca 
gözden kaybolan arkadaşının suya 
düştüğünü haber vermek için ola-
yın şokuyla yaşadığı Beyşehir’e bağlı 

Esence Mahallesi’ne gitmek yerine 
Seydişehir’e bağlı Çavuş Mahalle-
si’ne doğru yürümeye başladı. Ola-
yın haber alınması üzerine adrese 
itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na 

ait bir dalgıç ekibi de Konya’dan olay 
yerine sevk edildi. H.İ.A., jandarma 
ekiplerine arkadaşının suya düştüğü 
noktayı gösterirken, suya giren ara-
ma kurtarma ekipleri de gösterilen 
noktada yaptığı su altı aramasında 
kısa sürede içerisinde yaklaşık 2 

metre derinlikte kayıp olan gencin 
cansız bedenine ulaştı. Cenaze nakil 
aracına alınan gencin cansız bede-
ni otopsi yapılmak üzere Beyşehir 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıl-
dı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 44 yaralı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
16 Mart 2020 Pazartesi  • Yıl: 12 • Sayı: 3903

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Cinayet şüphelisi kardeşler adliyeye sevkedildi
Eniştesiyle kav-

ga ederken rastgele 
ateş ederek ablasının 
ölümüne neden ol-
duğu iddia edilen iki 
şüpheli kardeş adliye-
ye sevk edildi. Olay, 
saat 05.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi 
Sahibi Ata Mahallesi 
Kale Sokak’ta mey-
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Hüseyin 
B. (37) ve ağabeyi Haydar B.(39), 
ablasının evine gitti. Gece de tar-
tıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi 
ve eniştesi arasında tekrar tartışma 
çıktı. Tartışmanın büyümesi üze-
rine Hüseyin B. ruhsatsız silahını 
çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan 
ateş sonucu abla Bahtiyar Kip (44) 
kolundan ve karnından yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan kadın kurta-

rılamayarak hayatını 
kaybetti. Olay ye-
rinden uzaklaşan iki 
kardeş kuru sıkıdan 
bozma ruhsatsız sila-
hı babalarının evinin 
arkasında bulunan bir 
kovuğa sakladı. Po-
lis olayla ilgili şüpheli 
kardeşleri yakalayarak 
gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hü-
seyin B.’nin yaralama, 

kamu malına zarar verme, uyuş-
turucu madde kullanma, tehdit, 
silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç 
kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli 
serbestlikten yararlandığı öğreni-
len şüphelinin, “Ben öldürmedim, 
ablama ateş etmedim” dediği öğ-
renildi. Şüphelileri polisteki işlem-
lerin ardından adliyeye sevk edildi.
n İHA
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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

VELA 
ÇORAP;

VASIFLI - VASIFSIZ BAY - BAYAN  
EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

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

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

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

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

• ÖN MUHASEBEDE çalışacak deneyimli personel 
alımımız olacaktır.

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

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

2020 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2020/130503
1-İdarenin
a) Adresi   : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2/A 42060 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322216717
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : ALTYAPI, MUHTELİF ÇAPTA 51.000 MT. BORU DÖŞENMESİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
      ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 07.04.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/IV.GRUP İŞLER: İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1.KANALİZASYON ŞEBEKELERİ
2.YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ
3.İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ
4.MİKROTÜNEL İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 KOSKİ 
SELÇUKLU TESİSLERİ KAT:1/106 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1150913

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karaaslan Dede ve Karaaslan Üzümcü Mahallelerinde M29A16C1C 
ve M29A16C4B paftalarına isabet eden, Karaaslan Üzümcü Mahallesi 5290 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 
43 ve 44 nolu parsel ve Karaaslan Dede Mahallesi 5561 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve7 nolu parseller ve 5562 
ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ve 98 nolu parsellerin tamamını kapsayan alanda 741 nolu düzenleme 
sahası olarak seçilen bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi 
düzenlemesi yapılmış olup, Encümenimizin 19.02.2020 tarih ve 2020/171 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemiz binasının Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğünde 16.03.2020 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.

İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1151624
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KTÜN, hidromobil
araç tasarlayacak

Bakır kablo hırsızları 
suçüstü yakalandı

Beyşehir Gölü’nde av yasağı başlıyor

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Hidrojen Teknik Toplu-
luğu, Rektör Prof. Dr. Babür Öz-
çelik’i makamında ziyaret etti. 
Topluluk üyeleri, tasarım çalışma-
larına başladıkları, TÜBİTAK Effi-
ciency Challenge Electric Vehicle, 
TEKNOFEST başta olmak üzere 
çeşitli yarışlara katılmayı planla-
dıkları hidromobil aracı, Rektör 
Özçelik’e anlattı.

Prof. Dr. Özçelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, üniversite olarak aracın 
tasarımı konusunda her zaman 
desteğe hazır olduklarını söyledi. 
Bu bağlamda, çalışmaların ger-
çekleştirileceği atölye konusunda 
tahsisin sağlanacağını belirten 
Rektör Özçelik, topluluğun akade-
mik danışmanlığını Doç. Dr. Ser-
dar Karakaş’ın yaptığı proje çalış-
malarında, öğrencilere başarılar 
diledi. Topluluk Başkanı Ertuğ 

Akbayır ise hidromobil araçların, 
yakıt olarak kullandığı hidrojen 
gazının, en önemli sürdürülebilir 
alternatif enerji kaynakları arasın-
da yer aldığını dile getirdi. Hidro-
jenin, atmosferde mevcut oksi-
jenle bir yakıt pilinde yakıldığında, 
araçların egzozundan çıkan tek 
atığın su olduğunu aktaran Ak-
bayır, “Bu açıdan bakıldığında, 
fosil yakıtlardan bağımsız bir ha-
reket ile sistem (hidrojen ve yakıt 
pili aracılığı ile çalışan motorlar), 
hem ekonomik hem de çevresel 
açıdan yüksek önem arz etmekte-
dir. Topluluk olarak hidromobilin 
tasarlanması, geliştirilmesi ve TÜ-
BİTAK Efficiency Challenge Elect-
ric Vehicle, TEKNOFEST yarışları 
başta olmak üzere çeşitli yarışlara 
katılarak Konya ve üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil etmeyi mis-
yon edindik.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesinde bakır kab-
loları keserek çaldığı iddiasıyla 3 
kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bil-
giye göre, Karapınar İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 01.00 sırala-
rında Kesmez Mahallesi’nde boş 
bir arazide 3 şüpheli şahsın kablo 
yaktığını belirledi. 

Vatandaşlara ait sulama ku-
yularının trafolarından ve elektrik 
direklerinden çaldıkları bakır kab-
loları satmak için plastik kısmını 
soyup yakan şahıslar jandarma 
ekipleri tarafından suçüstü yaka-

landı. Olay yerinde yanmış şekilde 
yaklaşık 70 kilogram bakır kablo 
olduğu belirlendi. 

Adana’dan geldikleri öğrenilen 
şüphelilerin araçlarında yapılan 
aramada hırsızlıkta kullandıkları 1 
pense, 1 yan keski, 1 keser, 1 boru 
anahtari, 1 kontrol kalemi, 2 torna-
vida, 1 falçata, tel kesme makasları 
ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. 
(45), S.B. (44) ve E.K. (42) çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak 
Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 
gönderildi. n İHA

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü 
olan Konya’nın Beyşehir Gölü’nde su 
ürünleri av yasağı 15 Mart’tan iti-
baren başlıyor. 15 Haziran’a kadar 
devam edecek ve üç ay boyunca sü-
recek olan av yasağı dolayısıyla bazı 
balıkçılar da av sezonunu günler ön-
cesinden kapayarak av mesaisine ara 
verdi. Av yasağına hazırlanan bazı 
avcılar ise göl sularından serdikleri 
ağları toplayıp kıyıdaki limanlarına 
getirirken, diğer av malzemeleriyle 
birlikte çuvallayarak evlerine götür-
meye başladı. Göl açıklarına son kez 
çıkan balıkçılar da ağlarına takılan 
balıklarla birlikte ağları toplayıp kıyıya 
dönüş yaparak avlanmaya ‘paydos’ 
dedi.

Gölde balık neslinin korunabil-
mesi için balıkların üreme mevsimi 
olan üç aylık süreçte su ürünleri av 

yasağı her yıl uygulanıyor.
Av yasağı için hazırlıklarını sür-

düren Beyşehirli balıkçı Recep Uya-

nık, su ürünleri av yasağı döneminde 
balıkçıların av yasağına uymasının 
önemine vurgu yaptı. İki yıldır baba 

mesleği olan balıkçılığı yaptığını an-
latan Uyanık, “15 Mart’ta gölümüzde 
avlanma yasağına giriliyor. Avcıları-
mız bu nedenle üç ay süreyle tatile 
girecek. Bu yasak 15 Haziran’da ka-
dar sürecek. Yasak dönemde yasağa 
uyarsak bilelim ki bu gölümüz yeni-
den canlanacak ve tekrar eski gün-
lerine kavuşacak. Bunun bilincine 
varmak gerekiyor. Gölümüzde balık 
neslini bitme noktasına getiren şokla 
avlanmaya balıkçılar olarak daha cay-
dırıcı olması için hapis cezası getiril-
mesini istiyoruz” dedi.

Uyanık, Beyşehir Gölü’nde balık 
avcılığının eski günlerine dönmesi 
için bilinçli avcılığın yanı sıra yetki-
lilerden tatlı sulara daha çok yavru 
balık salınmasını ve göl kıyılarının da 
derinleştirilmesini istediklerini sözle-
rine ekledi. n İHA

Keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 8 yaşından beri sevdiği ve uğraştığı yünlerden farklı ürünler yapıyor. 
Girgiç, yeni yünlerin dışında unutulmuş ve eskimiş yünler üzerinde de çalışarak onlardan faydalanıyor

Keçe, sanata dönüşüyor

Konya’da yaşayan 50 yaşında-
ki keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 8 
yaşından beri sevdiği ve uğraştığı 
yünlerden farklı ürünler yapıyor. 
Girgiç, yeni yünlerin dışında unu-
tulmuş ve eskimiş yünler üzerinde 
de çalışarak onlardan faydalanıyor. 
Girgiç hem eski hem de yeni yünler-
den çanta, şal, şapka, patik, oyuncak 
ve süs eşyası yapıyor. 2011 yılından 
beri atölyede çalışan Girgiç, Mevlevi 
dervişlerinin giydiği Külah-ı Mevlevi 
olarak da bilinen Mevlevi sikkesi ya-
parak da kültürün devam etmesine 
katkı sağlıyor.

‘İLK ÇAĞLARDAN BERİ YÜNÜN 
YELPAZESİ ÇOK GENİŞ’

Uzun zamandır evde çalıştığı ve 
yaptığı keçe sanatını atölyeye taşıdı-
ğı belirten Fatma Gül Girgiç, “2011 
yılından beri atölye bazında keçemi 
yapmaktayım. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Taşıyıcısı olarak sanatımı 
icra ediyorum. Keçeyi çok seviyo-
rum. Yünlerle uğraşmak, yünleri 

hayata geçirmek, onlarla bir şeyler 
üretmek gerçekten en çok sevdi-
ğim şeylerden biri haline geldi. İlk 
çağlardan beri yünün yelpazesi çok 
geniş. O kadar geniş ki hayatın her 
anında bizimle olmuş. Bize göre de 
uyum sağlamış. Önce çadır vs. ol-
muş. Sonra kepenek, kıyafet vs. ol-

muş. Şimdi de biz daha modern hale 
getirdik. Şapkalar, ceketler, yelekler, 
patikler, çiçekler, oyuncaklar, süs 
eşyası yani sınırsız bir tekstil aracı” 
dedi.

‘SAĞLIK AÇISINDAN DA 
İNANILMAZ ETKİLERİ VAR’

Yünün herkes için kalkınmayı 

ve kazancı etkileyen bir materyal 
olduğunu ifade eden Girgiç, “Bunu 
koruyalım, çoğaltalım, yaygınlaştı-
ralım. Sağlık açısından da inanılmaz 
etkileri var. Vücudun stresini alıyor, 
rahatlatıyor. İstediğiniz gibi şekillen-
direbiliyorsunuz. Bunu elimizde çok 
güzel kullanabiliyoruz. O yüzden 
yaygınlaştıralım, daha çok kullana-
lım” şeklinde konuştu.

Geçmişten günümüzü gelen 
ürünleri yaptıklarını vurgulayan Gir-
giç, “Mevlevi sikkelerimiz var. Sik-
kelerimizin yaklaşık 7-8 tane farklı 
boyutlarda olmak üzere yapıyoruz. 
Onun haricinde kepenek yapıyo-
ruz. Daha büyük bir atölyemiz var. 
Ustamla beraber yapıyoruz. Yer dö-
şeklerimiz, çadırlarımız var. Bunun 
haricinde küçük ürünler, şapka vs. 
kaftanlar, ceketler var. Böyle kısım 
kısım yani beşikten mezara kadar 
herkesin kullanacağı, her yerde kul-
lanacağı ürünler şu anda üretebili-
yoruz ve elimizde mevcut” ifadele-
rini kullandı. n İHA

Öyle bir dönem içerisinde yaşıyo-
ruz ki bir sonraki gün ne olacak öngör-
memiz maalesef ki mümkün olmuyor. 
Farklı bir açıdan bakarsak, küresel an-
lamda belirlenen bazı değerlerin bile 
yeri geldiğinde ne kadar önemsiz ve de 
geçersiz olduğunu anlıyoruz. 

ÖRNEKLENDİRELİM 
• Ticaret yapma özgürlüğü (Tica-

ret savaşları vardı hani kısıtlamalar vb. 
Şimdi toptan kısıtlanıyor)

• Seyahat özgürlüğü (İnsanla-
rın seyahat özgürlüğü önlenemezdi 
hani… ama bir anda ters düz olduk) 

• Demokrasi ve halkın kararları 
(Ülke yöneticilerinin koronavirüs kap-
samında aldıkları önlemler demokratik 
mi? Hadi halk oylamasına gitsek ya!) 

• İnsanların tecrit edilmesi (in-
sanları nasıl evlerine hapsedersiniz… 
Örneğin İtalya’da yaşananlar hani 
Avrupa Birliği ve özgürlük naraları… 
Tırnak içerisinde Kuzey Kore’den ne 
farkınız kaldı!) 

Sonuçta bir şey öğrenmemiz la-
zım. Dünya ölçeğinde insanoğlunun 

geçmişten günümüze getirdiği bir bir-
çok değer ve gelişme sonucunda bir 
anda her şeyin yerle bir olabileceği bir 
dönem içerisinde yaşadığımızı 2020 
yılı, bizlere avam tabirle çimçik ata-
rak kendimize getirdi. Tabi getirdiyse.  
Bu dönem bize insanoğlunun ne kadar 
teknolojik olarak gelişmiş bir dönemde 
yaşıyor olsa bile aciz olduğunun bir ha-
tırlatmasını görüyoruz… 
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE 

BİRLİKTELİKLERDE ACİZ KALDI 
• Dünya Ticaret Örgütü, hadi ba-

kalım üye ülkelerle ticareti şöyle güzel-
ce düzenleyin de görelim. 

• Dünya Sağlık Örgütü, hadi baka-
lım tüm ülkelerin uygulayacağı bir virüs 
önleme paketini ortaya koyun. Pande-
mi ilan etmek meseleyi çözmüyor 

• Avrupa Birliği, Hani topluluk içe-
risinde insan dolaşımı serbesti. Bırakın 
topluluğu ülkeler kendi içerisinde ev 
yasağı getiriyor.

• NATO, hadi bakalım koronavirüs 
biyolojik bir saldırı ise, bu virüse karşı 
Füze savunma sistemlerini konuşlan-

dırın. Topyekûn müca-
dele nerede 5. Maddeyi 
işletsenize. Düşman kim 
bu arada?

KISACA 
Ey insanoğlu ne 

yaparsan yap, küçük bir 
zerre niteliğindeki bir vi-
rüse karşı bir anda aciz 
kaldın. Unutma ne olur-
san olsun yine de acizsin 
haddini aşma hatırlat-
ması olabilir mi? Acaba

GÖÇMEN MESELESİNİ 
BİR HATIRLATIM

Suriye meselesinin başlaması ile 
birlikte ülkemiz, birçok mülteciyi (3 
milyondan fazla) misafir etti, ediyor 
da. Avrupa ve gelişmiş ülkeler ise hani 
insan hakları ve uluslararası hukuk 
naraları atıyorlardı ya işte onlarda kı-
yıda köşede sessiz kalıp bu insanlara 
kucaklarını açmamışlardı. Son dö-

nemlerde ise Türkiye’nin 
mültecilerin Avrupa’ya 
geçişini engellememe ka-
rarı alması ile birlikte ne 
kadar vahşileştiklerini ve 
bu vahşiliğe nasıl ödenek 
ayırdıklarını Yunanistan 
üzerinden görmüş olduk.   

 Başka bir açıdan ba-
karsak, ülkemiz bu mülte-
ciler için Avrupa’ya geçişte 
bir güvenlik duvarı oluş-

turmuştu. Aynı soğuk savaşta olduğu 
gibi Rusya’ya karşı güvenlik duvarı ol-
duğumuz dönemleri hatırlayalım. Ama 
şimdi bu oyun bozuldu.

Maalesef mültecileri ülkemizde 
barındırma konusunda da ülkemizde 
birçok acımasız eleştiri ve bakış tarz-
ları da oldu. Farklı bir bakış açısıyla 
bu düşünce sahipleri kendilerine göre 
haklı da olabilirler ama dediğim gibi 
farklı bir açıdan ama çok şükür hem 

milletimizde hem de devletimizde tek 
açı olan ve inancımız gereği yapılması 
gerekenler galip geldi ve biz misafir 
etmeye devam ettik ve ediyoruz da. 

 NE ALAKA GÖÇMEN VE 
KORONAVİRÜS DERSENİZ? 
Bende şaşkınım birden bu noktaya 

nasıl geldiğimden. Aslında şaşkınlık 
hali var ama bu şaşkınlık buraya nasıl 
geldiğimle alakalı değil. 

Öncelikle Hükümetimizin ve tabi ki 
de Sağlık Bakanımızın gayretleri neti-
cesinde Koronavirüs çok şükür ülke-
mize çokta sirayet edemedi, inşallah ‘ta 
edemeyecek. Fakat Allah göstermesin 
de bu öyle bir virüs ki ne kadar önlem 
alırsanız alın önlemeniz bir yere kadar 
olur, bir yerden sonra sizlerde diğer 
ülkeler gibi aciz kalırsınız. O yüzden gü-
nümüz modern tabiriyle şans faktörü 
çok önemli. 

BİRAZCIK DÜŞÜNDÜM, AKLIMA 
GELDİ BİLMEM SİZ NE DERSİNİZ? 

En son şaşkınlık halimin ne oldu-
ğunda kalmıştık. Şaşkınlığım, günü-
müz modern tabiriyle “nasıl bu kadar 

şanslı olabildik?” Yani yanı başımız-
daki İran, Avrupa bu virüsten kırılırken, 
siyasetçiler, sanatçılar, futbolcular, 
basketbolcular dünyanın farklı yerlerin-
de yaşayan ünlü -ünsüz kişilere böyle 
sirayet eden bir virüs varken, gerçekten 
nasıl bu kadar şanslı olabildik? 

Aklıma geleni paylaşayım. Belki 
katılırsın belki de katılmazsınız. Acaba 
yıllardır sahip çıktığımız, ev bark ver-
diğimiz göçmenler var ya… Bütçeden 
kaynak aktarıp doyurduğumuz, iş ver-
diğimiz, halk olarak yardım ettiğimiz in-
sanlar var ya. Evet acaba sırf inancımız 
ve devlet geleneği olarak yaptığımız 
bu sahiplenme neticesinde YARATAN 
bize ve ülkemize rahmet nazarıyla ba-
kıp bizi sahiplenmiş olabilir mi? Siz ne 
dersiniz bilemem ama şans dediğimiz 
faktör bu işi karşılamaz onu net biliyo-
rum. Doğrusunu Allah bilir diyelim. 

SONUÇ Şu an için insanoğlu “kü-
resel hapse” mahkum olmuştur. Suçu 
ise kendine işlediği İnsanlık suçudur. 
Bu suçların azalması ve Azad olunmak 
dileği ile…

KÜRESEL HAPİSHANE

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Ereğli Belediyesi korona 
virüsle mücadeleyi başlattı

‘İtidalli davranmaya
davet ediyoruz’

Ereğli Belediyesi, birçok ülke-
de ölümcül sonuçlara sebep veren 
Korona (COVID-19) virüsünün ül-
kemizde de tespit edilmesinin ar-
dından önlemlerini alıyor. Korona 
virüsünün ülkemizde de olduğu-
nun tespit edilmesinin ardından 
Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri derhal hare-
kete geçerek gerekli önlemleri 
aldılar. Resmi Kurumlar ve araç-
ları (Ereğli Belediyesi ana hizmet 
binası, Hükümet Konağı, Kayma-
kamlık, Adalet Sarayı), Otobüs 
durakları, toplu taşıma araçları, 
Camiler, Kıraathaneler, Tren Garı, 
Cezaevi, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri 
içerisinde bulunan binalar vs. gibi 
vatandaşların yoğun ve toplu bir 
şekilde kullandığı alanlar genel 
anlamda dezenfekte edildi. Ayrıca 
bu kapsamda vatandaşların bi-
linçlenmesi açısından alınacak ön-
lemlerle ilgili hazırlanan broşürler 
de dağıtıldı. Hafta başı itibariyle 

merkezde olmayan mahalleler-
de Cami, Okul, Kıraathaneler ve 
Mahalle Konakları da dezenfekte 
edilecek. Virüsle ilgili dikkat edil-
mesi gereken hususların bilinerek 
önlemlerin alınmasındaki önemin 
bilinci ile Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’nun talimatları 
doğrultusunda yapılan hizmetler 
vatandaşlar tarafından da takdir-
le karşılanıyor. Huzur şehri Ereğli 
parolasıyla yola çıkan ve sağlıklı 
bir yaşam sürmenin huzura etki-
sini yadsıyamayan bir hizmet an-
layışı benimseyen Başkan Opruk-
çu, tüm vatandaşların alınması 
gereken önlemlere dikkat etmesi-
ni rica etti ve ülkemizin bu virüsü 
kayıpsız atlatacağına olan inancı-
nı belirtti. Çalışmaları yakından 
takip eden Oprukçu, önlemlerin 
korona virüs tehdidi tamamen 
ortadan kalkıncaya kadar devam 
edeceğine de dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Konya Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu adına bir açıklamada bulu-
nan Başkan Adem Açıkgöz “Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
coronavirüs vakası tespit edilmiş-
tir. Sağlık Bakanlığımız bu konuda 
çok başarılı bir çalışma yaparak 
ülkemizde, coronavirüs vakasını 
kontrol altında tutmaya çalışılmak-
tadır” dedi. 

Sağlık Bakanlığı başkanlığında 
kurulan ve görev yapan Bilim Ku-
rulu’nun önerileri doğrultusunda 
tüm halkın gereken hassasiyeti 
göstermesi gerektiğini dile getiren 
Adem Açıkgöz, “Vatandaşlarımı-
zın el hijyeni ve temizlik hususun-
da tedbir alırken son zamanlarda 
temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat 
artışından ve ürünlerin anormal fi-
yatlara satılmasından biz eczacılar 
da vatandaşlarımız kadar tedirgi-
niz ve hayretle karşılıyoruz. Bu ko-
nuda maske fiyatları hakeza yak-
laşık 30-40 gün öncesinde 15-20 
TL bandında iken şimdi ise 50’lik 
paketlerin 200 TL’ye kadar çıkma-
sı izah edilebilir bir şey değildir. Bu 
olaylarla ilgili Maliye ve Ticaret Ba-
kanlıklarının eczanelerden ziyade;  
internet üzerinden satış, imalatçı-
lar ve toptan satış yapan yerlerde 
denetim yapmalarının daha uygun 
olduğu düşünmekteyiz. Yetkilile-
rin, vatandaşımızın ihtiyaç duydu-
ğu maske gibi ürünlerin arz talep 

dengesine bakarak gerekli tedbir-
leri alması gerekmektedir.

El dezenfektanları ve temizlik 
ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılma-
sının da önüne geçmek amacıyla 
şu an için eczanelerde uygulanan 
alkol kota kısıtlamasının kaldırıl-
masının ardında eczacıların 70 
derecelik etil alkol içeren dezen-
fektanları eczanelerinde hazırla-
yarak vatandaşların kullanımına 
sunması; standardizasyon, kalite 
ve düşük maliyetli olması halk 
sağlığı açısından çok önemlidir. 
Merdiven altı imalatçıların ve fahiş 
fiyata ürün satanların önüne geç-
memiz gerekmektedir. Bu konuda 
biz eczacıların üzerine düşen görev 
ve sorumluluk ne ise onu yapmaya 
hazırız. Kaliteli ürüne makul fiyat-
tan ulaşmak vatandaşlarımızın en 
doğal hakkıdır. Biz, eczanelerimi-
ze gelen değerli halkımıza sürekli 
olarak şunu söylemeye çalışıyoruz; 
hijyen konusunda gerekli tedbir-
ler alındıktan sonra ve Bilim Ku-
rulu’nun tavsiyelerine uyulması 
halinde bu virüsün insanlara bu-
laşma riski çok azdır. Temizlik hu-
susunda, tüm dünyaya örnek olan 
Milletimizi,  bu konuda panik yap-
mamaya ve itidalli davranmaya 
davet ediyoruz. Unutulmamalıdır 
ki eczacılar halkımızın en yakın 
sağlık danışmanıdır” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, 
kolonya ve dezenfektan fiyatların-
daki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş 
yerlerinde denetim yaptı.

Virüsün Türkiye’ye de sıçra-
masının ardından özellikle talebin 
arttığı dezenfektan ve  kolonya gibi 
ürünleri stoklayan fahiş fiyat artışına 
giden fırsatçılara göz açtırmamak 
amacıyla Seydişehir Belediyesi Za-

bıta Müdürlüğü ekipleri  denetimleri 
sıklaştırdı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, denetimlerin vatan-
daşların sağlığı korumak ve haksız 
kazancın önüne geçilmesi noktasın-
da devam edeceğini kaydetti.

Başkan Tutal, “Zabıta Müdür-
lüğüne bağlı ekiplerimiz gıda satışı 
yapan bakkal ,market ve AVM ‘lerde 
fahiş fiyat ve hijyen denetimi gerçek-
leştirdi. İş yerlerinde fiyat etiketleri, 

son kullanma tarihleri ve ürün fiyat-
larındaki değişikler kontrol edildi” 
dedi.Halkın yoğun olarak alış veriş 
yaptığı ve toplu olarak oturduğu me-
kanlarda  ekiplerin önleyici tedbirler 
noktasında bilgilendirme yaptığını 
kaydeden Başkan Tutal, “Denetim-
lerde gıda, temel ihtiyaç maddeleri, 
hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla 
ilgili çalışmaları titizlikle yürütüyo-
ruz. Toplu olarak hemşehrilerimizin 
oturduğu kahvehaneler ve Kafeter-

yaların işletme sahiplerine   işyerle-
rinde ilaçlama, havalandırma ve ge-
nel hijyen konusunda bilgiler verildi. 
Bu konuda gerekli hassasiyet gös-
termeleri konusunda ekiplerimiz ta-
rafından uyarıldı” şeklinde konuştu.
Başkan Tutal, fahiş fiyat uygulayan 
esnaf tespit edildiği taktire Ticaret 
Sanayi İl Müdürlüğüne konu hak-
kında yasal işlem başlatılması için 
bilgi verileceği kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Konya’da tarımın paydaşlarıyla buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 
Konya’da tarımın iyi bir yere taşınmasının Türkiye’de tarımın iyileşmesi anlamına geleceğini söyledi

‘Konya iyi olursa,
Türkiye iyi olur!’
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 
beraberinde CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, İl Başkan Yardımcısı 
Bekir Yaman, Selçuklu İlçe Başka-
nı Ali Naci Çobanoğlu ile Karatay 
İlçe Başkanı Refik Serttaş Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavune-
ker ile Jeoloji Mühendisleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
ederek, sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Karatay Ziraat Oda-
sı Başkanı Rifat Kavuneker CHP 
heyetinin ziyaretinden memnun 
olduklarını belirterek, “Çiftçi olan 
üyelerimizin tarımdaki girdilerin 
ve enerji fiyatlarının yüksekliği 
en önemli sorunlarını oluşturu-
yor. Özellik her ay ödenen elektrik 
paralarından dolayı kış aylarında 
ödemede zorlanıyoruz. 2014-2018 
yılları arasında kuraklık yaşadık. 
Bu dönemde çiftçiler borçlandı. Bu 
borçların silinmesi ve taksitlendiril-
mesi noktasında yardımcı olunma-
sını istedik. Bekliyoruz. Ziraat Oda-
ları olarak çiftçilerimizin sorunlarını 
yetkililere anlattık. Çözümünü bek-
liyoruz. Yağışlar iyi gidiyor. Bun-
dan sonra durum iyi olur. Bu sene 
umutluyuz. Tarımın sorunlarını 
çözümü Ziraat Odaları ve Tarımsal 
birlikler ile birlikte ele alınırsa daha 
sağlıklı bir çözüme kavuşturulur. 
Ülkemizin ihtiyacına göre üretim 
planlanması yapılmalıdır. Sürdüre-
bilir bir tarım politikası olmalıdır. 
Sorunlarımıza karşı duyarlı olma-
nızdan dolayı sizlere teşekkür edi-
yoruz” dedi.
ACİL ÖNLEM ALINMAZSA, SUDA ÇOK 

BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAĞIZ
Jeoloji Mühendisleri Odası Baş-

kanı Prof. Dr. Fetullah Arık Orhan 
Sarıbal’a bilgi vererek, “İçme ve 
tarımsal sulamada ciddi oranda bir 
artış vardır. Su kullanımı arttıkça 
obruklar oluşuyor. Karapınar ilçe-
mizde son yıllarda obruklar artma-
ya başladı. Yeraltı sularının düşme-
siyle bu obruklar oluşuyor. Tarımsal 
sulamada kaçak su kullanımı yeraltı 
su seviyesini düşürüyor. Deprem 

gerçeğiyle karşı karşıyayız. Aktif 
fayların üzerinde kesinlikle yapılan-
maya izin verilmemelidir. Gelecek 
nesillere sağlıklı bir ülke bırakma 
ve hem de kaçak su kullanımının 
önlenmesi adına adımlar atılmadır. 
Tarımsal sulamada üretimle ilgili 
kalıcı bir model hayata geçirilmeli-
dir. Konuyla ilgili odalar, birlikler ve 
devlet birlikte çalışıp, çözmelidir. 
Kaçak kuyular kayıt altına alınarak, 
ne kadar su kullandığını bilmeliyiz. 
Su bitecektir. Gereken tedbirlerin 
şimdiden alınması hayati bir öne-
me sahiptir. Yapılması gerekenle-
rin başında kaçak kuyuların bel-
gelendirilmelidir. Vahşi sulamanın 
önüne geçilmelidir. Tarımda çok 
tüketen üründen uzaklaşılmalıdır. 
Hayvancılıkta da küçükbaş hayvan-
cılığa dönülmelidir” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİMİZİN VE ÜRETİCİLERİMİ-
ZİN RAHATLAYACAĞI BİR POLİTİKA-

YA İHTİYACIMIZ VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 
Konya’ya çiftçilerimizin sorunları 
hakkında bilgi almaya geldiğini dile 
getirerek, “Tarım dinamik ve can-
lı bir sektör olup, sürekli değişim 
içindedir. Çiftçilerimizin rahatlaya-
cağı bir politikaya ülkemizin ihtiya-
cı vardır. Bizde bu süreci katkı ver-
mek adına bu ziyaretleri yapıyoruz. 
Konya tarımda önemli bir ilimizdir. 
Eğer Konya tarımının ve çiftçisinin 
sorunları çözüme kavuşturulur-
sa iyi bir yere taşınır. Buna paralel 
olarak ta Türkiye tarımı da iyiye 
gider. Tarımdaki en büyük girdileri 
mazot, elektrik ve tarımsal sulama 
oluşturuyor. Mazot için çiftçilerden 

19 milyar lira para çıkarken, ikti-
darın verdiği destekte 17 milyar 
liradır. 35 milyon dönüm arazi ta-
rımdan çıkmıştır. Eğer bu alanları 
buğday ekimi yapılsaydı bu gün 10 
milyon ton buğday ithal etmezdik. 
Bütün bunlardan dolayı tarımda 
yeni bir yapılanma dönemi başlatıl-
malıdır. CHP olarak Ziraat Odaları 
ve Tarımsal Birliklerle çalışıyoruz. 
Özellikle Ziraat Odaları çiftçilerin 
sorunlarını ve sesini duyurma-
da yetersiz kalıyor. Diğer taraftan 
çiftçilerimiz, uluslararası rekabette 
yalnız bırakılıyor. İnsanca yaşama 
imkânlarına kavuşturulmalıdır. 

Tarımsal ekimden önce taban 
fiyatları açıklanmalıdır. İthalatın 
önüne geçilerek, ithalata vereceği-
miz parayı çiftçilerimize verirsek, 
ayakta kalmasını sağlamış oluruz. 
En önemlisi de toprağın korunma-
sından başlayıp, tarımda üretim 
planlı bir politika hayata geçirilme-
lidir. 

Tarımda düzenli bir sulama ya-
pılması hedefiz olmalıdır. CHP ola-
rak bir tarım politikası hazırlıyoruz. 
Üretim planlaması, gıda güvenliği 
konularında kamunun da bu işin 
içinde yeterince yere almasını isti-
yoruz. Bir dayanışma içinde sorun-
ların çözümü noktasında elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Amaç, 
ülkemizde tarımı sorunlarından 
kurtarmak olup, çiftçilerimizi rahat-
latmaktır.”n HABER MERKEZİ

Kadınhanı ilçesinde İSTİKLAL 
MARŞININ KABULUNUN 99. yıl dönü-
mü kutlaması yapılmış.

Allah bu ülkeye bir daha İSTİKLAL-
MARSI YAZDIRMASIN DİYEN MEH-
MET AKİF ERSOY  doğru söylemiş 
ama  bizi yönetenler  bu İstiklal Mar-
şı’nın önemini dahi  insanlara kavrat-
mamak için elinden geleni yapıyorlar.

Bu ülke bu CUMHURİYET yaşat-
mak şanlı BAYRAĞIMIZ  bu göklerde  
dalgalanması için bu ülkenin ne aşa-
malardan geçtiğini  yüzbinlerce  şehit 
verildiğinin idrakini önemsemeyen 
insanlarla bu ülke nere gider bilemiyo-

rum.
İlçede  İstiklal Marşı’nın kabulünün 

99. yıl dönümü kutlaması yapılıyor 
ama daire amirleriyle  geniş kapsamlı 
değil  okulun birinde.

MHP  İlçe Başkanı Tevfik Yağcı, 
açıklama yapıyor “Parti olarak bizi da-
vet etmediler. Kaymakam beyi aradım  
benim bilgim yok dedi. 

İlçe Milli Eğitimi aradım, ben söy-
ledim dedi. Programı yapan öğretmeni 
aradım bana MHP’yi çağırın diye  bilgi 
verilmedi dedi.” diye  herkes suçu atı-
yor diyen MHP  ilçe başkanı, bu ülke-
nin değerleri ile ilgili bir yazı kaleme alıp  

yayınladı.
Doğru,  Kadınhanı 

ilçesinde yayın hayatını 
sürdüren  ilçesin gazete-
si  KADINHANI  SÖZCÜ 
GAZETESİ  olarak bizi de 
çağırmadılar. Tamam bize 
derler yanlı basın taraflı 
basın diye… 

Bizim nasıl olduğu-
muzu ALLAH biliyor. Kim-
seyi de takmayız. Bu ilçe 

için doğru neyse onu 
yaparız.

MHP’nin ilkelerinin 
vatan, bayrak, millet, İs-
tiklal Marşı gibi konular 
olduğu, bunları ne kadar 
önemsedikleri bilinme-
sine rağmen neden ça-
ğırılmadıklarını anlamak 
mümkün değil. 

HİÇ ETİK OLMAMIŞ 
BEYLER 

NE DİYEYİM  OKULLARDA  
KAHVALTI YAPIP  MESAHİYE  SAAT 
10.30  GELEREK İSE BAŞLAYAN 
DAİRE AMİRLERİYLE BU KAHVAL-

TIYA  KATILIP  hiç sesini çıkarmayan 
ilçe KAYMAKAMIMIZA NE SÖYLEYE-
YİM?  

Sorumlu bulamazsınız, herkes so-
rumluluktan kaçıyor. 

Bu programları kim  organize edi-
yorsa  işin başı o.

KAHVALTI YAPILAN OKULUN 
MÜDÜRÜ  OKULUN   büyük bir başarı 
mı kazandı  okulun Türkiye birincisi fa-
lan mı oldu bir yerlerde haberimiz yok.  

TÜRKİYEDE OKULDA DERS VARKEN  
KAHVALTI YAPILAN  bir okul gösterin 
, deriz ki öğrencilerle kahvaltı yapıldı. 
Anlarız onları. Derslere  teşvik etmek 
için yapılan bir kahvaltı diye ama o da 
değil.

BİRDE  BU KADINHANINDAKİ 
EMNİYETİN KAMERALARI  YERE 
BAKIYOR HAYIRDIR bu kameralar 
güvenlik için takılmıyor mu  neden 
kaymakamlık binası önündeki kamera  
şehir merkezini gösteren bu kamera 
neden yere bakıyor. 

Bu kameranın yere bakması birçok 
suiistimali akla getirir.

NE OLUYOR KADINHANINDA 

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

‘İstismarcılara göz açtırmayacağız’
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Bakırcılar Odası’ndan 
AK Parti Karatay’a ziyaret

Nevzat Akdoğan’ın
eşi hayatını kaybetti

Bakırcılar Odası Başkanı İbra-
him Işık ve yönetim kurulu üyesi 
Yakup Ayan AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ba-
kırcılar Odasının faaliyetleri hak-
kında bilgi veren Konya Bakırcılar 
Odası Başkanı İbrahim Işık, “2017 
yılında arkadaşlarımla birlikte gö-
reve geldik. O günden beri her za-
man üyelerimizin yanında olduk. 
Onların istek ve talepleri nokta-
sında elimizden geleni yapmakta-
yız. Esnafımız AVM’ler den dolayı 
sıkıntı içindedir. Birde bulundu-
ğumuz bölgede trafik sıkışıklığı ve 
otopark sorunumuz var. Bunun 
yanında özellikle Bedesten ve Ah-
met Efendi çarşısının tanıtılması 
gerekir. Bu konuda sizlerden des-

tek bekliyoruz. Esnaf ve sanatkâr-
larımızın sorunlarına karşı duyarlı 
davrandığınız ve sorunlarımızın 
çözümü için yaptıklarınızdan dola-
yı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, “Bizler gönül 
esaslı çalışıyoruz. Esnafımızın ve 
vatandaşlarımızın her zaman ya-
nında olduk. Sorunlarının çözümü 
noktasında elimizden geleni yap-
tık. Yapmaya da devam edeceğiz. 
Odanızın yanındayız. 

Karatay ilçemizdeki esnaf ve 
sanatkârlarımız için Elimizden ge-
leni katkıyı sunmaya devam ede-
ceğiz. Esnaf ve sanatkârlarımızı bol 
ve bereketli kazançlar diliyorum” 
diye konuştu.
 n HABER MERKEZİ

Konya Eczacılar Odası Üyesi 
Nevzat Akdoğan’ın eşi Ecmel Ak-
doğan, rahatsızlığı nedeniyle bir 
süredir tedavi gördüğü hastane-
de önceki gün hayatını kaybetti. 
Merhumenin cenazesi Cumartesi 
günü öğle namazına müteakip Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak dualar eş-

liğinde Üçler Mezarlığı’ndaki aile 
kabristanına defnedildi. 

Akdoğan ailesini bu acı gün-
lerinde sevenleri de yalnız bırak-
madı. Merhum Ecmel Akdoğan’a 
Yenigün Gazetesi olarak yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil 
niyaz ederiz. 
 n HABER MERKEZİ

Çanakkale cephesinin bilinmeyenlerini anlatan Prof. Dr. Caner Arabacı, “Tevfik Fikret tipinde değil, Mehmet Akif gibi 
okumuşlar yetiştirmeliyiz. Aksi halde Çanakkalelerde ölerek vatanımızı savunmak zorunda kalabiliriz” dedi

‘Ölerek savunmak
zorunda kalabiliriz’

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD)’da bu 
hafta NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caner 
Arabacı “Çanakkale Cephesinin 
Bilinmeyenleri” konulu bir konfe-
rans verdi. Prof. Dr. Caner Arabacı 
Çanakkale Zaferi ile ilgili Abdülhak 
Hamid’in de bir şiir yazarak bir 
mecliste okuduğunu fakat Akif’in 
şiirini öğrenince keyfinin kaçtığını 
söyledi.

Çanakkale’ye saldıranların Ça-
nakkale’yi elde etmek için değil 
İstanbul’u yok etmek, Ayasofya’nın 
alnına haç dikmek, Türk milleti-
nin nâmusunu kirletmek, Halife-
nin, Türk Sultanının kara kanını 
bu çanağın içine akıtmak için sal-
dırdıklarına vurgu yapan Arabacı, 
Çanakkale’in Payıtahtın kapısı ol-
duğunu ve dünyanın her yerinden 
gerek Müslüman gençleri gerekse 
hıristiyan gençleri değişik yalanlar-
la Türklere karşı savaşmak üzere 
Çanakkale’ye getirdiklerini söyledi.

Bin kayıpla kazanılacak bir 
zaferin 250 binden fazla şehitle 
kazanılmasında ordunun Alman 
komutanlar tarafından idare edil-
mesinden kaynaklandığının altını 
çizen Arabacı: “Avrupa bir Hıris-
tiyan birliğidir. 27 devlet vardır ve 
bayraklarında 12 yıldız vardır 12 
Havariyi temsil eder. Peki biz nerde 
birlik olacağız? 

Mehmetçiğin uğrunda şehit ol-
duğu değerleri eğitimde okumuşla-
rımıza, aydınlarımıza vermede pek 
başarılı sayılmayız hâlâ. Halbuki 
birlik burdadır. Şehadetin rengini 
verdiği ay yıldızlı bayrak İslâm’ın 
sembolüdür. Birliği İslâm’la sağ-
layacağız. Mehmetçiğin az şehit 
olması için teknik üstünlük lâzım. 
Kanunî, Fatih, Yavuz devrinde çok 
üstünüz. Çünkü  savaş, savun-
ma sanayi ister. Çanakkale’de 17 
mil’lik toplara karşı 7 millik topları 
kullandık. Onlar avucumuzun içi-
ne girince gemilerini batırabildik. 
Bizim tophanelerimiz vardı, Kon-
ya’da Güverçile-i Humayun diye 
baruthane fabrikamız vardı. Bunla-
rı kaybettik ve yerli sanayiyi geliş-
tirmedik.

Mehmetçik görevini her dö-
nemde hakkıyla yapmıştır. Vata-
nını, ırzını, nâmusunu, ezanını, 
bayrağını savunmuştur. Göller 
gibi, nehirler gibi kanı akmış, can 
vermiştir. Hem de hayatının baha-
rında gök ekin gibi biçilmiştir, Meh-
metçik görevini yapmıştır. Ama bu 
milletin okumuşları hain çıkmıştır. 
Dün Çanakkale’de muharebeler 
yapılırken ‘Mehmetçik, Medeniyete 
karşı savaşıyor’ diyenlerin zihniyeti 
günümüzde de yaşıyor. Yerli, va-
tansever, milletin önünü ve ufkunu 
açacak okumuş aydın tipini yetişti-

remedik. Yetiştirseydik yerli proje-
ler, millî sanayi gelişirdi. Yeni yeni 
İHA’lar, SİHA’lar, ATAK’lar, heli-
kopterler, savaş gemileri yapıyor-
sunuz ve sonuçlarını devşiriyorsu-
nuz. 1961’de otomobili yapmıştık, 
niye seri üretime geçemedik? İlk 
uçak fabrikasını 1926’da kurmuş-
tuk, neden atölyeye çevirdik?

Türkiye yeni saldırıların mu-
hatabıdır. Ruslardan S400 almak 

zorunda kalmamalıydık. NATO 
Türkiye’ye en çok darbe vuran bir 
oluşumdur. Çünkü nerede terör 
varsa bunlar destekliyor. 

Ortadoğudaki terörün en büyük 
patronu Amerika ve Avrupa Birliği 
ülkeleridir.  Almanya açık açık PKK 
ve FETÖ’yü destekliyor. 

Amerika PKK için benim kara 
ordum diyor ve binlerce TIR dolu-
su silah veriyor hem de karşılıksız. 

Bize ise parasını verdiğimiz halde 
vermiyor.

Çanakkale’de ter döken, can 
veren Mehmetçik kadar bizim de 
yerli sanayiyi, yerli teknolojiyi ge-
liştirmemiz gerekmiyor mu? Meh-
metçiğin yazdığı destanlarla yetin-
dik, halbuki aynı destanların okul 
sıralarında da kazanılması lâzım. 
Terörle mücadeleyi hep asker, polis 
mi yapacak? Terörle mücadele fikir 
işi değil midir? Neden Millî eğitim-
de yapılmaz? Çanakkale ruhunun 
bütün kurumlarda diriltilmesi lâ-
zım. İlimde, irfanda, teknoloji üre-
timinde de diriltilmesi lâzım. Ça-
nakkale’yi 105.yılında biraz farklı 
formatta değerlendirmemiz ve 
okumuşlarımızı Abdullah Cevdet, 
Tevfik Fikret tipinde değil, Mehmet 
Âkif tipinde yetiştirmemiz gereki-
yor. Aksi halde yeni Çanakkalelerde 
çok sıkıntıya girebiliriz, çok ölerek 
yeniden vatanımızı savunmak zo-
runda kalabiliriz” dedi.

Program sonunda TEYAD 
Başkanı Hasan Oğuz ve Eğitimci 
Sendkacı Fehmi Ceylan tarafından 
günün anısına konuşmacı Prof. Dr. 
Caner Arabacı’ya plâket takdim 
edildi. n HABER MERKEZİ

Gözü kara bir aydın: Kemal Tahir
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi’nin düzenlediği ‘Tarih Sos-
yoloji ve Roman Üçgeninde Kemal 
Tahir’ konulu programa konuş-
macı olarak katılan Akademisyen 
Yazar Doç. Dr. Selim Somuncu 
“Kemal Tahir gerek sosyalist ve 
kemalist gerekse dindar çevrele-
rin o günün şartlarında benimse-
yemediği gözü kara bir aydın ya-
zardı” dedi.

12 EYLÜL’DE FİLMLERİ YAKILDI
Kılıçarslan Konferans Salo-

nundaki programın takdim ko-
nuşmasını yapan TYB Yönetim 
Kurulu üyesi Atilla Yaramış, So-
muncu’nun akademik kariyeriyle 
ilgili bilgiler vererek dinleyicilere 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 
Daha sona kürsüye gelen Somun-
cu sözlerine “Kemal Tahir kültü-
rel iktidarın benimseyemediği bir 
aydındır. 

12 Eylül’den önce birkaç filmi 
beyaz perdeye aktarılmıştı ama 
darbeden sonra Kenan Evren’in 
talimatıyla bu filmler gösterime 
girmeden imha edilmiştir” diye-
rek başladı.

YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULARI 
DEŞİFRE ETTİ

Tahir’in resmi söylemin dışın-
da, avangard bir aydın olduğunu 
işaret eden Somuncu “Kemal 
Tahir romanlarında ele aldığı 
konular itibariyle adeta bir tarih 
yazıcılığı yapmıştır. Bunu yapar-
ken de konu açısından çok çeşit-
lilik göstermiş, tek parti devrinin 
görmezden gelinen toplumsal 
gerçeklerinden, halk üzerinde ta-
hakküm kuran yapılara, imamlar, 
ağalar, dedeler ve şeyhlerin halk 

üzerindeki etkisine kadar pek çok 
hadiseyi adeta deşifre etmiştir. 
Sosyolojik ve tarihsel boyutu ağır 
basan eserleriyle bir kesimin ya-
zarı olmamış ve bütün ideolojiler 
tarafından adeta dışlanmıştır” 
dedi.

RESMİ TARİHE MUHALİF OLDU
Tahir’in resmi tarihin söyle-

mine muhalif eserler yazdığını 
kaydeden Somuncu, “İşlediği 
marjinal muhalif konular açısın-
dan Kemal Tahir’i klişenin dışına 
çıkmış, aydın bir yazar olarak tarif 

edebiliriz. Benzer şeyleri Kemalist 
ve sosyalist yazarlarda ele almış 
olmalarına rağmen bakış açışları 
aynı değildir. Köy konuları, toprak 
ve mülkiyet sorunları da Tahir’in 
ele aldığı başlıca konulardandır” 
diye konuştu.
ROMANI AMACI İÇİN ARAÇ YAPTI

Kemal Tahir’in tarihçilerle de 
çalışıp yüzlerce tarihi belgeyi tara-
dığının anlaşıldığına vurgu yapan 
Somuncu  “Peki Tahir neden sos-
yolog ya da tarihçi olmadı da bun-
ca tarihi hadiseyi romanlarında 

anlattı? Burada edebiyat devreye 
giriyor; Tahir edebiyatın kalıcılığı-
na sığınıp, tarihi hakikatleri kolay 
okunması için akıcı bir lisanla ve 
sağlam kurgularla roman olarak 
sunmuştur. 

Edebiyatta görmezden gel-
melerin, ötelemelerin olduğu o 
dönemde Tahir romanı amacı için 
bir araç olarak görmüş, mesajları-
nı bu yolla günümüze nakletmiş-
tir” diye konuştu.

KARŞI İDEOLOJİ AYDINIDIR
Tahir’in yaşadığı dönemde çok 

şiddetli grupların varlığını anlatan 
Somuncu,  “Kemalistler de sosya-
listler de Tahir’e en acımasız, en 
ağır eleştirileri yaparken muha-
fazakâr çevreler de onu çok be-
nimseyememiştir. O nihayetinde 
toplumsal gerçekleri yansıtmaya 
çalışan realist bir yazardır. Her 
şeyi sorgulayan, yanlış bilinen 
doğruların üzerine giden, araştı-
ran yönüyle bir karşı ideoloji aydı-
nıdır” diyerek sözlerini sürdürdü. 
Köy Enstitülerinin yanlışlığına 
vurgu yapan Tahir’in Anadolu’da 
yaşayan ama kaybolan deyimleri 
ve kelimeleri eserlerinde yer ve-
rerek günümüze taşıdığına işaret 
eden Somuncu, “Bildiklerini bile 
yeniden öğrenmeye çalışan Tahir 
Devlet Ana adlı eserinde Osmanlı 
devlerinin kuruluşunu anlatarak 
tarihi derinliğini de ortaya koyar” 
diyerek sözlerini tamamladı. Daha 
sonra söz alan TYB Konya Şube-
si Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı verdiği bilgiler nedeniyle 
Somuncu’ya, ilgileri nedeniyle de 
katılımcılara teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ
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Bir virüs çıktı hayatımız değişti. 
Hep bir kitap okuyup hayatımız değişe-
cek değil ya.  

Milyonlarca insan savaşlarda ölü-
yordu, göçe zorlanıyor, insanlar telef 
oluyor hayat sürüp gidiyordu.

Araba kazalarında, terörde binler-
ce insan ölüyordu ve biz bu ölümleri 
yaşamın normal bir akışı olarak algılı-
yorduk.

Ne virüsler geldi geçti, sars, do-
muz gribi, kuş gribi bana mısın deme-
dik.  Hatta kuş gribi ile evlerimizdeki 
bütün tavukları öldürdüler, hepimiz 
endüstriyel hormonlu tavuğa alıştırıldık 
gıkımız çıkmadı. Olur, öyle şeyler der 
gibi unuttuk gittik.

İnsanlık öldü bana mısın demedik. 
Ölürse ölsün. Para, makam, çıkar fay-
da bize yeter dedik.  

Zengin fakir borç batağının içine 
saplandık. Hatta koca koca devletlerin 
iflasına şahit olduk. Ülkemiz bile son 
kırk yılda, iflasların eşiğinden döndü 
oralı bile olmadık. Hatta kriz fırsata çe-
virenlerimiz yeni zenginler oldu. Yine 
de uyanmadık.

Tüketim çılgınlığı ile arzularımızın 
peşine düştük tüketeceğiz derken tü-
kenen bir toplum olduk yine de oralı 

olmadık. 
Binlerce hektar yanan ormanlar, 

katledilen binerce deve, ölen binlerce 
hayvan,  hava kirliliği, ozon tabakası 
bana mısın demedik.

Akdeniz’de göç yolunda telef olan 
insanlara zararlı mahlûkların ölümüne 
üzüldüğümüz kadar üzülmedik. Hatta 
botlarını şişlediler ölsünler diye. Gemi-
lerini batırdılar. İnsanlık ölürken, insa-
nız diye gezmekten utanmadık. 

Ama Korona19 diye ismi 2019’da 
konmuş bir virüs hepimizi tek bir dü-
dük komutu ile hazır ola duran orduya 
çevirdi.

Dünyada etkilenmedik ülke bırak-
madı. Etkilenmedik insan kalmadı.  Ül-
kemiz olarak da bütün önlemleri aldık 
ama dünya bankasının virüs olan ülke-
lere elli milyar dolar yardım yapılacak 
açıklamasının ertesi gün,  virüs bizi te-
ğet geçecek dediğimiz anda biz de etki-
lenmeye başladık. Tedbirler yoğunlaştı. 

Aslında krizin başından beri belki 
de olayı en ciddiye alan ülke bizdik. 
Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Ba-
kanlığımız olayı çok ciddiye almışlardı.  
Ama yoğunluk çok detaylı bir hale ge-
tirildi.

Ülke ve dünyaca çok büyük bir 

etkisi oldu. Dedim ya dü-
düklü bir komut ile bütün 
dünya virüsün korkusu 
ile hazır ola geçti.

En ücra köşedeki 
insanlar bile küresel 
düzeyde hareketin bir 
parçası haline geldiler. 
Köydeki Ayşe Teyze, 
Dağdaki çoban Mehmet 
bile küresel düşünmeye 
başladı. Bakış açımız 
dünyadaki gelişmelere göre oluşur 
oldu. Kulaklarımız, ağız tadımız bile 
küresel seviyedeki komutlara göre ha-
reket etmeye başladı.

Özellikle gençlerin duyarlılıkları 
çok fazlaydı. Sanal dünyada kaybolan 
gençlik virüsle gerçek dünyaya döndü. 
Kaygıları, korkuları davranışları top-
lumsal hareket ile paralel hale geldi

Alışkanlıklarımız değişti. Sarılmak 
öpüşmek, kucaklaşmak korkulan dav-
ranışlar oldu. Temizlik konusunda has-
sas bir toplum olmamıza rağmen daha 
da hassaslaştık.  Modern olacağız diye 
unuttuğumuz taharet alışkanlığı ve el 
yıkama çok ama çok önemli hale geldi.  

Unutulmaya yüz tutan 
kolonya baş tacımız oldu. 
Sabun binlerce yıllık tahtı-
na geri döndü.

Sosyal davranışları-
mız değişti.  Yeni kazandı-
ğımız alışveriş davranışları 
ertelendi.  AVM’ler öcü 
ilan edildi. 

İnsanlar evlerine yön-
lendirildi. Ailenin birbirini 
rahat görebileceği bir za-

man dilimi oluştu. Gezmeler ertelendi.  
Yaşam kültürü olarak çoğunluğu dışa-
rıya kayan, hatta yemeklerimizi bile dı-
şarıda yemeye başladığımız hayatımız 
eve döndü. Evimizde gerçekten anne-
mizin yemekleri ile yeniden buluştuk.

Okullar da kapandı. Son yıllarda 
hızla yaygınlaşmaya başlayan, uzak-
tan eğitim sistemi gerçekten eğitim 
ve öğretim biçimimiz haline geldi. Milli 
Eğitim Bakanlığı bu konuda çok hızlı 
hazırlandı. Belki de uzaktan eğitim, 
klasik sınıf eğitiminin yerini kalıcı olarak 
alacak. Bir tatbikat de sayılabilir.  Bu 
deneyim eğitim sistemimizde köklü ve 
kalıcı değişimlere vesile olabilir.

Birçok firma evden iş yapma yo-
luna gitti. Çalışma sistemi açısından 
da geleceğin evde çalışma, iş bitirme 
kültürü sanırım toplumda daha yaygın 
hale gelecek. Bizim toplumda görerek 
yapmaya alışan iş adamları bunun 
maliyet avantajını keşfedip birçok işini 
evde çalışanlarına verecekler, diye dü-
şünüyorum.

Küresel ekonomi de çok etkilendi.  
Büyük alıcı ve satıcı Çin durdu. Dünya 
ticaretin ve üretimin dengeleri değişti. 
Güvenli ticaret için güvenli denge ucuz 
dengenin önüne geçecek.

Modern yaşam ve kent bu olaydan 
sonra köyünü daha çok hatırlayacak. 
Doğal olana talep çok daha fazla ola-
cak. Bu durum sosyal, psikolojik, sağ-
lık ve ekonomik olarak çok daha çok 
talep edilebilir bir yaşam biçimi olacak.

Ulaşım durdu. Turizm durdu. Ül-
keler arası seyahatler durdu. 

İnanç dünyamız bile etkilendi. Hac 
ve Umre belirli bir süre yasaklandı. Cu-
malar bile evde kılınabilir dendi. Henüz 
açıklanmadı ama bu hafta açıklanır 
gibi.

Bir düdük çaldı insanlık ordusu 
hazır ola geçti. 

Garip,  ölü sayısı ve oranı;  savaş, 

göç, hatta normal grip, sigara, kanse-
re göre az olmasına rağmen etkisi çok 
büyük bir tatbikat oldu.

Virüs insan olarak içimizdeki vi-
rüsü de ortaya çıkardı. Fırsatçılar ka-
zanmanın ve faydanın peşine düştü. 
Zamanlar, yokluklar oluştu. Özellikle 
dezenfektan ve temizlik ürünlerinde 
büyük zamlar vardı.  Gıdada zamlar ol-
masına rağmen korkulan olmadı.

Belki de en büyük virüs,  diğer 
bütün olayların sebep olduğu ölümler 
bizden uzaktı. Bana dokunmadığı için 
yılana bin yaşa diyorduk. Bize gelme 
ihtimali bile hepimizi ölüm konusunda 
hassaslaştırdı. Ölmeyecek gibi olan 
yaşamımızı biz de ölebiliriz duygusuna 
döndü.

Ve bütün insanlığın bir konuda 
korku endişe ve bütün yoğunluğu ile 
ilgilenirken, bazı güçlerin yeni düzen-
leme yaptığını düşünmeden edemi-
yorum. Yeni dengeler kapıda gibime 
geliyor.

Göçler, savaş, hatta 30 dolara dü-
şen petrol bile ikinci planda kaldı. 

Hepimiz ülkece uyanık olmalıyız. 
Projelerimiz devam etmeli. Gelişme 
yolundaki adımlarımız artarak kuvvet-
lenmeli. Diye düşünüyorum

BİR VİRÜSÜN YANSIMALARI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
tarafından düzenlenen harekatlar 
sonrasında, ülke genelinde askeri 
malzemelere olan ilgi arttı. 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin ardından 
TSK tarafından gerçekleştirilen sınır 
ötesi harekatlar ve televizyonlarda 
yayınlanan askeri dizilerden sonra, 
ülke genelinde askeri malzemelere 
olan ilgi artıyor. Özellikle askeri ka-
muflaj rengi olan tişörtler, montlar, 
pantolonlar, askeri bereler ve asker 
künyeleri sıkça talep ediliyor.

‘TÜRK MİLLETİNİN ASİL 
BİR DAMARI VARDIR’

Konya’da 50 yıldır asker ve polis 
malzemesi satışı yapan bir ailenin 3. 
kuşağı olan Mehmet Alanya, vatan-
daşların özellikle sınır ötesi harekat-
lardan sonra daha duyarlı olduğunu 
söyledi. Bunun daha öncesinde de 
15 Temmuz sürecinde yine aynı yo-
ğunluğu yaşadıklarını belirten Alan-
ya, “Türk milletinin asil bir damarı 
vardır. Bu damardaki vatandaşları-
mız genellikle bu tarz ürünleri çok 

tercih ediyorlar. Bizde onlara asker 
künyesi, kamuflaj tişörtlerinden, as-
ker beresi, bordo bere, mavi berele-
rimizden veriyoruz” dedi.

‘KARGO KONUSUNDA 
YETİŞEMİYORUZ’

Bu tarz ürünlere 16 yaşından 
50-60 yaşına kadar her yaştan va-

tandaşın ilgisi olduğunu dile getiren 
Alanya, 81 ile ürün gönderdikleri-
ni ve bazı zamanlar kargolara ye-
tişemediklerini ifade etti. Alanya, 
“Annelerimiz geliyor, genç kardeş-
lerimiz geliyor, bacılarımız geliyor 
ve bizden sürekli askeri malzeme 
istiyorlar. Mesela künye istiyorlar, 

Mehmetçikle alakalı bazı ürünler 
istiyorlar. Bizde orijinal olmayan 
ürünlerimizi, yani halkımıza sıkıntısı 
olmayacak ürünleri fiyat konusunda 
yardımcı olarak veriyoruz. Konya’da 
3 tane mağazamız 81 ilimize malze-
me gönderiyoruz. İnsanlarımızın çok 
talebi oluyor. Bazı durumlarda kargo 

konusunda yetişemiyoruz. Çünkü 
devamlı ’Ben bere istiyorum’, ’Ben 
künye istiyorum’ şeklinde talep var. 
’Eşim asker, onun yemin törenine 
gideceğim, çocuğuma asker kıyafeti 
giydireceğim’ gibisinden çok talep 
var, yetişemiyoruz. Allah Mehmet-
çiğimizin yar ve yardımcısı olsun. 

Dualarımız onlarla beraber” şeklin-
de konuştu.

‘KİMLİK SORMADAN 
MALZEME SATMIYORUZ’

Sivil vatandaşlara orijinal olan 
ürünleri satmadıklarını kaydeden 
Alanya, orijinal ürünleri sadece as-
ker ve polislere, kimlik sorarak sat-
tıklarını dile getirdi. Alanya, “Sivil 
vatandaşlarımıza kimliksiz ürün 
vermememizin en büyük sebebi art 
niyetli insanlar olabiliyor. Bu bizim 
insanımızı korumak için. Herhangi 
bir terör eylemi olabilir, propagan-
da olabilir. Bir vatandaş, ‘Benim bir 
polis şapkasına ihtiyacım var’ dediği 
zaman vermiyoruz. Müşterilerimi-
ze kimliklerini sormadan kesinlikle 
malzeme satmıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Askeri ürünleri tercih eden va-
tandaşlar ise, bu tarz ürünleri çok 
sevdiklerini, bunları giyerek görev 
yapan asker ve polislere manevi des-
tek olduklarını söylediler.
n İHA

MEVKA’dan teknoloji
eğitimine destek

Ahi Evran Mesleki Eğitim 
Merkezi tarafından, Mevlana 
Kalkınma Ajansı 2019 Yılı 6. 
Dönem Teknik Destek Programı 
kapsamında sunulan “Mesleki 
Eğitimde Geleceğin Teknolojisi 
3 Boyutlu Yazıcı Teknolojile-
ri ve Proje Döngüsü Yönetimi 
Eğitimi Projesi” destek almaya 
hak kazandı. Proje sözleşmesi 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter V. Savaş Ülger ve Ahi 
Evran Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Vahit Gedik tarafından 
imzalandı.

Proje kapsamında Soli-
dworks programı ile uygulama-
lı olarak 3 boyutlu yazıcı tek-
nolojileri eğitimi ile bilgisayar 
destekli çizim, tasarım ve üç 
boyutlu katı modelleme eği-
timleri gerçekleştirilecek. Proje 
sayesinde ayrıca, öğretmen ve 
öğrencilere yönelik olarak etkili 
sunum teknikleri, sunum dos-
yalarının nasıl hazırlanacağı ve 
sunum için hangi programların 
nasıl kullanılacağına dair bilgi-
ler de verilecek.

Atılan imzaların ardından 
proje ile ilgili görüşlerini dile 

getiren  MEVKA Genel Sekreter 
V. Savaş Ülger “Günden güne 
kullanım alanı genişleyen 3D 
yazıcı kullanımında en önem-
li nokta ise tasarım kısmıdır ve 
tasarım özgün olmalıdır. Bunun 
için Solidworks ve Autocad gibi 
zor ve eğitim süreci gerektiren 
çeşitli profesyonel uygulamala-
rı bilmek, bu yazılımlar herke-
sin internetten araştırarak kısa 
sürede öğrenebileceği türden 
yazılımlar olmadığı için bu ko-
nuda profesyonel eğitim almak 
gerekiyor. 

Ajansımız desteği ile uzman 
eğitmenler tarafından eğitimle-
rin verileceği proje kapsamında 
ilk olarak, öğretmenlerimize ge-
leceğin en önemli teknolojileri 
arasında gösterilen 3 boyutlu 
yazıcı teknolojileri en temel se-
viyeden başlanarak uygulamalı 
olarak gösterilecektir. Bu eği-
timde öğretmenlerimiz uygula-
malı olarak model çizimi, tasa-
rımı, üç boyutlu katı modelleme 
ve üretim süreçlerini 3 boyutlu 
yazıcı üzerinde uygulamalı ola-
rak öğrenecektir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İslam tarihinin ilk darbesinin Hz. Osman’ın katli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Demirci, zemini, 
iklimi, şartları adım adım oluşan kanlı darbenin İslam dünyasında bir yol ayrımı olduğunu söyledi

Müslümanlar için
ibret dolu bir dönem

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin, 
“Her Cumartesi Birlik’teyiz” konfe-
ranslarında konuşan Selçuk Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Demirci, ‘İslam Tarihinde İlk Darbe 
ve Hz. Osman’ın Katli’ ile ilgili katı-
lımcılara bilgi verdi. Zemini, iklimi, 
şartları adım adım oluşan kanlı dar-
benin İslam dünyasında bir yol ayrı-
mı olduğunu vurguladı.

Vakıf Başkanı Abdi Parlak, prog-
ramın açılışında yaptığı konuşmada,  
konferanslara bir süre ara verme zo-
runluluğundan bahsederek, “Allah 
(c.c.) vatanımızı, milletimizi, Müslü-
manları her türlü beladan, kazadan, 
afetten muhafaza eylesin” dedi.

SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mus-
tafa Demirci, Hz. Ömer’in hilafet 
döneminde yaptığı uygulamalar ve 

yenilikleri özetledikten sonra Hz. 
Osman’ın halife olmasıyla birlikte 
yaşananları anlattı.

Demirci, Hz. Osman’ın başa 
gelmesiyle birlikte şehirlerde ‘kabi-
lecilik’ ile ‘bölgecilik’ anlayışının iç 
içe girdiği bir bilinç ortaya çıktığını 
ve esas gerilimin ‘bölgeci-kabile-
ci’ anlayışlar ile ‘merkezi yönetim’ 
arasında yaşandığını ifade ederek, 
“İsyancıların çoğu, fetihleri gerçek-
leştiren ve onun iktisadi imkânlarıy-
la geçinen kabilelerden müteşekkil 
ordu mensuplarıydı. Bu darbeydi 
aslında. Geldiler, ordu mensupları 
başkenti bastılar. Devlet başkanını 
öldürdüler” diye konuştu.

Bir başka gerilimin de Medi-
ne’deki sahabenin siyasi kadrolaşma 
ve iktisadi tekelleşmelerine karşı; 
adalet, eşitlik, liyakat gibi İslami 
değerler adına merkezi idarecilerle 

yaşandığını dile getiren Demirci, bü-
tün tartışmaların merkezinde fey’in 
tekelleşmesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Demirci, Hz. 
Ömer’in koyduğu sınırlamaların Hz. 
Osman tarafından kaldırılmasıyla 
İslam toplumunda hızlı bir sosyal 
değişim de meydana geldiğini kay-
dederek, şunları söyledi:

“Merkezi yönetime yakın olan-
lar, bu değişimden en karlı çıkarken; 
çevreyi oluşturan kabileler, kaybet-
mişlik duygusu içinde merkezi yö-
netimin başında bulunan halifenin 
üzerine yürümüşlerdir. Bunlarla 
başa çıkması gereken siyasi sistemin 
ise üç zayıf noktası vardı:

İktidarın yetki alanı tam olarak 
belirlenmediğinden halifenin tabii 
tasarrufları dahi tehlikeli tartışmala-
ra dönüşmüş, yönetimden memnun 
olmayanların eleştirileri, yerleşik bir 

muhalefet geleneği olmadığından 
kabileciliği de harekete geçirerek 
tehlikeli bloklaşmalara yol açmıştır.”

Hz. Osman’ın vefatından sonra 
Hz. Ali’ye zorla görevi kabul ettirdik-
lerini ifade eden Prof. Dr. Demirci, 
“Hz. Ali görevi kabul ederek ateşten 
gömleği ta o zaman giymişti. İslam 
dünyasında kapısı kapanmayan bir 
fitne kapısı açılmış oldu. Bugüne ka-
dar da kapatamadık. İktidar oyunları 
öyle hafife alınacak oyunlar değil.  
Ölümüne oynanan oyunlar” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Geniş katılımın olduğu konfe-
rans sonunda Birlik Vakfı Konya 
Şube Başkanı Abdi Parlak, Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Demirci’ye günün anısına 
tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ilgi arttı

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Altay Süper Lig için savaşacak

Konyasporlu gençlerden büyük başarı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplas-
manından son saniye golüyle 1 puan almayı başaran Altay, 
inatçı oyunuyla süper lig inancını bir kez daha kanıtladı. 
Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, sonuna 
kadar savaşacaklarını söyledi.TFF 1. Lig’in 28. haftasında 
Karagümrük deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın 
son saniye golüyle durumu 2-2’ye getiren Altay’da, takımın 
oyunu bırakmadan mücadele etmesi ve puan alması yüzleri 
güldürdü. Kerim Avcı ve Paixao’nun golleriyle 1 puanı al-
mayı başaran Altay, Play-Off potasındaki iddiasını korudu.

“SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ”
Süper Lig’e doğrudan çıkmak için son düdüğe kadar 

mücadele edeceklerini kaydeden Altay Profesyonel Şube 
Sorumlusu Hilmi Bozok, “90 dakikanın hiçbir anında kay-
bedeceğimizi düşünmedik. 20 günde 6 maçlık periyodun 
verdiği yorgunluğa rağmen mücadeleden hiç geri kalmadık 
ve sonuna kadar golü aradık. 

Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’nun her zaman 
söylediği gibi mücadelemiz son düdüğe kadar devam ede-
cek. Sonuna kadar savaşacağız. En çok biz isteyeceğiz. Ger-
çekten her anlamda zorlu bir haftaydı. Maçtan önce korona 

virüsü nedeniyle dünyayı ve ülkemizi de saran ruh halinden 
mümkün olduğunca etkilenmemeye çalıştık. Oyuncularımız 
ve bizler şanlı Altay formasına layık olmak için çabalıyoruz. 
Bu son dakika golünün ve puanının bize şampiyonluk ya-
rışında sağlayacağı katkıyı 34. hafta sonunda hep birlikte 
göreceğiz” dedi.

TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR
Altay taraftarının, müsabakaların seyircisiz oynanacak 

olmasına rağmen “Hedef 10 bin Passolig” kampanyası-
na çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Bozok, “Onlara çok 
teşekkür ediyor, enerjilerini kalan 6 maçta da yanımızda 
hissedeceğimizden şüphe duymamalarını istiyoruz. Başka-
nımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla birlikte süper 
lig hasretimizi mutlaka sezon sonunda bitireceğiz” ifadele-
rini kullandı.
KERİM AVCI’NIN DURUMU MR SONRASI BELLİ OLACAK

Öte yandan, Altay’ın kritik deplasmanda 2-0 yenik baş-
ladığı 2. yarının başında kaydettiği golle takım arkadaşlarını 
ateşleyen Kerim Avcı sağ dizine aldığı darbe sonrası stadı ta-
kım arkadaşlarının sırtında terk etmişti. Tecrübeli orta saha 
oyuncusunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. n İHA

Konya şampiyonu olarak bölge 
şampiyonasına gitmeye hak kazanan 
Konyaspor U18 Erkek Basketbol Takı-
mı, turnuvayı şampiyon tamamlaya-
rak büyük bir başarıya imza attı.

Konyaspor U18 Erkek Basketbol 
takımı Konya şampiyonu olduktan 
sonra katıldığı Bölge Şampiyona-
sı’nı da şampiyon tamamladı. Bölge 
Şampiyonası’nda da rakiplerine diz 
çöktüren yeşil-beyazlılar hedefi şimdi 
de Çanakkale’de katılacağı Türkiye 

Anadolu Finalleri’nde şampiyon ol-
mak. Konyaspor U18 Erkek Basketbol 
Takımı yoluna emin adımlarla devam 
ediyor. Genç Kartallar, ilk olarak Kon-
ya şampiyonunu belirleyen maçta 
Diltaş Koleji’ni 73-63 yenip Konya’yı 
Bilge Şampiyonası’nda temsil etme-
ye hak kazanmıştı. Bölge Şampiyo-
nası’nda C grubunda mücadele eden 
Genç Kartallar, Kayseri Erciyes Koleji, 
Hatay Anadolu Basketbol ve Kahra-
manmaraş Basketbol ile karşılaştı. 

Grubunu ikinci sırada tamamlayan 
yeşil- beyazlılar finale çıktı. Final kar-
şılaşmasında ise Gaziantep Şehit Ka-
mil Belediye Basketbol’u 59-56 yenen 
Konyaspor U18 Basketbol Takımı Böl-
ge Şampiyonu oldu ve Çanakkale’de 
düzenlenecek olan Türkiye Anadolu 
Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Konyasporlu genç yıldız adayları-
nın Çanakkale’de düzenlenecek olan 
finallerde de önemli başarılara imza 
atması bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de heyecan sürüyor. 
Dün oynanan kritik maçların ardından 
şampiyonluk ve ligde kalma yarışını yakın-
dan ilgilendiren maçta Antalyaspor evinde 
Sivasspor’u ağırlayacak. Ligin 26. hafta-
sında bugün Antalya Stadyumu’nda saat 
20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem 
Özgür Yankaya yönetecek.
SİVASSPOR’DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi 
veren Demir Grup Sivasspor’da, bugünkü 
Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı 
ve sakat oyuncular can sıkıyor.    Ligde 49 
puanla 4. sırada yer alan Sivasspor, zirve 
iddiasını sürdürmek için Antalya deplas-
manına 3 puan hedefiyle gidiyor. Zorlu 
karşılaşma öncesi Sivas ekibinde orta saha 
oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali 
Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, 
savunma oyuncuları Samba Camara ve 
Ziya Erdal’ın sakatlığı bulunuyor. Bu futbol-
culardan takımla Antalya’ya gidecek olan 
Erdoğan Yeşilyurt’un durumu maç saatinde 
belli olacak. Orta saha oyuncusu Fernando 
Andrade de sarı kart cezası nedeniyle bu-
günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Mamadou 
Samassa, defans oyuncusu Aaron Appin-
dangoye ve orta saha oyuncusu Hakan Ars-
lan da Antalyaspor maçı öncesi kart cezası 
sınırında yer alıyor. 

ANTALYA YÜKSELMEK İSTİYOR
Antalyaspor, Süper Lig’in 26. hafta-

sında evinde Sivasspor ile oynayacağı 
mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. 
Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden 
Charles ve Bahadır karşılaşmanın kadro-
sunda yer almayacak.

Teknik Direktör Taner Tuna yönetimin-
de yükselişe çıkan ve en son deplasmanda 
oynadığı Gençlerbirliği müsabakasından 
1 puanla dönen Antalyaspor, bugün evin-
de ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Si-

vasspor’u ağırlayacak. Son hazırlıklarını 
tamamlayan kırmızı-beyazlılarda cezalı 
oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam 
eden Charles ve Bahadır, maç kadrosunda 
yer almayacak. Ligde 25 maçta 27 puan 
toplayan Antalyaspor, sahadan galip ayrı-
larak sıralamada bir sıra daha yükselmeyi 
hedefliyor.
SİNAN GÜMÜŞ: KAZANMAK İSTİYORUZ

Fraport TAV Antalyaspor’un oyuncu-
su Sinan Gümüş, ligde son 7 maçlarını 
kaybetmediklerini hatırlatarak, bu haftaki 
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ka-
zanmak istediklerini söyledi. 

Sinan Gümüş, Atilla Vehbi Konuk 

Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Süper Lig’de 26. haftanın kapanış 
maçında yarın Sivasspor ile oynayacakları 
maçın kendileri açısından çok önemli oldu-
ğunu ifade etti.

Golcü oyuncu, şunları kaydetti: “Si-
vasspor maçını kazanmak istiyoruz. Zor bir 
fikstür bizi bekliyor. O yüzden bu başlan-
gıç bizim için çok önemli. Sonra Beşiktaş 
deplasmanı, ardından milli maç arası var. 
İnşallah iyi hazırlanıp maça iyi çıkacağız. 
Kendi evimizdeki Sivasspor maçından 3 
puanla ayrılmak istiyoruz.”

PERFORMANSINDAN MEMNUN 
Sinan Gümüş, devre arasında katıldığı 

yeni takımındaki performansından dolayı 
mutlu olduğunu dile getirdi.  Antalyaspor 
formasıyla Süper Lig’e iyi başlangıç yaptı-
ğını vurgulayan Sinan Gümüş, “Şimdi önü-
müzde 9 maçlık periyot var. Her maç gol 
atmak, asist yapmak istiyorum. Onu da ba-
şarırsam, inşallah milli takıma çağrılırım. 
Nasip kısmet.. Takım olarak da iyi perfor-
mans sergileyeceğimize inanıyorum.” 
diye konuştu. Antalyaspor’un ara transfer 
döneminde İtalya ekibi Genoa’dan kiralık 
olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Si-
nan Gümüş, yeni takımıyla Süper Lig’de 6 
maçta toplam 403 dakika süre aldı ve 3 gol 
attı.n AA

Ligde kartlar 
yeniden dağıtılıyor

Birbirinden önemli maçların oynandığı Süper Lig’de heyecan bugün de devam edecek. Sivasspor zirve
 inadını sürdürmek için Antalyaspor’a konuk olurken, Antalyaspor ise ligde kalma adına rahatlamak istiyor

Sivas ile Antalya
22. kez karşılaşacaklar

Futbolda virüs 
korkusu büyüyor

Dozer Cemil 
unutulmadı

Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor 
yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 
mücadelesinde Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibi-
yeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise 
kazanan çıkmadı.

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Si-
vasspor, yarın sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. 22. 
kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan 
maçlarda Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti 
bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 
kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez hava-
landırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk 
devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1’lik galibi-
yetle ayrılmıştı.  n İHA

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Va-
lencia’da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.  
Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklama-
da, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay’ın yanı sıra teknik 
kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19’a 
rastlandığını duyurdu. İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi 
konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde 
karantinaya alındıklarını belirtti.

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs 
testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.   Arjantinli 
futbolcu, La Liga’da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu 
olmuştu. n AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trab-
zonspor’un efsane kaptanı “Dozer” lakaplı Cemil Usta için 
anma mesajı yayımladı.  Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türk futbolunun ve @
Trabzonspor’un büyük efsanelerinden ‘Dozer’ Cemil Usta’yı 
vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyo-
rum.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 2019-
2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17’inci 
yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. TFF’den yapılan 
açıklamada, “Süper Lig’in 2019-2020 sezonuna adını ver-
mekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyun-
cularından, Trabzonspor’un efsane kaptanı ‘Dozer’ lakaplı 
Cemil Usta’yı vefatının 17’inci yıl dönümünde saygı, sevgi 
ve rahmetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.  n AA
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Jimnastikçiler olimpiyatlara damga vurma hedefinde
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyona-

sı’nda gösterdikleri performansla 2020 
Tokyo Olimpiyatları için kota alan İbrahim 
Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı 
Savranbaşı, Türk cimnastik tarihine ilkleri 
yaşatmayı hedefliyor. Ahmet Önder: “Tokyo 
Olimpiyatları için hedeflerimiz yüksek. Ülke-
me madalya kazandırıp, bayrağımızı dalga-
landırmak istiyorum” dedi.

Türkiye’yi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
temsil edecek 4 milli sporcu, cimnastik tari-
hinde üst üste gelen başarıları yeni madalya-
larla taçlandırmak istiyor. Artistik Cimnastik 
Dünya Şampiyonası’ndaki performanslarıy-
la tarihi başarı göstererek olimpiyatlar için 
kota alan sporcular Nazlı Savranbaşı (genel 
tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim 
Çolak (halka) ve Ahmet Önder (paralel bar), 
başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.  Dünya 
şampiyonasında paralel aletinde dünya 
ikinciliğini elde eden Ahmet Önder, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, 2020’nin Türk 
cimnastik tarihinde ilklerin yaşanacağı bir 

yıl olması için çalıştıklarını vurguladı. 
Önder, Türk cimnastikçilerin olimpiyat-

lara kenetlendiğine işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Tokyo Olimpiyatları için hedefle-
rimiz yüksek. Ülkeme madalya kazandırıp, 
bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ger-
çekten geçen yıl tarihi bir başarıya imza at-
tık, 2019’da dünya ikincisi oldum. Bu unvan-
la olimpiyatlara gidecek olmam benim için 
büyük bir avantaj olacak. Elimizden gelenin 
en iyisini yapıp ülkeme yeniden madalya ka-
zandırmayı hedefliyorum.” 

NAZLI SAVRANBAŞI: 
“FİNALE KALMAK İSTİYORUM”

Türkiye’nin olimpiyat kotası alan en 
genç sporcusu olan Nazlı Savranbaşı, olim-
piyatlara kısa bir süre kaldığını, önlerindeki 
süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalış-
tıklarını aktardı.  

Olimpiyatlardan önce katılacakları or-
ganizasyonlarla moral depolamayı istedik-
lerine dikkati çeken Savranbaşı, “Çok iyi bir 
çalışma programımız var. En iyi seriyi yap-

mak için çabalıyoruz. Tokyo’da ülkemi en iyi 
şekilde temsil edip finale kalmak istiyorum. 
En çok istediğim şeylerden birisi bu. Finale 
kaldıktan sonra niye madalya olmasın? Bu-
nun için çabalıyorum.” diye konuştu.

İBRAHİM ÇOLAK’IN ŞANSSIZLIĞI
Sakatlığı nedeniyle sağ omzundan ame-

liyat edilen dünya şampiyonu milli cimnas-
tikçi İbrahim Çolak ise olimpiyatlarda ma-
dalya hedeflediğini belirtti. Çolak, “Biz bunu 
yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Ben 
oraya (Tokyo) son dünya şampiyonu olarak 
gideceğim. Orada da hedefim altın madal-
ya. Kolay olmayacak ama dünya şampiyo-
nasında bunu başarabildiysem, olimpiyatta 
da başarabilirim’ diye düşünüyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Brezilya’da 2016 düzenlenen Rio Olim-
piyatları’na katılan Ferhat Arıcan ise ikinci 
kez mücadele etmeye hak kazandığı olimpi-
yatlarda, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip 
madalya kazanarak tarih yazmak istediğini 
kaydetti.  n AA

Yavru Kartal’dan 
kritik galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 28. haftasın-
da kritik maçlar oynandı. Dün temsilcimiz 
1922 Konyaspor’da Sancaktepe karşısında 
kritik bir karşılaşmaya çıktı. Yavru Kartal 
sahasında ağırladığı ligin güçlü ekiplerin-
den Sancaktepe Futbol Kulübü’nü Seydi 
Kayasoy ve Güray Gazioğlu’nun golleriyle 
2-1 yenerek son 5 maçta 9 puan topladı ve 
13.sıraya yükseldi. Yeşil-Beyazlılar, ligde 
3. Sırada bulunan Sancaktepe karşısında 
kritik bir galibiyet alarak ligde kalma adına 
dev bir adım attı. Son haftalarda iyi oyunu-
nu Sancaktepe FK karşısında da sürdüren 
temsilcimiz 1922 Konyaspor, puanını 33’e 

yükselterek önemli bir galibiyet aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR

TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 28. Hafta kar-
şılaşmasında Sancaktepe FK’yı ağırlayan 
1922 Konyaspor, karşılaşmaya fırtına gibi 
başladı. Koronavirüs sebebiyle taraftarın-
dan yoksun maça çıkan temsilcimiz karşı-
laşmanın 5. Dakikasında Seydi Kayasoy’un 
golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-Beyazlılar, gol-
le beraber oyunun kontrolünü de eline aldı. 
Güçlü rakibi karşısında attığı golle moralle-
nen 1922 Konyaspor ataklarının ardı arkası 
kesilmedi. 20. dakikada da Güray Gazioğ-
lu’nun şık golüyle farkı 2’ye çıkaran Yavru 

Kartal, iyice rahatladı. Herkes ilk yarının 
böyle bitmesini beklerken 41. dakikada 
Sancaktepe FK  adına Melik Derin sahneye 
çıktı ve durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 
ilk yarısı ise 2-1 1922 Konyaspor lehine so-
nuçlandı.

İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısına ise ilk 

yarıya geride giren Sancaktepe FK hızlı 
başladı. Üst üste atakların gerçekleştiren 
Sancaktepe’ye 1922 Konyaspor savunması 
izin vermedi. İkinci yarıyla birlikte bera-
berlik için yüklenen Sancaktepe karşısında 
iyi direnç gösteren Yavru Kartal, rakibinde 

risk almasıyla beraber savunma arkasında 
pozisyonlar buldu. Girdiği net pozisyonları 
değerlendiremeyen 1922 Konyaspor, son 
10 dakikaya ise diken üstünde girdi. Son 
dakikalarda baskısını arttıran deplasman 
ekibi tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Rakibi 
karşısında adeta savunmaya duvar kuran 
1922 Konyaspor, gole izin vermedi ve kar-
şılaşma 2-1 yeşil-beyazlıların üstünlüğüyle 
sona erdi. Bu sonuçla birlikte 1922 Kon-
yaspor, 33 puanla 13. Sıraya yükselirken, 
Sancaktepe ise mağlubiyetin ardından 52 
puanla 3. sırada kaldı. 
n İLHAN ATLI

Şampiyon 
Gölyazı Belediyespor 

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta şampiyon belli 
oldu. Namağlup lider Gölyazı Belediyespor ligin bitimine 
3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel Amatör 
Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta ligin 19. hafta 
karşılaşmalar oynandı. 18 hafta sonunda 15 galibiyeti ve 
3 beraberliği bulunan lider Gölyazı Belediyespor, dün Me-
ram Kara Kartallar deplasmanına çıktı. Meram Kara Kar-
tallar karşılaşmasını 2-1 kazanan Kırmızı-Yeşilliler, Konya 
Amatör Küme Süper Grup şampiyonu oldu. Bu sonuçla 
birlikte Gölyazı Belediyespor gelecek sezondan itibaren 
Konya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek. Ligin 
başından beri liderliğini sürdüren Gölyazı Belediyespor, 
ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa deplasmanda 
aldığı galibiyetle ulaştı. İkinci sırada yer alan Ç. Çumra 
Belediyespor ise deplasmanda karşılaştığı Kulu Beledi-
yespor’u 5-1 yenerek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 
Galibiyetin ardından 42 puana yükselen Ç. Çumra Beledi-
yespor ile üçüncü sırada yer alan Cihanbeyli Belediyespor 
arasındaki puan farkı ise bitime 3 hafta kala 6 puan olarak 
gerçekleşti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir
Voleybol ‘da 1. Lige 

yükseldi
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden 

temsilcimiz Konya Büyükşehir Belediyespor Eskişehir’de 
düzenlenen ligin final etabında Melikgazi Belediyespor’u 
3-0 yenerek Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yükseldi.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi D grubu’nda müca-
dele eden Konya Belediyespor Voleybol Takımı D grubunu 
lider bitirdikten sonra Eskişehir’de düzenlenen final etabı-
na katıldı. Eskişehir’de düzenlenen final etabında Konya 
Büyükşehir Belediye Voleybol takımı 2 de 2 yaparak üçün-
cü maçlar öncesi 1. Lige yükselmeyi garantiledi. Temsil-
cimiz, ilk maçında Yeniköyspor’u 3-2 ikinci maçında ise 
Melikgazi Belediyespor’u 27-25, 25-20 ve 25-17’lik set-
lerle 3-0 yenerek Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yükselerek 
büyük bir başarıya imza attı.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
4.H. TRABZON 27 16 4 7 49 34 15 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE SPOR 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 27 8 9 10 25 39 -14 33
15.BAŞ. AKADEMİ FK 27 8 4 15 34 41 -7 28
16.AMED SF 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 27 7 4 16 31 54 -23 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor ligin 28. hafta karşılaşmasında 
sahasında ağırladığı Sancaktepe FK’yı 2-1 yenerek ligde kalma adına çok kritik bir 

galibiyet elde etti. Yavru Kartal’a galibiyeti getiren golleri Seydi ve Güray attı

Konyaspor Basket
deplasmanda yine mağlup

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
temsilcimiz Konyaspor Basketbol, önceki 
gün deplasmanda Final Gençlikspor’la kar-
şılaştı. Konyaspor Basketbol, rakibi karşı-
sında kötü bir oyun sergilerken, parkeden 
farklı mağlup ayrıldı.

Basketbol 1. Ligi’nde başarısız bir sezon 
geçiren ve özellikle deplasmanlarda oyna-
dığı maçlarda rakipleri karşısında pek bir 
varlık gösteremeyen temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol, ligin 23. Hafta karşılaşmasında 
önceki gün konuk olduğu Final Gençlik’e 
88-67 yenildi. Maça iyi başlayan yeşil- Be-
yazlılar rakibin dirençli oyununa direnemedi 
ve parkeden farklı mağlup ayrılarak Play-Off 
yarışında ağır bir darbe aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
Dev kartallar, maça boyalı alandan bul-

duğu basketlerle 4-0 başlarken, ev sahibi 
ekip 3 sayılık atışlarda başarılı bir yüzde ya-
kalayınca ilk çeyrek Final Gençlik lehine 24-
19 tamamlandı. Bursa ekibi ikinci çeyreğe 
de iyi başlayarak çeyreğin 5. dakikasında 
farkı çift hanelere taşıdı. Periyodun son 5 

dakikasında ise savunmada direnç gösteren 
Konyaspor Basketbol, farkı 6 sayıya kadar 
düşürdü ve devre 41-35 Final Gençlik’in üs-
tünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin son 
5 dakikasında iyi oyununu 3. çeyreğin ilk 4 
dakikasına yansıtan Dev Kartallar, Wilbe-
kin’in başarılı atışlarıyla farkı 3 sayıya ka-
dar (48-45) düşürdü. Ardından 9-0’lık Final 
Gençlikspor’un serisi geldi ve 7. dakikada 
skor 57-45 oldu. 

Geri kalan 3 dakikada rakibi karşısında 
pek bir varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar 
son çeyreğe 68-49 geride girdi. Final peri-
yodunda ise rakibi karşısında kötü oyunun 
sürdüren Konyaspor Basketbol, karşılaş-
madan tamamen koptu. Ev sahibi ekibin-
de atışlarda yüzdeli oynamasıyla beraber 
temsilcimiz Konyaspor Basketbol, parkeden 
88-67 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla birlik-
te ligde 12. yenilgisini alan Dev Kartallar, 
sıralamada 10. sıraya geriledi. Final Genç-
likspor ise aldığı bu galibiyetle 4. sıraya 
yükseldi.  
n SPOR SERVİSİ



Anadolu Kartalı galibiyet hasretini dindirdi
Süper Lig’deki son 7 maçını ka-

zanamayan, son 18 karşılaşmasında 
ise sadece bir galibiyet alabilen Kon-
ya ekibi, Fenerbahçe maçıyla 3 puan 
hasretini bitirdi. Konyaspor Kulübü 
Basın Sözcüsü Güven Öten: “Biz 9 
kişiyle de olsa rakibimizi yenerek ger-
çekten bizim adımıza çok önemli bir 
3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı. 
İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi 
olacak. Bizim 3 puana çok ihtiyacımız 
vardı. Bunu isteyen de bizdik alan da 
biz olduk” dedi

Süper Lig’de oynadığı son 7 
maçı kazanamayan, son 18 karşılaş-
masında ise tek galibiyeti bulunan 
İttifak Holding Konyaspor, iç sahada 
Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma-
da aldığı 3 puanla şeytanın bacağını 
kırdı. Konyaspor Kulübü Basın Sözcü-
sü Güven Öten, yaptığı açıklamada, 
Fenerbahçe karşısında aldıkları ga-

libiyetten dolayı oyuncuları ve teknik 
ekibi kutladı. 

Konyaspor camiası için önemli 
bir galibiyeti aldıklarını ifade eden 
Öten, şunları kaydetti: “Bizim için 
önemli bir maçtı. 9 kişiyle alınan bir 

galibiyet. Bundan sonra her maçı fi-
nal niteliğinde değerlendireceğimizi 
geçen hafta da belirtmiştim. Rakip hiç 
önemli değil, her maçı tek tek değer-
lendireceğiz. Bu maçta en büyük olay 
hakem hatalarının artık uç noktada 

olmasıydı. Çok bariz bir golümüz ve-
rilmedi. Oyuncularımız çok basit sarı 
kartlardan, kırmızı kartlardan atıldı 
ama ilahi adalet yerini buldu. Biz 9 
kişiyle de olsa rakibimizi yenerek ger-
çekten bizim adımıza çok önemli bir 

3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı. 
İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi 
olacak. Tebrik ediyoruz. İlahi adaletin 
sonucunda da bu maç, Konyaspor’un 
oldu.”

Sezon başından beri tek gol kat-
kısı bulunan Bajic’in gol atmasının 
da kendilerini mutlu ettiğini anlatan 
Öten, şöyle devam etti: “Bajic’in 
gol atması da çok önemliydi. Ancak 
3 puanla ligde her an her şey de-
ğişebiliyor haliyle. Sonuçta biz de 
taraftarımız da futbolcularımız da bu 
zamana kadar istem dışı üzüldük, 
üzdük. Çünkü Konyaspor bu değildi. 
Gördünüz, Konyaspor istediği zaman 
9 kişiyle bile rakibini yenebiliyor. Yeri 
geldi 11 kişiyle kendi ayarındaki ra-
kiplerini bile yenemedik veya berabe-
re kaldık. Bu takımda bir şeylerin artık 
dengeye girdiğini o birlik ve beraber-
liğin oluştuğunu gösteriyor. Bizim en 

büyük sevincimiz ondan. Her açıdan 
önemli bir galibiyet. İnşallah bundan 
sonraki 8 maçı da tek tek değerlen-
dirip üst sıralara doğru çıkmak için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 
Asla rehavet yok. Bundan sonra her 
maç bizim için final.”

Tarihinde Fenerbahçe’yi bir se-
zonda iki farklı takım başında çıkarak 
yenen bir teknik direktör olan Bülent 
Korkmaz ile ilgili soruya ise Öten, 
“Bülent hocamız geldiğinden beri 3 
puanı evimizde veya deplasmanda 
alamamıştı. Hocamızla 3 puan has-
retimiz vardı. Bunu Fenerbahçe kar-
şısında tesadüfen öyle denk geldi di-
yelim artık. Hocamızın da bu şekilde 
düşündüğünü zannetmiyorum. Bizim 
3 puana çok ihtiyacımız vardı. Bunu 
isteyen de bizdik alan da biz olduk di-
yelim.” diye yanıtladı. 
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 26 15 8 3 59 28 31 53
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 15 8 3 50 25 25 53
3.GALATASARAY 25 14 7 4 44 20 24 49
4.DG SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49
5.A. ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43
6.BEŞİKTAŞ 25 13 4 8 40 32 8 43
7.FENERBAHÇE 26 11 7 8 46 34 12 40
8.GÖZTEPE 25 9 7 9 29 30 -1 34
9.GAZİANTEP FK 26 8 8 10 36 41 -5 32
10.Y. DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31
11.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28
12.ANTALYASPOR 25 6 9 10 28 43 -15 27
13.KASIMPAŞA 26 7 5 14 38 50 -12 26
14.İH KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26
15.YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25
16.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 4 14 26 42 -16 25
17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23
18.KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22

SPOR TOTO
SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Fenerbahçe’ye bir darbe Konyaspor’dan
Süper Lig’deki kötü gidişatı 

dindiremeyen Fenerbahçe, son 
17 yılın en uzun kazanamama 
serisine imza attı. Bu sezon ligde 
son galibiyetini 25 Ocak’ta Me-
dipol Başakşehir’i evinde 2-0 ye-
nerek alan sarı-lacivertliler, daha 
sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 
beraberlik yaşadı.  Son olarak İt-
tifak Holding Konyaspor’a yenile-
rek, galibiyet hasretini 7 maça çı-
karan Fenerbahçe, 2003 yılından 
bu yana ilk kez böyle bir seriyle 
karşı karşıya kaldı.

2002-2003’TE 
9 MAÇLIK KÖTÜ SERİ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezo-
nunda 9 maçlık kazanamama se-
risine imza atmıştı. Sarı-lacivert-
liler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç 
üst üste galip gelemezken, bu 
süre içinde bir de erteleme maçını 
kazanamadı ve tarihinin en uzun 
kazanamama serisini yaşadı.

KÖTÜ REKORA 2 MAÇ KALDI
Fenerbahçe, Süper Lig’de 2 

maç daha kazanamazsa tarihinin 
en kötü rekorunu egale etmiş ola-
cak. 2002-2003 sezonunda 9 maç 
üst üste kazanamayarak bu alan-

daki en kötü istatistiğine sahip 
olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo 
Kayserispor ve Kasımpaşa’yı da 
yenemezse bu rekorunu egale 
edecek.

GEÇEN SEZONDAN BİLE KÖTÜ
Fenerbahçe, tarihinin en kötü 

dönemlerinden birini geçirdiği 
geçen sezon bile bu kadar uzun 
süre galibiyete hasret kalmamış-
tı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. 
sırada tamamlayan sarı-lacivertli-
ler, en fazla üst üste 6 maç galip 
gelememişti.

11 ŞUBAT’TAN 
BU YANA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, resmi maçlarda 
11 Şubat’tan bu yana taraftarları-
na galibiyet sevinci yaşatamadı. 
Son galibiyetini Ziraat Türkiye 
Kupası çeyrek final rövanşında 
11 Şubat’ta TFF 2. Lig ekibi GMG 
Kırklarelispor karşısında 1-0’la 
alan sarı-lacivertliler, daha sonra 
6 resmi maç yaptı. Biri kupa, 5’i 
lig maçında çıkan Fenerbahçe, bu 
sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı. 
n AA

Konyaspor’un verilmeyen 
golü isyan ettirdi  

Konyaspor’un Fenerbahçe maçında attığı ancak ha-
kem tarafından verilmeyen gol spor severlerin tepkisini 
çekti. Konyaspor yönetimi taraftarı isyan etti.  

Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında 
Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini 
iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğra-
fını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

Konyaspor’dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon 
hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbah-
çe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuru-
şu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki 
fotoğrafı paylaştı. Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da 
yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sos-
yal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler 
yer aldı:

“Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor mü-
sabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan 
sayının ismidir.”  n İHA

Konyaspor Çanakkale 
Zeferi’ni kutladı 

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yap-
tıkları maçın 11’ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle 
sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor maçının ilk 11’inde yer alan kırmızı kart cezalısı 
Serkan Kırıntılı’nın yerine Ertuğrul Taşkıran’ı ilk 11’e dahil 
etti. Konyaspor karşılaşmaya; Ertuğrul Taşkıran, Skubic, 
Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziah-
metovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Bajic 
ilk 11’i ile başladı. Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nede-
niyle Farouk Miya ve Marin Anicic kadroda yer almadı. 
Karşılaşma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan 
tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı. Ye-
şil-beyazlılar, maç öncesi ısınmaya çıkarken, “Bu vatan 
hepimizin, işte tapusu” yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi 
temalı tişörtleri giydi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’n-
daki maça futbolcular, “Dirilişten kurtuluşa bir duruştur 
Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, 
minnet ve şükranla anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Stada, 
“Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rah-
metle anıyoruz” pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.  Öte 
yandan maçın hakemleri ile her iki takım oyuncuları, elle-
rini spreyle dezenfekte etti.  n AA

Muhammet Ayaz’ın 
hayaline virüs engeli 

Elazığlı depremzede 7 yaşındaki Muhammet Ayaz ve 
ailesi, Konyaspor - Fenerbahçe maçını tribünden takip 
edecekti fakat korona virüs salgını nedeniyle alınan seyir-
cisiz oynama kararının ardından stat ve Konya’yı gezdikten 
sonra şehirden ayrıldı.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ailesi 
ile birlikte çadırda yaşamaya başlayan Muhammet Ayaz 
(7), AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık’ın ziyaretinde 
Konyaspor kazağı ile dikkat çekmişti. Ziyaret fotoğrafının 
paylaşılmasının ardından Konyaspor taraftarı olduğu öğ-
renilen Muhammet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın davetiyle Konya’ya geldi.

Bugün oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçını 
izlemeyi hayal eden Muhammet ve ailesi, futbol müsaba-
kalarının seyircisiz olarak oynanması kararından ardından 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nı ve Konya’yı gezerek 
şehirden ayrıldı.

Başkan Altay ise sosyal medya hesabından, Muham-
met Ayaz’ın stadyumda çektirdiği hatıra fotoğrafını pay-
laşarak, “Elazığ’dan Konyasporlu Ayaz’ı hatırladınız mı? 
Ayaz misafirimiz ama akşam TFF kararı gereği maçımızı 
izleyemeyecek. Ayaz’ın tüm Konyasporlulara selamını ile-
tiyorum” diye duyurdu.  n İHA

Moral dopingi!
Sezon başından beri taraftarını üzen sonuçlar alan ve uzun süredir kazanamayan Konyaspor Fenerbahçe 
karşısında tarihi bir galibiyet aldı. 9 kişi ile rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Anadolu Kartalı, ligde 

kalma adına dev bir adım atarken, aynı zamanda kritik maçlar öncesi büyük bir özgüven kazandı
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 
tarihi bir galibiyet aldı. Ligde kalma mü-
cadelesi veren ve aldığı sonuçlarla bu se-
zon taraftarını kahreden Anadolu Kartalı, 9 
kişi ile Fenerbahçe’yi yenerek ligde kalma 
adına çok önemli bir galibiyet aldı. Son 
dönemde büyük bir özgüven sorunu yaşa-
yan Yeşil Beyazlılar, kritik maçlar öncesi 
de moral kazandı. Teknik Direktör Bülent 
Korkmaz galibiyetin 11’e 11 alınan bir ga-
libiyetten daha büyük moral sağlayacağını 
ifade etti. 

KORKMAZ: ÖZGÜVEN KAZANDIRDI
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz, VAR hakemlerinin pozisyonlar 
çok fazla açıdan izleyebildiklerini ve hata 
yapmamaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig’in 26. haftasında evinde 
Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Kon-
yaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 
önemli açıklamalarda bulundu. Verdikleri 
mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik 
eden Korkmaz, “Uzun bir aradan sonra 
galip geldik. Gerçi geldiğimiz gün Göztepe 
maçına iki antrenmanla çıkmıştık ve on-
dan sonrasında oyun olarak bir değişim ve 
değişiklik olduğunu zaman zaman görü-
yorduk. Tabii tam istediğimiz bir durumda 
değil takım. Bu maçta da 9 kişi kalmamı-
za rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve 
anlamlıydı. Belki 11’e 11’de galip gelmek 
önemliydi ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde 
etmek oyuncuları özgüven açısından da 
çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyo-
rum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii 
ki 40 bin Konyaspor taraftarının burada 
olacağını düşünüyorduk ama seyircisiz 
olunca onlar da televizyonları başında 
bizleri takip ettiler. Onların enerji ve siner-
jisini gerçekten taraftar olmadan da hisse-
debiliyorduk. Bu galibiyeti onlara hediye 
ediyoruz. Tabii bu burada kalmamalı, lig 
devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da 
puanlar ve galibiyetler almak zorundayız” 
dedi.

“VAR SİSTEMİNDEKİ HAKEM 
HİÇBİR ZAMAN HATA YAPMAMALI”
Maçın 16. dakikasında verilmeyen 

gol pozisyonunu ve maçın ikinci yarısın-
da çıkan kırmızı kartları da değerlendiren 
Korkmaz, “Orta hakemin her zaman hata 

yapabileceğini söylüyorum. Ama VAR sis-
temindeki hakem hiçbir zaman hata yap-
mamalı. Çünkü VAR sistemindeki hakem 
15 kamerayla bütün açıları görebiliyor. 
İngiltere’deki top çizgi geçip geçmemesiy-
le ilgili, onlardaki teknolojiyle direkt net 
cevap verebiliyorlar. Ama bu bir şampi-

yonluk maçı olsaydı, ya da küme düşme 
maçı olsaydı ne olacaktı? Bunu yaparken 
teknolojiyi daha iyi kullanmanız lazım. 
Masraftan kaçınmamanız lazım. Eğer VAR 
sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede 
olması gerekir. Şuan baktığınız zaman 
net bir karar kimse veremiyor. Bence gol, 

ama gol vermedi. Ben burada orta hake-
mi suçlayamam. Çünkü nihayetinde o da 
VAR’ın verdiği karara göre karar veriyor. 
Tabii ki saygı duyuyoruz, maç bitti artık. 
Kırmızı kartlarla ilgili, Ömer Ali’nin po-
zisyonunun kırmızı kart olduğunu düşünü-
yorum ama Skubic ile ilgili faul bile yok” 
şeklinde konuştu.

“BÜTÜN OYUNCULAR TEDİRGİN”
Korona virüs konusunda Türkiye Fut-

bol Federasyonu’nun net bir karar vermesi 
gerektiğini kaydeden Korkmaz, “Açık ve 
net söylemek gerekirse bütün oyuncular 
tedirgin. Diğer takımlardaki yabancı veya 
yerli ayrımı yapmadan söylüyorum. Çün-
kü nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle 
sarsılıyor. İtalya, İspanya, Fransa, Al-
manya, yani dünyanın her ülkesinde aynı 
şeyler var. Federasyon ya diyecek ki seyir-
cisiz lig devam edecek, ya ertelenecek. 2 
hafta sonrasında ne olacağını bilemiyo-
ruz. Bütün ülkede farklı bir boyuta geldi 
artık. İtalya’da sokağa çıkma yasağı var. 
İspanya’da keza öyle. Seyircisiz tadı da 
olmuyor, ama şu anda taraftarların olması 
doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak 
lazım. Federasyon çıkıp bu konuyla ilgili 
net kararını geri dönüş olmadan söyleme-
si lazım” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ/İHA

Güven Öten
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