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Kubbe-i Hadra
restore edilecek

Tek hedefleri 
kaliteli eğitim 

Mevlâna Müzesi ile özdeşle-
şen Yeşil Kubbe’nin restoras-
yonu için Ankara’da iş birliği 
protokolü imzalandı. Konuyla 
ilgili bilgi veren İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, “Günümüze kadar 6 defa 
bakım, onarım ve restorasyon 
gören Kubbe-i Hadrâ yeniden 
restore edilecektir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

2020-2021 Eğitim-Öğretim 
yılında Konya’da Anaokulu, 
İlkokul, Ortaokul, Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri 
eğitim vermeye başlayacak 
olan Bahçeşehir Koleji, kaliteli 
eğitim anlayışını Konya’da da 
ortaya koyacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mart karı donduruyor!
Konya’da dün öğle saatlerinde başlayan 

sağanak, yerini akşam saatlerinde kar yağışına 
bıraktı. aralıklarla devam etmesi beklenen kar 

nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda 
aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların 

dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Öte 
yandan, soğuk ve yağışlı havanın cumaya 

kadar süreceği, bu illerde orta ve yer yer 
kuvvetli zirai don görüleceği tahmin ediliyor. 

n HABERİ SAYFA 10’DA

GURBETÇİLER 
DÜŞÜNDÜRÜYOR! 

BÜYÜKŞEHİR GEÇİCİ
YERLERE TAŞINIYOR

Kötü geçen 2019 yılının ardından 2020 yılına umut-
lu başlayan inşaat sektörünü şimdi de koronavirüs 
vurdu. Virüsün etkisiyle ağırlıklı olarak Fransa, Al-
manya gibi Avrupa ülkelerinde olan gurbetçiler bu 
yaz Türkiye’ye gelmezse, sektörde yeni sorunlar 
baş gösterecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binası ya-
pılıncaya kadar geçici olarak kullanılacak olan hiz-
met binalarına taşınma sürecine başladı. Vatandaş 
tarafından en sık kullanılan Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü Vezne ve Abone Servisi 
Mehmet Katırcı İş Merkezi’ne, Emlak Yönetimi Dai-
resi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlı-
ğı Eski İŞKUR binasına taşındı.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE
04 ‘Alınacak her türlü 

kararı destekliyoruz’ 05 Seyahat acenteleri
virüs desteği bekliyor 11 Umuma açık 

mekanlar denetimde!

Ülkemizi kimseye 
muhtaç etmeyiz

Benzin türlerine etanol yani etil 
alkol harmanlanması zorunlulu-
ğunun 3 ay askıya alınmasıyla 

84 milyon litre ile Türkiye’nin en 
büyük üreticisi olan Konya Şeker, 
bu kapasitesinin tamamını yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile müca-
delede kullanılan dezenfektan ve 

kolonya üretimi için ayırdı. Başkan 
Recep Konuk, “Ülkemizi kimseye 

muhtaç etmeyeceğiz” dedi.  
n SAYFA 5’TE

Tedbirler artırıldı 
Koronavirüse karşı tüm birimleriyle seferber olan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

belediyeleri, şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor
ÇALIŞMALAR 

ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe 
belediyeleri çeşitli koronavirüse karşı önlemler 
alıyor. Şehir genelindeki tüm kamu kurum ve kuru-
luşları ile sivil toplum kuruluşlarında Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteğiyle dezenfekte 
çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir 
Belediyesi dezenfekte için şehir 
genelinde yaklaşık 50 ayrı ekip 
oluşturmuş durumda.

VATANDAŞLAR 
SÜREKLİ UYARILIYOR

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi va-
tandaşlar tarafından çok sık kullanı-
lan toplu ulaşım araçlarını da nere-
deyse her gün dezenfekte ediyor. 
Ayrıca koronavirüse karşı bilinçlendirme çalışmala-
rı yürüten Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üze-
rinden sürekli uyarılarda bulunuyor. Bunun yanında 
Büyükşehir Belediyesi bastırdığı broşürler de şehir 
genelindeki toplu taşıma araçlarına asılıyor.  
n SAYFA 11’DE

Uğur İbrahim Altay
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2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Konya’da Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri 
eğitim vermeye başlayacak olan Bahçeşehir Koleji, kaliteli eğitim anlayışını Konya’da da ortaya koyacak 

Türkiye genelinde 128 kam-
püsünde 78 bin öğrenciye eğitim 
veren Bahçeşehir Koleji, 2020-
2021 eğitim öğretim yılında yeni 
kampüsler açmaya devam ediyor. 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılın-
da 138 kampüse ulaşacak eğitim 
kurumu, Konya Kampüsü’nde; 
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Ana-
dolu Lisesi ve Fen Lisesi öğren-
cileri eğitim görecek. Bahçeşehir 
Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 
eğitim anlayışları ve gelişim se-
rüvenleriyle ilgili sorulara cevap 
verdi. 

Türkiye’nin en büyük ve kök-
lü özel eğitim kurumlarından biri 
olan Bahçeşehir Kolejinin hikaye-
sini sizden dinleyebilir miyiz? 

Ülkemizin en köklü eğitim ku-
rumlarından biriyiz. Temellerimiz 
52 yıl önce kurulan Bahçeşehir 
Uğur Eğitim Kurumlarına dayanı-
yor. Bahçeşehir Koleji olarak 1994 
yılından bu yana Türkiye’de en 
yenilikçi eğitim modellerini uygu-
luyoruz. Yarım asırdan fazla var-
lığını ve gelişimini sürdüren bir 
eğitim kurumu olarak dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ediyor 
ve eğitim ekosistemiyle buluştu-
ruyoruz: 

Türkiye’de STEM eğitimini 
uygulayan ilk kurumlardan biri-
yiz. İlk STEM okulu olan fen ve 
teknoloji liselerini açan eğitim 
kurumuyuz. Yine “yapay zekâ 
okuryazarlığı” dersini Türkiye’de 
K12 düzeyinde uygulayan ilk ku-
rumuz. Birleşmiş Milletler Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda Dünya Vatandaşlı-
ğı Programı’nı uyguluyoruz. Har-
vard Üniversitesi ile ortak çalışa-
rak geliştirdiğimiz bu programı 
Türkiye’deki tüm öğretmenlerin 
ücretsiz kullanımına da sunuyo-
ruz. Uzun yıllardır okul öncesin-
den itibaren kodlama ve robotik 
eğitimi veriyoruz. Yine Çift Dilli 
Eğitim ile öğrencilerimizin İngiliz-
ceyi öğrenmek değil tıpkı anadil-
lerini gibi edinmelerini sağlıyoruz. 
“Öğrenme parmak izi kadar eşsiz-
dir” diyoruz ve tüm kademeleri-

mizde Kişiye Özgü Öğretim Mo-
delini (KÖM) uyguluyoruz. KÖM, 
her öğrencinin öğrenme şeklinin 
farklı olduğu bilgisine dayanıyor. 
Farklı öğrenme stillerini tespit 
ederek, öğrenci nasıl öğreniyorsa 
öyle öğretiyoruz. Akademik başa-
rımızın temelinde bu eğitim mo-
deli yatıyor. 

2020-2021 eğitim öğretim 
dönemiyle ilgili hazırlıklar başla-
dı. Bahçeşehir Koleji olarak önü-
müzdeki yıl için planlamalarınız-
dan bahseder misiniz?

Kurulduğumuzdan bu yana 
mottomuz “Türkiye’nin her ye-
rine kaliteli eğitimi ulaştırmak.” 
oldu. Bu hedefle eğitim yatırım-
larımıza devam ediyoruz. Bu yıl 
İstanbul Göktürk; Kumluca, Bolu, 
Zonguldak, Konya, Ankara Erya-
man, İzmir Kuzey, Ünye, Nevşe-
hir ve Fethiye kampüslerimizi ha-
yata geçiriyoruz. Yeni açacağımız 
kampüslerle birlikte 2020-2021 
eğitim öğretim yılına 138 kam-
püsümüzle merhaba diyeceğiz. 
2020-2021 eğitim öğretim yılı 
için bursluluk sınavları ve takip 
eden süreçte kayıtlar da ikinci dö-
nem itibarıyla başladı.

Bahçeşehir Koleji Bursluluk 
Sınavlarımız bu yıl 22 ve 20 Şu-
bat’ta gerçekleşecek. 4., 5., 6. ve 
7. sınıf öğrencilerinin katılımına 
açık olacak Ortaokul bursluluk sı-
navımızı 22 Şubat’ta; 8., 9., 10. ve 
11. sınıf öğrencilerinin katılımına 
açık olacak Lise bursluluk sınavı-
mızı 29 Şubat’ta gerçekleştirece-
ğiz. 

2020-2021 Eğitim Öğretim 
Yılında faaliyete geçecek Bahçe-
şehir Koleji Konya Kampüsü’n-
den bahseder misiniz? Hangi ka-
demeler var, fiziki olanaklarınız 
neler?

Eğitim modellerimizi fiziksel 
olanaklarıyla da destekleyen tam 
donanımlı bir kampüsü öğrenci-
lerimizle buluşturacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Konya kampüsümüzde; Ana-
okulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi kademelerin-

de eğitim öğretim faaliyeti yürü-
teceğiz. 7400 metrekarelik alana 
kurulan kampüsümüzde; fizik, 
kimya, biyoloji laboratuvarları, 
görsel sanatlar ve müzik dersliği, 
teknoloji tasarım dersliği, bilim 
teknolojileri ve yazılım dersliği 
bulunuyor. 

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en 
büyük eğitim kurumlarından biri 
olarak eğitimdeki kalite standar-
dınızı korumak hakkında neler 
söylersiniz?

Bahçeşehir Koleji olarak he-
defimiz, Türkiye’nin her yerin-

deki öğrencilerimize 21. yüzyıl 
becerileri kazandırmak. Ülkemizi 
geleceğin dünyasında başarıya 
taşıyacak nesiller için eğitim öğ-
retim faaliyeti yürüttüğümüz her 
ilde aynı kalitede eğitim vermeli-
yiz. Eğitim modellerimiz ve ders 
planlarımız Türkiye’nin her ye-
rinde aynı anda aynı şekilde uy-
gulanıyor. Örneğin İstanbul’da bir 
Bahçeşehir Koleji kampüsündeki 
4. sınıf öğrencisine hangi kaza-
nımlar üzerinde çalıştığını sordu-
ğunuzda aldığınız cevapla, Bahçe-
şehir Koleji Kars Kampüsümüzde 

eğitim gören 4. sınıf öğrencimiz-
den alacağınız cevap aynıdır.

Eğitimin kalite açısından 
standartlaşmasının önemine 
inanıyoruz ancak eğitim model-
lerimiz öğrencilerin yaşadıkları 
çevrede de değer yaratmalarını 
sağlayacak yaratıcılığı destekliyor. 
STEM+A eğitimiyle öğrenciler 
aynı kazanımları edinirken, sera-
cılığın ağırlıklı yapıldığı bir yer-
de yaşayan öğrencimiz o konuda 
proje üretmek isteyebiliyor. 

Hayvancılığın ağırlıklı oldu-
ğu bir ilimizde öğrencimiz, hay-
vancılıkla ilgili bir uygulama ya-
zıp uygulayabiliyor. Özetle, tüm 
öğrencilerimize aynı becerileri 
kazandırıyoruz ancak eğitim an-
layışımızın bir sonucu olarak öğ-
rencilerimiz yaşadıkları bölgelerin 
sorunlarına eğilerek farklı prob-
lemler için çözümler üretebiliyor-
lar.

Akademik başarının yalnızca 
sınavlarla ölçülemeyeceğini dü-
şünürsek, Bahçeşehir Kolejinin 
akademik başarı kriterleri neler? 
Öğrencileriniz bu kriterlere göre 
nasıl başarı gösteriyorlar?

Sınavlar elbette akademik 
başarının tek göstergesi olamaz. 

Ancak ülkemizdeki sınav gerçe-
ğini de göz ardı edemeyiz. “Ulu-
sal Sınavlara Hazırlık Sistemi” ile 
etkin bir sınav hazırlık programı 
uyguluyoruz. 

Kazanımlardaki eksikliklerin 
sürekli tespit edilerek tamamlan-
masına dayanan bu sistem sonu-
cu öğrencilerimiz hem lise hem 
üniversite giriş sınavlarında üstün 
başarı elde ediyorlar. Geçtiğimiz 
yıl LGS’de Bahçeşehir Koleji ola-
rak 32 birincimiz vardı. Üniversite 
giriş sınavlarında ise tercih edilen 
ilk 3 bölüme yerleşme oranımız 
geçtiğimiz yıl %98,7 olarak ger-
çekleşti. Görüldüğü gibi akademik 
başarı konusunda Türkiye’nin zir-
vesinde yer alan eğitim kurumla-
rından biriyiz. Başarının akademik 
başarıyla sınırlandırılamayacağını 
da çok iyi biliyoruz. 

Öğrencilerimizin kazanımları-
nın akademik ve sosyal anlamda 
bir bütün olarak ele alınması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Bu hedef-
le Master First, Master Junior ve 
Master 6 olmak üzere farklı kade-
melerde öğrencilerimizin sosyal 
gelişimlerini destekleyen uygula-
malarımız var. 

Öğrencilerinize Kanada’dan 
çift diploma alma şansı sunuyor-
sunuz. Biraz açar mısınız? 

Kanada’da Ontario’da bulu-
nan Fulford Academy, 2017 yı-
lından bu yana bizim bünyemizde 
faaliyet gösteriyor. “Çift Diploma” 
ve “Hybrid (Online)” program 
olarak iki seçenek halinde sunu-
lan programlara katılmak isteyen 
Bahçeşehir Koleji öğrencileri, eği-
timlerinin bir bölümü Fulford Aca-
demy’de tamamlayarak dünyanın 
önde gelen ülkelerinde geçerli 
Ontario Lisesi Diploması (OSSD) 
almaya hak kazanıyorlar. Eğitim-
lerinin bir bölümünü Fulford Aca-
demy’de geçirmek öğrencilerimiz 
için ciddi bir uluslararası deneyim 
şansı sunuyor. Çift Diploma alma 
olanağı ise üniversite aşamasın-
da öğrencilerimizin seçeneklerini 
zenginleştiriyor.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Bahçeşehir’in mottosu 
kaliteli eğitim vermek!’

31 Mart Mahalli İdareler Seçimle-
rinden sonra Konya’da başta Büyük-
şehir Belediyesi olmak üzere İlçe Bele-
diye Başkanları ile uyum oldukça arttı. 
Konya’da bulunan belediye başkanları 
birbirleri ile koordinasyon halinde güzel 
işlere ve çalışmalara imza atıyorlar. Özel-
likle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un 
birlikteliği vatandaşların ve Konya proto-
kolünün gözünden kaçmıyor. Allah tüm 
belediye başkanlarımıza çalışmalarında 
yar ve yardımcı olsun inşallah.

Geçtiğimiz haftalarda yeni tip coro-
na virüs (Covid-19) Türkiye’de etkisini 
bu kadar göstermeden önce Vali Cü-

neyit Orhan Toprak başkanlığında KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı 
Hüseyin Çevik ve KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Ak Parti 
Konya milletvekilleri, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı Ankara’ya çıkar-
ma yaptı. Konya ‘Birlikte Konyayız’ slo-
ganını en güçlü şekilde vurgulayarak, 
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
ziyaretler gerçekleştirdi. Görüşmeler-
de Konya’nın gündeminde yer alan 
konuların istişare edildiğini ve faydalı 
görüşmeler gerçekleştirdiğini öğrendik. 
Ancak bu görüşmeye katılan isimler içe-
risinde Konyalıların ve benim dikkatimi 

çeken eksikler olduğu dü-
şüncesindeyim. Cumhur 
İttifakı’na en büyük deste-
ği veren ve Konya halkını 
TBMM’de temsil eden Mil-
liyetçi Hareket Partisi men-
subu Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, Esin Kara 
ile MHP Konya İl Başkanı 
Remzi Karaarslan’ı gözler 
aradı. Bakan ziyaretlerinde 
MHP’yi temsil eden isim-
lerin de olması iyi olur diye 
düşünüyorum. Umarım bundan sonra 
bu konuda da gereken çalışamaya hep 
birlikte imza atılır. Çünkü Konya hepi-

mizin. Konya’da yaşayan 
herkes Konya projelerine 
duyarlılık göstermeli ve 
sahiplenmelidir.

Konya bu dönemde 
çok önemli yatırımlara 
kavuşuyor. Hem Konya 
Metrosu’nun hem de 
Konya Banliyösu’nun 
(Konya Ray) imzaları atıl-
dı. Kısa sürede inşallah 
projeler hayata geçecek. 

Uğur İbrahim Altay Başkan 
bu dönemde Konya’da bulunan STK’ları 
bilgilendirdi. Ancak naçizane görüşüm 
Konya böyle önemli yatırımlar kazanır-

ken Uğur İbrahim Altay Başkan başta 
olmak üzere, ilçe belediye başkanları, 
Konya’da bulunan tüm siyasi parti il 
ve ilçe başkanları ile istişare toplantı-

ları düzenlenmeli. Bu toplantılarda hem 
başkanlarımızın işleri daha da kolaylaşır 
hem de Konya için daha güzel projeler 
ve yeni fikirler gündeme gelir. Aynı za-
manda kamuoyuna Konya’nın bir ve 
beraber olduğu görüntüsü verilir.

Konya’mızı Ankara’da temsil eden 
milletvekillerimizden de bir isteğim var. 
Bu istek sadece benim isteğim değil, 
Konya’da yaşayan çoğu seçmenin is-
teği. Ortak paydanızın Konya’ya hizmet 
olduğunun bilincindesiniz. Siyasi görüş-
leriniz farklı olsa da Konya için ayda en 
az bir kez bir araya gelebilirseniz, bu uy-
gulamanın faydalı olacağına inanıyorum 

CORANAYI DA ATLATACAĞIZ 
Türkiye’de corana virüsü ile mü-

cadele için önlemler her geçen gün 
artırılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca ve ekibi virüsün Türkiye’ye geldiği 
günden bu yana ciddi çalışmalar yürü-
tüyor. Devletimiz ve hükümetimiz bu 
konuda gereken tüm çabayı gösteriyor. 
İnşallah bu virüsü de atlatacağız. Sağlık 
Bakanımızın talimatlarına uyarak verilen 
mücadele sonucunda bu sıkıntılı süreci 
de atlatacağız. Bu arada yerel yönetimler 
olarak virüsün etkisini azaltmaya yönelik 
tedbirler ve toplumu bilinçlendirme-
ye yönelik çalışmaları sebebiyle başta 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay olmak üzere, ilçe 
belediye başkanlarımıza da ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. 

BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin yeni hizmet binası yapılın-
caya kadar geçici olarak kullanı-
lacak hizmet binalarına taşınma 
süreci başladı. Bazı birimler yeni 
binalarına geçerken taşınma sü-
reci devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni hizmet binası yapılıncaya ka-
dar geçici olarak kullanılacak olan 
hizmet binalarına taşınma süreci-
ne başladı. Bu kapsamda Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
Makamı Mevlana Kültür Merke-
zi’ne taşınırken; Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Alaaddin Otobüs Durağı yanına 
taşındı. Tarımsal Hizmetler ve 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
ile Yazı İşleri Resmi Evrak Kayıt, 
Numarataj (Kent Bilgi Sistemi), 
Açık Kapı, Kariyer Merkezi, İhale 
ve Encümen Toplantı Salonu Kı-
lıçarslan Şehir Meydanı’nda hiz-
met vermeye başladı. Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ercan 
Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı 
H. Selim Büyükkarakurt, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşa-
virliği, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı ile UKOME 
kısa zaman içinde Kılıçarslan Şe-
hir Meydanı’na taşınacak. Genel 
Sekreter Yardımcısı Furkan Kuş-
demir, Emlak Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik 

Daire Başkanlığı Eski İŞKUR bi-
nasına; Genel Sekreter Yardımcı-
sı Şükrü Koyuncu, Bilgi İşlem Da-
iresi Başkanlığı, İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire-
si Başkanlığı ise Eski Hava Hasta-
nesi’ne taşınacak. Büyükşehir Be-
lediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü 
de ilk olarak Abone İşleri Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde hizmet 
veren Müşteri Hizmetleri, Vezne 
ve Abone Servisi’ni Hacıveyisza-
de Camii’nin karşısında bulunan 
Mehmet Katırcı İş Merkezi’ne ta-
şıdı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sen-
dikaların genel başkanlarından 
oluşan Başkanlar Kurulu, biraraya 
gelerek tüm dünyanın en önemli 
gündem maddesi haline gelmiş olan 
Koronavirüs (Covid-19) hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Bu 
çerçevede Türkiye Kamu-Sen Kon-
ya İl Temsilcisi Veli Doğrul, Konfe-
derasyonun görüşlerini içeren Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı’nda alınan 
kararlarla ilgili açıklama yaptı. Çin’in 
Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 
kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 
küresel bir salgın haline gelen koro-
navirüsün Türkiye’de de görülmeye 
başladığını hatırlatan Doğrul, “Bu 
süreçte Sağlık Bakanlığımız başta 
olmak üzere Devletimizin aldığı ye-
rinde tedbirler, virüsün ülkemizde 
yayılmasını geciktirmiş, şu ana ka-
dar ölümcül bir olayın yaşanmasını 
engellemiştir. Bu bakımdan Sağlık 
Bakanlığımızın yürütmüş olduğu 
kriz yönetimini ve aldığı tedbirleri 
son derece yerinde bulduğumuzu 
ve takdirle karşıladığımızı ifade edi-
yoruz” dedi. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR 

Vatandaşların sağlığı için mesai 
mefhumu gözetmeksizin hayatları-
nı ortaya koyan sağlık çalışanlarına 
ve kamu hizmetlerinin kesintisiz 
bir biçimde sağlanması için cansi-
perane mücadele veren tüm kamu 
görevlilerine teşekkür ettiklerini dile 
getiren Doğrul, “Her ne kadar Sağlık 
Bakanlığı ve Devletimizin diğer bi-

rimlerinin aldığı tedbirler ve sundu-
ğu öneriler yerinde olsa da bu krizde 
en büyük sorumluluğun tedbirlere 
hassasiyet gösterecek olan bireylere 
ve topluma düştüğü gerçeğinden 
hareketle Türkiye Kamu-Sen olarak 
14 Mart tarihinde gerçekleştirece-
ğimiz “Gelenekten Geleceğe Sen-
dikacılık” eğitimi sertifika töreni ve 
Ankara şubeleri İstişare toplantımız 
ile 2-5 Nisan 2020 tarihlerinde ger-
çekleştirmeyi planladığımız “Başarılı 
Kadınlar-Başaran Kadınlar” konulu 
uluslararası forum etkinliklerimizi 
ileri bir tarihe ertelediğimizi bildiri-
yor, teşkilatlarımızı da aynı duyar-
lılıkla kalabalık gruplar oluşturacak 
eylem ve etkinliklerden uzak dur-

maya çağırıyoruz” diye konuştu. 
FIRSATÇILARA MAHAL VERMEYELİM

Bazı art niyetli kişi ve gurupların, 
salgın çerçevesinde endişe, korku 
ve paniğe dönüşebilecek asılsız ha-
berlerle toplumu manipüle etmeye 
yönelik girişimlerde bulunduğuna 
dikkat çeken Doğrul, “Bu tür fırsatçı-
lara mahal verilmemesi adına resmî 
olmayan hiçbir açıklama, bilgi ve 
belgeye itibar edilmemesi gerektiğini 
özellikle vurguluyoruz. Bu kapsamda 
teşkilatlarımız da toplumda paniğe 
yol açmayacak şekilde itidalli ve tem-
kinli davranarak resmî kurumlarımı-
zın ikaz ve yönlendirmeleri doğrultu-
sunda, Devletimizin ortaya koyduğu 
her türlü tedbire uyulması için gerekli 

özeni gösterecek, kalabalık gruplar 
oluşturarak virüsün yayılmasına im-
kân sağlayacak eylem ve etkinlikler-
den kaçınacak, sorumlu bir sivil top-
lum kuruluşu bilinci içinde toplumsal 
birlikteliği ve ortak aklı harekete geçi-
recek tarzda bir aksiyon planı oluştu-
racaktır” şeklinde konuştu. 

DUYARLI OLALIM
Salgına karşı duyarlılık çağrısı 

yapan Doğrul, “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan bu salgının, milletimizin 
sağduyusu ve alınacak tedbirlere 
göstereceği titiz yaklaşımla en az sı-
kıntıyla bertaraf edileceğini temenni 
ediyor, başta teşkilatımız, üyeleri-
miz, kamu görevlilerimiz olmak üze-
re tüm milletimizi bu konuda duyarlı 
olmaya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDAYIZ

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar 
Kurulu’nun aldığı kararlar çerçeve-
sinde, her şart altında Devletin ve 
milletin yanında olduklarını yeniden 
vurgulayan Doğrul şöyle devam etti, 
“Bu krizin de atlatılması için her tür-
lü çabayı göstereceğimizi kararlılıkla 
vurguluyoruz. Önümüzdeki dönem-
de virüsün yayılma hızının artması 
ihtimaline karşı Türkiye Kamu-Sen 
olarak bütün teşkilatlarımızla teyak-
kuzda olduğumuzun, salgının arzu 
etmediğimiz boyutlara ulaşmaması 
için yetkili mercilerce alınacak her 
türlü kararın destekçisi ve uygulayı-
cısı olacağımızın bilinmesini isteriz.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de tedbir 
en üst düzeye çıkarıldı

Beyşehir Belediyesi, korona-
virüse (Kovid-19) karşı güvenlik 
önlemleri kapsamında ilçenin tüm 
noktasında dezenfekte çalışmala-
rına başladı. Beyşehir Belediyesi 
hizmet binasında insanların yoğun 
olarak temasta bulunduğu kapı 
kolları, pencere kolları, masalar, 
tuvaletler ve buna benzer alanlar-
da dezenfekte çalışmasının yanı 
sıra tüm mahallelerde yollarda ve 
çöp konteynerlerinde dezenfekte 
çalışmaları yapılarak koronavirüse 
karşı önlemler alındı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır devletin gerekli tedbirleri 
önceden almasıyla ülke genelinde 
huzurlu bir ortamın bulunduğunu 
belirterek, “Belediye olarak bizde 
tedbir ve önleyici eylem planı uy-
gulamaya başladık” dedi.

İlçe halkına tavsiyelerde bu-
lunan Bayındır, “Dünyayı kasıp 
kavuran koronavirüsle ilgili tav-
siyelerimiz var. Sağlık il müdür-
lüğümüz, sağlık ilçe müdürlüğü-
müz, hastanelerimiz, büyükşehir 
belediyemiz, ilçe belediyemiz or-
tak hareketle, kamu kurum ku-
ruluşları dâhil, okullarımız dâ-
hil, umumi, ortak kullandığımız 
alanlar dahil, ilçemizde gereken 
yerlere yetkili ve görevli arkadaş-
ları atadık. Beyşehir merkezinden 
köylere kadar, bir çalışmanın için-
deyiz. Devam da ediyoruz. Um-
reye giden vatandaşlarımız Bey-
şehir’imizden epeyce var. Belli 
bir süre 14-15 günlük karantina-
lardan sonra geleceğini düşünü-
yoruz. Yapılan uygulama doğru, 
bizler samimi insanlarız ama bu-
günler de bu samimiyete bir ara 
vermek zorundayız. Kontrollü 
olarak, ziyaretleri azaltmamız ge-
rekir. Hoş geldine gitmelerimiz 

vardır, hasta ziyaretlerine gitme-
lerimiz vardır. Bunlardan daha 
ziyade telefonlarla arayarak di-
lekleri iletmemiz gerekir. Farkına 
varmadan enfeksiyonlara sebep 
olma tehlikemiz var. Biz bu virü-
sün hakkından Türk milleti ola-
rak geliriz. Evimizden başlayarak, 
çoluğumuza çocuğumuza toru-
numuza, mahallemize, ailemize, 
çevremize zararlı olmamak için 
yapılması gerekenleri benim mil-
letim biliyor zaten, o yüzden biz 
de yine tekrar bütün kurum kuru-
luşlarla beraber üzerimize düşeni 
yapmaya hazırız ve yapmaktayız. 
Sağlık Bakanımızın güncel verdiği 
bilgilerden dolayı, Türk milletinin 
ve kamuoyunun bu doğrultuda 
kendisi ile ilgili düşünceleri olum-
ludur. Sağ olsun Sağlık Bakanımız 
gece demeden gündüz demeden 
sürekli vatandaşlarımızı uyarı-
larla uyarmaya çalışıyor. Okullar 
kapandı AVM’lere koşmayalım. 
Çocuklarımız mutlaka sıkılacaktır 
ama bu süreci biraz sabırla, biraz 
kitap okuyarak, kendi bünyele-
rinde evlerinde çözsünler dersle-
rine daha iyi yoğunlaşsınlar. Çok 
terleyip soğumasınlar havalarda 
iyi değil, yani bu ufak bir yerden 
başlayıp bir yere gidebilecek ka-
dar bir virüs. Bunu mümkün mer-
tebe vücudumuzdan, ülkemizden 
uzakta tutmakta ve birlik olmak-
ta yarar var. Okullarımız kapandı 
haydi düşelim yollara AVM’ler, 
Konya, Antalya, şurası, burası 
demeyelim. Bu devreyi sakinlik 
içinde dinginlik için de geçirelim, 
vücudumuzu yormayalım. Birbi-
rimize zara vermeyelim el ele kol 
kola bu işin içinden çıkalım” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Koronavirüse karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 
okullar, belediyeye ait tesisler, toplu kullanım alanları aralıksız olarak dezenfekte ediliyor

‘Tedbir, virüsten
daha güçlüdür!’

Tüm ülkede alınan tedbirler 
kapsamında devam eden önlem ça-
lışmalarına Selçuklu Belediyesi de 
aralıksız devam ediyor. Selçuklu Be-
lediyesi de salgın hastalıkların orta-
ya çıkışıyla birlikte salgının yayılma-
sı önlemleri kapsamında geçtiğimiz 
hafta okulların tatil edilmesiyle bir-
likte ilçe genelindeki tüm okullarda 
dezenfeksiyon çalışması başlatmıştı. 

Koronavirüse karşı alınan ted-
birler çerçevesinde Selçuklu Beledi-
yesi ekipleri şu ana kadar  90 okul, 
Konya Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, 
Numune Hastanesi, Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Kayma-
kamlığı,Selçuklu Nüfus Müdürlüğü, 
Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü,Sel-
çuklu Belediyesi,Şehit Muharrem 
Samur Spor Salonu’nun aralarında 

bulunduğu 9 resmi kurumun de-
zenfekte çalışmasını tamamladı. 
Ekipler Selçuklu Belediyesi bünye-
sindeki sosyal tesisler, Adliye Loj-
manları, karakollar, Selçuklu Bele-
diyesi Uluslar arası Spor Salonu gibi 
resmi kurumların yanı sıra 77 oku-
lun dezenfekte çalışmasını program 
dahilinde tamamlayacak. 

Belediye yetkilileri konuyla ilgili 
olarak ; vatandaşların toplu hizmet 
aldıkları hemen her ortamda belli 
dönemlerde rutin olarak dezenfeksi-
yon işleminin yapıldığını , son olarak 
ortaya çıkan salgın hastalıkla birlik-
te söz konusu çalışmaların  daha da 
sıklaştırılarak genişletildiği bilgisini 
verdi. Yetkililer ayrıca vatandaşların 
bireysel olarak alacakları önlemlerin 
de çok önemli olduğunu ifade etti.  
n HABER MERKEZİ

‘Alınacak her türlü kararı destekliyoruz’
Veli Doğrul
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Kubbe-i Hadra’yı Ali
Akkanat restore ettirecek

Seyahat acenteleri
virüs desteği bekliyor

Mevlâna Müzesi ile özdeşleşen 
Yeşil Kubbe’nin restorasyonu için 
Ankara’da iş birliği protokolü im-
zalandı. Konuyla ilgili bilgi veren 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düssettar Yarar, “17 Aralık 1273 
yılında vefat eden Mevlâna Cela-
leddin-i Rûmî’nin mezarı üzerine 
1386 yılında Kubbe-i Hadrâ (Yeşil 
Kubbe) inşa edilmiştir. Bu tarihten 
günümüze kadar 6 defa bakım, 
onarım ve restorasyon gören Kub-
be-i Hadrâ yeniden restore edile-
cektir. Uygulanacak restorasyon 
projesi için 16 Mart 2020 Pazartesi 
günü, Kültür ve Turizm Bakanımız 

Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Ali 
Akkanat (Akkanat Eğitim ve Sağlık 
Vakfı Başkanı) tarafından iş birliği 
protokolü imzalandı” dedi. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nda yapılan 
imza törenine Ali Akkanat’ın yanı 
sıra Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa 
Akış, Konya Milletvekilleri Orhan 
Erdem, Ziya Altunyaldız, Hacı Ah-
met Özdemir ve Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar’ın katıldığı imza töreninde 
çalışmanın hayırlı olması temenni-
sinde bulunuldu. n HABER MERKEZİ

Koronavirüs salgını sebebi 
ile TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu (BTK) binasında seyahat 
acentaları ile birlikte durum de-
ğerlendirmesi toplantısı yapan 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı Öz-
dal Karahan, koronavirüs sebe-
biyle iptallerden dolayı ekonomik 
olarak zorlandıklarını, bu süreçte 
hükümetten destek beklediklerini 
söyledi.

TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan seyahat iptalle-
rinden dolayı ekonomik anlamda 
zorlandıklarını belirterek, “Koro-
navirüs salgını sebebiyle seyahat 
iptallerinin artması sonucu eko-
nomik olarak seyahat acentaları 
olarak zorlanıyoruz. Zararımızda 

büyüktür. Bu süreçte hükümetten 
ekonomik anlamda destek bekliyo-
ruz. SSK ve vergilerin ertelenme-
si noktasında destek olunmasını 
talep ediyoruz. Anaparanın öden-
mesi karşılığında faizsiz kredi talep 
ediyoruz. 

KDF kredileri çıkartılmalı ve 
bu kredilerin ödenmesini de uzun 
süreli olmalıdır. Kredilerin alınması 
kolaylaştırılmalıdır. Diğer taraftan 
Turizm Tanıtım Ajansına kesilen 
vergilerin kaldırılmasını istiyoruz. 
Haciz ve borçlanma durumuyla 
karşı karşıya kalan seyahat acenta-
larımızın bu borçları dondurulmalı 
veya en az bir yıl ertelenmesi bizle-
re rahatlatacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yıllık 84 milyon litre etil alkol üretimi yapan Konya Şeker, ürettiği etanolün tamamını dezenfektan 
ve kolonyaya ayırdı. Başkan Recep Konuk, “Ülkemizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz” dedi

Üretimin tamamını
dezenfektana ayırdı

Benzin türlerine etanol yani etil 
alkol harmanlanması zorunluluğu-
nun 3 ay askıya alınmasıyla 84 mil-
yon litre ile Türkiye’nin en büyük 
üreticisi olan Konya Şeker, bu ka-
pasitesinin tamamını yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) ile mücadelede 
kullanılan dezenfektan ve kolonya 
üretimi için ayırdı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, Kovid-19 ile müca-
dele için ülkelerin etanol ihtiyacının 
arttığını söyledi. Bu yüzden ülke-
lerin etanol bulmakta zorlandığını 
dile getiren Konuk, şöyle konuştu: 
“Son günlerde kolonya ve dezen-
fektan ürünlere yoğun talep oldu-
ğu için fiyatlarda dalgalanmalar 
yaşandı. Bazı yerlerde kolonya bu-
lunamadığına dair haberler geldi. 
Ancak milletimiz de kozmetik ve 
kimya sanayicilerimiz de kolonya 
imalatçılarımız da müsterih olsun. 
İhtiyaca yetecek kadar etil alkolü-
müz yani etanolümüz var. Normal 
zamanlara göre kolonyaya ve de-
zenfektan ürünlerine olan talep 10-
15 kat artsa bile etil alkol arzında 
sıkıntı yaşanmaz.”
‘TÜRKİYE’NİN ETANOL İHTİYACININ 

YÜZDE 56’SINI KARŞILIYORUZ’
Konuk, etanolde herhangi bir 

arz sıkıntısının olmadığını belirte-
rek, şöyle devam etti: “Konya Şeker 
olarak 2012 yılından bu yana Tür-

kiye’nin etanol ihtiyacının yüzde 
56’sını karşılıyoruz. 

Yıllık 84 milyon litre etanol yani 
etil alkol üretiyoruz. Rafineri ve da-
ğıtıcı lisansı sahiplerinin benzin tür-
lerine yüzde 3 etanol harmanlama 
zorunluluğunun 3 ay askıya alın-
masıyla bu üretimimizin tamamını 
dezenfektan ve kolonya için ayırdık. 
Bunun yanında kozmetik ve kimya 
sanayisinin ihtiyacı da sorunsuz 
karşılanacak.” 

Son zamanlarda ani talep artı-
şından dolayı etanol arzında kısa 
süreli daralma olduğunu ifade eden 

Konuk, bu durumun taşımadan 
kaynaklandığını ve birkaç gün içe-
risinde çözüleceğini vurguladı.

‘ÜLKEMİZİ HİÇ KİMSEYE 
MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ’

Konuk, artan talebin karşılana-
cağını ve bu yüzden vatandaşların 
müsterih olması gerektiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti: “Her şey 
illa para ve ticaret değil. Ülkemiz 
rahat etsin diye bu zamana kadar 
benzine karıştırılması için sağladı-
ğımız etanolü koronavirüsten dola-
yı artan talebe ayırdık. Ülke insanı-
mızın sağlığı söz konusu ise gerisi 

tamamen teferruattır. Bu anlayışla 
vatandaşlarımız rahat etsin. Çünkü 
piyasaya arz edeceğimiz etil alkole 
de ve bunu üretecek ham madde-
ye de çok şükür fazlasıyla sahibiz. 
Bu konuda ülkemizi hiç kimseye 
muhtaç etmeyeceğiz. Herhangi bir 
sorunumuz yok. Hiç kimse dışarı-
dan ve içeriden panik alımlar yap-
masın.”

‘ETİL ALKOL SATAN YOK’
Dünya Sağlık Örgütünün ko-

ronavirüsü küresel salgın ilan et-
mesinden bu yana uluslararası 
pazarlarda etil alkol bulunamadı-
ğını belirten Konuk, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Bugün 2-3 katını 
ödemeye razı olsak bile maalesef 
etil alkol bulamayacaktık. Etil alkol 
üretiminin ham maddesi melas 
da bulunmuyor. Melasın fiyatı 1 
ay öncesine göre 2 katından fazla 
artmasına rağmen, kimse melasını 
kimseye vermiyor. Etil alkole ulus-
lararası pazarlarda 2 bin 500 dolar 
verenler olmasına rağmen etil alkol 
satan yok. Çünkü her ülkenin buna 
ihtiyacı var. Şeker sanayisi olmayan 
dolayısıyla pancar veya kamıştan 
melas üretimi yapılmayan ya da 
tahıllardan etanol üretecek altyapı-
yı kurmayan ülkeler bugün hijyen, 
dezenfektan konusunda en şanssız 
ve sıkıntılı ülkelerdir.”
n  AA

KOSKİ’den koronavirüse karşı online hizmet
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, koro-
navirüsün bulaşma riskine karşı 
vatandaşların abonelik işlemlerini 
kuruma gelmeden resmi web sitesi 
üzerinden yapabilecekleri bir sistem 
kurdu. Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dün-
yada etkili olan koronavirüse karşı 
gerekli önlemleri almaya devam edi-
yor. Abonelerinin hizmetlere daha 
kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak 
amacıyla resmi web sitesini revize 
eden KOSKİ, vatandaşların abonelik 
işlemlerini kuruma gelmeden, resmi 
web sitesi üzerinden rahatlıkla yapa-
bileceği bir sistem kurdu. Resmi web 
sitesinde e-KOSKİ entegrasyonu 
oluşturarak sitenin yönetimini daha 
da kolaylaştıran KOSKİ, bunun yanı 
sıra içerik arama eklentisiyle de abo-
nelerin site haritasına daha rahat eri-
şimini sağlamış oldu. Sitenin sol me-

nüsünde su ve atıksu ile ilgili bilgiler, 
abone hizmetleri, kültürel faaliyet-
ler, ihale ve mevzuat gibi bilgiler yer 
alıyor. Yine sol menüde, abonelerin 
istek, şikayetleri ve önerilerini ifade 
edebilecekleri “Bize Yazın” sekmesi, 
sıkça sorulan sorular bölümü, perso-
nel maili, e-bordro ve iletişim bilgi-
lerinin yer aldığı kısımlar yer alıyor.

TÜM İŞLEMLER ONLINE OLARAK 
YAPILABİLİYOR

Su fiyatları, ödeme yerleri, abo-

nelik işlemleri, depozito ücretleri, 
hizmet tarifesi, tahakkuk işlemleri 
ve organizasyon şeması ile KOSKİ 
Genel Müdürlüğü, abonelerin ilk 
bakışla hangi hizmeti kullanaca-
ğına kolayca karar verme olanağı 
sunuyor. e-KOSKİ bölümünden tek 
tıkla borç sorgulama, fatura ödeme, 
fatura hareketleri, yeni abonelik, 
abonelik iptali ve faturaya itiraz 
şeklindeki işlemleri gerçekleştire-
bilen aboneler, duyurular kısmında 

resmi duyuruları; arıza ve kesintiler 
bölümünde ise su hizmetinin aksa-
yacağı yerleri rahatça görebiliyorlar. 

Ayrıca kurumla ilgili çıkan ha-
berler de orta menüde yer alıyor.

Mobil uyumlu olarak da kulla-
nılabilen KOSKİ web sitesi, abo-
nelerin ihtiyaç duyduğu her türlü 
hizmeti, zaman ve mekan kısıtı ol-
madan gerçekleştirme olanağı su-
nuyor. 
n HABER MERKEZİ
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Antalya-Konya yolunda 
ulaşıma kar engeli

Konya Adliyesi’nde bazı 
duruşmalara virüs ertelemesi

Antalya’nın Akseki ilçesinde 
etkili olan kar nedeniyle Antal-
ya-Konya kara yolunda ulaşım 
güçlükle sağlanıyor. Dün akşam 
saatlerinden itibaren yoğun şekil-
de yağan kar, Antalya-Konya kara 
yolunun 1825 rakımlı Alacabel 
mevkisinde ulaşımda aksamala-
ra neden oldu. Tipi ve şiddetli kar 
nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma 

kapanan kara yolunda, karayolları 
ekiplerince çalışma yapıldı. Karla 
mücadele çalışmalarının yoğun 
devam ettiği bölgede araçlar, Bey-
şehir yoluna yönlendiriliyor. İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve trafik 
ekipleri de yolda mahsur kalanlara 
yardım ediyor. Yetkililer, sürücüleri 
dikkatli araç kullanmaları konusun-
da uyardı. n AA

Konya Adliyesindeki bazı du-
ruşmalar, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı tedbirler kapsa-
mında ertelendi. 

Konya Barosu’ndan alınan 
bilgiye göre, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, genel güvenlik 
ve kamu sağlığı gerekçesiyle acil 
davalar hariç olmak üzere, tüm 

mahkemelerde keşif ve duruşma-
lar, ilgili hakimliklerin takdiriyle 
ertelendi. Erteleme kararının, 
Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Çum-
ra, Doğanhisar, Cihanbeyli, Kulu, 
Karapınar, Beyşehir, Sarayönü, 
Bozkır, Yunak, Kadınhanı, Ilgın 
ilçe hakimliklerinde de uygulana-
cağı belirtildi. n AA

Selçuk Tıp Fakültesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Ural koronavirüsün yüzde 80 belirti 
vermeden iyileştiğini ve hafif seyrettiğini, yüzde 20’lik hasta grubunda ise klinik belirti verdiğini söyledi

Yüzde 20’sinde
klinik belirti var

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’in Başkanlığında 
Koronavirüs Komisyonu Covid-19 
salgınıyla ilgili toplantı gerçekleşti-
rildi.

Toplantıya; Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hü-
seyin Kara, Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Prof. Dr. Özdemir Ko-
çak,  Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serdar Göktaş, Tıp Fakültesi Başhe-
kim Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftçi, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nimet Ünlü, Hukuk Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, 
Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Onur Ural, Diş Hekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Selim 
Botsalı, Türk Devlet Akraba Toplu-
lukları Burslu Öğrenciler Merkezi 
Koordinatörü Prof. Dr. Tahir Balevi, 
Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. 
Dr. Abdülkadir Gölcü,  Kurumsal 
İletişim Koordinatörü Öğretim Gö-
revlisi Mustafa Kemal Yavuzyiğit, 
daire başkanları ile üniversitemiz 
koruma ve güvenlik amiri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Co-
vid-19 salgınına karşı ülke genelin-
de alınan tedbirler gözden geçirildi. 
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve 
Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği ta-
mimler çerçevesinde üniversitemiz-

de alınacak ilave tedbirler görüşül-
dü. Bunun yanı sıra gelecekte ortaya 
çıkabilecek risklerle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunuldu.

Toplantıda Tıp Fakültesi Enfek-
siyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur 
Ural koronavirüs ve salgın hakkında 
bilgiler verdi. Ural, hastalığının yüz-
de 80 belirti vermeden iyileştiğini 
ve hafif seyrettiğini, yüzde 20’lik 
hasta grubunda ise klinik belirti ver-
diğini söyledi.

Hastalıklardan en çok yaşlıların 
etkilendiğini gençlerin ve çocukların 
ise fazla etkilenmediğini belirterek 
gençlerin kalabalık yerlerden alabi-
lecekleri virüsü yaşlılara taşımaması 
konusunda dikkatli olmaları gerekti-
ğini vurguladı. Tatil münasebetiyle 
memleketlerine giden öğrencilerin 
kafe, alışveriş merkezi ve kalaba-
lık ortamlardan uzak durmalarının 
önemli olduğuna dikkat çekti ve bu 
noktada uyarılarda bulundu.

Ayrıca Tıp Fakültesi Başhekimli-
ği ve Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili 
daire başkanları üniversitemizde alı-
nan tedbirler ve uygulamalarla ilgili 
bilgiler verdiler.

Bu kapsamda Diş Hekimliği Fa-
kültesinde sadece acil hastaların ka-
bul edilmesine, Tıp Fakültesinde ise 
herhangi bir sınırlama yapılmaksızın 
sağlık hizmetlerinin sunulmasına 
devam edilmesi kararlaştırıldı.
n HABER MERKEZİ

Kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulup yaralandı
Akşehir ilçesinde kavga eden-

leri ayırmaya çalışan bir kişi tüfek-
le vurularak ağır yaralandı. Olay, 
Akşehir ilçesinde bir eğlence me-
kanında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, dün gece Mahrukat-
çılar Sitesi bölgesindeki eğlence 
mekanlarında eğlenen T.B. (39) 
ile M.Ö. (39) arasında bilinmeyen 
nedenle tartışma çıktı. Tartış-
manın araya girenler tarafından 
ayrılmasıyla iki şahıs mekandan 
ayrıldı. Dışarıda karşılaşan şahıslar 
tekrar kavga etmeye başladı. M.Ö. 
yanında getirdiği pompalı tüfeği 
çıkartmak istediği sırada yaşanan 
arbedede tüfek ateş alarak kavga-

yı ayırmaya çalışan A.Ö.’yü (40) 
ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, 
sağlık ekiplerinin olay yerindeki 
ilk müdahalesinin ardından önce 
Akşehir Devlet Hastanesine ardın-
dan Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesine sevk edildi. Olay sonrası 
T.B.’nin yapılan üst aramasında 
bir adet tabanca 2 adet mermi ve 
bir adet şarjör ele geçirildi. Olaya 
karışan T. B. ile M.Ö emniyetteki 
sorgulamalarının ardından adliye-
ye sevk edildi. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA

Otomobil şarampole 
devrildi: 3 yaralı

Karaman’da otomobil 
takla attı: 1 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan 
otomobilin şarampole devrilme-
si sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray - Konya karayolunun 60. 
kilometresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Konya’dan Aksa-
ray istikametine seyreden Celal M. 
(26) idaresindeki 42 UB 469 plakalı 
otomobil, Bozcamahmut mevki-
sinde sürücüsünün direksiyon ha-

kimiyetini kaybetmesi sonucu şa-
rampole devrildi. Kazada otomobil 
sürücüsü ve otomobilde bulunan 
İsa M. (55), Nurtaç M. (18) yaralan-
dı. Yaralılar olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekiplerince ambulans-
larla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. yaralıların durumlarının 
iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da buzlanma nede-
niyle kontrolden çıkan otomobilin 
yol kenarına takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 
09.30 sıralarında merkeze bağlı 
Dereköy yolu üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, Baki Ö. 
(53) yönetimindeki 34 HK 9411 
plakalı otomobil, buzlanma nede-
niyle kayganlaşan yolda direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

kontrolden çıkarak yol kenarına 
takla attı. Kazada otomobil ters dö-
nerken Baki Ö. yaralandı. Yaralı sü-
rücü, olay yerine gelen ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Devlet Hasta-
nesinde tedavi altına alındı. Yaralı 
sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 
Baki Ö.’nün Dereköy de bir tanıdı-
ğının evine kahvaltı yapmaya gittiği 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Seydişehir Belediyesi kar temiz-
leme çalışmaları kapsamında ilçe 
merkezindeki meydana gelebilecek 
buzlanmalara karşı ana arterlerde 
bulunan cadde, sokak ve kavşak-
larda iş makineleri yardımıyla kar 
temizliği yaparken, solüsyonlama, 
tuzlama ve kumlama çalışmalarına 
devam ediyor. 

Dün akşam saatlerinde başla-
yan kar yağışı nedeniyle Fen İşleri 
ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlü-
ğüne bağlı ekipler ayrıca yol ve 
kaldırımlarda temizlik çalışmala-
rını sürdürüyor. Merkez ve kırsal 
mahallelerde belediye ekiplerinin 
çalışmalarına hızla devam ettiği-
ni kaydeden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; “Ekipleri-
miz yağan kar nedeni ile yolların 
kapanmaması için bir taraftan kar 
temizleme faaliyetini yürütürken, 
diğer taraftan da solüsyon çalışması 
gerçekleştiriyor. Biz öncelikli olarak 

vatandaşımızın huzurunu ve raha-
tını düşünüyoruz, gündelik işlerin-
de herhangi bir aksama olmaması 
için ekiplerimiz büyük bir özveri ile 
çalışıyor. Greyderlerimiz, kar bı-

çaklı kamyonlarımız, solüsyonlama 
araçlarımız, kamyonlarımız hepsi 
karla mücadelede hazır” şeklinde 
konuştu.

Olumsuz hava şartlarına kar-

şın ekiplerin teyakkuzda olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal, “Dönü-
şümlü olarak gece-gündüz, gözet-
meksizin çalışıyorlar. Gerek kar kü-
reme, gerekse tuzlama çalışmaları 
ile yollarımız trafiğe açık tutuldu. 
35 araç ve 84 personelimiz ile kar 
yağışının oluşturabileceği olum-
suzluklara karşı tüm ekibimiz ile 
sahadayız. Özveriyle çalışan ekip 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür 
ediyorum. Kaldırımlarda da temiz-
leme çalışmaları yapılarak gece 
boyu belediyemize ait iş makina-
larımız ve personelimiz greyder, 
kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla 
karla mücadele çalışmasını yaparak 
ara arterler de dâhil olmak üzere 
ilçe genelindeki tüm yollarda çalış-
malarına devam ediyor. Ekiplerimiz 
7/24 olası olumsuz hava şartlarına 
karşı hazır bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de kar ve buzlanma mesaisi

MEPAŞ, mükemmel müşteri 
memnuniyeti ödülü aldı

63 yıllık Kuran-ı Kerim ve 
veresiye defteri bağışladı

Meram Elektrik Perakende 
Satış AŞ (MEPAŞ), Türkiye’nin 
ilk ve tek müşteri memnuniyetini 
ölçen platformu Sikayetvar. com 
’un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E 
Awards’ta Mükemmel Müşteri 
Memnuniyeti ödülüne layık gö-
rüldü.

6 Mart’ta düzenlenen törende 
ŞikayetVar A.C.E (Achievement 
in Customer Excellence) Awards 
2020 Mükemmel Müşteri Mem-
nuniyeti Başarı Gold Ödülü’nü 
MEPAŞ Müşteri Hizmetleri ve 
Operasyonlar Müdürü Fatih Ye-
timoğlu aldı. Konuşmasında; bu 
ödüle layık gören tüm MEPAŞ 
müşterilerine teşekkürlerini sun-
du.

MEPAŞ Genel Müdürü İlker 
Arslanargun yaptığı açıklamada; 
“MEPAŞ olarak, müşterilerimizin 
Taleplerini ve Şikâyetlerini etkin 
ve doğru yöneterek marka ima-
jı, müşteri sadakati ve müşteri 
memnuniyetini en üst seviye-
ye çıkarmak temel amacımızdır. 
Bizim temel değerimiz müşteri 
memnuniyetidir. Müşterilerimizin 
bize tüm kanallardan ulaşabilece-
ği, her an yanında olabileceğimiz 

uygulamaları hayata geçiriyoruz. 
Onların taleplerini pek çok kanal-
dan elde ettiğimiz verilerle eği-
limlerini saptıyor, onlar için müş-
teri deneyimini mükemmel hale 
getirmek için çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde hayata 
geçirdiğimiz mobil uygulamamız-
la bu memnuniyeti daha da artır-
mayı hedefliyoruz. Bu yöndeki ça-
lışmalarımızın böylesine anlamlı 
ödül ile taçlanmasından dolayı da 
gurur ve mutluluk duyuyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin’i ziyaret eden 
Konya Bakkallar Odası Başkanve-
kili ve Selçuklu’da bakkallık yapan 
Ali Güvercin, 63 yıllık Kuran-ı Ke-
rim ve bakkal veresiye defterini 
teslim etti. 

Konya Bakkallar Odası Baş-
kanvekili ve aynı zamanda bak-
kal olan Ali Güvercin, “Ailemizde 
bulunan 63 yıllık kutsal kitabımız 
Kuran-ı Kerim’i ve bakkal veresi-
ye defterini Konya Yazma Eserler 
Bölge Müdürü Bekir Şahin beye 
teslim ettim. Kendisinin Kuran’ı 
Kerim’in onarılarak kütüphane-
mizde koruma altına alınacağını 

söylemesi ve gelecek kuşaklara 
aktarılacak olmasından dolayı se-
vinçliyim. İlgisinden dolayı teşek-
kür ediyorum. 

63 yıllık Kuran- Kerim Hicri 
1375 yılı ve Miladi yılı olarak da 
1956 yılında Hattat Hasan Rıza 
tarafından yazılıp, Diyanet tara-
fından kontrol edildikten sonra İs-
tanbul Sebat Matbaası tarafından 
basılmıştır” dedi.  

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin Ali Güver-
cine 63 yıllık Kuran-ı Kerim ve 
Bakkal veresiye defterini teslim 
etmesinden dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili 
Özgür Özel tarafından TBMM’ye Ereğli ilçesinin il olması hakkında kanun teklifi verildi

Ereğli il olsun diye
kanun teklifi verdiler

Ereğli’nin il olması konusun-
daki verilen kanun teklifi hakkında 
gerekçe hakkında bilgi veren CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şe-
ner, “Anayasa’nın merkezi idare-
nin kuruluş şartlarını düzenleyen 
126. maddesi, “Türkiye, merkezi 
idare kuruluşu bakımından, coğ-
rafya durumuna, ekonomik şart-
lara ve kamu hizmetlerinin ge-
reklerine göre, illere; iller de diğer 
kademeli bölümlere ayrılır” hük-
münü içerir. 

Bu hükmün işlerliğini sağlayan 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 
birinci ve ikinci maddeleri mülki 
idarelerin kuruluş esas ve usulle-
rini ifade eder.

 Toros Dağları’nın eteklerinde 
kurulmuş olan Ereğli ilçesi, Konya 
il merkezine 153 kilometre uzak-
lıkta olup, il merkezinin güneydo-
ğusunda yer almaktadır. 

Ereğli, İç Anadolu Bölgesi’nin 
güneydoğusunda, 2214 kilomet-
rekarelik alanı ile Türkiye’nin yü-
zölçümü en büyük ilçelerinden bi-
ridir. TÜİK verilerine göre nüfusu 
146 bin 998 olan Ereğli, tarıma 
can vermektedir.

 Dünya çapında meşhur beyaz 
kirazı, elması ve cevizinin yanı sıra 
Ereğli topraklarında 50’ye yakın 
meyve, sebze ve tahıl ürünü yetiş-
mektedir. Ülkenin süt ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 60’ı da Ereğli’de-
ki modern mandıralar tarafından 
karşılanmaktadır” dedi.

EREĞLİ İLÇEMİZ TEŞVİKLERDEN 
YARARLANAMIYOR

Abdüllatif Şener, Ereğli’nin 
Konya’ya bağlı olmasından dolayı 
verilen teşviklerden yararlanama-
dığına dikkat çekerek, “Çevresin-
deki iller teşvik kapsamında iken, 
yukarıda saydığımız tüm özellikle-
re rağmen Ereğli, Konya’ya bağlı 
olduğu için bu teşviklerden ya-
rarlanamamaktadır. Süt ihtiyacını 
halihazırda Ereğli’den alan önemli 
kuruluşların fabrikalarını başka 
kentlere açmasının en büyük ne-
deni, ilçenin teşvik alamamasın-
dan kaynaklanmaktadır. Ereğli, 
tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, yer 
altı ve yerüstü zenginlikleri ile il ol-
mayı çoktan hak etmiş önemli bir 
ilçedir. İl olduğu takdirde Konya il 

merkezinden Ereğli yönüne olan 
hizmet aktarımı Ereğli’den Konya 
yönüne de olacak; her iki yerleşim 
birimi de faydalanacağı gibi çevre 
ilçeler daha verimli hizmet alacak-
tır. Bir başka yönüyle de Konya’nın 
üzerindeki yük azalacaktır. Bu du-
rum beraberinde Konya’ya bağlı 
ilçelerde nüfus kaybının önlenme-
sine de katkıda bulunacaktır. Kon-
ya’nın demografisi incelendiğinde 
yeterli hizmet götürülemediği için 
ilçe ve köylerde nüfusun azaldığı 
da görülmektedir. Ereğli’nin il ol-
ması ayrıca sosyal ve kültürel kal-
kınma da demektir. Bünyesinde 
bir üniversite barındırdığı takdir-
de, fakültelere kaydolacak binlerce 
öğrenci, Ereğli’nin ekonomik ve 
sosyo-kültürel gelişimine çok bü-

yük katkı sağlayacaktır. Tüm bu 
gerekçelerle Ereğli ilçesinin Ereğli 
adıyla yeni bir il olarak kurulması 
öngörülmektedir.”

DİĞER İLÇELERİMİZİN İL OLMA 
TALEPLERİNİ DE DEĞERLENDİRE-

CEĞİZ
Ereğli ilçesinin il olması hak-

kındaki kanun teklifinden sonra 
diğer ilçelerinde il olma taleplerini 
değerlendireceklerini dile getiren 
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, “Ereğli ilçesinin il olma-
sı yönündeki kanun teklifimiz 45 
gün içerisinde iktidar tarafından 
gündeme alınmazsa bir önerge ve-
receğiz. Bu teklifimizin gündeme 
alınmasını isteyeceğiz. Gündeme 
alınma talebimiz zorunlu olarak 
TBMM genel kurulunda görüşü-
lecek muhtemelen teklifimizin 
gündeme alınması gereği üzerin-
de konuşma yapacağım. Bunun 
üzerine diğer parti gruplarını da 
söz alarak konu üzerinde görüşle-
rine anlatacaklardır. Bu görüşme 
TBMM Genel Kurulunda yapılaca-
ğı için Meclis TV tarafından canlı 
olarak yayınlanacaktır. Ayrıca gö-
rüşmeler sonrasında oylama yapı-
lacak, kabul edilirse kanun teklifi-
miz meclis gündemine alınacaktır. 
Diğer taraftan Ereğli konusundaki 
iktidar tutumu dikkate alınmak 
suretiyle daha sonra diğer ilçele-
rimizin de il olma talepleri tarafı-
mızdan değerlendirilecektir” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Benim yazımın konusu; erken 
çiçek açan ve bugünkü kar ve tipi ile 
solan, üşüyen, ölen badem ağaçları, 
kayısı ağaçları, gül ağaçlarının tazecik 
yaprakları, lale soğanlarının ısıyı görür 
görmez kendilerini toprağın üzerine 
çıkarma heveslerinin yarım kalması 
öyküsüdür...

Benim yazımın konusu; bilgiçlik 
taslayanlar, her konuda diyecek bir 
sözü olanlar, ahkâm kesenler değil, 
tedbirlere destek olanlar, “tedbir alıp 
takdiri Yaradan’a bırakanlar, “temizlik 
imandan gelir” prensibiyle hareket 
edenler, tevekkül edenler, “eşeğini sağ-
lam kazığa bağlayıp sonrasında Allah’a 
yalvaranlardır.” 

Başına bir musibet gelmesini bek-
lemeyip her dönemde her durumda 

sağlığına dikkat edenler, bu dünyada 
kendisinden başka kimselerin de yaşı-
yor olduklarını bilenlerdir.

Benim yazımın konusu; sırf kendi 
menfaatlerine olsun diye fabrikasın-
dan çıkan atık suların, çöplerin kamu 
alanlarına döken, etrafa mikrop yayan 
mikroplar değil, benim yazımın konu-
su; bakkaldan aldığı çikletin ambalajını 
açıp çikleti ağzına ambalajı da bir çöp 
kutusu buluncaya kadar cebine koyan-
lardır. Sokakları, caddeleri, kaldırımları, 
dereleri, ırmakları, gölleri, denizleri, 
dağları, ovaları velhasıl dünyayı da 
kendi oturduğu, yattığı, yemek yediği, 
evinden farksız gören güzel insanlardır 
benim yazımın konusu...

Benim yazımın konusu; “kendisine 
yapılmasını istemediğin bir şeyi baş-

kaları için de istemeyen, 
kendisi için, istediklerini 
başkaları için de isteyen” 
prensibiyle hareket eden 
vicdan sahibi, merhamet 
sahibi ve güzel ahlâk sahi-
bi insanlardır. 

“İslam güzel ahlaktır” 
diyor Peygamber Efendi-
miz. Gerçekten de güzel 
ahlaklı insanlar gerek dün-
yaya... Kendisine “Müslü-
man” sıfatını yakıştırıp, İslam’ın red-
dettiği her türlü kepazeliğe kucak açan, 
İslam’ı kendisine maske edinip, hayatı-
nın prensiplerini İslam dışı konulardan 

seçen; gıybet, iftira, ya-
lan, hırsızlık, yolsuzluk, 
gibi ne kadar iğrençlik 
varsa uygulayan, kendi 
zenginliklerine zenginlik 
katmak maksadıyla; fa-
hiş fiyatla mal satanlar 
değildir yazımın konusu. 
Doğal güzellikleri çir-
kinleştirmek için gayret 
gösteren, tertemiz dere-
lere, göllere atıklarını bı-

rakan, düşkünlere, kimsesizlere, yolda 
kalmışlara, öğrencilere bir zırnık dahi 
koklatmayan, Müslüman görünümlü 
insanlar da değil... 

 “Kendisine edep yüklenen kim-
senin kötülükleri azalır” diyor Hz. Ali 
(R.A.). İnsanlara edep yükleme gay-
reti içinde olanlardır yazımın konusu. 

Edep üzere yaşayanlar, başkalarına 
örnek olan kişilerdir. Bu insanlar baş-
kalarına edep yüklerler.

“Utancı giden kimsenin kalbi ölür” 
diyor Hz. Ömer (R.A.). Utanma duy-
gusundan bizleri mahrum bırakma 
Allah’ım. 

“Başkalarının terbiyesizliğine karşı 
en iyi silah; bir insanın kendi terbiye-
sidir.”

Savaş mağduru Suriyeli bir çocu-
ğun ölürken işaret parmağını kaldırıp; 
“bize bu zulmü yapanları Allah’a şikâ-
yet edeceğim” dediğini yazdı gazeteler.

Son zamanlarda başımıza gelen 

büyük felaketlerin sebebini, “o çocu-
ğun, şikâyetini Allah’a ulaştırmış olabi-
leceğini” yazıp çizenler de var.

Böyle bir vakıa olmuş mu o ço-
cuk şikâyetini Allah’a ulaştırmış mı 
bilinmez ama yaşananlardan biz in-
sanların ders çıkarmaması, dünyadaki 
adaletsizliklere bir “dur denilmesi” için 
tedbirler alınmaması durumunda başı-
mıza daha çok musibetlerin geleceğine 
inanıyorum şahsen. Dünyada açlık 
çekenler tarafından, dünya nimetlerini 
sömürenlere karşı büyük bir kalkışma-
nın yapılacağına ve insanlığın, özellikle 
de Batı Dünyası’nın bu durumda çok 
büyük zararlara uğrayacağına da inanı-
yorum. Emarelerini de parça pençik de 
olsa görmeye başladık bile.

Zira “zulümle abat olunmaz.”

YAZIMIN BAŞLIĞI “CORONOVİRÜS” DEĞİL

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Abdüllatif Şener Özgür Özel
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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.

*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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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

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-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;
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Kar yağışının Cuma’ya kadar sürmesi bekleniyor
Konya, Karaman, Niğde ve 

Aksaray için kar ile zirai don uya-
rısında bulunuldu. Meteoroloji 8. 
Bölge Müdürlüğünün günlük hava 
tahmin raporuna göre, Konya, Ka-
raman, Niğde ve Aksaray’da baş-
layan yağışlar, kuvvetli ve yer yer 
yoğun kara dönüşecek.

Yarın aralıklarla devam etmesi 
beklenen kar nedeniyle buzlanma, 
don, tipi ve ulaşımda aksama gibi 

olumsuzluklara karşı vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli olması gereki-
yor. Öte yandan, soğuk ve yağışlı 
havanın cumaya kadar süreceği, bu 
illerde orta ve yer yer kuvvetli zirai 
don görüleceği tahmin ediliyor.

KONYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

Konya’da dün öğle saatlerinde 
başlayan sağanak, yerini akşam 
saatlerinde kar yağışına bıraktı. 

Mevlana Türbesi, Aziziye Camii 
ile İnce Minareli Medrese’nin 
yanı sıra kentin tarihi ve turistik 
yerleri beyaza büründü, sokaklar-
da park halindeki araçların üzeri 
karla kaplandı. Öte yandan, kent 
merkezinden görülebilen dağla-
rın zirveleri ve yüksek kesimler-
deki kar, güzel manzaralar oluş-
turdu.
n AA

Beyşehir’de etkili olan kar yağışı 
ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede akşam 
saatlerinden beri etkili olan kar ya-
ğışı sabah saatlerinde durdu. Vatan-
daşlar güne beyaz örtüyle uyandı. 
İlçe merkezinde 15 santimetreye 
ulaşan kar kalınlığı, yüksek rakımlı 
yerleşim merkezlerinde 20 santi-

metreyi geçti.
Beyşehir Belediyesi kar yağışının 

başlaması ile birlikte yolları ulaşı-
ma açık tutabilmek için geceden bu 
yana yoğun bir mesai gerçekleştirdi. 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
merkezi ve dış mahallelerde iş ma-
kineleri ile yolları kardan temizleye-

bilmek için seferber oldu. Ekiplerce, 
sabah saatlerinde ise özellikle eğimli 
yollarda buzlanmaya karşı tuzla-
ma çalışmaları yürütüldü. Belediye 
ekipleri, yolların yanısıra yaya trafi-
ğinde olumsuzluklar yaşanmaması 
için kaldırımlarda da kar temizliği 
yaptı.

Öte yandan, ilçede kar yağı-
şının etkili olduğu saatlerden bu 
yana farklı güzergahlarda çok sayı-
da maddi hasarlı ve yaralamalı tra-
fik kazası meydana geldi. Yaralılar 
hastaneye sevk edilirken, kazaya 
karışan araçlar, çekiciler tarafından 
yoldan kaldırıldı. n AA

Hadim’de kar ve
buzlanma uyarısı

Gurbetçi gençten köy
okuluna kitap bağışı

Hadim ilçesinde, sabah saatle-
rinde kar yağışı etkili oldu. İlçesin-
de sabahın erken saatlerinde baş-
layan kar yağışı sonrası, ilçe beyaz 
bir örtüyle kaplandı. Kar yağışı ne-
deniyle hayatın olumsuz etkilendi-
ği ilçede, kar kalınlığı 10 santimet-
reye ulaştı. Karayolları ve belediye 

ekipleri ilçede kar temizleme ça-
lışmalarını sürdürüyor. Çarşamba 
günü de aralıklarla devam etmesi 
beklenen kar sebebiyle buzlanma, 
don, tipi ve ulaşımda aksamalar 
gibi olumsuzluklara karşı vatan-
daşların dikkatli ve tedbirli olması 
istendi. n AA

Yunak ilçesinde eğitim öğre-
tim hayatını tamamladıktan sonra 
2001 yılında çalışmak için İngilte-
re’nin Manchester şehrine giden 
Nihat Özel, memleketindeki köy 
okulu öğrencilerine kitap bağışın-
da bulundu. Kaymakam Mehmet 
Erdem Akbulut tarafından, bağış-
çılardan toplanan kitapların ihti-
yaç sahibi öğrencilere ulaştırılması 
için “Yunak’lı Öğrenciler Kitap 
Meclisinde Buluşacak” sloganıyla 
“Askıda Kitap” kampanyası baş-
latılmıştı. Sosyal medya üzerinden 
başlatılan kampanyayı görerek ki-
tap bağışında bulunan Nihat Özel, 
“Çocuklar için bir şeyler yapmak 
gibisi yok. Bol bol okuyun, sizi se-
viyoruz. Siz okudukça bu kitapla-

rın devamı da gelecek çocuklar” 
notuyla Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne kargo aracılığıyla 
kitapları gönderdi.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan da eski öğrenci-
lerinin gönderdiği kitapları, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere ve Nihat Özel’in 
okuduğu Yunak Hacıtekin İlkoku-
lundaki öğrencilere ulaştırdı. Bu 
tür sosyal sorumluluk çalışmaları-
nın daha fazla yapılması, bilginin 
ve kaynakların paylaşılması gerek-
tiğini belirten İşcan, “Kampanyaya 
destek olan ve büyük bir vefa ör-
neği sergileyen gurbetçi hemşehri-
miz Nihat Özel’e ve ailesine teşek-
kür ederim.” ifadesini kullandı.
n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 86 yeri daha doğal sit alanı olarak tescilleyecek. Bozkır 
Dipsiz Göl ve Sülüklü Göl ile Sarayönü ilçesinde belirlenen alan, doğal sit alanı olarak tescillenecek

Konya’da tescillenmek 
üzere 3 alan belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
3’ü Konya’da olmak üzere Türkiye 
genelinde 86 yeri daha “doğal sit 
alanı” olarak tescilleyecek. Bakanlık 
yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 
Türkiye’de doğal sit alanları ülke 
topraklarının yüz ölçümünün yüzde 
2,5’ine denk geliyor.

Türkiye ve içinde bulunduğu 
bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile 
biyolojik çeşitliliğin korunması ama-
cıyla 2023’e kadar tüm korunan 
alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 
17’sine ulaştırılması hedefleniyor. 

Bu kapsamda, “Ekolojik Temelli 
Bilimsel Araştırma Projesi”nde yeni-
den değerlendirilmesi yapılamayan 
veya proje sonrası İl Müdürlükleri 
tarafından Bakanlığa iletilen korun-
ması gerekli görülen alanlar, Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlü-
ğünce yeniden gündeme alındı.

Bu alanların tekrar değerlen-
dirilmesi için “Potansiyel Doğal Sit 
Alanlarının Ekolojik Temelli Bilim-
sel Araştırma Projesi” 2018-2019 
yıllarında yatırım programına dahil 
edildi.  Buna göre Adana, Ankara, 

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakka-
le, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, 
Trabzon TVK Bölge Komisyonu ve 
bağlı illeri içeren 86 alana ait biyo-e-
kolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, 
hidrojeolojik, jeomorfolojik değerler 
ve peyzaj değerleri bilimsel çalışma-

lar ışığında yeniden değerlendirildi.
Projenin Genel Müdürlük tara-

fından kabul işlemlerinin bitirilme-
sinin ardından, ilerleyen günlerde 
tescil süreci başlatılacak. Tescile 
yönelik idari işlemlerin başlatılacağı 
çalışma çerçevesinde sit alanı ilan 
edilen alanlarda yerel yönetimler 

tarafından gerçekleştirilmek istenen 
projelere, Genel Müdürlükçe maddi 
destek sağlanabilecek.

Konya’nın Bozkır ilçesindeki 
Dipsiz Göl ve Sülüklü Göl ile Sara-
yönü ilçesinde belirlenen alan, doğal 
sit alanı olarak tescillenecek.
n AA

Beyşehir’de kar 15 santime ulaştı
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Karatay’da işyeri denetimleri sıklaştı
Karatay Belediyesi Zabıta Mü-

dürlüğü ekipleri, Koronavirüs sal-
gını riskinin gündeme gelmesiyle 
fahiş fiyat girişimlerine karşı ilçe 
genelinde rutin olarak yürüttüğü 
işyerleri denetimlerini daha da sık-
laştırdı. 

Zabıta ekipleri, Koronavirüs 
(Covid-19) gerekçe gösterilerek 
bazı gıdalar, temel ihtiyaç madde-
leri ve özellikle hijyen ürünleri ilgili 
olarak marketlerde raf ile reyonları 
tek tek dolaşarak etiketleri incele-
yip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği 
ve etiket denetimleri yaptı.

İlçe genelinde marketlere giren 
Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, özellikle hijyen 
ürünleri ve bazı gıdaların fiyatla-
rını tek tek inceledi. Kasada çıkan 
fiyatla etiket üzerindeki fiyatları 
karşılaştıran ekipler, vatandaşları 

da fahiş fiyat satanları kendilerine 
bildirmelerini istedi.

BU HASSAS SÜREÇTE 
HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ 

FAZLASIYLA YAPMALI
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, konuyla ilgili olarak 
yaptığı değerlendirmede Karatay 
Belediyesi olarak halkın sağlığı ve 
güvenliği için gereken her türlü 
çalışma ile tedbirleri almaya de-
vam ettiklerini belirterek, özellikle 

Koronavirüs salgınının gündeme 
gelmesiyle birlikte ilçede ortaya çı-
kabilecek olumsuzluklara karşı ha-
zırlıklı olduklarını belirtti. 

Başkan Hasan Kılca, “Hükü-
metimiz sürecin en başından iti-

baren gelişmeleri dikkatle takip 
ediyor. Alınması gereken tedbirleri 
de süratle alıyor. Hepimizin panik 
yapmadan gerekli tüm tedbirleri 
uygulamamız gerekiyor. Karatay 
Belediyesi olarak bizler de üzerimi-

ze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. 
Bu kapsam da zabıta müdürlüğü-
müze bağlı ekipler, ilçe genelinde 
rutin olarak sürdürdükleri denetim-
lerini son gelişmelerle birlikte daha 
da sıklaştırdı. Ekiplerimiz özellikle 
salgın riskinin gündeme gelmesiy-
le fahiş fiyat uygulamalarına karşı 
denetim yapıyor. Hemşehrilerimi-
zin son günlerde bazı gıda ürünleri, 
kolonyalar ve diğer hijyen ürünleri 
fiyatlarında artış olduğu şikayetleri-
ni değerlendiren zabıta ekiplerimiz, 
ürünlerin kasa ile reyon fiyatları 
karşılaştırıyor ve faturaları inceli-
yor. İşletmeye düzeltmeleri için bil-
dirimde bulunuyoruz. Denetimleri-
miz sonucundaki tespitlerimizi de 
ilgili kurumlarımıza bildiriyoruz. 
Bunlar değerlendiriliyor ve takip 
ediliyor” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya ve Diyarbakır’dan 
Açıköğretim Sistemi’ne destek

Kulu’da okul ve camiler 
dezenfekte edildi

Türkiye’de ve dünyada açık 
ve uzaktan öğretimin öncü kuru-
luşlarından biri olan Anadolu Üni-
versitesi’nin Açıköğretim Sistemi 
Konya Selçuklu Bürosu ve Diyar-
bakır Dicle Bürosu, koronavirüs ile 
mücadele tedbirleri kapsamında 
Konya ve Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanlıkları tarafından 
dezenfekte edildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da 
Anadolu Üniversitesi’ni şehirleri-
nin bir parçası olarak gören Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hasan 
Basri Güzeloğlu’na anlamlı destek-
lerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi’nin tüm şehirlerdeki bü-
roları, alınan tedbirler çerçevesin-
de öğrencilere hizmet vermeye 
devam ederken, Selçuklu Bürosu 
ve Dicle Bürosu’nun Belediye Baş-
kanlıkları tarafından dezenfekte 

edilmesi, koronavirüs ile mücadele 
açısından önem arz etmesinin yanı 
sıra, açık ve uzaktan öğretimin 
gerekliliğinin tüm dünyada daha 
iyi anlaşıldığı günümüzde, Türki-
ye’nin bir değeri olan Açıköğretim 
Sistemi’ne verilen önemi gösterdi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
kararları doğrultusunda Türki-
ye’de bulunan üniversitelerin 16 
Mart Pazartesi gününden itibaren 
tatil edilmesi üzerine Anadolu Üni-
versitesi ilk andan itibaren almış 
olduğu tedbirlere ek olarak tatil 
kararını öğrencilerine duyurmuş, 
ayrıca Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 
kampüs içindeki; kütüphane, öğ-
renci kulüpleri, kantin ve benzeri 
öğrenci toplu kullanım alanlarının 
üç hafta boyunca, sağlık uygula-
maları tedbirleri gereği, 16 Mart 
Pazartesi gününden itibaren kapalı 
tutulup dezenfekte işlemleri yapı-
lacağını açıklamıştı.
n İHA

Kulu ilçesinde koronavirüs (Co-
vid-19) nedeniyle camiler, okullar 
ve kamu kurum ve kuruluşları 
dezenfekte edildi. Dünya geneline 
yayılan ve ölümcül bir virüs olan 
koronavirüse karşı, Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca’nın talimatları 
doğrultusunda Konya’da tedbirler 
artırıldı. Konya Büyükşehir Beledi-

yesi ve Kulu Belediyesi tarafından 
ilçe merkezi başta olmak üzere ilçe 
genelinde dezenfekte çalışmala-
rı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 
ilçe genelindeki bütün okulların, 
yine ilçede bulunan 80 caminin 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
virüse karşı dezenfekte edildiği öğ-
renildi. n İHA

Koronavirüse karşı tüm birimleriyle seferber olan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyeleri, şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor 

Tedbiri elden bırakmıyoruz

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde 
ortaya çıkan ve kısa sürede küresel 
bir salgın haline gelen Koronavirüs 
(Kovid-19)’a karşı Türkiye’de önem-
li tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın tavsiyeleri ve kararları doğrul-
tusunda neredeyse tüm bakanlıklar 
virüsün yayılımın önlemek amacıyla 
çeşitli tedbirler alıyor. Alınan tedbir-
ler kapsamında yerel yönetimlerde 
de sıkı bir çalışma başlatıldı. Büyük-
şehir Belediyesi başta olmak üzere 
tüm ilçe belediyeleri çeşitli koro-
navirüse karşı önlemler alıyor. Ön-
lemler en önemlisi dezenfekte uy-
gulamaları. Şehir genelindeki tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarında Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle dezenfek-
te çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar 
tarafından çok sık kullanılan toplu 
ulaşım araçlarını da neredeyse her 
gün dezenfekte ediyor. 

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR 
İLE STK’LARDA SEFERBERLİK
Koronavirüse karşı alınan ted-

birler çerçevesinde Büyükşehir Be-
lediyesi şehir genelindeki sık kulla-
nılan kamu kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum kuruluşlarının binala-
rını dezenfekte ediyor. Yaklaşık 50 
ekip oluşturan Büyükşehir Belediye-

si, her gün ekipleri farklı kurum ve 
kuruluşlarla camilere yönlendirerek 
her gün dezenfekte çalışmalarını 
devam ettiriyor. Büyükşehir Bele-
diyesi toplu çalışma alanına sahip 
olan bazı kurumların da dezenfekte 
edilmesine destek oluyor. Bu konu-
da Büyükşehir Belediyesi’ne talep 
olursa, ilgili birimler yönlendirilerek 
dezenfekte çalışması yapılıyor. 

TOPLU TAŞIMA 
ARAÇLARINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Vatandaşların sık kullandığı 
toplu taşıma araçları, koronavirüs 
için büyük risk oluşturuyor. Bunun 
bilincinde olan Büyükşehir Beledi-
yesi, neredeyse her gün tüm toplu 
taşıma araçlarını dezenfekte ediyor. 
Ayrıca koronavirüse karşı bilinçlen-
dirme çalışmaları yürüten Büyük-
şehir Belediyesi, sosyal medya üze-
rinden sürekli uyarılarda bulunuyor. 
Bunun yanında Büyükşehir Bele-
diyesi bastırdığı broşürler de şehir 
genelindeki toplu taşıma araçlarına 
asılıyor. 
STK’LAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptı-
ğı dezenfekte çalışmaları kapsamın-
da gelen talep doğrultusunda Konya 
Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Şehit 
Aileleri Derneği de ekipler tarafın-
dan dezenfekte edildi. Büyükşehir 

Belediyesi’ne ait ekipler sabah saat-
lerinde Konya Gazeteciler Cemiyeti 
ve Konya Şehit Aileleri Derneği’nin 
bulunduğu binaya gelerek, binanın 
tamamında en ince ayrıntılara dik-
kat ederek temizlik çalışması yaptı. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’nden 
yapılan açıklamada, “Koronavirüsün 
etkisini en aza indirilmesi noktasın-
da Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 
nezdinde Sağlık Bakanlığımızın na-
sıl bir mücadele verdiğini bizler de 
takip ediyor ve destekliyoruz. Diğer 
yandan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da virü-
sün Türkiye’de yayılmaya başladığı 
ilk andan itibaren büyük bir hassasi-
yet gösterdi. Kamuya açık olan tüm 
alanlarda adeta temizlik seferberliği 
başlatıldı. Bu kapsamda Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti ve Konya Şehit 
Aileleri Derneği’nin bulunduğu bi-
nanın temizlenmesi de bu hassasi-
yetin önemli bir göstergesidir. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a da hassasiyet-
lerinden dolayı şükranlarımızı sunu-
yoruz” denildi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
YENİGÜN’E DESTEK

Yaptığı gazetecilikle ses geti-
ren Yenigün Gazetesi, kurumsal 
yapısıyla da öne çıkıyor.  Çalışanla-

rını korumak ve hijyenik bir ortam 
sağlamak adına koronavirüse karşı 
kurumsal bir adım atan Yenigün 
Gazetesi, Büyükşehir Belediyesi’ne 
yapılan talep doğrultusunda ekipler 
tarafından dezenfekte edildi. Ko-
nuya ilişkin açıklamalarda bulunan 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, “Zor bir 
meslek olan gazetecilik, şuan bu-
lunduğumuz kritik dönemlerde 
daha zor ve meşakkatli hale geliyor. 
Şartlar ne olursa olsun, gazeteciler 
vatandaşların haber alma ihtiyacını 
göz önünde bulundurarak, mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışma-
larını yürütüyor. Bu doğrultuda 
Yenigün ailesi olarak, şuandaki tek 
gündemimiz olan koronavirüsle 
mücadeleyle ilgili gelişmeleri anlık 
takip etmek ve vatandaşlarımıza 
duyurmak için büyük çaba sarf edi-
yoruz. Bunları yaparken, çalışanla-
rımızın, dolayısı ile toplumumuzun 
sağlığını korumak durumundayız. 
Bu doğrultuda ilgili makamların 
uyarılarını dikkate alarak, gazete-
mizin binasını tedbir amacıyla de-
zenfekte ettirdik. Bu işleme destek 
veren Büyükşehir Belediyesi yetkili-
lerine ve ekibine teşekkür ediyoruz” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da koronavirüs tedbirleri 
kapsamında kapanan umuma açık 
mekanlar denetleniyor. Şehir merke-
zinde Kovid-19 önlemleri çerçevesin-
de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarın-
ca bazı işletmeler açılmadı. Karatay 
Belediyesi Zabıta ekipleri ise merkez-
deki kapatılan umuma açık mekanla-
rı denetledi, genelgeye uymayan iki 
çayhaneye tebligatta bulundu.

‘İKİ İŞLETMENİN (ÇAYHANE) 
AÇIK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK’
Zabıta Müdür Zeki Gökmenoğlu, 

şehir merkezinde alınan önlemler 
çerçevesinde faaliyetlerinin geçici 

olarak durdurulması hakkında iş-
letme sahiplerine tebligatta bulun-
duklarını söyledi. Genelgeye ilçede 
genel anlamda uyulduğunu anlatan 
Gökmenoğlu, “Umuma açık istira-
hat ve eğlence işletmelerinin kapalı 
tutulmasıyla ilgili gerekli denetim-
leri yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz. Kahvehane statüsündeki 
iki işletmenin (çayhane) açık oldu-
ğunu tespit ettik. Bununla ilgili ge-
rekli tebligatı yaptık, kapatmaları 
konusunda uyarıda bulunduk. Gün 
içinde gerekli kontrolleri yapılacak. 
Yine açık olduğu tespit edilirse ka-

patacağız, gerekli cezai işlem uy-
gulanacak.” dedi. Gökmenoğlu, 6 
ekiple yapılan denetimlerin, genelge 
süresince devam edeceğini kaydetti.

‘BİZE DE YOL GÖRÜNDÜ, 
SAĞLIK OLSUN’

Vatandaşlardan Hasan Acar 
ise devletin aldığı tedbirleri ye-
rinde bulduğunu belirterek, insan 
sağlığının herşeyden önce geldi-
ğini vurguladı. Alınan tedbirlere 
vatandaşların harfiyen uyması ge-
rektiğine işaret eden Acar, “Böyle 
olması çok güzel. Çayhanenin ya-
sak kapsamında olduğunu bilmi-

yordum. Şimdi ekipler işletmeye 
gerekli uyarıda bulundu. Bize de 
yol göründü, sağlık olsun.” diye 
konuştu.

Çayhanede vakit geçiren Ab-
dülkadir Çakır da denetimleri 
yerinde bulduğunu kaydederek, 
“Burada oturmaya bir süre ara 
vereceğiz. Alınan karara uyulması 
insan sağlığı için önemli. Biz vatan-
daşların da üzerine düşeni yapması 
gerekiyor. Artık bu süreci evde ha-
nım ve çocuklarla televizyon izleye-
rek geçireceğiz.” ifadesini kullandı.
n AA

Umuma açık mekanlar sıkı denetim altında!
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Oto Herman Firma Sahibi ve Eski Refah 
Partisi yöneticilerinden 

İsmail KUZGUN’un

eşi

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

KONEV Kurucular Kurulu üyesi ve 
19. Dönem Konya Milletvekili 

Musa ERARICI’nın

kayınvalidesi

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

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Oto Herman Firma Sahibi ve Eski Refah Partisi yöneticilerinden İsmail Kuzgun’un 
eşi Zehra Kuzgun 63 yaşında vefat etti. Merhume Kuzgun dualarla defnedildi 

Zehra Kuzgun 
dualarla defnedildi

Oto Herman Firma Sahibi ve 
Eski Refah Partisi yöneticilerin-
den İsmail Kuzgun’un eşi Zehra 
Kuzgun 63 yaşında vefat etti. 
Merhume Zehra Kuzgun’un ce-
nazesi dün öğle namazına müte-
akip Hacıveyis Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Üçler Mezarlığına defnedil-
di. Kuzgun ailesini acı günlerinde 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam ile Kuzgun aile-
sinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhume Zehra Kuz-
gun 2 erkek, 3 kız çocuk annesiy-
di. Kuzgun ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Zehra Kuzgun’a Yüce 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n FAHRİ ALTINOK

Zehra 
KUZGUN’un

Yaşar 
KOÇGEDİK’in

Büyük bir destandır Çanakkale. 
Binlerce canın toprağa düştüğü, vatan 
sevgisiyle şahlanan gözünü kırpma-
dan düşmana aman vermeyen köklü 
bir ulusun destanıdır Çanakkale. 

Vatan sınırları içinde korkusuzca 
yaşıyorsak, evlatlarımızın yüzleri gülü-
yorsa, güneş her zamankinden daha 
parlak doğuyorsa ufkumuzdan bu-
nun nedeni diyeti Çanakkale’de peşin 
ödendiği içindir. Bizlere dedelerimiz-
den dünya hazineleri değil ama şanlı 
bir geçmiş, dilden dile uzanan kah-
ramanlıklarını miras aldık. Bu miras 
bizlerin her zaman gururu olacaktır. 
Birinci Dünya Savaşı’nda ulusumuz 

Çanakkale’yi canının son damlasına 
kadar namusuyla, onuruyla, yüreğiy-
le, bileğiyle, mertliğiyle savundu… 
Öyle bir mertlik ki, savaşırken cesa-
retiyle ateşkes zamanında merhame-
tiyle kendileriyle savaşanların dahi 
sevgilerini kazandılar. Savaş sonrası 
yazılan hatıralarda bu sevgi ve saygı 
cümleleri yer aldı. 

Çanakkale Savaşı öyle bir sa-
vaştır ki analarımız kuzularını kına-
layarak gönderdi. İşte kınalı kuzula-
rımız “Çanakkale geçilmez” sözünü 
dağlara, ovalara hepsinden önemlisi 
düşmanların beyinlerine bir mıh gibi 
kazımıştır. Hepimizin vatan sevgisine 

Çanakkale Zaferi meşale 
olmuştur. Çanakkale Sa-
vaşı’nda toplumun herke-
simden kınalı kuzularımız 
şehit olmuşlardır. Geride 
kalanlar da onların anısı-
na canla başla çalışarak 
güçlü Türkiye’yi inşa et-
mişlerdir.

Şu iki mısra her şeyi 
anlatmaktadır:

Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır,

Türk tarihinin ol-
duğu kadar dünya 
tarihinin de en önemli 
muharebelerinden olan 
Çanakkale Savaşların-
da; İtilâf Devletlerinin 
asker kaybı 252 bindir. 
Türk ordusu ise şehid, 
yaralı ve esir olmak 
üzere 253 bin kayıp 
vermiştir. Türk milletinin 

vatanı savunmadaki azim 
ve kararlılığı bu savaşta bir kere daha 

dünyaya ispat edilmiş, muharebeler 
sırasında meydana gelen olaylarda 
Türk milletinin üstün meziyetleri de 
düşmanlarımıza gösterilmiştir.

“Karşılıklı siperler arasındaki me-
safe sekiz metre, yani ölüm muhak-
kak... Birinci siperdekilerin hiçbirisi 
kurtulmamacasına düşüyor. İkinci si-
perdekiler onların yerini alıyor. Fakat 
ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık 
ve tevekkül ile biliyor musunuz? Öleni 
görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor, en ufak çekinme bile göster-
miyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler 
Kuranıkerim ve cennete gitmeye ha-
zırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şaha-

det çekerek yürüyorlar, işte bu Türk 
askerindeki ruh kuvvetini gösteren 
hayret tebrike değer bir örnektir. Emin 
olmalısınız ki Çanakkale Muharebe-
lerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa va-
tandır…

İşte biz de bu anlayışla, bu vatanı 
bizlere armağan eden sadece Çanak-
kale Şehitlerimizi değil, bu yurt uğruna 
canlarını feda eden tüm şehitlerimizi 
unutmayacağız unutturmayacağız. 
Onların aziz hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyor ve Allah’tan rahmet diliyoruz.

https://canakkale-zaferi-hakkin-
da-kompozisyon.nedir.org/

ÇANAKKALE ZAFERI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI
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Beyşehir Yolu’nun şehir mer-
kezi istikametinde seyreden bir 
kamyonun dorsesi açılınca içindeki 
gübreler yola döküldü.

 Yoldaki trafik bir süre kontrol-
lü sağlandı. Olay dün saat 14:00 
sıralarında Beyşehir Yolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgilere 

göre, Beyşehir Yolu Şehir Merkezi 
istikametinde seyreden gübre yük-
lü bir kamyonun dorsesi seyir ha-
lindeyken bilinmeyen bir nedenle 
açıldı. 

Dorsesin açıldığını fark eden 
kamyon şoförü aracı durdurdu. 
Kamyonun içerisindeki gübreler 

yola dökülünce trafik akışı bir süre 
kontrollü şekilde sağlandı. Olay 
yerine gelen kepçelerle yoldaki 
gübrenin kaldırılmasıyla trafik ta-
mamen araç trafiğine yeniden açıl-
dı. Olayda şans eseri herhangi bir 
trafik kazası yaşanmadı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Tüm dünyaya yayılarak küresel 
bir salgın haline gelen koronavirüs 
(Kovid-19) Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve TCDD Genel Müdürlü-
ğü ortaklığı ile hayata geçirilecek, 
Konya Tren İstasyonu-OSB Banliyö 
Hattı Projesi için yürütülen çevresel 
ve sosyal çalışmalar kapsamında 
gerçekleşen Halkın Katılım Toplan-
tısını da etkiledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem 
Daire Başkanlığından düzenlenen 
programa katılım az oldu. İller Ban-
kası (İLBANK) tarafından Ankara’da 
bir ÇED şirketinden halk toplantısı 
yapılması ve çalışmaların yürütül-
mesi istenildi. Vatandaşlara inşa 
sürecindeki çevre soruları birçok 
konuda bilgi verildi ve vatandaşla-

rın talepleri dinlendi. Çevre yetkili-
leri tarafından oluşturulacak rapor 
İslam Kalkınma Bankası ve Konya 

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 
iletilecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadınhanı Belediyesi Eski Baş-
kanı Hulusi Çökgel’in kızı Gamze 
Sultan, Kargı ailesinin oğlu Hacı Ali 
düzenlenen düğün töreni ile dünya-
evine girdi. Duriye- Hulusi Çökgel 
çiftinin kızı Gamze Sultan ile Ümü-
gülsüm-Hasan Kargı çiftinin oğlu 
Hacı Ali,  Atiker Deluxe Toplantı 
ve Düğün Merkez’inde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Çökgel ve Kargı ailelerini mutlu 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Çökgel ve Kargı 
aileleri misafirlerini kapıda karşı-
layarak davetlilerin ‘Hayırlı Olsun’ 
dileklerini kabul etti. Konya Yeni-

gün Gazetesi olarak Gamze Sultan 
ve Hacı Ali’ye bir ömür boyu mut-

luluklar dilerken, ailelerini de tebrik 
ederiz.n MEVLÜT EGİN

Seyir halindeyken dorsesi açıldı

Banliyö toplantısına korona etkisi

Çökgel ve Kargı 
aileleri akraba oldu

Kadınhanı Belediyesi Eski Başkanı Hulusi Çökgel’in kızı Gamze Sultan, Kargı 
ailesinin oğlu Hacı Ali düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

 Kötü geçen 2019 yılının ardından 2020 yılına umutlu başlayan inşaat sektörünü şimdi de koronavirüs vurdu. Virüsün etkisiyle ağırlıklı 
olarak Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde olan gurbetçiler bu yaz Türkiye’ye gelmezse, sektörde yeni sorunlar baş gösterecek

Gurbetçiler düşündürüyor! 
2018 yılında başlayan döviz kur-

larındaki hareketlilik, 2019 yılında 
ekonomide büyük sorunları berabe-
rinde getirmişti. Özellikle inşaat sek-
töründe ciddi daralmaların yaşan-
ması, birçok sektörü de etkilemişti. 
Alınan tedbirlerle birlikte ekonomi-
deki olumsuz hava 2019 yılı sonla-
rına doğru kırılmaya başlamış, Tür-
kiye 2020’ye umutlu girmişti. Hatta 
inşaat sektörü 2020 yaz aylarında 
beklentilerin üzerinde bir perfor-
mans sergilemeyi hedefliyordu. An-
cak tüm dünyaya yayılarak küresel 
bir salgın haline gelen koronavirüs 
(Kovid-19), umutlu girilen 2020 yı-
lını da riske attı. Salgının etkilerinin 
yaz aylarına kadar sürmesinin gur-
betçilerin gelişini de olumsuz etkile-
yeceği belirtiliyor. Bu durum inşaat 
sektöründe sorunları da beraberinde 
getirebileceği bildiriliyor. 

GURBETÇİLER GELMEZSE İŞ KÖTÜ 
Konuya ilişkin değerlendirme-

lerde bulunan Mekan Özbeyt İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Karabağ, yaşanan ekonomik sorun-
ların etkisiyle son 1 yıldır müteahhit-
lerin ara verdiklerini hatırlattı. An-
cak gelinen süreçte, daire stoklarının 
tükendiğini belirten Karabağ, “Daire 
sayıları azaldı ve talebe cevap ver-
mez olduk. Bu olumsuzluklara karşı 
hükümetin çeşitli tedbirler almasıyla 
bir hareketlilik oldu. 

Özellikle kredi faiz oranlarının 
düşürülmesi bir ivmeyi beraberinde 
getirdi. Dolayısı ile 2020 yılı iyi başla-
mıştı ve iyi de olacağını düşünüyor-
duk. Ancak koronavirüs nedeniyle 
şuanda piyasalarda bir olumsuzluk 
hakim olmaya başladı. İnşallah yaz 
aylarına doğru bu etki geçer de işler 
hareketlenir. Ancak bizim korkumuz 
şu; malum yurtdışından gelecek 
olan vatandaşlarımızın ekonomiye 
büyük katkıları oluyor. İnşaat sektö-
rü de bunların başında geliyor. Eğer 
Fransa’dan, Almanya’dan gurbet-

çilerimiz bu koronavirüs nedeniyle 
bu yıl gelmeyecek olursa, sektördeki 
satışlar beklentilerin altında olacak” 
diye konuştu. 

HERKES TAŞIN ALTINA 
ELİNİ KOYMALI 

Konya’da daire talebi olduğu-
na dikkat çeken Karabağ, şunları 
söyledi, “Bu anlamda parası olan 
müteahhit arkadaşların inşaata baş-
lamasını tavsiye ediyoruz. Ama işte 
şu koronavirüsten dolayı hastaneye 
gitmeyin, toplu yerlere gitmeyin, 
konserlere gitmeyin, oraya gitme-
yin, buraya gitmeyin tarzındaki 
söylentiler, insanlarda bir gerginli-
ğe neden oldu. Bu durum firmalara 
da sirayet etti. Bir tedirginlik oluştu. 
İnşallah bunu çabuk kırarız. Devle-
timiz, belediyelerimiz gerekli ted-
birleri alıyorlar. Almaya da devam 
edecekler. Ama mevcut durumdan 
fazla oluşan olumsuz söylentilerle 
tedirginlik oluşması tüm piyasaları 
etkiliyor. Buna dikkat etmemiz la-
zım. Türkiye ekonomisi için, mem-
leketimiz için durmamamız gere-
kiyor. Bu anlamda biz yeni projeler 
düşünüyoruz ve devam ettiriyoruz. 
Satışlardan da memnunuz. Herkes 
başlasın istiyoruz, piyasalar bu şe-
kilde açılır. Herkes taşın altına elini 

koymazsa piyasalar açılmaz.”
TALEBE GÖRE PROJE ÜRETİYORUZ

Mekan Özbeyt İnşaat olarak yeni 
proje arayışlarının devam ettiğinin 
bilgisini veren Karabağ, “Taleplere 
göre yer arayışımız var. Konut, dük-
kan veya villa projeleri noktasında 
değerlendirmelerimiz devam edi-
yor. Nokta atışı yapmak istiyoruz. 
Bu anlamda iyi olması için bir arayış 
içindeyiz. Daire talepleri bölgelere 
göre değişiyor. Mesela Karatay böl-
gesinde daha çok 2+1, 3+1 talep 
görüyor. Meram bölgesinde 5+1, 
4+1, 3+1 talep görüyor. Selçuklu 
bölgesinde 1+1, 2+1, 3+1 talep 
görüyor. Müşteri portföyüne göre 

değişiyor talepler. Biz de bu taleplere 
göre projeler üretmeye çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

MÜTEAHHİTLİK YASASI’NI 
DESTEKLİYORUZ

Yeni Müteahhitlik Yasası’nı des-
teklediklerini dile getiren Karabağ, 
şu değerlendirmeleri yaptı, “Krizin 
iyi yönlerini de görmek lazım. Büt-
çesi dar, kısıtlı olanlar inşaat yapma-
yacak. Bu ekonomiye zararlı olsa da, 
insanların beklentilerini karşılayabi-
lecek projeler ön planda olacak. Pro-
jeler daha kaliteli, daha güzel, daha 
kullanışlı olacak. Bu saatten sonra 
özen göstermek zorundayız. Yeni 
müteahhitlik yasasına göre, iş bitir-

meye göre ruhsat alabiliyorsunuz. 
Hiç daire yapmamış biri biranda 30 
daire yapamıyor. Müteahhitlik böl-
gesi sınıflandırıldı, herkes her şeyi 
yapamayacak. Bütçesi varsa yapa-
cak, bütçesi olmayan müteahhitler 
kimseye zarar veremeyecek. Bence 
güzel bir şey. Bütçesi, sermaye-
si olan yapsın böylece vatandaşlar 
mağdur olmasın. Böylece herkes 
ayağını yorganına göre uzatacak.”

‘GELECEĞE UMUTLA BAKMAK 
İÇİN KORONAVİRÜS’Ü 
ATLATMAMIZ LAZIM’

İnşaat sektöründe geleceğe 
umutlu bakmak için Koronavirüs’ün 
atlatılması gerektiğine dikkat çe-
ken Abdullah Koca İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Koca da, 
“İnşaat sektörü iki yıldan bu yana 
çalkantıda. Arazi artışlarından dolayı 
olsun. Piyasadaki gerginlik olsun. Bu 
iki yıl geçici bir süreçti atlatmıştık. 
Gündem şuanda tamamen koro-
navirüs. Özellikle sosyal medya ve 
kulaktan dolma bilgilerden dolayı bu 
durumdan etkileniyoruz. İnşaat sek-
törü olarak zor bir sürecin içerisinde 
giriyoruz.  Sektörümüzde beklenti 
büyük, talep var ama imalat şuan-
da yok. Meslektaş arkadaşlarımız 
yaşanan gelişmeler sebebi ile bek-

lemekteler. Elinde projesi olan arka-
daşlarımız projelerini bitirmeye ça-
lışıyorlar. Geleceğe umutla bakmak 
için koronavirüsü atlatmamız lazım.  
Yaşanan virüsün ardından yurtdışı 
talebi nasıl olacak bu çok önemli. 
Çünkü gurbetçi vatandaşlarımız 
sektörümüze büyük katkı sağlıyor-
du.  Bu süreci de atlatacağız. Bu sü-
reci atlatırsak inşaat sektörü daha iyi 
olacağına dair beklentilerimiz vardı” 
ifadelerini kullandı.
‘YENİ YATIRIM İÇİN BEKLEMEKTEYİZ’

Firma olarak yeni yatırım yap-
mak için beklemede olduklarına 
dikkat çeken Koca, “Kısa süre önce 
90 dairelik bir projemizin teslimatı-
nı gerçekleştirdik. Firma olarak yeni 
yatırım yapmak için bizlerde bekle-
medeyiz. Yeni yatırımlara pek açık 
değiliz. Yeni projeler yapacak olur-
sak, küçük çaplı projeler yapacağız. 
Arsa oranları ciddi oranda düştü. 
Hükümetimiz inşaat piyasasının 
yeniden canlanması için bizlere yar-
dımcı oldu. Ancak şuanda herkese 
koronavirüse adapte oldu. Umarım 
bu zorlu süreci kısa sürede atlatırız” 
şeklinde konuştu.

‘MÜTEAHHİTLİK YASASI 
SEKTÖRE GÜÇ KATTI’

Yeni Müteahhitlik Yasası’nın 
sektöre güç getirdiğini de vurgula-
yan Koca, “100 dairelik bir kapasite-
si olan bir müteahhit 50’ye çekmek 
zorunda kaldı. Belli bir oranda Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye-
lere ruhsat aşamasında bir bedel 
ödüyoruz. İskan alıncaya kadar bu 
durum vatandaş için çok iyi bir şey. 
Şartlar ağırlaştığı için 100 dairelik 
gücü olan bir kişi 300 dairelik bir 
proje inşa edemez. Bu yasa daha 
önce gelmesi gerekiyordu. Müteah-
hitlik yasasındaki eksik ve düzenlen-
mesi gereken yerler var. Bu eksikleri 
de bakanlığımız düzenleyecektir” 
diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Abdullah Karabağ Abdullah Koca
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Süper Lig’e yükselme heyecanına beraberlik arası
TFF 1. Lig’in 28. haftası bu sezon 7 

beraberlikle en fazla beraberlik görülen 
hafta oldu. Takımların 21 Şubat’tan itiba-
ren 25 günlük süreçte altışar maç yaptığı 
TFF 1. Lig’de 28. hafta mücadelesi dünkü 
karşılaşmalarla tamamlandı. Ligde 21. 
haftada hava şartları nedeniyle tamamla-
namayan Giresunspor-İstanbulspor maçı 
25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

BERABERLİKLER HAFTASI
Ligde 28. haftada 7 müsabaka bera-

bere biterken, haftanın galip gelen takım-
ları evinde Cesar Grup Ümraniyespor’u 
2-0 yenen Hatayspor ile deplasmanda Es-
kişehirspor’u 4-1’lik skorla geçen Adana 
Demirspor oldu. 2019-2020 sezonunda 
en fazla beraberlik sayısınını görüldüğü 
haftanın yaşandığı ligde üçüncü, onuncu 
ve yirmi altıncı haftalarda beşer beraber-
lik yaşanmıştı.

HATAYSPOR AVANTAJLI
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig’e 

çıkacağı, bunları takip eden 4 ekibin ise 
play-off oynayacağı ligde Hatayspor son 
6 haftaya 53 puanla lider durumda gir-
di.İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’un 6, üçüncü durumdaki 
Bursaspor’un ise 7 puan önünde bulan 

Hatayspor, son müsabakalarda puan 
farkını koruması halinde doğrudan 
Süper Lig vizesi alacak. Hatayspor’un 
avantajlı olduğu zirve mücadelesinde 2. 
sıra ve play-off’a kalma mücadelesinde 
6 takım ön plana çıkıyor. 47 puanlı ikin-
ci Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 
46 puana ulaşan üçüncü Bursaspor, 
45’er puana sahip dördüncü Adana De-

mirspor ile beşinci Akhisarspor, 43’er 
puanlı altıncı Fatih Karagümrük ve ye-
dinci Altay ilk 6 için daha iddialı durum-
da bulunuyor. Bu takımları takip eden 
40 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ile 
1 maçı eksik 38 puanlı Giresunspor da 
son haftalarda rakiplerinin puan kayıp-
larını bekleyip, ilk 6’da yer almak iste-
yecek.

DÜŞME HATTINDA 
4 RİSKLİ TAKIM VAR

Bu sezon 9 puan silme cezası verilen 
Eskişehirspor’un 17 puanla son sırada yer 
aldığı ligde, 20 puanlı Adanaspor ve 24 
puanı bulunan Osmanlıspor son 6 haftaya 
düşme hattında girdi. Düşme hattının he-
men üzerindeki 25 puanlı Boluspor da alt 
sıralardan uzaklaşmak için mücadelesini 
sürdürüyor. 28. haftayı 31 puanla 14. sıra-
da tamamlayan Altınordu da bu 4 ekibe en 
yakın ekip konumunda bulunuyor. 

FATİH KARAGÜMRÜK 
10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

TFF 1. Lig’de ikinci yarıda Adana De-
mirspor’dan sonra en başarılı ekip konu-
mundaki Fatih Karagümrük, son 10 maçta 
5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Altay 6, 
Akhisarspor ile Bursaspor ise son 5 müsa-
bakada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Düşme hattındaki Adanaspor’un 8, 
Eskişehirspor’un 7 karşılaşmadır kazana-
madığı ligde ilk yarıdaki performansla-
rıyla dikkati çeken ligin yeni ekipleri Ekol 
Göz Menemenspor ile Keçiörengücü ise 
son 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım 
ikinci yarıda topladıkları yedişer puanla 
bu süreçte en başarısız ekipler oldu.  n AA

Sivaspor’u yendi 
gözünü Beşiktaş’a dikti

Süper Lig’de son 8 haftadır rakiple-
ri karşısında kaybetmeyen Fraport TAV 
Antalyaspor, yakaladığı yenilmezlik 
serisini Beşiktaş maçında da sürdür-
mek istiyor.  Ligin ikinci yarısı başarılı 
performans sergileyen kırmızı-beyazlı-
lar, Süper Lig’de 26. haftanın kapanış 
mücadelesinde dün konuk ettiği Demir 
Grup Sivasspor ile oynadığı maçı, Vey-
sel Sarı’nın kaydettiği golle 1-0 kazan-
dı. Hanesine üç puan yazdıran Akdeniz 
temsilcisi, ligde geride kalan 26 hafta 
sonunda 30 puana ulaşarak, 11. sıraya 
yükseldi.  Kırmızı-beyazlılar, bu karşı-
laşmadan önceki son 7 haftada Yukatel 
Denizlispor’u 3-0, Kasımpaşa’yı 3-1, Bt-
cTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendi, İtti-
fak Holding Konyaspor’la 0-0, Hes Kablo 
Kayserispor’la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, 
Gençlerbirliği’yle de 1-1 berabere kaldı.

Ligde en son 18. haftada Göztepe’ye 
kendi evinde mağlup olan (0-3) Akdeniz 
temsilcisi, 8 haftadaki söz konusu mü-
cadelelerde 16 puan topladı. Ligde Si-
vasspor maçından önceki iç saha galibi-
yetini 22. haftada Kasımpaşa karşısında 
elde eden Antalyaspor, 27. haftada rakip 
sahada Beşiktaş ile karşılaşacak.

VEYSEL SARI’DAN 
“ÜÇ PUAN”LIK İLK GOL

Fraport TAV Antalyaspor’un ara 
transfer döneminde kadrosuna kattığı 
Veysel Sarı, kırmızı-beyazlı formayla ilk 
golünü Sivasspor maçında attı ve takı-
mının tek golle üç puan kazanmasına 
önemli katkı sağladı.  Kasımpaşa’dan 
ayrıldıktan sonra Antalyaspor’la 1,5 yıl-
lık sözleşme imzalayan, orta saha ve sağ 
bekte de görev yapabilen 31 yaşındaki 
stoper, kırmızı-beyazlı formayla 7 lig 
maçında 630 dakika süre aldı.   

BEŞİKTAŞ MAÇIYLA 
SERİYİ SÜRDÜRME HEDEFİ

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü 
Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, zorlu Demir Grup Sivasspor 
karşılaşmasından üç puanla ayrılıp, 
yenilmezlik serisini 8 maça çıkarma-

nın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Oyuncuları Sivasspor karşılaşmasındaki 
mücadelesinden dolayı kutlayan Süğlün, 
şöyle konuştu: “Fraport TAV Antalyaspor 
olarak Süper Lig’de son 8 haftadır ye-
nilmiyoruz. İyi bir hava yakaladık. Bu 
havayı sürdürme hedefindeyiz. Süper 

Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı-
laşacağız. 

Beşiktaş maçını da kaybetmeyip, 
ligde üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz 
yenilmezlik serisine devam etmek istiyo-
ruz.” 
n AA

Valencia salgından en 
çok etkilenen takım oldu  

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valen-
cia’da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35’e yükseldiği belirtildi. 
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden 
testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virü-
se yakalananların oranının yüzde 35’e çıkmasına rağmen 
hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi. 
Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular 
ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık 
desteğinin sağlandığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 17 Şubat’ta İtalya temsil-
cisi Atalanta ile San Siro Stadı’nda oynadıkları maç sıra-
sında virüse karşı önlem alınmadığını hatırlatan Valencia, 
“O maçın çok kısa bir süre sonrasında o bölge, virüsün 
yüksek riskli olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki 
virüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle gerçekleş-
tiğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli Ezequiel 
Garay ve Fransız Eliaquim Mangala’nın da yer aldığı 5 ki-
şide Kovid-19’a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.  n AA

Bifouma’nın sonuçlarında 
korkulan olmadı  

Yeni Malatyaspor’da korona virüs şüphesi nedeniyle 
geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyeme-
yen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan 
testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kay-
serispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı 
zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini paylaşan Bifouma, 
“Bende virüs yok” dedi. Başarılı futbolcu hesabından yap-
tığı açıklamada, “Son zamanlarda korona virüs kaptığıma 
dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama 
benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif 
çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi 
sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm 
ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insan-
ları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbir-
li, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. 
Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Ku-
lüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dile-
rim. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.  n İHA

Galatasaraylı futbolcu 
karantina altına alındı  

Galatasaray’ın sezon başında Almeria’ya kiraladığı 
Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın 
kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

Sezon başında Galatasaray’dan İspanyol ekibi Alme-
ria’ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç 
oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel ola-
rak karantinada olduğunu belirtti.

20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da, “Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola 
tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale 
döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim” ifadelerini 
kullandı.  n AA

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Sivasspor’u evinde mağlup eden Antalyaspor, gözünü 
Beşiktaş maçına çevirdi. Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün: “Beşiktaş maçını da kaybetmeyip, 

ligde üst üste 8 haftadır sürdürdüğümüz yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz” dedi

Beşiktaşlı futbolcular hem mutlu hem tedirgin
Korona virüsün Türkiye’de gö-

rülmesinin ardından maçlar seyir-
cisiz oynanırken, bu hafta alınacak 
kararlar merakla bekleniyor. Be-
şiktaş’ta bu sene transfer edilen 
yabancı futbolcular, Türkiye’de ilk 
vakanın, Avrupa’ya göre çok geç 
görülmesi nedeniyle mutlu. Ancak 
futbolcular, karşılaşmaların ertelen-
mesini bekliyor.

Türkiye’de birçok takımda forma 
giyen yabancı futbolcular gibi Beşik-
taş’ın yabancıları da korona virüs 
tedbirleri kapsamında liglerle ilgili 
çıkacak kararı bekliyor. Siyah-be-
yazlı ekibe bu sezon gelen futbolcu-
lara bakıldığında, birçoğu kendisini 
şanslı hissediyor. Özellikle devre 
arasında Beşiktaş’a gelen Boa-
teng’in, eski takımı Fiorentina’da 
forma giyen 2 futbolcu ve takımın 
fizyoterapisti, korona virüse yaka-
landı. Orta sahanın önemli isimle-
rinden Elneny de Arsenal’dan kiralık 
olarak kadroya dahil edilmişti. Pre-
mier Lig ekiplerinden Arsenal’de 

Teknik Direktör Arteta’nın korona 
virüs testi pozitif olarak açıklandı. 
Türkiye’deki vaka sayısının çok geç 
ortaya çıkması ve kendi ülkelerinde-
ki durumun iç açıcı olmaması nede-
niyle Türkiye’de yaşamaktan dolayı 
kendilerini şanslı gören Beşiktaşlı 
futbolcular, önümüzdeki günlerde 
liglerin ertelenmesi için beklemeye 
geçti. Kaptan Burak Yılmaz başta 
olmak üzere, takımdaki Türk futbol-
cularla sürekli bu konuyu görüşen 
yabancı oyuncular, TFF’den çıkacak 
kararı merakla bekliyor. Beşiktaş’ın 
bu sezon kadrosuna katılan yaban-
cı oyuncuların, siyah-beyazlı ekibe 
transfer oldukları ülkelerin son duru-
mu şu şekilde:

Kevin-Prince Boateng: Gana 
asıllı Alman oyuncu. Beşiktaş’a 
devre arasında virüsün en çok görül-
düğü Avrupa ülkesi olan İtalya’nın 
Fiorentina ekibinden geldi. Boa-
teng’in Fiorentina’dan ayrılmasının 
ardından, İtalyan kulübünün futbol-
cularından German Pezela ve Patri-

ck Cutrone ile kulübün fizyoterapisti 
Stefano Dainelli korona virüse yaka-
landı. İtalya’da vaka sayısı 25 bini 
geçerken, 2 binin üzerinde insan 

hayatını kaybetti.
Abdoulay Diaby: Beşiktaş’a 

sezon başında Portekiz ekibi Spor-
ting’ten kiralık olarak geldi. Mali 

asıllı Fransız vatandaşı. Vaka sayısı 
Portekiz’de 300’ü, Fransa’da ise 5 
bini geçti. Fransa’da 100’e yakın kişi 
hayatını kaybederken, Portekiz’de 
ilk ölüm ise dün gerçekleşti.

Tyler Boyd: ABD vatandaşı. Por-
tekiz’den transfer edildi. Portekiz’de 
vaka sayısı 300’ü geçerken, dün 
akşam Portekiz’de virüs nedeniyle 
ilk ölüm de gerçekleşti. Boyd’un va-
tandaşı olduğu ABD’de vaka sayısı 
3500’ü geçerken, 65’in üzerinde kişi 
hayatını kaybetti.

Adem Ljajic: Beşiktaş sezon 
başında Ljajic’in bonservisini Tori-
no’dan aldı. Sırbistan Milli Takım 
forması giyen Boşnak futbolcu, 
İtalya’nın Torino kulübünden geldi. 
Avrupa’da virüsten an çok etkilenen 
ülke olan İtalya’da vaka sayısı 25 
bini geçerken, 2 binin üzerinde in-
san hayatını kaybetti.

Mohamed Elneny: Mısırlı futbol-
cu, Premier Lig ekiplerinden Arse-
nal’den kiralık olarak transfer edildi. 
Arsenal Teknik Direktörü Arteta’nın 

korona virüs testi pozitif çıktı. 1500’e 
yakın vaka bulunan İngiltere’de 35 
kişi de hayatını kaybetti.

Kevin N’Koudou: Premier Lig 
ekiplerinden Tottenham’dan geldi. 
Fransız vatandaşı. İngiltere’de vaka 
sayısı 1500’ü, Fransa’da ise vaka 
sayısı 5 bini geçti. İngiltere’de 35, 
Fransa’da 91 kişi hayatını kaybetti.

Pedro Rebocho: Portekizli fut-
bolcu, Fransa’nın Guingamp takı-
mından transfer edildi. Fransa’da 
bugün itibariyle virüs nedeniyle kıs-
mi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Fransa’da 5 binin üzerinde vaka ger-
çekleşirken 91 kişi hayatını kaybetti.

Victor Ruiz: İspanya’nın Vil-
larreal takımından transfer edildi. 
İspanya’da Atletico Portada Alta’da 
teknik direktörlük yapan 21 yaşında-
ki Francisco Garcia, virüs nedeniyle 
hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 
9 bini geçerken hayatını kaybeden-
lerin sayısı da 300’ü geçti.  
n İHA
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İşitme engelli milli güreşçi, zirveye çıkmak istiyor

Öğretmeninin yönlendirmesiyle gü-
reşe başlayan doğuştan işitme engelli 
İlkay Özer, haziran ayında Trabzon’da 
düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya 
Şampiyonası’nda altın madalya almayı 
hedefliyor. İlkay Özer: “Çalışmalarım 
güzel gidiyor. Çok hırslıyım, bayrağımı 
çok seviyorum. İnşallah bayrağımızı bi-
rinci sırada göndere çektireceğim” Do-
ğuştan işitme engelli İlkay Özer, haziran 
ayında Trabzon’da düzenlenecek İşitme 
Engelliler Dünya Şampiyonası’nda altın 
madalya alarak kürsünün zirvesine çık-
mak istiyor. Ankara’da yaşayan doğuştan 
işitme engelli İlkay Özer (15), öğretmeni-

nin yönlendirmesiyle 13 yaşında güreşe 
başladı. İşitme engellilerde olimpiyat ve 
dünya şampiyonluğu bulunan antrenörü 
İlhan Çıtak’ı örnek alan İlkay, yaklaşık 2 
sene önce başladığı güreşte, şubat ayın-
da Afyonkarahisar’da düzenlenen İşitme 
Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda bi-
rinci olarak, milli takıma seçildi. Azmiy-
le herkese örnek olan İlkay Özer, İşitme 
Engelliler Dünya Şampiyonası’nda altın 
madalya alarak Türk bayrağını göklere 
çektirmek istiyor.

“ÇOK HIRSLIYIM, 
BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM”

Genç sporcu, Dünya Şampiyo-

nası’nın hazırlıkları için geldiği Niğ-
de’nin Çamardı ilçesindeki Demir-
kazık Kamp Eğitim Merkezi’nde, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
hedeflerinin büyük olduğunu söy-
ledi. Öğretmeninin kendisini güreş 
antrenmanlarına davet etmesiyle bu 
spora başladığını belirten İlkay Özer, 
“Güreşe Ankara’da başladım. 2 se-
nedir güreş yapıyorum. Şubat ayında 
Türkiye şampiyonu oldum. Dünya 
Şampiyonası’nda hedefim büyük. Ça-
lışmalarım güzel gidiyor. Çok hırslı-
yım, bayrağımı çok seviyorum. İnşal-
lah bayrağımızı birinci sırada göklere 

çektireceğim.” ifadelerini kullandı. 
İlkay Özer, küçükken futbol oynarken 
bacağından sakatlık geçirdiğini ancak 
güreş sayesinde bunu atlattığını ak-
tardı. İlk olarak milli takıma seçilme 
hedefini gerçekleştirdiğini dile getiren 
İlkay Özer, şunları kaydetti: “Şimdi 
Trabzon’da yapılacak Dünya Şampi-
yonası’nda birincilik hedefliyorum. 
Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için çok 
mutluyum. Engelli olan herkesi spor 
yapmaya davet ediyorum. İster futbol 
ister basketbol ister voleybol olsun 
mutlaka spor yapsınlar.”  
n AA

Rövanş zamanı!
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 

sezona iyi başlamasına karşın istikrarsız 
oyunuyla şampiyonluk hedefinden olan 
Konyaspor Basketbol, ardından Play-Off’a 
kalma hedefi koydu. Fakat Play-Off’ a 
kalma noktasında da diken üstünde olan 
Konyaspor Basket, bugün evinde Play-Off 
hedefi olan bir diğer takım Manisa Beledi-
yespor’u sahasında ağırlayacak. Bu kritik 
karşılamada galibiyet arayan Yeşil-Beyaz-
lılar, maçtan galip ayrılarak yeni bir çıkışın 
peşinde. Ligin ilk karşılaşmasında Mani-
sa Belediyespor ev sahipliğinde oynanan 
karşılaşmada temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol, rakibine 65-52 mağlup olmuş-
tu. Play-Off’a kalabilmek adına galibiyet 
isteyen yeşil-beyazlılar, bir nevi ilk maçta 
kaybettiği maçı telafi ederek rövanş karşı-
laşmasına çıkacak.

İSTİKRAR SAĞLANMADI
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 

sezona şampiyonluk ümitleriyle başlayan 
ancak bir türlü istikrar sağlayamayan Ye-
şil-Beyazlılar, şimdi de Play-Off hesapları 
yapıyor. Sezon itibariyle, tabiri caizse 1 
ileri 2 geri giden Konyaspor Basket, bir 
türlü istediği galibiyet serilerine ulaşamı-
yor. Sezona Ozan Bulkaz Baş Antrenör-
lüğü’nde başlayan Dev Kartallar, alınan  
kötü sonuçlardan sonra 2 hafta önce fa-
turayı Ozan Bulkaz’a kesmiş ve deneyimli 
antrenörle yollarını ayırmıştı. Yalovaspor, 
deplasmanından alınan farklı mağlubiye-
tin ardından Ozan Bulkaz’la yolları ayıran 
Konyaspor Basketbol, Balıkesir Beledi-
yespor maçı öncesi takımın başına Okan 
Çevik’i getirmişti. Konyaspor Basketbol, 
ev sahipliğinde geçen hafta oynanan maç-
ta ise Konyaspor Basket, karşılaşmaya 
kötü başlamış ancak son çeyrekte topar-
lanmış ve son saniye basketiyle Balıkesir 
Belediyespor, karşılaşmasından galip ay-

rılmıştı. Hafta sonu ise deplasmanda Final 
Gençlik’e konuk olan Dev Kartallar, Bursa 
deplasmanında rakibine 21 sayı farkla 88-
67 mağlup olmuştu.

MANİSA’DA SIKINTILI
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’n-

de bugün temsilcimiz Konyaspor Bas-
ketbol’a konuk olacak olan Manisa Be-
lediyespor’da da istikrarsız oyun devam 
ediyor. Konyaspor Basketbol gibi Play-Off 
hedefi olan Manisa Belediyespor 4 hafta 
kazanamadıktan sonra geçen hafta dep-
lasmanda Anadolu Basket’i 87-62 mağlup 
etmişti. Ardından Cumartesi günü oyna-

nan Petkimspor karşılaşmasında rakibine 
farklı mağlup olan Manisa Belediyespor, 
bugün ise kritik maçta temsilcimiz Kon-
yaspor Basketbol’a konuk olacak. 

KRİTİK MAÇ 
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’n-

de bugün evinde Manisa Belediyespor’la 
Play-Off’a kalma adına çok kritik bir karşı-
laşmaya çıkacak olan Konyaspor Basket-
bol, bu zorlu karşılaşmadan galip gelerek 
yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeni Baş 
Antrenör Okan Çevik yönetiminde iki kar-
şılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar ilk maçta 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u son 

saniye basketiyle yenmiş, Cumartesi günü 
ise Final Gençlik’e farklı mağlup olmuştu. 
Konyaspor Basketbol- Manisa Beledi-
yespor maçı öncesi iki takımda aynı puan-
da bulunuyor. İki takımda aynı galibiyet ve 
mağlubiyet istatistikleriyle arka arkaya sı-
ralanıyorlar. Bugün saat 18.00’de oynana-
cak karşılaşma Selçuklu Belediyesi Spor 
Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmada 
Baş Hakem Yücel Çilingir düdük çalacak. 
Çilingir’in yardımcılıklarını ise Süleyman 
Dağder Dağlı ve Batuhan Söylemezoğlu 
yapacak. 
n SPOR SERVİSİ

Şampiyon Gölyazı 
Konya Amatör Küme Süper Grup’ta mücadele eden 

Gölyazı Belediyespor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon-
luğunu ilan etti. Gölyazı Belediyespor bu sonuçla birlikte 
Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta fırtına gibi esen 
Gölyazı Belediyespor, ligin bitimine 3 hafta kala mutlu 
sona ulaştı. Şampiyonluk maçında deplasmanda Meram 
Kara Kartallar’a konuk olan Kırmızı-Yeşilliler, karşılaşma-
yı 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Gölyazı Belediyespor, 
19 hafta sonunda 16 galibiyet ve 3 beraberlikle 51 puan 
topladı. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Gölyazı Bele-
diyespor’un şimdiki hedefi de kalan 3 haftada mağlubiyet 
almayarak sezonu namağlup şampiyon bitirmek. Gölyazı 
Belediyespor, gelecek sezondan itibaren Konya’yı Bölge-
sel Amatör Lig’de temsil edecek.  n SPOR SERVİSİ

Ereğli mi? Sarayönü mü? 
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden iki 

Konya ekibinin ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor. 
Konya Ereğlispor’un bu hafta puan kaybetmesi ve Sara-
yönü Belediyespor’un galip gelmesinin ardından ortalık 
yangın yerine döndü.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 22. hafta karşı-
laşmalarında Akşehirspor ve Sarayönü Belediyespor bu 
haftaki karşılaşmalardan galip ayrılırken Konya Ereğlispor 
ise sahasından mağlup ayrıldı. Konya Ereğlispor, haf-
ta sonu oynanan karşılaşmada Karaman Belediyepor’a 
2-1 mağlup oldu. Sarayönü Belediyespor ise sahasında 
ağırladığı Burdur MAE Gençlikspor’u 1-0 yenerek puanını 
17’ye çıkardı ve ligde kalma adına dev bir adım attı. Bu 
sonuçlarla birlikte Konya Ereğlispor’da ateş hattında pota-
ya girmiş durumda. Ligin bitimine 6 hafta kala heyecanın 
tavan yaptığı Bölgesel Amatör Ligi’nde Konya Ereğlispor 
ve Sarayönü Belediyespor arasında 3 puan fark bulunuyor.   
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

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Konyaspor Basketbol, bugün Manisa Belediyespor’u 
ağırlayacak. Ligde istikrarsız oyununu sürdüren Dev Kartallar, Manisa Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

Ali Kılınçoğlu iller arası boks şampiyonası yapıldı
Türkiye Boks Federasyonu Kon-

ya İl Temsilciliği faaliyet takvimin-
de yer alan Ali Kılınçoğlu İller Arası 
Boks Turnuvası 10 - 13 Mart 2020 
tarihleri arasında yapıldı.  Karatay 
Spor ve Kongre Merkezimizde ya-
pılan trnuvaya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Abdurrahman Şahin, Tür-
kiye Boks Federasyonu Asbaşkanı 
Recep Çınar,  Ali Kılınçoğlu, Eski 
Milli Boksörler ve sporcuların yo-
ğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün-
de Boks Antrenörlüğü görevinde 
bulunan Ali Kılınçoğlu  sporculu-
ğunda ve milli takım antrenörlü-
ğünde Ülkemizi Olimpiyat Oyun-
larında bir çok kez temsil etti. 
Uluslararası birçok şampiyonada 
Ay Yıldızlı bayrağımızı göklere 
çektirdi. Kılınçoğlu anısına dü-
zenlenen Boks Turnuvasında Ali 
Kılınçoğlu nun Spor hayatı ve öz 
geçmişi okundu ardından eski 
milli boksörlerden Hasan Oğuz Ali 
Kılınçoğlu nu anlattı.

Türkiye Boks Federasyonu as 
başkanı Recep Çınar ve Konya 
Boks İl temsilciliği tarafından gü-
nün anısına Ali Kılınçoğlu’ya plaket 
ve teşekkür belgesi taktım edildi. 
Türkiye Boks Federasyonu Konya 
İl Temsilcisi Ziya Ak yaptığı açılış 
konuşmasında ‘’Geçmişine sahip 

çıkmayan geleceğine yön veremez 
düsturu ile Konya boksuna eme-
ği geçen hocalarımızı Günümüz 
sporcularına tanıtmak, hatırlatmak 
ve bir nebze de olsa vefa borcu 
adına yapacağımız müsabakaların 
ilki olan Ali Kılınçoğlu boks şam-
piyonası ile başlayıp devamında  

Ferzande Işık, Hamdi Yiğit, Nuri 
Eroğlu, Burhan ÇumralıgiL, Os-
man Vuruşkan, Hasan Oguz, Turan 
Çumralığil gibi  daha ismini saya-
madığım değerli hocalarımızın adı 
ile müsabakalar yapmaya devam 
edeceğiz dedi.

Ak Böylesine önemli organi-

zasyonların yapılmasında destek 
ve katkılarını esirgemeyen AIBA 
(Dünya Boks Birliği) yönetim kuru-
lu üyesi, EUBC (Avrupa Boks Kon-
federasyonu) As Başkanı, Türkiye 
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp 
Gözgeç’e Türkiye Boks Federasyo-
nu As Başkanı Recep Çınar’a Genç-

lik Spor İl müdürü Abdurrahman 
Şahin’e Spor faaliyetleri Şube mü-
dürü Ali Kanber’e müsabakalara 
destek ve katkılarını esirgemeyen 
Muhittin Uçan’a ve Mustafa Kele-
bek Konya Boks Ailesi olarak çok 
teşekkür ederiz diye konuştu.  
n SPOR SERVİSİ



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

SÜPER LİG 
2019-2020

PUAN DURUMU

Rakip Gençlerbirliği 
ateş hattından uzaklaşamadı

Seyircisiz maçlarda 
ev sahipleri güldü

Süper Lig ekiplerinden Genç-
lerbirliği, son 3 maçında sadece bir 
puan alabildi. Ligin son 3 haftasında 
2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan 
başkent ekibinin küme düşme hat-
tıyla arasındaki puan farkı 3’e düş-
tü. Galatasaray’a deplasmanda 3-0 
yenilen kırmızı-siyahlı ekip, daha 
sonra konuk ettiği Fraport TAV Antal-
yaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Ligin 26. haftasında deplasman-
da Yukatel Denizlispor’a 1-0 yenilen 
başkent temsilcisi, alt sıralardaki 
takımların kazanmasıyla sıkıntılı bir 
sürece girdi. 

Sakat futbolcuların çokluğu 
nedeniyle de sıkıntı yaşayan Genç-
lerbirliği, 11. sırada yer almasına 
karşın Çaykur Rizespor’un sadece üç 
puan üzerinde bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip 28, 15. sı-
radaki BtcTurk Yeni Malatyaspor 
ve 16. sıradaki Çaykur Rizespor ise 
25 puana sahip. Başkent ekibi, 23. 

hafta sonunda düşme hattıyla puan 
farkını 7’ye çıkarmıştı.

Üst üste alınan kötü sonuçla-
rın ardından bu farkı koruyamayan 
Gençlerbirliği, 27. hafta mücade-

lesinde 26 puanla 14. sırada yer 
alan İttifak Holding Konyaspor ile 
başkentte kritik bir maça çıkacak. 
Başkent temsilcisi, rakibini yenerek 
rahat bir nefes almak istiyor. n AA

Süper Lig’de 26. hafta, yapılan tek maçla tamam-
landı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ted-
birleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı. 
Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, 
konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yendi. Süper 
Lig’de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere 
kalan Trabzonspor, puanını 53’e çıkardı ve haftayı ave-
rajla lider bitirdi. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir 
ise ikinci sırada yer aldı. Derbi maçta Beşiktaş ile saha-
sında golsüz berabere kalan Galatasaray ise haftayı 50 
puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlarda 
alınan sonuçlar şöyle: Kasımpaşa-Göztepe: 2-0, MKE 
Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-1, Yukatel Deniz-
lispor-Gençlerbirliği: 1-0, Aytemiz Alanyaspor-Gazi-
antep FK: 1-0, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 
1-0, Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 
2-1, Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1, Galatasa-
ray-Beşiktaş: 0-0, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup 
Sivasspor: 1-0

Süper Lig’de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Mart Cuma: 20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kay-

serispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi: 14.00 Gaziantep FK-MKE Anka-

ragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni 

Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor 

(Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone 

Park)
22 Mart Pazar: 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding 

Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Ba-

şakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)  n AA

Gençler’de Konyaspor 
hazırlıkları sürüyor

Anadolu Kartalı 
hazırlıklara başladı

Gençlerbirliği tesisleri 
dezenfekte edildi

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 27. haftasında başkentte 
İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkla-
rına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan 
Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğ-
lu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 
saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle 
başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5’e 2 top kapma oyununun 
ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği-İtti-
fak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü 
Eryaman Stadı’nda oynanacak. n AA

Haftayı 1-0’lık Fenerbahçe galibiyeti ve 26 pu-
anla kapatan İttifak Holding Konyaspor, iki günlük 
izin sonrasında dün akşam saatlerinde Kayacık 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği 
maçı hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana 
tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalı-
şan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı. Kar 
yağışı altında yapılan antrenman koşu ve ısınma 
harekeleri ile başladı. Oyuncularımız 5’e 2, koşu 
çalışması ve açma-germe hareketleri ile haftanın 
ilk antrenmanını tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne ait Beştepe İlhan 
Cavcav Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem-
leri kapsamında dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol okulu ve alt-
yapı binası olan D blok, Hacettepe ile altyapı sporcuları-
nın yatılı olarak konakladığı C blok, Gençlerbirliği’nin hem 
idari hem de takım binalarının olduğu A ve B bloklarda, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştirildi.  n AA

UEFA’nın merakla beklenen kararları 
açıklandı. Dün UEFA’ya üye 55 ülkenin tem-
silcileri ile yapılan toplantının ardından açık-
lanan kararlara göre EURO 2020 1 yıl erte-
lendi. UEFA’ya bağlı organizasyonlar da bir 
süreliğine durduruldu. Toplantının ardından 
açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat 
Özdemir ise Türkiye liglerinin oynanmaya 
devam edeceğini söyledi.
ÖZDEMİR: OYNANMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş-
kanı Nihat Özdemir, Nisan ayının sonuna 
kadar Süper Lig’in seyircisiz oynanmaya 
devam edeceğini açıkladı. Süper Lig’de er-
teleme kararını şu an için düşünmediklerini 
belirten Nihat Özdemir, “Şu anda alınmış 
kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonu-
na kadar seyircisiz olarak maçlar devam 
edecek. Her dakika durum değişebilir. Çok 
aklı başında olan, çok iyi planlama yapan 
bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz 
var. Her şarttaki durumda, Türkiye’yi en az 
etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla 
sürekli mesaimiz var.” dedi. Sözlerini sür-
düren Nihat Özdemir, “Ukrayna oynama-
ya devam etmektedir ama onlar da karar 
alabilir. Biz Türkiye’yiz, çok sağlıklı karar 
alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Tür-
kiye’dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, 
sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yok-
tur.” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 ERTELENDİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 

2020), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nı nedeniyle bir yıl ertelendi. UEFA’dan ya-
pılan açıklamaya göre, 55 üye federasyon, 
Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve 
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği 
(FIFPro) yetkilileri, Avrupa genelinde hızla 
yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 
“küresel salgın” ilan edilen virüsün etkilerini 
görüşmek üzere video konferans yöntemiyle 
toplandı. 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 
düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nın, 11 Haziran-11 Temmuz 
2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. 
Bilet sahiplerinin, 2021’deki turnuvaya katıl-
mamaları halinde paralarının iade edileceği 
belirtildi. Hazırlık maçları da dahil gerek mil-
li takım gerek kulüp düzeyindeki tüm UEFA 
organizasyonları ve karşılaşmaları, ikinci 
bir açıklama yapılıncaya kadar durduruldu. 

Mart ayının sonunda oynanması gereken 
EURO 2020 play-off mücadeleleri ve ulusla-
rarası hazırlık maçları da durumun incelen-
mesi kaydıyla haziran ayının başına alındı. 
Bu sezonun fikstürünün nasıl yapılacağı ko-
nusunda çözüm aramak için ise Avrupa’daki 
lig ve kulüplerin temsilcilerinden bir çalışma 
grubu oluşturuldu.

TEPKİ YAĞDI
UEFA’nın Avrupa Şampiyonası’nı ertle-

mesi ve bağlı organizasyonları durdurması-
na rağmen TFF’nin ligleri oynatmaya devam 
edecek olması futbol severlerin tepkisini 
çekti. Nihat Özdemir’in açıklamasının ardın-
dan sosyal medyada tepkilerini dile getiren 
taraftarlar, Avrupa’da liglerin devam ettiği 
bir kaç ülkeden birinin Türkiye olduğunu vur-
gulayarak bir an önce liglere ara verilmesi 
gerektiğini ifade etti.
n AA/POR SERVİSİ

EURO 2020 iptal
Süper Lig’e devam
UEFA 55 üye federasyon temsilcisi ile telekonferans yöntemi ile olağanüstü toplandı. Toplantı 
sonunda EURO 2020 ertelenirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de durduruldu. TFF Başkanı 

Nihat Özdemir ise Süper Lig’in seyircisiz şekilde oynanmaya devam edeceğini açıkladı
R

PS

TFF’nin aksine UEFA sağlığı ön planda tutuyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 55 üye federasyon 

ile bugün yapılan telekonferansın ardından, “UEFA’nın bu 
süreci yönetmesi ve fedakarlık yapması önemliydi” dedi. 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok 
ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu 
gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. 
UEFA’nın bugün telekonferans vasıtasıyla 55 üye federas-
yon ile yaptığı toplantının ardından tüm organizasyonlarını 
durdurma kararı aldı ve EURO 2020’yi 1 yıl erteledi.Alınan 
kararların arından açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı 
Aleksander Ceferin, “Taraftarların, personelin ve oyuncu-
ların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu 
ruhla UEFA, yarışmaların bu sezonu güvenli bir şekilde 
tamamlayabilmeleri için bir dizi seçenek düzenledi. 

Avrupa futbolundaki meslektaşlarımın tepkisinden 
gurur duyuyorum. Gerçek bir işbirliği ruhu vardı, herkes en 
iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda 
olduklarını kabul etti” dedi.
“HAYATİ FONLARIN ETKİLENMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN 

GELENİ YAPACAĞIZ”
Ceferin, “Avrupa futbolunun yönetim organı olarak 

UEFA’nın bu süreci yönetmesi ve fedakarlık yapması 
önemliydi. EURO 2020, UEFA için büyük bir maliyete sa-
hiptir, ancak 55 ülkemizde kadın futbolu ve futbolun ge-
lişimi için hayati fonların etkilenmemesini sağlamak için 
elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“DAYANIŞMA VE BİRLİK GÖSTERDİK”
Bugünkü çalışmalar için tüm paydaşlara teşekkür 

eden Ceferin, “55 ulusal federasyon, başkanları ve genel 
sekreterleri ile yürütme komitesindeki meslektaşlarıma 
destek ve akıllıca kararları için gönülden teşekkür ederim. 
İnce detaylar önümüzdeki haftalarda ele alınacak, ancak 
temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu ileriye 
doğru atılmış önemli bir adım. Hepimiz sorumlu liderler 
olduğumuzu gösterdik. Dayanışma ve birlik gösterdik” 
ifadelerini kullandı.

YENİ TARİH 11 HAZİRAN - 11 TEMMUZ 2021
Ceferin, UEFA EURO 2020’nin 12 Haziran - 12 Tem-

muz 2020 tarihleri arasında Avrupa’da on iki şehirde 
gerçekleşmesinin planlandığını hatırlatarak, “Öne-
rilen yeni tarihler 11 Haziran - 11 Temmuz 2021’dir. 
UEFA mevcut bilet sahiplerine 2021 turnuvasında 
biletlerinin ve paketlerinin değerini tam olarak iade 
edilecektir. Önümüzdeki ay içinde, geri ödeme süre-
ci hakkında daha fazla bilgi iletilecektir” dedi.” n AA
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