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Öğrenci yurtları 
dezenfekte ediliyor

Yasakları çiğneyene
yasal işlem yapılacak

Sınav Koleji’nde 
İngilizce konuşuluyor

Üniversitelerin tatil edilmesinin 
ardından yurtlarda da temizlik 
ve dezenfekte çalışması başla-
tıldı. Öğrenciler geri gelmeden 
önce tüm yurtların dezenfekte 
edileceği öğrenildi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Koronavirüsün yayılmasını 
engellemek amacıyla alınan 
önlemler kapsamında toplu 
organizasyonların tamamı iptal 
edilmişti. Konya Valiliği’nden 
yapılan açıklamada yasakları 
çiğneyenlere yasal işlem yapı-
lacağı duyuruldu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mevlana Müzesi 
ziyarete kapatıldı!

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 
müzelerinden biri olan Mevlana 

Müzesi, yeni tip korona virüse (Ko-
vid-19) yönelik tedbirler kapsamın-

da Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın 
talimatı ile dün sabah saatlerinden 

itibaren geçici bir süre ziyarete 
kapatıldı. n HABER MERKEZİ

Vakit namazını
beklemeden kılın!

Konya Büyükşehir Belediyesi yeni 
tip koronavirüse yönelik tedbirler 
kapsamında kalabalık oluşmasını 
engellemek amacıyla cenazesi 

olanların istekleri dahilinde, cena-
zelerin vakit namazı beklenmeden 

defnedileceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Sınav Koleji, o günden buyana 
gösterdiği başarıyı geleneksel-
leştirmiş durumda. Özellikle 
uygulamalı eğitim ve yabancı 
dil eğitimi konusunda dikkat-
leri üzerinde toplayan Sınav 
Koleji’nde öğrenciler İngilizce 
konuşuyor.   n HABERİ SAYFA 2’DE

Saatler süren “Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı” sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zorunlu 
olmadıkça evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı. Erdoğan, “Bu süreçten el birliğiyle daha da güçlenerek çıkacağız” mesajı verdi 

Tedbir bizden 
takdir Allah’tan

GÜCÜMÜZ BİRLİK 
VE BERABERLİĞİMİZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenle-
nen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm 
Toplantısı’nın ardından basın toplantısı 
gerçekleştirdi. Koronavirüsün yayılmaya 
başladığı ilk andan itibaren Türkiye olarak 
hızlı önlemler aldıklarını belirten Erdoğan, 
böylece virüsün Türkiye’ye gelmesini ge-
ciktirdiklerini vurguladı. “Türkiye’nin en 
büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kar-
deşliğidir” diyen Erdoğan bu sürecin de 
güçlenerek atlatılacağını kaydetti.  

İNSANI YAŞAT Kİ 
DEVLET YAŞASIN

“Biz “Önce İnsan” diyen bir medeniyetin, 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir 
kültürün mensuplarıyız.” diyen Erdoğan, 
alınan tedbirlerin insanlarımızı korumaya 
yönelik olduğunu söyledi. Vatandaşlara 
seslenen Erdoğan, “Vakit; yapabileceği-
miz her şeyi evimizden yapma, dış dünya 
ile fiziki irtibatımızı asgariye indirme vak-
tidir.  Vakit; sevdiklerimiz başta olmak 
üzere, toplumun tamamı için kendimizden 
fedakârlık etme vaktidir” diye konuştu. 
n GENİŞ HABERİ SAYFA 13’TE

ALINAN TEDBİRLERDEN
BAZILARI ŞÖYLE

-Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, 
Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, 
Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkin-
lik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve 
KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs 
ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelendi.
- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygu-
lanmayacak. 
3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedel-
leri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve 
Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. 
- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV 
oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.  
- Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan 
kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay 
öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave fi-
nansman desteği sağlanacak.
- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilen-
dirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a 
çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüre-
ceğiz. 
- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin 
etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında te-
merrüde düşen firmaların kredi siciline “müc-
bir sebep” notu düşülmesi sağlanacak. 
- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin 
ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin 
süreleri 3 ay ertelendi.  
- Asgari ücret desteğini devam edecek. 
- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bun-
dan faydalanmak için gereken süreçleri kolay-
laştırılacak ve hızlandırılacak.  
- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yüksel-
tildi. 
- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı 
başında ödenecek. Yine emeklilerimizin maaş 
promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmele-
rine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına 
yatırılmasını sağlanacak. 
- 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartıldı. 
- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız 
için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerin-
den oluşan periyodik takip programı devreye 
alınıyor.

Şehir, sessizliğe büründü
İçişleri Bakanlığınca uygulanan ‘koronavirüs’ genelgesinin 
ardından Konya’da başta kafeler, kahvehaneler, eğlence 
ve oyun salonları, çay ocakları başta olmak üzere birçok 
esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bazı esnaflar ise iş 
yerlerine müşteri almazken, süreci en az zararla atlatmak 
için tele sipariş yolunu tercih etti. n HABERİ SAYFA 5’TE
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Eğitim sektörüne 2004 yılında dershanecilikte başlayan Sınav Koleji, o günden buyana gösterdiği başarıyı gelenekselleştirmiş durumda. 
Özellikle uygulamalı eğitim ve yabancı dil eğitimi konusunda dikkatleri üzerinde toplayan Sınav Koleji’nde öğrenciler İngilizce konuşuyor 

Sınav Koleji’nde 
İngilizce konuşuluyor

2004 yılında dershanecilikle 
başladıkları eğitim sektöründeki 
serüvenlerine 2014 yılında açtıkları 
Meram Özel Sınav Anadolu Lisesi 
ile okullaşmaya giden Sınav Koleji, 
bugün bünyesinde Selçuklu Özel 
Sınav Anadolu Lisesi ve anaokulu, 
ilkokul, ortaokulu bünyesinde ba-
rındıran Lalebahçe Kampüsü olmak 
üzere 3 ayrı binada eğitimini sürdü-
rüyor. Bu anlamda dershanecilikte 
ortaya koyduğu başarıyı gelenek 
haline getirerek bugün de devam 
ettiren Sınav Koleji, ülkesini seven, 
vatanını seven, değerlerine sahip 
çıkan, tüm dünyayı gözlemleyebilen 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. 
Bu doğrultuda eğitimde kendi me-
totlarını geliştirerek dikkatleri üze-
rinde toplayan Sınav Koleji, özellikle 
İngilizce eğitimde adından söz etti-
riyor. 

3 KURUMDA 1000’DEN 
FAZLA ÖĞRENCİ 

Sınav Koleji’yle ilgili bilgiler ve-
ren Sınav Koleji Yönetim Kurulu 
Başkanı Galip Ünal, Mustafa Özkök, 
Tevfik Kart ve Fatih Doğancı ile bir-
likte başladıkları dershanecilik serü-
veninin bugün okullaşma süreciyle 
birlikte devam ettiğini söyledi. Eği-
tim sektörüne katkı sunmak ama-
cıyla kaliteli bir eğitim anlayışını 
benimsediklerinin altını çizen Ünal, 
“Dershanecilik bittikten sonra 2014 
yılında Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi ile başlayan yolculuğumuz, 
daha sonra Selçuklu Özel Sınav 
Anadolu Lisesi olarak devam etti. 
2017 yılında da Lalebahçe’de açmış 
olduğumuz anaokulu, ilkokul ve 
ortaokuldan teşekkül olan Meram 
kampüsümüzle de devam ediyoruz. 
Şuanda toplam 3 kurumumuzda 
1000’in üzerinde öğrencimiz var. 
İlerleyen zamanlarda bu sayının 
daha da artacağını düşünüyoruz” 
dedi. 

THE OKUL ANLAYIŞI 
“Sınav Eğitim Kurumları üç te-

mel değer üzerine kurulmuştur” 
diyen Ünal, bu temel değerleri 
şöyle açıkladı, “Takip/Sorumluluk, 
Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/
Duygudaşlık’tan oluşan bu değer-
ler Sınav Okullarında kısaca “THE 
OKUL” olarak adlandırılır. Öğren-
cilere öncelikle bunlar benimsetilir. 
Bu değerler okul kültürünü oluştu-
rur ve kurumlar da aynı doğrultuda 
yönetilir. Sınav Okullarının birinci 
ilkesi, her öğrencisini büyük bir so-
rumluluk ve titizlik çerçevesinde 
TAKİP etmektir. Bunun içindir ki 
Sınav Okullarında tüm öğrencilerin 
akademik başarısıyla yakından ilgi-
lenilir. Gelişmelerden veliler de dü-
zenli olarak haberdar edilir. Öğrenci 
hakkında hiçbir şekilde “temeli zayıf 
ya da dinlemiyor, anlamıyor.” gibi 
bahaneler üretilerek sorumluluktan 
kaçılmaz.  Sınav Okullarında veliler, 
öğretmenler ve diğer çalışanlarla 
kurulan ilişkide daima dürüstlük 
ve Hakkaniyet ön plandadır. Öğret-
menler de öğrencilerle “hepsi özel-
dir” prensibi gereği “ayrıştırmadan, 
yarıştırmadan” bire bir ilgilenir. 
Verilen eğitim öğretim kalitesiyle 
en yüksek düzeyde memnuniyet 
sağlanır. EMPATİ Sınav Okullarının 
standartları ve eğitim sistemi, öğ-
rencilerin en uygun atmosferde eği-
tim alacakları şekilde oluşturulmuş-
tur. Amaç, onların strese girmeden, 
severek, isteyerek öğrenmeleridir. 

Öğrencilerin akademik başarısının 
yanında ruhsal ve kişisel gelişimleri 
de dikkate alınır. Çünkü, “bugünün 
mutlu ve başarılı çocukları, yarının 
üretken ve saygın bireyleri” olacak-
tır.”

ÖZ DEĞERLERE BAĞLI NESİLLER 
YETİŞTİRİYORLAR 

Sınav Koleji olarak öğrencilerin 
geleceğe hazırlanması noktasında 
özel hedeflerinin olduğuna dikkat 
çeken Ünal, “Öncelikle ülkesini se-
ven, vatanını seven, değerlerine 
sahip çıkan, tüm dünyayı gözlem-
leyebilen öğrenciler yetiştirmeyi ar-
zuluyoruz. Bu anlamda, Sınav Koleji 
olarak amacımız, yeniliğe açık, aka-
demik eğitimin yanında, etkin ya-
bancı dil öğretiminin yapıldığı, sos-
yal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 
zenginleştirilmiş, hem öz değerleri-
mize bağlı hem de evrensel normla-
rı benimseyen, ufku geniş, özgüveni 
yüksek, dünya vatandaşı, seçkin bi-
reyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
amaç doğrultusunda çalışan Sınav 
Koleji’ne çocuklarımız her gün se-
verek, isteyerek, keyifle geliyorlar, 
Derslerini yaparak, yaşayarak ve 
zevkle öğreniyorlar. Bugünün mut-
lu ve başarılı çocuklarının yarının 
üretken ve saygın bireyler olacağına 
inancımız tamdır” dedi. 

UGYULAMALI EĞİTİME 
ÖNEM VERİYORUZ 

“Okullarımızda özellikle uygu-
lamalı eğitime çok önem veriyoruz” 
diyen Ünal, bu kapsamda özel uy-
gulama sınıflarının bulunduğunun 
bilgisini verdi. Bu sınıflarla ve eğitim 
modeliyle ilgili detaylı bilgiler veren 
Ünal, şunları kaydetti, “Gerek labo-
ratuvarlarımız, gerek müzik odaları-
mız gerekse resim odalarımızla her 
gün öğrencilerimizin buralardan 
istifade etmesi için gayret gösteriyo-
ruz. Bunun yanında çocuklarımızın 
dersleri dışında, sosyal ve sportif 
faaliyetlerde bulunması en büyük 
amaçlarımızdan biri. Bu anlamda 
kurmuş olduğumuz lise basketbol 
takımımız Türkiye genelinde 5 bin 
takımın katıldığı bir turnuvada fi-
nale kalarak bizleri gururlandırdılar. 
Yine ortaokul takımlarımız kurulalı 
2 yıl olmasına rağmen her 2 yılda da 
final oynama noktasına kadar gel-
mişlerdir, Konya’da final oynamış-
lardır. Eğitimde sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler bizler için olmazsa 
olmazdır.”
GENİŞ BİR ÖĞRETMEN HAVUZU VAR

Dershanecilik zamanında 4 şu-
belerinin olduğunu hatırlatan Ünal, 
bu durumun kendilerine öğret-
men açısından büyük bir avantaj 
sağladığını söyledi. Bu anlamda, 
okullaşma döneminin ardından da 
tecrübeli, birikimli öğretmenlerinin 
kendileriyle devam ettiğini dile ge-
tiren Ünal, “Okullaşmadan sonra da 
çalışmalara devam ederken en yet-
kin öğretmenlerle çalışmaya özen 
gösterdik. Şuanda da öğretmen 
kadromuzdan son drece memnu-
nuz. Bursluluk sınavları her yıl okul-
larımızda yapılıyor. Öğrencilerimiz 
orada aldığı başarılarla burs almaya 
hak kazanıyorlar. Bu durum gelecek 
yıllarda da devam edecek” şeklinde 
konuştu. 

KONYA, KALİTELİ 
EĞİTİMİN FARKINDA 

“Çocuklarımız bizim değerleri-
miz” diyen Ünal, bu anlamda eği-
timin önemine dikkat çekti. Sınav 

Koleji olarak kaliteli bir eğitim ver-
diklerini dile getiren Ünal, “Çocuk-
larımıza verilen eğitim geriye dönü-
şü olmayan bir süreçtir. Dolayısı ile 
bu eğitim doğru olması gerekiyor. 
Biz Sınav Eğitim Kurumları olarak 
doğru bir eğitim verdiğimizi düşü-
nüyoruz. Özellikle anaokulu, ilkokul 
ve ortaokul seviyesinde verdiğimiz 
İngilizce eğitimi Konya’da ciddi ses 
getirmiştir. Kamuoyu da bunun 
farkında ve kayıtlarımıza yansımış 
durumda. Kayıtlarımızı neredeyse 
kapatma noktasına geldik. Konyalı 
da verilen kaliteli eğitimin farkında. 
Onun için çok gururluyuz ve mutlu-
yuz” diye konuştu. 

YABANCI DİL BAŞARISI 
Ünal, Sınav Koleji olarak yabancı 

dilde başarılı bir eğitim verdiklerini 
hatırlattı. Bu anlamda farklı bir eği-
tim metotlarının olduğunu bildiren 
Ünal, konuyla ilgili şunları söyledi, 
“Anaokulundan 4.sınıfa kadar biri 
anadil, diğeri İngilizce olmak üzere 
iki sınıf öğretmeni görev yapar. Bu 
öğrencilerimiz için 2 kat bilgi ve 2 
kat ilgi anlamına gelir. 

Anaokulu ve İlkokul 1,2 ve 3. 
Sınıflarımızda oyun temelli bir yak-
laşım üzerinde yapılandırılmış bir 
eğitim programımız bulunmakta-
dır. Yapılan araştırmalara göre tam 
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 
bir konunun en az 400 kez tekrar 
edilmesi gerekirken, oyun ile ve ya-
şayarak gerçekleşecek olan öğren-
menin 10 ila 20 tekrar ile sağlandığı 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana-
dil ve İngilizce eğitimimizde, sarmal 
ve tekrara dayanan öğretim şeklini 
benimseyerek ve öğrenilen bilgi-
lerin kalıcı hafızaya yer etmesi için 
kullandığımız metotlar ile, her anı 
eğitim için bir fırsat olarak değer-
lendiriyoruz. Kalıcı öğrenimi ger-
çekleştirecek anahtarın bu düzenli 
tekrarlarla ve uygulayarak, yaşaya-
rak öğrenmek olduğuna inanıyoruz. 
4. sınıfta ise PBL yani Proje Tabanlı 
Eğitim sistemi yürütmekteyiz. Bu 
programla birlikte öğrencilerimiz 

hem ortaokula hazırlanmakta hem 
de öğrencilerimizi 21. yüzyıl bece-
rilerini etkin bir şekilde kullanabilen 
bireyler olarak yetişmektedirler.”

21. YÜZYIL BECERİLERİ 
21. yüzyıl becerileriyle ilgili 

neyi ifade ettikleriyle ilgili detaylı 
bilgiler veren Ünal, “Proje Taban-
lı Eğitim (Project Based Learning) 
programında öğrencilerimiz sunum 
yapma yöntemlerini kullanmak-
ta, takım çalışmasını öğrenmekte, 
analitik düşünme becerisini kazan-
makla birlikte aynı zamanda müla-
kat becerilerini geliştirmekte, sorun 
çözme tekniklerini öğrenmekte ve 
teknolojiyi verimli bir şekilde kul-
lanabilmektedir. Bu şekilde öğren-
cilerimiz yaptıkları sunumlarla ve 
çalışmalarla toplum önünde kendi-
ni ifade edebilmekte büyük gelişim 
göstermektedirler. 4.sınıflarımızda 
sınıfta bulunan tech-corner (tekno-
loji köşesi) ile öğrencilerimiz proje-
lerini hazırlarken araştırmalarını da 
anlık olarak yapabilmekte ve çeşitli 
tartışma ve münazara ortamlarına 
hazırlık yapabilmektedirler. Kısaca 
bu eğitim programımızla öğrenci-
lerimiz ileride kariyer yaşamlarında 
kendilerine gerçekten yararlı olacak 
birçok beceriyi ve kazanımları eği-
tim sistemimizle birlikte, çok erken 
yaşta yavaş yavaş edinmekte ve ha-
yata geçirmektedirler” dedi. 

BU OKULDA İNGİLİZCE 
KONUŞULUYOR

Sınav Koleji’nin tamamen öz-
gün “Side to Side” programı ile 
“Türkiye’de İngilizce öğretilemi-
yor” yargısını yıktıklarını vurgula-
yan Ünal, şunları söyledi, “Anadili 
Türkçe olan öğrencilerimiz, anadil-
de öğrenimlerine devam ederken, 
İngilizceyi de tıpkı anadillerini öğre-
nir gibi öğrenmektedirler. Anaoku-
lu ve İlkokullarımızda Side to Side 
programı, vazgeçilmez derecede 
önemlidir çünkü dil öğrenimini en 
etkin bir şekilde, 0-10 yaş aralığında 
gerçekleşmektedir. Tıpkı anadilimi-
zi öğrenmemiz gibi. Anaokulu ile 1, 
2, 3, ve 4. sınıflarımızda biri Anadil, 
diğeri İngilizce olmak üzere iki sınıf 
öğretmeni görev yapar. Öğrenci-
lerimiz her sınıfta iki öğretmenin 
yakın ilgi ve desteğiyle aynı içerik-
le ve farklı iki öğretmenle başarılı 
bir geleceğe özgüvenle hazırlanır-
lar.  Konya Sınav Koleji’nde “Side 
to Side” programı ile Anaokulu 5 
yaştan itibaren ilkokul 1, 2, 3, ve 4. 
sınıfa kadar haftalık ders program-
larında yoğun olarak İngilizceye yer 
verilir. Bunun bir kısmı sadece İngi-

lizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce 
ile entegre edilmiş branş dersleridir. 
Bunun dışında öğrenciler teneffüs-
lerde, yemeklerde hatta bahçede 
oyun oynarken, ilgili öğretmenleriy-
le hep İngilizce iletişim kurar ve gün 
boyu adeta İngilizceyi yaşarlar.  3.sı-
nıfa kadar, öğrencilerimiz İngilizce 
ve Anadil öğretmenleriyle bir ara-
da eğitim görmektedir. Sonrasında 
bu öğretmenlerimiz 4. sınıfa geçen 
çocuklarını, branş ve bilişsel eğitim 
programı uygulayan İngilizce sınıf 
öğretmenlerine devretmekte ve 
yeni gelen 1. 2. 3. sınıf öğrencilerini 
okutmak üzere başa dönmektedir-
ler. Dolayısıyla Sınav Koleji Anaoku-
lu ve İlkokulları, İngilizceyi gerçek 
hayatla entegre bir şekilde öğret-
mektedir. Bu sayede öğrencilerimiz, 
İngilizcede de yüksek seviyede ileti-
şim kurabilir hale gelirler. Her sene 
özgün eğitimimize duyduğumuz 
yüksek güven ve Avrupa Ortak Dil 
Çerçeve Programına (CEFR) uygun 
İngilizce programımız ile öğrenci-
lerimiz, A1 başlangıç seviyesinde 
konuşma ve dinleme becerileri üze-
rinden 2. sınıfta Starters ile başlayıp 
8.sınıfta PET sınavı ile bitirerek 4 
temel dil becerisini uluslararası öl-
çekte test eden Cambridge Assess-
ment English sınavlarına katılırlar. 
Öğrencilerimizin, bu yaş aralıkla-
rında girdikleri sınavlarda yaşıtları-
na göre üstün başarılar elde ediyor 
olması, Side to Side programımızla 
onlara kazandırdığımız yüksek dil 
seviyesinin kanıtıdır. Geçtiğimiz dö-
nem okulumuzda uzman ekiplerce 
uygulanan, Cambridge sınavından 
sonra  bize Cambridge Sınav Mer-
kezinden gönderilen sonuçlara göre 
Young Learners grubunda, özellikle 
konuşma alanında öğrencilerimiz 
Türkiye ortalamasının üstünde bir 
ortalamayla başarı sağladılar.  Bu 
çok gurur verici .

 Öğrencilerimiz, farklı sınıf sevi-
yelerinde İnteraktif İngilizce günle-
riyle de sene boyunca her ay farklı 
etkinliklere imza atarlar. Öğrendik-
lerimizin uzun hafızaya geçebilme-
si ve öğrencilerin motivasyonunun 
yüksek tutulması amacıyla, her ay 
birbirinden farklı birçok İngilizce 
etkinliği uygulanmaktadır. Aynı za-
manda sene sonu İngilizce gösteri-
lerimiz ve yıl sonunda velilerimizi 
okula davet ederek öğrencilerimizin 
anne babalarına sunum yapmasıyla 
oluşturduğumuz Canlı Karne uygu-
lamamız ile velilerimiz öğrencileri-
mizin öğrendikleri dildeki gelişimini 
görmekte, öğrencilerimiz de her za-

man aktif olarak, hem öğrenip hem 
eğlenmektedirler. Ortaokulda da İn-
gilizce programımız hız kesmeden 
devam etmekle birlikte, ortaokula 
gelindiğinde İngilizce eğitiminin 
yanında akademik eğitim daha ön 
plana çıkmakta ve deneme sınav-
ları artırılarak verimli bir çalışma 
yürütülmektedir. Ortaokulda İngi-
lizce programımız, öğrencilerimizin 
düşüncelerini gerek sözlü gerekse 
yazılı olarak belli bir düzeyde akıcı 
bir şekilde ifade etmelerine olanak 
sağlayacak şekilde oluşturulmuş, ilk 
kademede olduğu gibi dil edinimle-
ri hikayeler ve dijital platformlarla 
zengileştirilmiştir. 8. sınıflarımızda 
İngilizce eğitimi ihmal edilmeden, 
Liselere Giriş sınavlarına hazırlık 
programı yürütülmekte, takviye 
çalışmalar, cumartesi eğitim prog-
ramları, deneme sınavları ve ayrı-
ca yılda bir ara tatilde düzenlenen 
kamp programı ile öğrencilerin ihti-
yaç duydukları alanlarda kendilerini 
yetiştirip geliştirmeleri için özel ola-
rak planlanarak yürütülmektedir.”

YAYINLAR VE ÖDEVLER 
Sınav Kolejleri’nde, anadil ve 

İngilizce için anasınıfından itiba-
ren tamamen özgün yayınlarının 
bulunduğunu da vurgulayan Ünal, 
“Bunların yanı sıra teknoloji ile iç 
içe olduğumuz bu çağda, öğrenci-
lerimizin ilgi odaklarını göz önünde 
bulundurarak eğitim programımızla 
paralel bir şekilde hazırlanan hafta-
lık İngilizce ödev dergimizle birlikte 
her öğrencimizin kişisel hesaplarıyla 
katıldıkları tamamen özgün Outside 
online portalında, öğrencilerimiz 
öğrendikleri konuları interaktif bir 
şekilde tekrar ederek öğrendikle-
ri yabancı dildeki 4 temel beceriyi 
evde de eğlenerek pekiştirmekte-
dirler. Her hafta günlük, 8 dakikayı 
geçmeyen ödevlerimiz var ve bu 
ödevlerimizle İngilizcenin doğru 
cümle dizilimiyle öğrenimini, kelime 
dağarcığı artımını, doğru telaffuz 
kullanımını ve çocukların dinleme 
becerilerinin gelişimini sağlıyoruz. 
İngilizce haricinde, okullarımızda 
TÖDEV dergimiz bulunmaktadır. 
TÖDEV; Türkçe, Matematik, Hayat 
Bilgisi/Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimle-
ri derslerinde tüm haftayı kapsayan 
ödev kitapçığımızdır. Sene boyun-
ca, belli aralıklar dışında her Cuma 
hafta sonu ödevi olarak öğrencile-
rimize dağıtılarak, öğrencilerimizin 
kazanımlarını test eder ve tekrar 
edilmesi gereken kazanımları belir-
leyerek pekiştirilmesine olanak sağ-
lar.   Haftalık ders programlarında 
ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev 
kontrolü için ayrılmakta, ödevlerini 
yapmayan öğrencilerin ödevleri ta-
mamlatılmaktadır” diye konuştu. 

SINAV KOLEJİ NEDEN TERCİH 
EDİLMELİ 

Sınav Koleji’nin neden tercih 
edileceğiyle ilgili kısa bir değerlen-
dirmede bulunan Ünal, “Tamamen 
Sınav Okullarına özgün Side to Side 
eğitim programı ile İngilizce öğreti-
mini garantileyen, sayısız akademik 
ve sosyal başarıya imza atmış, öğ-
rencilerinin kendilerini keşfetme-
lerine olanak sağlayan, teknolojiyi, 
öğrencilerine, yaratmak ve tasarla-
mak için kullandıkları bir gereç ola-
rak sunan ve 21. yüzyıl becerilerine 
sahip çağdaş bireyler yetiştiren kök-
lü ve kurumsal bir okuluz” ifadele-
rini kullandı. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Galip Ünal
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Konyalı bakanlar süreç yönet-
mekte mahir olduğunu gösterdiler.

Önce Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya 
depreminde Türkiye’nin olurunu 
aldı.

Allah bir daha yaşatmasın ama 
doğal afetlerde devletin orada oldu-
ğunu Bakan Kurum hissettirdi.

Sosyal medyada binlerce yorum 
okudum o dönemde…

Konyalı hemşehrimiz Bakan Ku-
rum, taraflı tarafsız herkesin güveni-
ni kazandı.

İşte bazıları:
“Sayin bakanım ilk günden 

bizleri yanliz bırakmadınız,dev-
letin gücünü de merhametini de 
fazlasıyla hissetdirdiginiz icin cok 
cok TEŞEKKÜR ederiz.

Elaziglilar sizi unutmayacak.”
“Başarılı gördüğüm Devlet 

Adamlığı Budur Allah yardımcın 
olsun”

Daha yüzlerce, binlerce bu şekil-
de paylaşım ve yorumlara rastlaya-
bilirsiniz.

Benim gözlemlerim de var elbet-
te…

Takip edebildiğim kadarıyla Ba-
kan Kurum, Elazığ ve Malatya dep-
reminden hemen sonra afet bölge-
sinde oldu. 

Neredeyse günlerce evini unut-
tu…

Ankara’ya dönmedi…
Çoğu yerde yanında korumalar 

olmadan vatandaşla birlikte çalış-
malara yardım etti.

Yük taşıdı…
Sorumluluk üstlendi..
Tam da sosyal medya kullanıcı-

larının dediği gibi: Devlet adamlığı 
budur…

Allah yardımcınız 
olsun…

Sonra…
Bütün dünyayı etkisi 

altına alan koronavirüs 
ortaya çıkınca yine bir 
Konyalı Bakan kendini 
gösterdi ve uykusuz ge-
celer başladı onun için.

Önceki gece virüs 
tehdidine dair son ge-
lişmeleri açıklarken yine 
gönüllere dokundu Konyalı Bakan 
Fahrettin Koca…

Korona virüsüyle ilgili bilgi-
lendirme yapan Bakan Fahrettin 
Koca, bu acı haberi duygusal bir 
üslupla “İlk kez bir hastamı kay-
bettim” sözleriyle duyurdu. 

Tam metni de pay-
laşayım isterseniz…

“Bu cümleyi bu 
toplumun Sağlık Ba-
kanı olmak yanında bir 
hekim olarak da kuru-
yorum: Koronavirüsle 
mücadelemizde bu-
gün ilk kez bir hastamı 
kaybettim. Kendisi 89 
yaşındaydı. Virüsü, Çin 
temaslı bir çalışanın-

dan aldı. İLK KAYBIMIZ OLAN beye-
fendiye Allah’tan rahmet diliyorum.”

Türkiye’nin salgın ile başarılı 
mücadelesinde öncü rol üstlenen 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke 
genelinde büyük fedakârlık göstere-
rek zor şartlar altında görev yapan 

tüm tıp camiası gibi sürecin kah-
ramanlaşan ismi olarak ön plana 
çıktı.

Tabi vatandaş da bunu takdir 
etti, ediyor.

Neler yazmışlar?
“Allah Sendeki Merhametin 

Zerresini Kılıçdaroğlu ve zihni-
yeyine Nasip Etse bu Ülke Dünya 
Lideri olur. Ama Nasip işte...”

“Bu günler gelir geçer ama bu 
millet senin o kan çanağı olmuş 
gözlerini ve titreyen sesini unut-
maz koca reis iyi ki varsın”

“Hastamı kaybettim” cümlesi-
nin içinde kocaman bir devlet var”

Hatta “Sayın Bakanım gidin 
biraz dinlenin” yazanlara da çok 
rastladım.

Taraflı tarafsız herkesin takdirini 
kazanmış bir isim Fahrettin Koca.

Süreci gerçekten çok iyi yönet-

ti…
Ne de olsa Konyalı…
Anlaşıldı ki; Konya adam yetiş-

tirir.
***
Zor bir süreç yaşıyoruz
Bir de zor bir süreçten geçtiği-

mizi hatırlatmama lazım…
Sadece Türkiye değil dünyayı 

etkileyen bir süreç…
Biz Müslümanlar için kolay imti-

han olmayacak.
Bu dönemde yapacağımız en 

büyük iyilik, bireysel anlamda hijye-
ne dikkat edecek ve bakanlığımızın 
açıkladığı kurallara harfiyyen uya-
cağız.

Ha bir de…
Devletimizin güçlü olduğunu 

ve ülke olarak el ele verip bu zorlu 
süreci birlikte atlatacağımızı da ha-
tırlatalım…

KONYA ADAM YETİŞTİRİR

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında düğün ve nişan gibi toplu organizasyonların da 
iptal edildiğini hatırlatan Konya Valiliği, yasakları çiğneyenlere yasal işlem yapılacağını duyurdu

Konya Valiliği’nden 
önemli uyarı!

Tüm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de görülen koronavirüsün 
yayılmasına karşı Konya genelinde 
devletin aldığı tüm tedbirlere uyum 
sağlanıyor. Ancak Konya’da özellikle 
taşrada düğün ve nişan gibi toplu ve 
yemekli organizasyonların yapılması 
konusunda ısrarcı olunabiliyor. 

Konuyla ilgili Konya Valiliği’n-
den yapılan yazılı açıklamada, “Bu 
tedbirler çerçevesinde İçişleri Ba-
kanlığımızın kararı ile; tiyatro, sine-
ma, gösteri merkezi, konser salonu, 
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli 
lokanta/kafe, gazino, birahane, ta-
verna, kahvehane, kıraathane, ka-
feterya, kır bahçesi, nargile salonu, 
nargile kafe, internet salonu, inter-
net kafe, her türlü oyun salonları,  
her türlü kapalı çocuk oyun alanları 
(AVM ve lokanta içindekiler dahil), 
çay bahçesi, dernek lokalleri, luna-
park, yüzme havuzu, hamam, sa-
una, kaplıca, masaj salonu, SPA ve 
spor merkezlerinin faaliyetleri geçici 
bir süreliğine kapatılmış, ülke gene-
linde önleyici tedbirler artırılmıştır. 
Yapılan tüm uyarılara ve duyurulara 
rağmen; taşradaki ilçelerimize bağ-
lı bazı mahallelerimiz başta olmak 
üzere şehrimiz genelinde düğün, ni-
şan gibi yemekli ve toplu organizas-

yonlar için bazı vatandaşlarımızın 
ısrarlarını sürdürdükleri yönünde 
haberler alınmaktadır.  Virüsün ya-
yılmasına karşı Devletimizin dün-
yaya örnek olan titiz çalışmaları ve 
aldığı kararlar halkımızın sağlığı-
nı korumak adına yapılmaktadır. 
Düğünlerimizi ve yemekli toplu 
organizasyonlarımızı virüsün yayıl-
masına fırsat vermemek için iptal 

ederek Devletimizin müsaade ede-
ceği zamanlarda yapmak önemli bir 
vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir 
zorunluluktur” denildi.
KURALLARA UYMAYANLARA YASAL 

İŞLEM YAPILACAK
Koronavirüsün yayılmasını en-

gellemek adına alınan bu kararlara 
uymayanlar hakkında yasal işlem 
yapılacağı ve bu konuda asla taviz 

verilmeyeceği bildirilen açıklamada, 
“Halkımızın, olayın ehemmiyetine 
vakıf olarak hepimizin sağlığını il-
gilendiren bu kararlara saygı içinde 
uyması ve bu süreç atlatılıncaya ka-
dar resmi makamların açıklamaları 
doğrultusunda tedbirlerini alarak 
uygulaması kritik derecede önem 
taşımaktadır” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
zabıta ekipleri; Selçuklu, Meram ve 
Karatay zabıta ekipleri ile birlikte 
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koro-
navirüs tedbirleri kapsamında geçici 
olarak kapatılan eğlence mekanla-
rında denetimler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi ekipleri, koronavirüs 
salgınının yayılmasını engellemek 
amacıyla kapatılan eğlence mekan-
larını denetledi. İçişleri Bakanlığı’nın 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
vatandaşların korunması ve salgı-
nın yayılmasını önlemesi amacıyla 
eğlence mekanlarının geçici olarak 
kapatılmasına yönelik verdiği kara-
rın ardından; Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi ekipleri ile Selçuklu, 
Meram ve Karatay zabıta ekipleri, 

şehir merkezindeki eğlence mekan-
larında denetimler gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Zabıta ayrıca Ticaret İl 
Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koro-

navirüs nedeniyle gıda, kolonya ve 
dezenfektan gibi ürünlerin fiyatla-
rındaki denetimlerini de sürdürüyor. 
Ekipler, yapılan denetimlerde ürün-

lerdeki fiyat etiketleri, son kullanma 
tarihleri ve fiyatlardaki değişikleri 
kontrol ediyor.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Selçuklu Belediyesi’nden 
E-Belediye çağrısı!

Karaca, Türkiye Sağlık 
Hizmetleri Meclis Başkanı oldu

Selçuklu Belediyesi, Korona-
virüs mücadelesi kapsamında va-
tandaşların belediye binasındaki 
işlemlerini e-belediye üzerinden 
yapmaları çağrısında bulundu. 
Selçuklu Belediyesi koronavirüs 
önlemleri kapsamında vatandaş-
ların e-belediye hizmetlerini kul-
lanmaları, talep ve şikayetleri ise 
444 99 19 numaralı telefon hat-
tına yapmaları yönünde çağrıda 
bulundu. Selçuklu’da ikamet eden 
vatandaşlar belediye binasına gel-
meden evlerinde bilgisayar ya da 
mobilden www.selcuklu.bel.tr 
adresine girerek e-doğrudan te-
min, e-çap, e-eksper, EPKAS gibi 
işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 
E-beyanname için ilgili müdür-
lüklere verilecek tapu fotokopisi, 
dilekçe ve kimlik fotokopisi bel-
geleri de belediye@selcuklu.bel.
tr e-posta adresine gönderilerek 
işlemler yine online yapılabiliyor. 
Belediyeye yapılacak Emlak, Çevre 
Temizlik ve İlan Reklam vergileri 
ödemeleri e-belediye üzerinden 
hızlı ödeme olarak gerçekleştirile-

bilecek. Talepler ve şikayetler ise 
Belediyeye ait 444 99 19 numaralı 
telefon hattından alınabiliyor.
‘VATANDAŞLARIMIZIN İŞLEMLERİNİ 

KOLAYLAŞTIRIYORUZ’
Virüs ile mücadele kapsamın-

da vatandaşlara zaruri olmadık-
ça dışarı çıkmamaları noktasında 
uyarılarda bulunan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Sağlık Bakanlığımızın koronavi-
rüs için aldığı önlemler kapsamın-
da biz de belediye olarak çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız 
dezenfekte çalışmalarının yanı 
sıra vatandaşlarımızın belediyede-
ki işlemlerini de kolaylaştırmaya 
çalışıyoruz. Bu kapsamda vatan-
daşlarımız belediyedeki işlemle-
rini belediye binasına gelmeden 
e-belediye portalı ile yapabilirler. 
Bu işlemleri belediye binasına 
gelmeden evinden halleden hem-
şehrilerimiz virüsten de korunmuş 
olacak. Biz belediye olarak virüsle 
savaş kapsamında elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Meclisi Başkanlığına Medova Hastane-
si Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca 
oy birliğiyle seçildi. TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Öztürk Oran başkanlığında 
meclis başkanlık divanını seçmek ve 
sektörün güncel konularını istişare et-
mek üzere Ankara Birlik Merkezinde 
bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öz-
türk Oran yaptığı açılış konuşmasın-
da, meclislerin TOBB kanununun 57. 
Maddesi uyarınca kurulduğunu ve 
kamu-özel sektör-sektörel sivil top-
lum kuruluşlarını yasal zeminde bir 
araya getiren bir platform olduğunu 
dile getirdi. Öztürk Oran, meclislerin 
amacının sektörel bazda karşılaşılan 
sorunlara çözüm üretmek, bu çözüm 
önerilerinin hayata geçirilmesi için uğ-
raşmak ve nihai aşamada sektörlerin 
gelişimine katkı sağlamak olduğunu 

vurguladı. Sektörün gelişmesine ışık 
tutacak konuların meclis tarafından 
belirlendiğine dikkat çeken Oran, bu 
minvalde Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Meclisi’nin yaptığı çalışmaları ve faali-
yetleri aktardı ve bir önceki dönemde 
meclis adına önemli çalışmalar yürü-
ten başkanlık divanına emekleri ve ça-
lışmaları için teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından gerçekleş-
tirilen Meclis Başkanlık Divanı seçimi 
sonucunda, Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Meclis Başkanlığına Medova Hastanesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy 
birliğiyle, başkan yardımcılığına Özel 
Hastaneler Platformu Dernek Başkanı 
Mehmet Altuğ oy çokluğu ile seçildi.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi 
Başkanlık Divanı seçiminin ardından 
Meclis Üyeleri koronavirüs nedeniyle 
sektörün içinde bulunduğu durumu 
değerlendirdi.
n İHA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Suudi Arabistan’da kalan Konyalı umrecilerle ilgili açıklama
Konya’da faaliyet gösteren 

Nuri Doğan Turizm Seyahat 
Acentası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Doğan, Suudi Arabistan’a 
umreye giden iki vatandaşın 
yüksek ateş sebebiyle müşahede 
altına alınmasının ardından Suu-
di makamlarınca tüm vatandaş-
larında koronavirüs (COVİD-19) 
şüphesiyle 14 gün boyunca ka-
rantinaya alındıklarının kendileri-
ne bildirildiğini söyledi.

Nuri Doğan Turizm Seyahat 
Acentası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Doğan yaptığı yazılı açık-
lamada, “Acentamız aracılığıyla 
umre seyahatine giden vatandaş-
larımızın Suudi Arabistan’dan er-
ken dönüşleri için gerekli işlemler 
tamamlanmış ve 15 Mart günü 
yolcularımızın Türkiye’ye intikali 
için havaalanına transferleri sağ-
lanmıştır. Uçağa alınma işlemi 

başladığında, yüksek ateş sebe-
biyle iki yolcumuz sağlık ekiple-
rince müşahede altına alınmıştır. 

Misafirlerimizin Covid-19 şüphe-
siyle hastaneye sevk edilmeleri-
nin ardından aynı uçakta seyahat 

etmek üzere hazır bulunan her-
kes, görevlilerimiz nezaretinde 
Suudi makamlarınca yeniden 

Mekke’ye döndürülerek kaldıkları 
otelde karantinaya alınmıştır. Va-
tandaşların 14 gün boyunca ka-

rantinada tutulacakları tarafımıza 
bildirilmiştir. Yemek ve temizlikle 
ilgili hiçbir olumsuzluk bulun-
mamaktadır. Yolcularımızla ka-
rantina şartlarının verdiği ölçüde 
en iyi şekilde ilgilenmeye devam 
edilecektir. 

Yolcularımızın karantinaya 
alınma kararı tamamen Suudi 
Arabistan Sağlık Bakanlığı yet-
kililerince alınmıştır. Acenta-
mız veya Türk makamlarının bu 
konuda bir dahli yoktur. Süreç 
tamamen Suudi makamlarının 
kontrolünde yürümektedir.

Karantina süreci bittiğinde, 
tüm yolcularımız yurda döndü-
rülecektir. Gerek acentamız ve 
TÜRSAB gerekse Diyanet İşleri 
Başkanlığımız ve Cidde Başkon-
solosluğumuz süreci yakından 
takip etmektedir” dedi.
n İHA

Dünya genelinde etkisini artıra-
rak devam eden koronavirüs, Türki-
ye’de de ölüme neden oldu. Önceki 
gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
koronavirüsüne bağlı olarak 1 kişi-
nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Vaka sayısındaki artışla birlikte 
Türkiye genelinde olduğu gibi Kon-
ya’da da önlemler en üst seviyeye çı-
karıldı. Üniversitelerin 3 hafta sürey-
le tatil edilmesinin ardından boşalan 
öğrenci yurtlarında temizlik ve de-
zenfekte çalışması başlatıldı. Öğren-
cilerin büyük bir bölümü memleket-
lerine dönerken, Selçuk Üniversitesi 
Kampüsü içinde bulunan Alaeddin 
Öğrenci Yurdu’nda kalan az sayıda 
öğrenci de dün başka bir yurda sevk 
edildi. Nöbetçi yurt uygulamasına 

geçildiği öğrenilirken, farklı yurtlar-
da kalan az sayıda öğrenci de San-
cak Mahallesi’nde bulunan Ali Ulvi 
Kurucu Öğrenci Yurdu’nda biraraya 
getirildi. Öğrenciler Ali Ulvi Kurucu 
Öğrenci Yurdu’na taşınmadan önce, 
yurtta temizlik ve dezenfekte çalış-
ması yapıldığı, öğrencilerin buradaki 
odalara yerleştirilmesinin ardından 
da yine temizlik ve dezenfektasyon 
çalışmalarının devam edeceği öğ-
renildi. Öte yandan, 3 haftalık tatil 
süreci tamamlanana kadar Konya 
genelindeki bütün yurtlarda temiz-
lik, dezenfekte ve ilaçlama çalışma-
larının bitirileceği, yurtların steril bir 
şekilde öğrencilere hazır hale getiri-
leceği bilgisine ulaşıldı. 
n İRFAN AYHAN

Cihanbeyli’de koronavirüse 
karşı tedbirler alındı

Hüyük, koronavirüse 
karşı dezenfekte edildi

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, koronavirüse karşı 
halkın sağlığı ve güvenliği için ge-
reken her türlü çalışmayı yaparak 
tüm tedbirleri aldıklarını belirti.

Dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgınına karşı tüm Türki-
ye’de alınan tedbirler kapsamında 
Cihanbeyli Belediyesi de adeta se-
ferberlik ilan etti. Belediye ekipleri, 
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği 
içinde başta okullar olmak üzere 
sosyal yaşam alanlarında dezen-
fekte çalışması yaptı. Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri ise, koronavirüs 
salgını riskinin gündeme gelme-
siyle fahiş fiyat girişimlerine karşı 
ilçe genelinde rutin olarak yürüttü-
ğü iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

‘TÜM TEDBİRLERİ 
UYGULAMAMIZ GEREKİYOR’
Yapılan çalışmalarla ilgili açık-

lamalarda bulunan Başkan Kale, 
halkın sağlığı ve güvenliği için her 
türlü çalışmayı yürüterek, gereken 
tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. 
Başkan Kale, “Devletimiz, hüku-
metimiz sürecin en başından itiba-

ren gelişmeleri dikkatle takip ede-
rek tüm dünyaya örnek çalışmalar 
yürütüyor. Tedbirler süratle alıyor. 
Bu konuda panik yapmadan, özel-
likle Sağlık Bakanlığımızın uyarıla-
rına dikkatle uyarak, tüm tedbirleri 
uygulamamız gerekiyor. Biz de 
belediye olarak üzerimize düşeni 
yapmaya gayret ediyoruz. Gerek 
hijyen noktasında gerekse de fi-
yat denetimi konusunda önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Vatan-
daşlarımdan kişisel hijyen kuralla-
rını azami ölçüde uygulamalarını, 
resmi kanallardan gelen bilgiler 
dışında ortaya atılan asılsız iddia-
lara itibar etmemelerini istiyorum. 
Türkiye koronavirüsle mücadele 
konusunda örnek bir çaba gös-
termektedir. Bundan dolayı başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve hemşehrimiz, Sağlık 
Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ol-
mak üzere, devletimizin tüm ka-
demelerindeki görevlilere ve sağlık 
çalışanlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n İHA

Hüyük ilçesinde, korona virüse 
(Covid-19) karşı Hüyük Belediyesi 
tarafından dezenfekte çalışmaları-
nın yanı sıra halkı bilgilendirmeye 
yönelik faaliyetlerin de yürütül-
düğü bildirildi. Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük 
kent merkezi ve ilçeye bağlı 23 
mahallenin tümünde koronavirüse 
karşı önlem ve tedbir maksadıyla 
ilaçlama ve halkı bilgilendirme ça-
lışmaları yapıldığını belirtti. Başkan 
Çiğdem, bu çerçevede Hüyük Be-
lediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan özel kıya-
fetli ekiplerin ilçedeki okul, mahal-
le muhtar ofisleri, camiler, hizmet 
salonları, toplu taşıma araçları, 
çocuk parkları, faaliyetlerine ara 
verilen kıraathane ve kafeteryalar, 

halkın toplu olarak kullandığı ya da 
bireysel sık kullanımın olduğu tüm 
mekanlarda ilaçlama ile dezenfek-
te yaparak virüsün bulaşması ve 
yayılmasına yönelik önleyici ön-
lem ve tedbir almakta olduğunu 
kaydetti. Başkan Çiğdem, belediye 
olarak koronavirüsün ülke ve ilçe 
için tehdit olmaktan çıkana kadar 
bu çalışmaların belediye olarak 
kesintisiz olarak devam edeceği-
ni belirterek, “İlçemizde bulunan 
okullardaki sınıflar, okul toplantı 
salonları, spor salonu, kantin ve 
laboratuvar gibi bölümler de yü-
rütülen bu çalışmalar kapsamında 
en ince ayrıntısına kadar dezenfek-
te edilip temizlenmiştir” ifadesini 
kullandı.
n İHA

Umre dönüşü karantina altına alınan vatandaşlar yurtlarda hayatlarını sürdürürken, yakınları da yurtların etrafında 
adeta nöbet tutuyor. İletişim telefonla sağlanırken, getirilen eşyalar da görevliler tarafından ulaştırılıyor

Umreciler karantinada
yakınları, nöbette!

Umreden dönen ve korona vi-
rüsü sebebiyle 14 gün boyunca 
Konya’da yerleştirildikleri yurtlarda 
gözlem altında tutulacak vatandaş-
ların karantina süreci devam ediyor. 
Yurtların çevresine gelen vatandaş-
ların yakınlarına getirdikleri eşyalar 
da görevliler tarafından sahiplerine 
ulaştırılıyor.

Umreden dönen vatandaşlar ko-
rona virüs sebebiyle ilk etapta An-
kara ve Konya’da Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
çeşitli öğrenci yurtlarına yerleştiril-
di. Konya’daki Tahir Büyükkörük-
çü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
Öğrenci Yurtları da umreden dönen 
vatandaşların 14 günlük karantina 
sürecini geçirmeleri için hazırlan-
dı. Vatandaşlar gözlem sürelerine 
tamamlamayı beklerken, yakınları 
da onları yalnız bırakmıyor. Gözlem 
altındaki vatandaşların yakınları, 
karantinanın 3. gününde soğuk ha-

vaya rağmen yurt çevresine gelerek 
ailelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi 
için eşya getiriyor. Eşyalar, polisle-
rin aracılığıyla güvenlik koridorun-
dan geçirilerek görevliler tarafından 
karantina altındaki vatandaşlara 

veriliyor. Yurt çevresine gelenler, 
güvenlik tedbirlerinden dolayı ak-
rabalarına uzaktan el sallayarak ve 
telefonla görüşerek iletişim kuruyor, 
neler yaşadıklarını anlamaya çalışı-
yor.

YAKINLARINA EŞYA GETİRİP 
UZAKTAN GÖRÜŞÜYORLAR

Yurt çevresine gelen vatandaş-
lar aileleriyle telefonla görüşüyor, 
güvenlik kordonu arkasından uzak-
tan konuşuyor. Yurda yerleştirilen 
vatandaşların aileleriyle yaptıkları 
telefon konuşmalarında rahat ol-
duklarını anlatmaları da duyuluyor. 
Yurtta gözlem altındaki yakınları ile 
telefonda konuşan Fahrettin Feke-
li, içeride kızı, damadı, yeğenleri ile 
birlikte 5 kişi olduğunu belirterek, 
“Telefonda ‘Nasılsınız, iyi misiniz, 
bakımınız iyi mi?’ diye sordum. Ba-
kımlarının, yemeklerinin iyi olduğu-
nu söyledi. Temizlik yapıldığını ve 
çarşaflar ile yatakların yenilendiğini 
söyledi. Her şeyin çok iyi olduğunu 
söylüyorlar. Biz yiyecek getirdik. 
Kahvaltılık, çay falan getirdik. Fazla 
bir şey getirmedik. Her şey varmış 
zaten” dedi.
n İHA

Öğrenci yurtları dezenfekte ediliyor
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Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
105. yıl dönümü dolayısıyla tören 
gerçekleştirildi. 

Konya Şehitliğinde 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferi’nin 105. yıl 
dönümü dolayısıyla tören düzen-
lendi. Şehitlik Anıtı’na çelenkle-
rin konulmasının ardından saygı 

duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. Törende Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şe-
hitlik Şeref Defterini imzaladı.

Törende konuşan Vali Toprak, 
“18 Mart 1915’te 252 bin şehi-
dimizin yazdığı tarihin en şanlı 
zaferlerden biri olan Çanakkale 
Zaferi’nin 105. yıl dönümü vesi-
lesiyle tarihimizin her döneminde 

ve gönül coğrafyamızın her ye-
rinde bu kutlu makama erişmiş 
tüm şehitlerimizi minnet, şükran 
ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz 
şad, mekanınız cennet olsun” 
dedi.

Törenin ardından Vali Toprak, 
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Ko-
mutanı Fidan Yüksel, Büyükşe-
hir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 

protokol mensupları, şehit yakın-
ları ve gaziler şehitliğe karanfil 
bırakarak dua etti.

Törene Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, 
Büyükşehir Başkan Vekili Mus-
tafa Uzbaş, protokol mensupları, 
şehit yakınları ve gaziler katıldı.
n İHA

İçişleri Bakanlığınca uygulanan ‘koronavirüs’ genelgesinin ardından Konya’da kafeler ve çay ocakları başta olmak 
üzere birçok esnaf kepenk kapattı. İşletme sahipleri yaşanan zorlu süreçte hükümetten destek paketi bekliyor

Sessizliğe büründük

İçişleri Bakanlığınca uygulanan 
‘koronavirüs’ genelgesinin ardın-
dan Konya’da başta kafeler, kahve-
haneler, eğlence ve oyun salonları, 
çay ocakları başta olmak üzere bir-
çok esnaf kepenk kapatmak zorun-
da kaldı. Bazı esnaflar ise iş yerleri-
ne müşteri almazken, süreci en az 
zararla atlatmak için tele sipariş yo-
lunu tercih etti. Öyle ki, evlere ve iş 
yerlerine tatlı, pasta, yemek, çay ve 
kahve servisi dahi yapılır oldu. 

Konya genelinde birçok esnafın 
iş yerini kapatmasının yanında işye-
ri açık olanlar da bekledikleri müş-
terilerin gelmemesi nedeniyle adeta 
sinek avlar oldu. İlk ve orta dereceli 
okullarla birlikte üniversitelerin de 
tatil edilmesi şehirdeki sessizlikte 
etkili olurken, birçok vatandaş da 
‘evden çıkmayın’ çağrısına dikkat 
ederek, zorunlu kalmadıkça evin-
den dışarıya adım atmaz oldu. Hal 
böyle olunca şehrin en işlek cadde 
ve sokakları dahi adeta kimsesiz 
kaldı. 

Çin’in Wuhan kentinde başla-
yarak tüm dünyayı tehdit etmeye 
devam eden ve Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından pandemi olarak ni-
telendirilen Koronavirüs (Kovid-19) 
salgınından vatandaşları korumak 
ve salgının yayılmasını engellemek 
amacıyla önlemler alınmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakan-
lığı ile yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; İçişleri Bakanlığınca 
81 il valiliğine ‘koronavirüs’ konulu 
genelgesi gönderildi. Kafeteryaların 
kapanması ile beraber sokaklar boş 
kalırken, trafik de ise rahatlama-
lar meydana geldi. Konu hakkında 
açıklamalarda bulunan işletmeciler, 
son zamanlarda koronavirüs vaka-
larının artması ile birlikte müşteri 
sayısında azalma olduğunu ifade 
ederek kapatma kararının uzaması 
ile birlikte ekonomik sorunlar yaşa-
caklarını söylediler.
EKONOMİK DESTEK BEKLİYORLAR 

İçişleri Bakanlığınca uygulanan 
‘koronavirüs’ genelgesinin ardın-
dan vatandaşlar tarafından yoğun 

olarak tercih edilen kafeler,  işlerin-
de durgunluğunu azaltmak sebebi 
ile çeşitli önlemler alındı. İşletmeler 
Alo Paket sistemiyle müşterilerine 
ulaşıyor. Alo Paket servisi hizmeti 
hizmete sokan Moloko Coffe işlet-
mecisi Sami Atıcı, “Çin’in Vuhan 
kentinde başlayarak tüm Dünyayı 
tehdit etmeye devam eden ve Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından pande-
mi olarak nitelendirilen Koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından vatandaşları 
korumak ve salgının yayılmasını 
engellemek amacıyla ülkemizde de 
çeşitli önlemler alındı. Bu kapsam-
da İçişleri Bakanlığınca uygulanan 
‘koronavirüs’ genelgesinin ardın-
dan işletmemizde faaliyetlerimize 
ara vermek zorunda kaldık. İşletme 

olarak hem müşterilerimizi mağdur 
etmemek, hem de işletme masraf-
larını çıkarmak amacıyla Alo Paket 
sistemini devreye soktuk. 

Türk milleti olarak yaşanan bu 
salgından el birliği içerisinde çıka-
cağız. Sağlık Bakanlığımız ve hükü-
metimiz bu konuda tüm çalışmaları 
titizlikle sürdürüyor.  Vatandaşla-
rımızda Sağlık Bakanlığımız tara-
fından açıklanan 14 gün kuralına 
uymalarını istiyoruz. Devletimiz her 
zaman vatandaşlarını zorlu süreç-
lerde yanında olmuştur. Hükümeti-
miz yetkilileri tarafından işletme gi-
derleri ve maliyetlerinin göz önüne 
alınarak ekonomik paketler bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, koro-
navirüse (Covid-19) karşı tedbirleri 
bırakmadan iş hayatının çarklarını 
çevirmeleri gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Çin’de başlayan 
ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs (Covid-19) 
salgınına ilişkin bir açıklama yap-
tı. Başkan Okka açıklamasında, 
“Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüse karşı devleti-
mizin tüm organları virüsün gö-
rüldüğü ilk andan itibaren hızlı bir 
şekilde tedbirlerini almış ve almaya 
da devam etmektedir. Devletimiz 
tarafından açıklanan tedbirler ve 
bunların uygulanmasına yönelik 
çıkarılan genelgeler doğrultusun-
da, bu süreci en az hasar ve zararla 

atlatabilmek için toplumun her bir 
ferdine, büyük görevler düşmekte-
dir. Ülkemiz, dünyadaki salgın du-
rumunda oldukça başarılı bir kriz 
yönetimi sergilemektedir. Ancak 
alınan tüm tedbirlere rağmen, yurt 
dışından ülkemize giriş yapan bazı 

vatandaşımızda pozitif vaka tespit 
edilmiştir. Vatandaşlar olarak, sa-
dece yetkili açıklamaları esas alma-
mız, sosyal medyada yapılan asılsız 
ve gerçek dışı paylaşımlardan ka-
çınmamız ve paniğe neden olacak 
söylemlerden uzak durmamız bü-

yük önem taşımaktadır” şeklinde 
konuştu.

‘İŞ HAYATININ 
ÇARKLARINI ÇEVİRMELİYİZ’
Sorumlu bireyler olarak ken-

dilerine düşenin, bu süreçte her 
zamankinden daha çok dikkatli ve 
duyarlı davranarak, belirlenen tali-
matları yerine getirmek, kendilerini 
ve çevrelerini korumak olduğunu 
kaydeden Okka, “İş dünyası olarak, 
virüse karşı mücadeleci davranmalı 
ve gerekli tedbirleri alarak ülkemi-
zin üretim gücünü düşürmeden iş 
hayatının çarklarını çevirmeliyiz. 
Bizlerin, vatanına ve milletine vere-
ceği en büyük destek bu olacaktır. 
Ülkemiz, her sorunu aşacak güce 
sahiptir. Tedbirimizi elden bırak-
madan birlik ve beraberlik içinde 
bu sorunu da başarıyla aşacağımıza 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
n İHA

‘Tedbiri elden bırakmadan çarkları çevirmeliyiz’

‘Camiamız ve mükellefler 
için önlem alınmalı’

Hadim’de koronavirüs 
konulu toplantı yapıldı

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü 
salgını sebebiyle kamusal yüküm-
lülükler başta olmak üzere beyan 
ve bildirimlerin belli bir süre erte-
lenmesi gerektiğini söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Ab-
dil Erdal, korona virüsü salgını 
sebebiyle gündelik yaşamın dur-
ma noktasına geldiğini belirterek, 
bu doğrultu da işletmelerin de bu 
durumdan olumsuz etkilendiğini 
söyledi. Erdal, “Bu kapsamda GE-
KAP, Konaklama Vergisi gibi yeni 
getirilen kamusal yükümlülükler 
başta olmak üzere beyan ve bildi-
rimlerin belli bir süre ertelenmesi 
gerekmektedir. Bugün Gelir Vergi-
si’nin 30 Nisan 2020 gün sonuna 
kadar ertelendiği duyuruldu. Fakat 
yalnızca Gelir Vergisi bazlı değil di-
ğer beyan ve bildirimler de belirli 
bir süre ertelenmelidir” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’de yaşanmakta olan 
korona virüsü salgını nedeni ile 
mali müşavirlerin ve müşterileri-
nin mağduriyet yaşamaması için 
bazı önlemler alınması gerektiğini 
belirten Başkan Abdil Erdal, “Bi-
lindiği üzere vergi mükelleflerinin 
defterleri genel de muhasebe bü-
rolarında tutulmaktadır. Defter 
kayıtlarına esas olan evraklar ise 

müşterinin kendisi, elemanı veya 
büro çalışanlarımızca toplanarak 
ofislere getirilmektedir. On bin-
lerce evrak elden ele dolaşmakta 
olup, bu evrakları taşıyanlar, kayıt 
yapanlar virüs tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Bu doğrultu da acil ey-
lem planı olarak, Mart-Nisan 2020 
aylarına ilişkin olarak tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına (Maliye, 
SSK, Ticaret Sicili vb.) beyanname, 
bildirim, bildirge ve raporların ve-
rilmesinin ileri bir tarihe ertelen-
mesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu başta 
olmak üzere diğer kurumlarca ya-
pılan veya yapılacak vergi ve diğer 
incelemelerin durdurulması, Bu 
süreç de tahsilat sıkıntısı yaşaya-
cak meslek mensuplarımızı vergi 
dairelerine ve SGK’ya olan takip-
teki borçların veya vadesi yaklaşan 
borçların ileri bir tarihe ertelen-
mesi, icra ve haciz işlemlerine bir 
müddet ara verilmesi, meslek ca-
miamız ve mükellefleri için önem 
arz etmektedir. Konya SMMMO 
olarak üst birliğimiz TÜRMOB’a 
erteleme talebimizi içeren yazımızı 
gerekli kamu kurumlarına iletil-
mesi için gönderdik. Bu konuyla 
ilgili de devletimiz inşallah gerekli 
adımları meslektaşlarım ve mü-
kellefleri için atacaktır” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Hadim ilçesinde, Kaymakam Tu-
fan Bağır Gilan başkanlığında yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı 
düzenlendi. 

Kaymakamlık hizmet binasın-
da yapılan toplantıda konuşan Gilan, 
Çin’de ortaya çıkan ve küresel salgın 
haline gelen Kovid-19’a karşı alına-
cak tedbirlerin titizlikle uygulanması 
gerektiğini söyledi. İlçede ilgili ma-
kamlarca gerekli koruma ve kontrol 
tedbirlerinin alınmaya devam ettiğini 

belirten Gilan, şunları kaydetti: “Ko-
ronavirüse karşı bugüne kadar alınan 
tedbirler ve bundan sonra atılacak 
adımları kapsamlı bir şekilde değerlen-
diriyoruz. Salgınla mücadelenin tüm 
alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi 
için vatandaşların aktif rol oynamaları, 
rehavete ve paniğe kapılmadan yapı-
lan resmi açıklamaları dinlemeleri ve 
tavsiyeleri titiz şekilde uygulamaları 
gerekmektedir. Tüm kurumlarımız iş 
birliği içerisindedir.” n AA

Sami Atıcı
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Karaman’da park halindeki 
bir kamyonet yanarak kullanıla-
maz hale geldi. Yangın, gece saat 
23.00 sıralarında Hamidiye Ma-
hallesi Atatürk Caddesi üzerinde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol 
kenarında park halinde bulunan 
70 DL 202 plakalı kamyonet he-

nüz bilinmeyen bir nedenle alev 
alarak yanmaya başladı. Kamyo-
netin yandığını fark eden Selim 
Eren isimli vatandaşın haber ver-
mesiyle olay yerine itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev to-
puna dönen kamyonete müdahale 
ederek kısa sürede söndürdü. Ön 

kısmı tamamen yanan kamyonet 
demir yığınına döndü. Vatandaşlık 
görevini yerine getirerek itfaiye-
ye haber verdiğini belirten Selim 
Eren, “Petrolden aracıma gaz al-
dıktan sonra giderken yol kenarın-
da park halinde olan kamyonetin 
yandığını fark ettim. Önce polise, 

sonra da itfaiyeye haber verdim. 
Daha sonra polis ve itfaiye geldi. 
Gereken müdahale yapılarak araç 
söndürüldü” diye konuştu. Polis, 
yanan kamyonetin sahibine henüz 
ulaşamazken, olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Uyuşturucu operasyonunda 
10 şüpheli gözaltına alındı

Kulu’da otomobil 
takla attı: 1 yaralı

Konya’da uyuşturucu madde 
ticareti yapanlara yönelik ope-
rasyonda 10 şüpheli yakalandı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 
kentte uyuşturucu madde ticareti 
yapan ve nakleden kişilere yönelik 

çalışmaları kapsamında operasyon 
düzenledi.  10 şüphelinin gözaltına 
alındığı operasyonda, uyuşturucu 
madde sevkiyatı yapıldığı belirle-
nen bir otomobilin bagaj kısmına 
saklanmış 9 kilo 519 gram esrar 
ele geçirildi. n AA

Kulu ilçesinde kontrolden çıkan 
otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 86 
yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza 
saat 12.30 sıralarında Beşkardeş 
Mahallesi yol kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş. 
(86) idaresindeki 06 ABS 95 plaka-
lı otomobil, sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak takla attı. Ka-
zada otomobil sürücüsü Bilal Ş. 
yaralandı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine yaralı sürücü, olay yerine 
sevk edilen ambulansla Kulu Dev-
let Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
n İHA

Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada dayı, yeğenini ve yeğeninin 
arkadaşını bıçakladı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili olan 2 kişi ise cezaevine gönderildi 

Alacak verecek
kavgası kanlı bitti

Aralarında alacak verecek me-
selesi yüzünden çıktığı iddia edilen 
kavgada yeğenini bıçaklayarak öl-
düren ve yeğeninin arkadaşını bı-
çaklayarak ağır yaralayan şüpheli 2 
kardeş polis tarafından gözaltına al-
tına alındı. Ağır yaralanan şahsın da 
hayatını kaybettiği, olayın faili olan 
2 kişinin ise tutuklanarak cezaevine 
gönderildiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sel-
çuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek 
Hasan Dede Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Hüseyin Ö. ve ağabeyi Adem Ö. 
aralarında alacak verecek mese-
lesi olduğu öne sürülen Tunahan 
Özcan’ı (19) telefonla arayarak 
borçlarını ödemesini istedi. Bunun 
üzerine Tunahan Özcan, arkadaşı 
Ömer Uğur ile birlikte dayısı Hüse-
yin Ö.’nün (32) evine gitti. Dayı ve 
yeğeni arasında çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Ö. 
yanında bulunan bıçakla Tunahan 
Özcan’ı ve arkadaşı Ömer Uğur’u 
kalbinden bıçakladı. Çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yeri-
ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından yaralılar Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Meram Tıp Fakül-
tesi Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralılardan Tunahan 
Özcan, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Kalbine bıçak darbesi alan 
Ömer Uğur da tedavi gördüğü has-
tanede akşam saatlerinde hayatını 
kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, Tunahan Özcan’ı 
öldüren ve arkadaşını ağır yaralanan 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 
olayın şüphelisi olduğu belirlenen 
Tunahan Özcan’ın dayısı Hüseyin Ö. 
ile kavgaya karışan ağabeyi Adem 
Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ya-
pılan araştırma sonunda cinayette 
kullanılan suç aleti bıçak da ele ge-
çirildi. İfadeleri alınmak üzere Asa-
yiş Şube Müdürlüğüne götürülen 
şüphelilerin buradaki işlemlerinin 
ardından çıkartıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

Park halinde yandı, kullanılamaz hale geldi

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
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Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
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Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
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Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI
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Karaman’da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Karaman’da otomobili ile evin-

den ayrılan ve iki gündür kendi-
sinden haber alınamayan Veli Al-
taş için arama kurtarma çalışması 
başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 
Sarıveliler ilçesinde ikamet eden 
51 yaşındaki Veli Altaş, pazar günü 
otomobiline binerek evinden ay-
rıldı. Veli Altaş’ın aradan geçen 
zamana karşı evine dönmemesi 
üzerine telaşlanan yakınları hemen 
jandarmaya giderek kayıp başvu-
rusunda bulundu. İhbarın ardından 
yapılan aramalar sonuçsuz kalınca 
Karaman AFAD Müdürlüğünden 
yardım istendi. Bölgeye sabah saat-
lerinde ulaşan AFAD ekibi, Sarıve-
liler ve Başyayla ilçe jandarma ekip-
leriyle birlikte şahsın gitme ihtimali 
bulunan Sarıveliler ile Konya’nın 
Taşkent ilçesi arasındaki dağlık 
alanda arama kurtarma çalışması 
başlattı. Ekipler, tipi ve yoğun kar 

yağışı altında arama kurtarma ça-
lışmasını sürdürürken, şuana kadar 
bir sonuç alınamadı.
n İHA

2 kişi 
hayatını 
kaybetti
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Konya’nın kültürünü kitap haline getirdi
Konya kültürünü yakından takip eden 

ve araştırmalar yapan Yazar Ali Işık’ın yeni 
kitabı yayınlandı. 

Çıkardığı eserlerle Konya Kültürüne 
büyük katkılar sunan Alı Işık’ın yeni kitabı 
Konya’da Kültürel Hayat oldu. 

Çizgi Kitapevi tarafından yayınlanan ki-
tap kısa sürede okuyucular tarafından bü-
yük beğeni aldı. Kitap hakkında bilgi veren 
Yazar Alı Işık, “Konya kültürü adına olum-
suz gelişmeleri doksanlı yıllarda iliklerimi-
ze kadar hissetmeye başladık. Ve hemen, 
sinsice ilerleyen kültür yangınından hazi-
neler kurtarmaya çalışan bir avuç Konyalı 
yazar-çizerin arasında yerimizi aldık. 

Bu kitap, o yıllardan günümüze değin 
kurtarabildiğimiz Konya kültür hazinelerine 
dair makale, bildiri ve ansiklopedi maddele-
rinden oluşmuştur. 

Dolayısıyla ne yazık ki zengin Konya 
kültürünün ancak bir cüz’ünü ihtiva etmek-
tedir. Lakin bu yetersizliğine rağmen yine 

de dışa dönük, sıcak ve samimi insanların, 
mutluluk çığlıkları kuş cıvılhlarına karışan 
çocukların yaşa dığı; bayramların bayram, 
şenliklerin şenlik, düğünlerin düğün gibi 
yaşandığı, hatta ölüm acılarının bile riya-
dan arınmış bir samimiyetle paylaşıldığı bir 
Konya’ dan nostaljik esintileri havidir. 

Kendi yaşadıklarımıza ilaveten, üç kuşak 
öncesinde, bizim de yaşaya madığımız gü-
zellikleri kaleme alarak bize taşıyan eski ay-
dınlarımıza, kendi leri yaşayarak bize örnek-
liklerinin yanı sıra tanığı alamadıklarımızı da 
sözel olarak bize nakleden ebeveynlerimize 
ve onların ebeveynlerine müteşekki rim. 

Sayıları çok çok azalsa da bize hala mü-
rebbiliği sürdüren büyüklerimize sağlıklı 
ve esenlikli ömürler dilerken, ebedi aleme 
intikal eden değerlilerimi ze de Rabbimden 
rahmetler niyaz ediyorum. Okuyucularımız 
kitabımıza Çizgi Yayınlarından ulaşabilirler” 
ifadelerini kullandı
n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu ve Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Fonu (UNİCEF)’in An-
kara’da ortaklaşa düzenlediği İş yeri 
Denetleme ve Danışmanlık Grubu/ 
Sektör Temsilcileri Koordinasyon 
Eğitimi toplantısına Konya’dan üç 
oda başkanı katıldı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda 
Başkanı Muharrem Karabacak’ın 
büyük çabaları ile ilk kez Konya’da 
bu toplantıya iştirak etti. Toplantıya 
katılan Demir ve Emsali Sanatkarlar 
Oda Başkanı Mehmet Yüksel Kurt, 
Konya Berberler ve Kuaförler Odası 
Başkanı Veli Baranok ve Konya Sıh-
hi Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Ünlügül çeşitli temaslarda 
bulundu.

Toplantının 3. günü Konya adı-
na bir konuşma yapan Demirciler 
ve Emsali Sanatkarlar Oda Başka-
nı Mehmet Yüksel Kurt toplantı-

nın kendileri adına oldukça verimli 
geçtiğini belirterek; “TESK - UNİ-
CEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri 
Programı İDDG/Sektör Temsilcileri 
Koordinasyon Eğitimi toplantısına 
katılım sağlayan Türkiye Madeni 
Eşya Federasyonu Başkanı Özcan 
Saraçoğlu, Diğer illerden Katılan 
Oda Başkanları, AB-Dış İlişkiler Uz-
manı Fuat Elvan, Konya Esnaf Oda-
lar Birliği Muhasebe Müdürü Ayhan 
Özkan, Demir ve Emsali Sanatkarlar 
Odası Başkanı Mehmet Yüksel Kurt, 
Konya Berberler ve Kuaförler Odası 
Başkanı Veli Baranok, Konya Sıh-
hi Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Ünlügül Katılım Sağladık. 
Bu Organizasyonda Emeği Geçen 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
ve Konya Esnaf Odaları Birlik Başka-
nı Muharrem Karabacak’a teşekkür 
eder saygılarımı sunarım” dedi.
n HABER MERKEZİ

Solak ve Elmacı’dan Koç’a 
‘hayırlı olsun’ ziyareti

Şair Üresin’den, 
Bozkır Dere’ye vefa

Konya’dan turizm 
oscarlarına iki aday

Yaklaşık 2,5 yıldır AK Parti 
Konya İl Başkanlığı Basın Müşa-
virliği görevini yürüten meslekta-
şımız İsmail Koç, AK Parti Konya İl 
Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 
görevine atanması sebebiyle Kon-
ya Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ve Yeni Medya Koordinatörü Meh-
met Ali Elmacı hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu. Ziyarette konuşan 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak, 
“ Meslektaşımız İsmail Koç başa-
rılı gazeteciliğin ardından yaklaşık 
2,5 yıldan bu yana AK Parti Konya 
Basın Müşavirliği görevini başarı 
ile sürdürmekteydi. Şimdi de Özel 
Kalem Müdürlüğü görevini de 
başarılı bir şekilde sürdüreceğine 
inancımız tam. Meslektaşımız İs-
mail Koç’a çalışmalarında başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emekli öğretmen- Şair Ahmet 
Üresin’in 8. Şiir kitabı ‘Bozkır’da 
Bir Dere Var’ yayınlandı. Kitap 
Konya Çizgi Kitabevi Tebeşir Ya-
yınları’ndan çıktı. Kitabın içeriği 
Bozkır Dere ile ilgili şiirlerden olu-
şuyor. Dere Köyü ile ilgili doğa, 
halkın yaşantısı ve insanlar anla-
tılıyor. Bu kitabıyla Ahmet Üresin, 
doğup büyüdüğü yer olan Bozkır 
Dere’ye az da olsa vefa borcunu 
ödemeye çalıştığını ifade etti.

Şairin Ahmet Üresin’in şimdi-
ye dek yayınlanan Bir Şiir Gibi, Se-
lam Olsun, Beyaz Kuş, Gül Kurusu 
Akşamlar, Güneşe Tutunmak, Aya 
Tutunmak, Gökyüzünün Öteki 
Yüzü ve en son kitabı da Bozkır’da 
Bir Dere Var isimli kitapları var. 
Kitabı edinmek isteyenler Konya 
Çizgi Kitabevi, İstanbul Cağaloğlu 
Çizgi Kitabevi, tüm internet siteleri 
ve şairin kendisinden alabilirler.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde Antalya’da gerçekleştirilecek 
olan  1.Oscar Ödülleri Turizm Zir-
vesi’nde Konya’dan 2 aday seçildi. 
Rehberler kategorisinde 7. sıradan 
Turizm Rehberi İbrahim Mayda, 
Yılın Şefi kategorisinde Ulaş Teker-
kaya ve Yiyecek İçecek kategori-
sinde Ulaş Tekerkaya’nın işletme-
sini üstlendiği Somatçı Fihi Ma Fih 
Restaurant aday olarak gösterildi.  
Konya’nın teveccühü ile böyle bir 
zirvede aday olarak gösterildikleri 
için duydukları memnuniyeti dile 

getiren İbrahim Mayda ve Ulaş Te-
kerkaya, “Bu zirvede adımız geçti-
ği için ve Konya’yı temsil ettiğimiz 
için gururlu ve onurluyuz. Turizm 
şehri Konya’yı böyle önemli bir 
zirvede temsil etmekten dolayı ol-
dukça mutluyuz. Konyalılardan bu 
önemli zirvede başarı elde etmek 
için desteklerini bekliyoruz. Kon-
yalı hemşerilerimiz http://www.
turizmzirvesi.org/polls adresinden 
bizlere oy kullanabilirler” ifadeleri-
ni kullandılar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın yaş ortalamasıyla ilgili açıklama yaptı. Konya’nın yaşlı-
lık oranının verildiği açıklamada, Konya’da toplam nüfusun yüzde 9,5’inin yaşlı olduğu belirtildi

Konya yaşlanıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Konya nüfusunun yaşlılık oranlarıy-
la ilgili bilgileri paylaştı. Yaşlı nüfus 
olarak kabul edilen 65 ve daha yu-
karı yaştaki nüfusun, 2014 yılında 
6 milyon 192 bin 962 kişiyken son 
5 yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yı-
lında 7 milyon 550 bin 727 kişiye 
ulaştığı bildirilen açıklamada, “Yaşlı 
nüfusun toplam nüfus içindeki ora-
nı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 
2019 yılında yüzde 9,1’e yükseldi. 
Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 
44,2’sini erkek nüfus, yüzde 55,8’ini 
kadın nüfus oluşturdu. Nüfus pro-

jeksiyonlarına göre yaşlı nüfus ora-
nının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 
yılında yüzde 12,9, 2040 yılında 
yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 
ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı 
öngörüldü” denildi.

KONYA NÜFUSUNUN 
YÜZDE 9,5’İ YAŞLI

2019 yılı verilerine göre yaşlı 
nüfus oranı il bazında incelendiğin-
de Konya’da 65 ve daha yukarı yaş 
grubunda 211 bin 374 kişi bulunur-
ken yaşlı nüfusun yüzde 43,9’unu 
erkek nüfus, yüzde 56,1’ini kadın 
nüfus oluşturdu. Konya’nın yaşlı 
nüfus oranı 2018 yılında yüzde 9,1 

iken 2019 yılında yüzde 9,5’e yük-
seldi. Yaşlı nüfus oranının en yüksek 
olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 
ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile 
Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve 
Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının 
en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile 
Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hak-
kari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi.
TÜRKİYE’DE 100 YAŞ VE ÜZERİNDE 
5 BİN 567 KİŞİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluş-
turan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi 
sayısı, 2019 yılında 5 bin 567 oldu. 
Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en 
fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 

763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile An-
kara ve 242 kişi ile Giresun iken en 
az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 
kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve 
Karaman oldu.
KONYA’DA 90 YAŞ ÜZERİ 4 BİN 403 

YAŞLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamaya göre; Kon-
ya’da nüfusun yüzde 0,2’sini oluş-
turan 90 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi 
sayısı, 2019 yılında 4 bin 403 oldu. 
90 yaş ve üzeri 4 bin 403 kişinin bin 
348’i erkek (yüzde 30,6), 3 bin 55’i 
ise kadın (yüzde 69,4) olarak tespit 
edildi. n NAZİFE ARSLAN

Oda başkanları Ankara’da eğitildi

Ali Işık

Ulaş Tekerkaya İbrahim Mayda
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*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

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

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

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

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Tapuda Konya ili Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 7 Cilt, 
689Sayfa, 339 Ada, 3 parsel numaralı,158,70m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazda2. kat 4 
Bağımsız bölüm numaralı, 4/18 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz. Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 
339 Ada, 3 parsel, Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 
2900 sayılı imar durum belgesine göre, taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında ticaret + mesken sahası 
içerisinde yer almaktadır. Ana taşınmazın üzerinde keşif tarihi itibarı ile zemin + 2 katlı toplamda 3 
katlı yapı bulunmaktadır. Konum olarak Şair Fahri sokağa cepheli konumdadır. Taşınmazın zemin 
katı ve normal katları mesken olarak kullanılmaktadır. Yapılan incelemede Azerbaycanlı Kazım Jalili 
kiracı olarak oturmaktadır. Taşınmaz Güney cephelidir. Taşınmaz şehir merkezine, alışveriş ve iş 
merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmî kurumlara yakın 
durumdadır. Otogara, hava limanına, kampus alanlarına ve şehri diğer illere bağlayan ana yollara 
uzak konumdadır. Taşınmazın etrafında eski yerleşim yerleri vardır. Taşınmazın bulunduğu bölge 
sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 
şehir merkezine yakın olmasından birçok yere yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yakın çevresinde 
Meram KONYA Lisesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek lisesi, Konya Devlet tiyatrosu, ideal öğrenci yurdu, 
muhacir pazarı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve anıt alanı bulunmaktadır. Bölgenin Elektrik, su, yol ve 
kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tam olup, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. 
Taşınmaz Anıt alanına 308metre, vilayet merkezine 945 metre, YHT Garına 1.10km, otogara 9.24 km 
mesafededir. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu bodrum+zemin+3 normal kattan oluşan apartmanın, 
2.kat, güney cephesinde yer almaktadır. Bulunduğu ana taşınmazın dış cephesi taraklı mozaik sıvadır. 
Apartman giriş kapısı demir doğramadan yapılı ve yağlı boya ile boyalıdır. Giriş zemin, merdiven 
ve sahanlıkları mozaik kaplama, duvarları 1 m yüksekliğinde mozaik lambiri kaplama, merdiven 
korkulukları demir doğrama ve üzeri yağlı boyalıdır. Mesken onaylı mimari projesi ve daireye göre; 
antre, 3 oda, L salon, mutfak, tuvalet, 1 balkon ve holden oluşmaktadır. Evin giriş çelik kapı, iç kapılar 
ahşaptan ve pencereleri pvc doğramadır. Duvarlar sıvalı ve plastik boyalıdır. Islak alanlar seramik 
kaplama, odaların tabanı laminat parke kaplıdır. Banyo ve wc duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. 
Mutfakta, mutfak tezgahının altında ve üstünde mutfak dolapları, arasında seramik kaplama, suni 
mermer tezgâh bulunmaktadır. Mesken doğalgaz kombi kaloriferlidir.
Adresi   : Abdülaziz Mahallesi, Şair Fahri Sokak, No: 19/4 Meram/Konya
Arsa Payı  : 1/1
İmar Durumu  : Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 339 Ada, 3 parsel, Meram Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 2900 sayılı imar durum belgesine göre, 
taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında ticaret + mesken sahası içerisinde yer almaktadır. İmar bilgi 
notunda Parsel 3. Derece arkeolojik sit alanıdır. KKVKBK. Müdürlüğünden ve müze müdürlüğünden 
izin alınması gerekir. Parsel 1/5000 Ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi ve çevresi koruma amaçlı nazım 
imar planında konut alanları sahasına isabet etmekte olup, imar plan notları geçerlidir. Hafriyat müze 
müdürlüğünün denetimde yapılacaktır. 16.12.2011 tarih ve 700 sayılı Konya Büyük Şehir Belediye 
Meclis Kararı ile belirlenen Mevlâna Kültür vadisi Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamındadır.
Kıymeti   : 150.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydından görülebilir.
1. Satış Günü  : 14/05/2020 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü  : 11/06/2020 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/12829 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

2019/12829 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1153062
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 3064 Ada, 1 Parsel, KÜÇÜKİHSANİYE Mahalle/Köy, A 
Blok Zemin kat 160 B.Bölüm Dükkan Nolu Bağımsız Bölüm Konya ili, Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye 
Mahallesi, 4 cilt, 234 sayfa, 3064 ada, 1 parselde kayıtlı 11.242,00 m2 arsa üzerindebulunanB+As.+6 
katlı, “9 Katlı A,B,C Bloklarda 149 Depolu Dükkan, 360 Büro, 5 Depolu Mağaza ve Lokantadan İbaret 
Kargir İşhanı” vasıflı, iş merkezindeki Dükkan vasıflı, A Blok, zemin kat, Bina yaklaşık 30 yıllık olup, 
birbirine bitişik üç adet bloktan oluşmaktadır. 1 parselde bulunan ana gayrimenkul 11.242,00 m2 
yüzölçümlü arsa üzerinde olup, bloğun zemin ve asma katında dükkanlar, üst katlarda ise; bürolar 
bulunmaktadır. Söz konusu dükkânın bulunduğu Hazım Uluşahin İş Merkezi A Bloğun ana giriş 
kapıları alüminyum doğrama ve merdiven korkulukları ise; profil doğramadır. Binanın giriş kısmının 
zemini ve merdiven basamakları mermer kaplama olup, iç koridorlar ve kat holleri ise; fayans 
kaplama yapılmıştır. Blokların dış cepheleri ise; beton plak kaplama yapılmıştır. Ana gayrimenkuldeki 
A Blokta 2 adet asansör bulunmakta ve bina çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup 
yapılaşma tamamlanmıştır. 160 bağımsız bölüm nolu dükkan nitelikli işyeri, zemin kat pasaj içinde 
olup yaklaşık yüzölçümü; bürüt 24 m2, net ise; 22.80 m2’dir. Dış cephedeki her iki taraftaki kapı ve 
camekan doğramaları alüminyum doğramalı, çift camlı yapılmıştır. Kuzey cephesindeki camekanda 
dışardan açılıp kapanan kepenk bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olan işyerinin, 
zemin kaplaması normalde seramik kaplama olup, sonradan üzerine laminat kaplama yaptırılmıştır. 
Dükkânın duvarları ve tavanı alçı sıva üstü boya yapılmıştır. Pasaj içi iki cepheli olan işyeri; şehir 
merkezinde olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın 
konumda bulunmaktadır. Binalar Kemerli ve Dr. Hulusi Baybal Caddelerine cepheli konumda olup, 
100 m batısında Demiryolu Caddesi, 150 m kuzeyinde Şefikcan Caddesi, 250 m güneyinde de Vatan, 
Millet ve Yahya Çavuş Caddeleri kesişim kavşağı olan İhsaniye Alt geçidi bulunmaktadır. Yine 70 m 
kuzeyinde Bera Otel, 350 m doğusunda Büyükşehir Belediyesi ve Makro Alışveriş Merkezi ve etrafında 
da Kemerli, Demirci, Nüve ve Yapıcı İş merkezleri bulunmaktadır.
Adresi  : Nişantaşı Mahallesi Kemerli Caddesi Hazım Uluşahin İş Merkezi 
    No:1/P080 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 11.242 m2
Arsa Payı : 7/11242
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne göre parselin imar durumu; 
“Ticaret Alanı” na isabet etmekte olup, Binaların Selçuklu Belediyesinden 1988 yılı, 6/16 sayılı inşaat 
ruhsatı ve iskanı bulunmakta, binalarda kat mülkiyetine geçilmiş vaziyettedir.
Kıymeti  : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2018/13845 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Beyşehir Gölü’nde olta 
avcılığı da yasaklandı

Beyşehir ilçesindeki Beyşe-
hir Gölü’nde su ürünleri avlanma 
yasağı döneminde olta ile sportif 
amatör avcılığının da yasak olduğu 
bildirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, 15 Mart’ta göldeki ba-
lık neslinin korunması amacıyla su 
ürünleri avlanma yasağı başlatıldı-
ğı hatırlatıldı. Bu kapsamda sudak 
balığının üreme dönemi olan 15 
Mart-30 Nisan, sazan balığının ise 
15 Mart-15 Haziran tarihleri ara-
sında olta ile avcılığının da yasak 
olduğu belirtilerek, “4/2 numaralı 
Amatör sportif amaçlı su ürünleri 
avcılığını düzenleyen tebliğin çi-
zelge - 6 zaman yasakları gereği, 
sudak 15 Mart-30 Nisan, sazangil-
ler 15 Mart - 15 Haziran tarihleri 
arasında olta ile avcılığı yasaktır. 

Yasak sonrası serbest zamanda 
ise aynı tebliğin 14.maddesi ge-
reği amatör sportif amaçlı avcılık 
yapmak isteyenler, amatör amaçlı 
avcılık kurallarına uymak ve ba-
kanlığın il müdürlüklerince belir-
lenen yerlerin dışına çıkmamak 
şartıyla; bir amatör balıkçı en fazla 
1 olta takımı ve olta takımı başına 
3 adet iğneyi geçmemek, sudak-
ta boy limiti 26 santimetre ve 10 
adet, kadifede 26 santimetre,10 
adet, sazangillerde 40 santimetre 
ve 10 adet, sayı ve toplam ağırlık 
limiti ise sudak ve sazangillerin 
avlanılan balık tek tür veya karışık 
olarak 10 adet, avlanılan balık türü 
tek veya karışık olarak 5 kilogramı 
geçemez. Aksi davranışlar cezai 
müeyyideyi gerektirmektedir” ifa-
deleri kullanıldı. n HABER MERKEZİ

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Yılı 6. Dönem Teknik Destek 
Programı kapsamında sunulan “Meram, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor” projesi destek almaya hak kazandı

MEVKA’yla geleceğin
sınıfları oluşturulacak

Meram İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün ‘Meram, Geleceğin Sınıf-
larını Oluşturuyor’ projesi destek al-
maya hak kazandı. Proje sözleşmesi 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter V. Savaş Ülger ve Meram 
- Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü 
Cemil Çetinkaya tarafından imza-
landı.

Proje kapsamında, Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev-
li 20 gönüllü öğretmene 12 gün 
boyunca “Eğitimde Dönüşüm Ça-
lışmaları, Vizyon 2023 ve Eğitime 
Teknoloji Entegrasyonu, Dijital Be-
cerilerin Geliştirilmesi, 21. Yüzyıl 
Okulları ve Yeterlilikleri, Geleceğin 
Sınıfı Laboratuvarı, eTwinning ve 
Scienix, Eğitimde Programlama ve 
Uygulama Geliştirme, Oyun Te-
melli Akıl ve Zeka Gelişimi Araç-
ları” eğitimleri verilecek olup, 30 
öğrenciye de 1 gün boyunca etkili 
sunuş teknikleri uygulamalı ola-
rak anlatılacaktır. Atılan imzaların 
ardından proje hakkında konuşan 
MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ül-
ger “Sağlık, ulaşım, turizm, üretim, 
lojistik, bilgi teknolojileri gibi adını 

sayabileceğimiz daha pek alanda ol-
duğu gibi eğitim alanında da Dünya 
hızlı bir şekilde dijital bir dönüşüm 
yaşamaktadır. Eğitim alanında bu 
dijital dönüşümün çıkış noktasında 
ise geleceğin sınıfları modeli bulun-
maktadır. Bu modelle, öğrenmeye 
ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini 
dâhil ederek geleneksel dersliklerin 
ve diğer öğrenme alanlarının yeni-
den düzenlenmesi, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin okullara entegre 
edilerek “Yaşayan Laboratuvar” ola-
rak tasarlanması hedeflenmektedir. 
Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, 
öğrenci ve öğretmenlerin değişen 
rollerinin ve farklı öğrenme stille-
rinin gelişimini desteklemektedir. 
Geleceğin sınıfları modeli, “Üretim, 
Etkileşim, Sunum, Araştırma, İş 
Birliği ve Geliştirme” gibi altı farklı 
öğrenme alanından oluşmaktadır. 

Her bir alan, hem öğrenmede hem 
de öğretmede özel öneme sahiptir. 
Avrupa Okul Ağı tarafından Brük-
sel’de kurulan ve birçok ülkeye il-
ham kaynağı olan geleceğin sınıfları 
laboratuvarı mekânı örneğinden 
hareketle Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından şekillendiri-
len projeye Ajans olarak özel önem 
verdiğimizi ifade etmek istiyorum. 
Hazırlanan projeye destek verme-
mizdeki en büyük amacımız, mes-
lek lisesi öğretmenlerimizin “Vizyon 
2023 Projesi” doğrultusunda dijital 
dönüşümünün sağlanması ve gele-
ceğin sınıflarının oluşturulmasıdır. 
Eğitimde farklılaşan ve eğitim poli-
tikalarını gelişen teknolojiye entegre 
eden ülkelerin yeni Dünya düze-
ninde daha fazla söz sahibi olmaya 
başladığı günümüzde, bu konunun 
önemi bir kat daha artmaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansı ola-
rak, bugüne kadar olduğu gibi bu-
günden sonra da bölgemizin eğitim 
ihtiyaçlarına cevap vermeye devam 
edeceğimizi belirterek, projenin 
hayırlar getirmesini temenni ediyo-
rum” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya, Karaman, Niğde ve 
Aksaray için zirai don ve fırtına 
uyarısında bulunuldu. Meteo-
roloji 8. Bölge Müdürlüğünün 
günlük hava tahmin raporuna 
göre, Konya, Karaman, Niğ-
de ve Aksaray’da cuma günü 
sabah saatlerine kadar zirai 
don beklendiği belirtildi. Öte 
yandan gece saatlerine kadar 
bölge genelinde kuzeyli yön-
lerden esecek rüzgarın, yer yer 
fırtınaya dönüşmesi beklendi-
ğinden vatandaşların, ulaşımda 
aksamalar, çatı uçması, ağaç 
devrilmesi gibi olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve tedbirli olması 
gerekiyor. n AA

Karapınar ilçesinde, belediye 
hizmet binası önünde düşürülen 
para, sahibine teslim edildi. Bir 
vatandaş, Karapınar Belediyesi 
hizmet binası önünde bir miktar 
para düşürdü. 

Parayı bulan belediye çalışa-

nı, zabıtaya teslim etmesinin ar-
dından belediye hoparlöründen 
paranın sahibinin bulunması için 
anons yapıldı. 

Bir süre sonra Muammer İnal 
isimli vatandaş belediyeye gele-
rek parasını teslim aldı. Yaşadığı 

köyden ilçeye alışverişe geldiğini 
söyleyen İnal, “Mendil çıkaraca-
ğım diye cebimdeki paraları dü-
şürmüşüm. Zabıta ekipleri daha 
sonra beni bulup parayı teslim 
ettiler. Kendilerine teşekkür edi-
yorum.” dedi. n İHA

Karapınar ilçesinde, doğal 
gaz çalışmalarına başlandı. Ka-
rapınar Belediye Başkanı Meh-
met Yaka, yaptığı açıklamada, 
“İlçemizin yaşam konforunu 
artıracak doğal gaz çalışmala-
rını, kesilen kurban ve ardın-
dan edilen dualarla Pınarbaşı 
Mahallesi’nden başlattık.” 
ifadesini kullandı. İlçenin, son 
yıllarda büyük atılımlar yaptı-
ğına dikkati çeken Yaka, şunları 
kaydetti: “Pınarbaşı Mahalle-
si’nden başlattığımız çalışmalar 
çerçevesinde, ilçede ana hat ve 
servis hattı olmak üzere toplam 
109 kilometre doğal gaz boru 
hattı döşenecek. En az 5 bin 
abone, doğal gaza en kısa za-
manda kavuşacak. Bu, Karapı-
nar halkımızın özlediği ve uzun 
zamandır istediği bir hizmetti. 
İlçemize hayırlı olsun.” n AA

Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı

Paranın sahibini anons yaparak buldular

Karapınar’da doğalgaz çalışması başladı
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Baraj Mahallesi, Afganistan Sokakta bulunan 245 ada 8 
parsel no’lu arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmazın ayrık nizam 2 kat olarak imarı mevcuttur. Elektrik, su 
ve her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselde 1 adet 137 m²’lik zemin oturumu olan 
iki katlı ev bulunmaktadır. 137 m² zemin kat ve 147 m² 1.kattan oluşan, zeminde taş duvarlı, üzerine 1. 
katı yığma yapılan yapının zemin katı depo olarak kullanılmakta olup, 1. katı 3 oda, 1 salon(mabeyn), 
mutfak, tuvalet banyodan oluşmaktadır. Yapının kapı ve pencere aksamları ahşap doğramalıdır, çatısı 
ahşap üzeri kiremit kaplama olup, dış cephesinde çimento esaslı sıva yapılıp kısmi badana yapılmıştır. 
Sıcak su temini güneş enerjisinden sağlanmaktadır. Yapı 3A grubu yapılardandır.
Yüzölçümü  : 393,00 m²
Arsa Payı  : tam
İmar Durumu  : imar planı içerisindedir
Kıymeti   : 234.124,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındadır
1. Satış Günü  : 22/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü  : 20/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri  : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası.
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Çumra İlçesi, Erentepe Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan, 1722 parsel 
no’lu Kargir ev ve avlusu nitelikli taşınmaz. Parsel köy yerleşim yerinde kalmakta olup, elektrik ve sudan 
faydalanmaktadır. Tapuda her ne kadar kargir ev ve avlusu olarak geçiyor ise de parsel üzerindeki 
yapılar tamamen yıkılmıştır.
Yüzölçümü  : 1.032,00 m²
Arsa Payı  : tam
İmar Durumu  : kırsal yerleşme alanında olduğundan dolayı imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti   : 20.640,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasındadır
1. Satış Günü  : 22/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü  : 20/05/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri  : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/240 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2019/240 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1152358

Yenilgiyi zafer zannettiler!

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Caner Arabacı, İngilizlerin, 
Çanakkale’de ağır kayıplar ve-
rerek çekilmesine karşın dünya 
kamuoyuna “çekilirken kayıp 
vermedik” görüşünü yaymak 
için o dönemde şenlikler düzen-
lediklerini söyledi. 

NEÜ Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Arabacı, Türk 
askerinin, Çanakkale Zaferi ile 
dünya harp tarihine adını altın 
harflerle yazdırdığını vurgula-
dı. Mehmetçiğin 105 yıl önce 
verdiği destansı mücadelenin 
hala yürekleri titrettiğine işaret 
eden Arabacı, Çanakkale’nin, 
Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları 
üzerinde yeni bir direniş ve var 

oluş ruhunun fışkırdığı yer oldu-
ğunu ifade etti.

Mehmetçiğin düşmana ge-
çit vermeyen kararlılığıyla yedi 
düvele karşı koyabilecek ruh 
dinamizmini uyandırdığını vur-
gulayan Arabacı, “Demirden, 
çelikten kaleler gibi dikilen ‘tek 
dişi kalmış canavar’a karşı, göğ-
sünü siper ederek vatanı savun-
ma, bayrak, din ve namusu çiğ-
netmeme ruhu şaha kalkmıştır. 
Bu sebeple Milli Mücadele dö-
neminde, Çanakkale Zaferi’n-
den faydalanılır. Asker toplama, 
yeniden İngiliz, Fransız, İtalyan 
ve onların öne sürdüğü Yunan 
ve Ermeni gibi güçlere karşı, 
birliği kurarak vatanı savunma, 
vatan uğruna çaba harcama-
da Çanakkale, bizlere rehberlik 
eder. Çanakkale’de, nasıl ‘ye-

nilmez armadayı’ yenmiş, gü-
neş batmayan imparatorluğu 
dize getirmiş, kendine ‘güneş 
imparatorluğu’ diyen Fransa’yı 
hizaya çekmiş ise tekrar onları 
vatandan kovup hür ve bağım-
sız olmak için şehit ruhlarının 
alevlendiği ruh iklimi de insan-
larımızı harekete geçirmiştir.” 
diye konuştu.

İNGİLİZLER SESSİZCE 
GERİ ÇEKİLMİŞ

Kocaçimen Tepesi ile Conk-
bayırı’na  6 Ağustos 1915’te çı-
karma yapan İngilizlerin, daha 
fazla takviye olmadan sonuç 
alamayacaklarını anladıklarını 
ifade eden Arabacı, şu bilgileri 
verdi: “(Ian) Hamilton’ın yerine 
gelen Sir Charles Monro, askeri 
gücün çekilmesini ve girişim-
den vazgeçilmesini teklif eder. 

Savaş Bakanı Lord Kitchener, 
çekilmeyi onaylar. Çekilme ka-
rarıyla Çanakkale’den ayrılacak 
düşman gücü; 134 bin insan, 14 
bin hayvan, 400 toptur. Bunla-
rın soğuk havada, gizlice ve iki 
gece içinde gemilere yüklen-
mesi gerekmektedir. Bunlardan 
gemilere alınamayan 508 katır, 
‘acı bir mecburiyet altında’ öldü-
rülür. Türklerin eline geçmeme-
si gerekmektedir. Terk edilen 
1500 arabanın tekerlekleri tah-
rip edilir. 8-9 Ocak 1916’da er-
ken saatlerde ağırlıkları bırakıp 
sessizce çekilmişler. İngilizler, 
zafer kazanamadılar ama ülke 
içine ve dünyaya bir şeyler söy-
lenmesi gerekmektedir. Bunun 
için Londra ve Paris’te ‘çekilir-
ken kayıp vermedik’ diye şenlik-
ler yapılır.” n AA

Konya 1. Asliye Ticaret Mah-
kemesi tarafından mahalli bir ga-
zeteye verilen resmi ilanda Sincap 
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 1 yıl 
süre ile konkordato komiserliğine 
devredildiği bildirildi.  İlan yoluyla 
yapılan çağrıda, şirketten alacağı 
olanların konkordato komiser-
liğine giderek alacaklarıyla ilgili 
burada görüşme yapabilecekleri 
vurgulandı. İlan açıklamasında, 
“Sincap Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke-
ti’nden alacaklı olanların, bu ilanın 
yayınlanmasından itibaren 15 gün 
içinde alacaklarını, Nişantaşı Ma-
hallesi Metehan Caddesi Demirci 
İş Merkezi A Blok kat 4 Daire 402 
Selçuklu-Konya adresindeki kon-
kordato komiserliği büromuza, 
mesai günlerinde 10:00-16:00 
arasında bizzat veya alacaklı tüzel 
kişiler yönünden noter onaylı imza 
sirküleri suretiyle temsilcileri ya 
da tüzel kişi kişiler yönünden no-
ter onaylı vekaletname suretleriy-
le birlikte vekilleri aracılığıyla baş-
vurmak veyahut da iadeli noter 
yoluyla vekaletname suretleriyle 
alacaklarını kayıt ettirmeleri ge-
rekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bildirimde bulunmayan ala-
caklıların alacakları borç bilanço-
sunda kayıtlı değilse, konkordato 
projesinin müzakerelerine kabul 

edilmeyeceği bildirilen ilanda, 
“İadeli taahhütlü posta yoluyla 
yapılan başvurularda, gönderi-
len belgenin içeriğini ispat yükü 
gönderene ait olduğu gibi, ilan 
süresi geçtikten sonra komiserli-
ğimize ulaşan postalar da dikkate 
alınmayacak ve başvurunun süre-
sinde olup olmadığının tespitinde 
bu davet yazımızın tarihi değil, 
aynı konuda Ticaret Sicil Gazetesi 
Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu 
Resmi İlan Portalında yapılacak 
olan ilanlardan en son tarihli ilan 
esas alınacaktır” bilgisi paylaşıldı. 

Alacaklıların alacaklarını bil-
dirirken, kesin mühlet tarihi olan 
12 Aralık 2019 tarihi itibariyle ala-
caklarının toplam miktarını, va-
desini, çekişmeli olup olmadığını, 
imtiyazlı, rehinli veya adi alacak 
olup olmadığını bildirmeleri ge-
rektiği belirtilen ilanda, “Faiz iş-
letilmiş ise hesaplama tablosunu 
da açıkça gösterecek ve açıklaya-
cak şekilde, dayanak evraklarının 
onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı 
olarak teslim etmeleri veya gön-
dermeleri gerekmektedir” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Çalışanlarının sağlığını her 
zaman ön planda tutan MEDAŞ, 
Corona Virüsüne karşı önlemle-
rini aldı. Tüm şirket binalarında 
dezenfektasyon için önlemler alı-
nırken, personelin iş seyahatleri 
iptal edildi. Toplantılar video kon-
ferans aracılığıyla gerçekleştirme-
ye başlandı. Virüs salgınına karşı 
katı önlemler alınırken hizmet ka-
litesinin düşmemesi için yeni uy-

gulamaları hızlıca hayata geçirildi.
Kurumsal İlişkiler Genel Mü-

dür Yardımcısı Eyüp Erduran 
yaptığı açıklamada “Personelimi-
zin sağlığı için gereken tüm ön-
lemleri eksiksiz yerine getirirken 
aynı zamanda hizmet kalitemi-
zin düşmemesi için gerekli tüm 
adımları da attık. 186 Çağrı Mer-
kezimiz 150 kişiyle bölgemizdeki 
6 ile 7/24 hizmet vermektedir. 

Toplu alanda çalışma zorunluluğu 
olan 186 Çağrı Merkezimi Corona 
Virüs salgınında en riskli lokasyo-
numuzdur, bu sebeple Comdata 
ile birlikte hızlıca gerekli alt yapıyı 
sağlayarak çağrı merkezi çalışan-
larımızın evlerini ofise çevirdik. 
Bu sayede hem çalışanlarımızı ko-
rumuş olacağız hem de kesintisiz 
hizmete devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sincap’ın alacaklılarına ilanla davet!

MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek

Prof. Dr. Caner Arabacı, Çanakkale Savaşı’nda İngilizlerin mağlup bir şekilde geri çekilirken, Londra 
ve Paris’te ‘çekilirken kayıp vermedik’ görüşünü yaymak üzere şenlikler yaptıklarını söyledi Çanakkale Zaferi; Va-

tan savunmasında iki yüz 
elli bin Mehmetçiğimizin 
Şehit düştüğü, yakın dünya 
tarihinin en büyük savaş-
larından birinin ardından, 
varını yoğunu ortaya koyan 
bir milletin, “Çanakkale 
Geçilmez” sözünü tarihe 
yazdığı gündür.  Bu vesile 
ile Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diler. Bizlere emanet bıraktıkları bu 
vatanı canımızla, kanımızla koruyacağı-
mıza söz veririz. Üzerinde yaşadığımız bu 
kutsal toprakların her zaman ve her şartta 
al bayrağımızın dalgalanacağına olan inan-
cımız tamdır. Konya’mızda, Sarraflar Yeraltı 
Çarşısında Tarihçi-Yazar Cengiz ACAR’ın 
katılımıyla gerçekleşen, Çanakkale Şehit-
lerini Anma Fotoğraf Sergisi düzenleyen 
Sarraflar Yeraltı Çarşısı esnafına ve Yöne-
timine teşekkür ederiz.  Burada sergilenen 
fotoğrafların %30‘a yakınının daha önce 
hiç baskısı yapılmamış fotoğraflarında bu-
lunduğu fotoğraf sergisi gezilmeye değer. 
Türkiye’mizde vaka sayısının 98’e çıktığı bu 
günde Devletimizin aldığı Olağanüstü güzel 
tedbirler vatandaşlarımızı sakin bir şekilde 
Korona Virüsüne karşı bilinçlendirip, bu 
durumu atlatmak için yapılan çalışmalar 
takdirle karşılanıyor. Sağlık Bakanımız Fah-
rettin KOCA’nın gece gündüz çalışması, 
vatandaşları bilinçlendirmesine bizlerde 
yardımcı olmalıyız. 

Korona virüsü nedeni ile Dünya’nın 
kaos ortamında ekonomiler ve piyasalar 
allak bullak. Sert dalgalanmaların yaşandığı 
piyasalarda, kendine yön belirleyemiyor. 
IMF’nin bir trilyon dolar kredi kapasitesi-
nin aktif hale getirmek için hazır olduğunu 
açıklaması dahi piyasaların durulmasına 
yetmedi. New York borsası sert düşüşleri 
önlemek, piyasaları rahatlatmak için işlem-

leri 15 dakikalığına kapattı. 
Amerika Merkez Bankası Fa-
izleri 0’a kadar indirdi. Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Faizleri 100 baz puan düşü-
rerek 9,75‘e çekti, Bu geliş-
melere rağmen piyasalarda 
panik havası devam ederken 
Küresel bazda da Resesyon 
ihtimali piyasaları tedirgin et-
meye devam ediyor.

Hafta başı;
Altının Onsu 1.465 $ ile başladı 1.460 

$’a kadar geriledi.
Dolar: 6.370,00 TL ile başladı 6.350,00 

TL’ye kadar geriledi.
Euro : 7.115,00 TL ile başladı 7.105,00 

TL’ye kadar geriledi.
24 Ayar Altın 305,00 TL ile başladı 

306,45 TL’ye yükseldi.
         Hafta ortası ; 
Ons    : 1.495,97 $
Dolar :  6.490,00 TL 
Euro  :  7.110,00 TL
24 Ayar Altın  :    315,00 TL olarak piyasalara 
yansıdı.

Altının Onsu 1,460 $ seviyelerinde 
tutunabilirse, normal alım satımlar sürdü-
rülebilir. Piyasaların panik havası devam 
ederse, altının dip fiyat olan 1.420 $ onsu 
görmesi kaçınılmazdır. Bu hareketli ortam-
da Al-Sat pozisyonları olacak gibi, gene de 
temkinli olmakta  fayda var, En iyi pozisyon 
bekle-gör politikasını uygulamaktır. Daha 
önce belirttiğimiz gibi dövizde ve altında ara 
bandı çok açık, bir günde onsda 40 $ bandı, 
dövizde 50 TL ara bandı oluşmaya başla-
dı. Bu fiyatlar kısa vadede kalıcı olmaz gibi 
görünse de orta vadede kalacak gibi gözü-
küyor. Altın yatırımı uzun vadeli olduğu için 
paniğe kapılmayıp elinde altın tutanlar uzun 
vadede mutlaka kazançlı çıkacaktır. 

Selam ve Dua ile

“PİYASALARA KORONA AYARI”

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR
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Dünya aylardır koronavirüs teh-
didi ile karşı karşıya. 

Çin’den başlayarak tüm ülkelere 
yayılan ve yakın zamanda ülkemize 
de gelen bu tehlikeli virüs evet öldürü-
cüdür, tehlikelidir, tedavisi yoktur ama 
bundan kurtulmanın yolları da vardır.

Öncelikle alınan tedbirlerle, bu virü-
sün ülkemize 90 gün boyunca gelmesi-
ni önleyen Sağlık Bakanlığı yetkililerine 
ve hemşehrimiz olan Bakanımıza şük-
ran borçluyuz. 

Etrafımızdaki tüm ülkelere sirayet 
ettiği halde, ülkemize uzun süre gel-
mesini önlemek kolay bir iş değildi. Bu 
başarıldı ancak bunun daha fazla ertele-
nebilmesi mümkün değildi.

Zira bizim vatandaşlarımızda aynı 
duyarlılık, aynı sorumlu davranış maa-
lesef yok. Devlet her türlü tedbiri alsın, 
biz keyfimizce istediğimiz gibi yaşayalım 
düşüncesindeyiz. Böyle bir düşünce sa-
kat düşüncedir.

Devletin aldığı karar ve kurallara 
vatandaşlar uymaz ise bu tehlikenin 
yayılmasının önüne geçmek mümkün 
olmaz. 

Bu virüsü ülkemize ilk defa yurtdı-
şından gelen bir kişi getirdi ve çevresin-
deki 6 kişiye daha bulaştırdı. 

Daha sonra Avrupa’dan, Ameri-
ka’dan ve umreden gelen vatandaşlarda 
tespit edildi. Şu anda virüsün belirlendiği 
kişi sayısı 98 ama bunların kaç kişiyle te-
mas ettiği ve kimlere bulaştırdığı henüz 
belli değil.

Belli olan şu ki önümüzdeki birkaç 
gün içinde bu sayının katlanarak büyü-
mesi kaçınılmazdır. Ayrıca ülkemizde 
maalesef ilk ölüm de gerçekleşti. Çin 
kaynaklı bir kişiden virüsü kaptığı be-
lirlenen 89 yaşındaki bir vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 

Ülkemizde görülen vakaların tama-
mının kaynağı yurtdışıdır. Ancak çok 
hızlı bulaşan bu virüs, bir kişiye bile 
bulaşırsa ondan başkasına, onlardan 
da başkalarına derken toplumda dolaş-
maya başlar ve bir anda tüm toplumu 
sarar.   

Yetkililer; “yurtdışından gelenler 
14 gün boyunca evlerinde kalsınlar ve 
hiç kimseyle temas etmesinler” diye 
sürekli uyarılar yaptılar ama dinleyen ve 
uygulayan olmayınca zorunlu gözetim 
başlatıldı.

Bilhassa umreden gelen vatandaş-

ların ziyaretçileri çok fazla olduğu için en 
büyük risk burada. 

Umreden ilk gelen binlerce kişiye 
maalesef karantina uygulaması yapıl-
madı. Bunlar 14 gün evde kalma kura-
lına da uymadılar. Az da olsa uyanları 
tebrik ediyoruz. 

Bunların içinden bir kişide test so-
nucu pozitif çıkmıştı. Bunun arkasından 
ben ve benim gibi bu konuda duyarlı 
olanlar tarafından Sağlık Bakanımıza, 
yetkililere ve ulusal TV’lere “umreden 
gelenler zorunlu gözetime alınmalı-
dır” şeklinde yoğun müracaatlar yapıldı.

Benim Sağlık Bakanımızın twitter 
hesabına yazdığım mesaj şöyleydi:

“Sayın Bakanım; umreden dö-
nenler ve ziyaretçileri 14 gün gözetim 
kuralını maalesef uygulamıyorlar. Bu 
sebeple bu vatandaşlara mutlaka zo-
runlu gözetim uygulaması getirilmeli-
dir. Aksi halde aldığınız bütün olumlu 
tedbirler boşa gidecek. Selam ve dua 
ile.”

Bu mesajı Bakanımızla birlikte çok 
sayıda yetkiliye ve ulusal medyaya gön-
derdim.

Bu gelişmeler umreden gelen ikinci 
grubun karantinaya alınması kararı-
na sebep oldu. İyi ki de oldu. Bunların 
içinden birkaç kişide bile virüsün olması 
binlerce kişinin risk altına girmesine se-
bebiyet verebilirdi. 

Şunu unutmayalım ki korona de-
nilen covid-19 virüsü bazılarının dediği 
gibi basit bir grip virüsü değildir. Bu vi-
rüs mutasyona yani değişikliğe uğraya-
rak gerek bulaşma hızı, gerek çoğalması 
gerekse etkisi yönünden grip virüsün-
den kat kat daha olumsuz hale gelen bir 
virüstür.

Bir kişide olan bu virüs bir günde 
yüzlerce kişiye bulaştırabilir. Bir kişinin 
bile kapması bu virüsün artık herkese, 
tüm topluma yayılması anlamına gelir. 

Umreden gelenlerin ziyaretçilerinin 
fazla olması bu riski daha da arttırmak-
tadır. Bu sebeple gerek umreciler için 
gerekse yurtdışından gelenler için ka-
rantina uygulaması yerinde olmuştur. 

Karantinaya alınanlar ve yakınları da 
bu süreci sabırla karşılamalı, kararlara 
saygı duymalı, sorumlu davranmalı ve 
hem kendileri için hem de yakınları ve 

toplum için zorluk çıkar-
madan 14 gün kuralına 
tam uymalıdırlar.

Burada şunu da be-
lirtmeliyim ki umrecilerin 
karantinaya alındığı yurt-
lar temizlik, ihtiyaç mad-
deleri, kullanılan yatak, 
çarşaf gibi her türlü mal-
zemenin yeniliği ve hijyen 
durumu ile odaların ve 
binanın genel durumu 
her şeyi ile mükemmeldir. Bu konuda 
olumsuz yaygara koparanların amacı 
farklıdır.  

Geçtiğimiz Cuma günü sabah sa-
atlerinde Cuma Tedbirleri başlığı altında 
bazı maddeler yazmıştım. Birçok karde-
şimiz bu tedbirleri abartılı buldu. Cuma 
namazı için Camiye gittiğimizde hoca 
efendinin okuduğu Diyanet hutbesinde 
benzer tedbirler dinledik. 

Cumadan sonra da Diyanetin, riskli 
vatandaşların mazeretli sayılacağı ve bu 
kişilerin Cuma namazı yerine evlerinde 
öğle namazı kılabilecekleri fetvası geldi. 
Ben 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı 
olanların mazeretli olacaklarını, camiye 
gelmemelerini değil gelmeyebilecekle-
rini yazmıştım. Diyanetin fetvası benim 
yazdığımdan daha ileri boyutta idi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı daha sonra 
aldığı kararla camilerde cemaatle na-
maz kılmaya ve Cuma namazlarına bir 
süre ara verdi. Bu doğru bir karardı. Dü-
şünün bir kere camiye gelen bir kişi de 
bile virüsün olması o camideki herkesin 
risk altına girmesine sebep olur, yakın 
çevresinde bulunan veya temas ettiği 
insanlara zaten bulaştırır.  

Ben yıllar öncesinden itibaren gripal 
hastalığa yakalananların camiye gel-
memeleri hakkında yazılar yazdım. İlk 
defa 28.01 2015 tarihinde gazetedeki 
ve internet sitesindeki köşemde “Allah 
aşkına bu şekilde camiye gelmeyin” 
başlığı altındaki yazımda grip ve nezle 
olanların, öksürüp hapşıranların kesin-
likle camiye gelmemelerini ve hastalık-
larını başkalarına da bulaştırmamalarını 
bunun kul hakkı olduğunu yazmıştım. 

Beş yıl önceki bu yazımı ‘Aydan Arı 
Günden Duru’ kitabıma da almıştım. 
Tabi o zaman korona yoktu. Şimdi bir 

de korona çıktı. Bu konuda 
daha fazla hassasiyet gös-
termek gerekiyor. 

Olayın bütün ciddiyeti-
ne rağmen bazı kişiler, bu 
yazıların ve uygulamaların 
insanları camiden uzak-
laştıracağını savunuyorlar. 
Bunlar bilmiyorlar ki, İslâm 
dini insan sağlığına çok 
önem verir. 

Öyle olağanüstü bir 
durum, bir zaruret olur ki bazı haramlar 
helal olur. Bazı farzların da haram oldu-
ğu zorunlu haller söz konusu olabilir. 

Şu anda bulaşıcı hastalığın yaygın-
laşmaya başlaması sebebiyle Cuma na-
mazlarına ve cemaate geçici olarak ara 
verildi. Şimdi bir kişi veya bir grup bu 
yasağı delmeye yeltenirse onlar haram 
işlemiş olurlar.

Hiç kimsenin bir başkasına hastalık 
bulaştırma hakkı yoktur. Bu kul hakkıdır 
ve büyük vebali vardır. 

Sadece soğan, sarımsak kokusun-
dan dolayı, başkaları rahatsız olmasın 
diye, “soğan sarımsak yiyen mesci-
dimize gelmesin” buyuran Efendimiz, 
bugün aramızda olsaydı ne derdi, ne 
yapardı acaba?

Ümmetinin soğan, sarımsak koku-
sundan bile rahatsız olmasını istemeyen 
Efendimiz, salgın hastalığa uğrama teh-
likesi karşısında ne gibi tedbirlere baş-
vururdu? Düşünmek gerekiyor.

Elbette panik yapmamamız gereki-
yor ama gereken tedbirleri de almak zo-
rundayız. Tedbir almak, panik yapmak 
demek değildir. 

Biz; önce gereken tedbirleri alma-
yı, sonra da takdire rıza göstermeyi 
emreden bir inancın sahibiyiz. Tedbir 
almadan tevekkül gösteriyorum diye 
umursamaz bir tavır içinde bulunanların 
büyük vebalde olduklarını unutmayalım. 

Tedbir almadan kendilerince güya 
tevekkül gösterenler, kendilerini ve baş-
kalarını tehlikeye attıkları için sorumlu-
durlar, büyük günah işlemiş olurlar. Bu 
yaptıkları zaten tevekkül değildir. Yap-
tıkları hem intihara hem de cinayete 
teşebbüstür. 

Peygamber Efendimiz; “Bir yer-
de bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını 

duyduğunuz zaman oraya girmeyi-
niz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir 
hastalık ortaya çıkarsa, oradan da 
çıkmayınız.” (Buhârî) buyurmuştur. 
Bu karantinadır ve Hz. Ömer karantinayı 
uygulamıştır. 

“Kendi ellerinizle kendinizi tehli-
keye atmayınız.” (Bakara Sûresi 195) 
buyuran Rabbimizdir. Bu ayeti dar kap-
samda anlamamak gerekir. Bir ayetin 
işaret ettiği anlamı sadece nüzul sebebi 
ile sınırlamamak gerekir. Bu ayette ge-
çen tehlike her türlü tehlikeyi içine alır. 
Bulaşıcı hastalıkta bir tehlikedir. Hem de 
çok büyük bir tehlike…

Bütün bu sebepleri göz önünde 
bulundurarak gerekli tedbirleri almak 
ve devletimizin aldığı kararlara uymak 
zorundayız. Bir kişinin bile hastalık kap-
masına sebep olursak bunun vebali 
büyüktür. 

Tedbir almadan başkasına virüs 
bulaştırmak cinayetten başka bir şey 
değildir. Yine tedbir almadan başkasın-
dan kendine bulaşmasına sebep olmak 
da intihardır. Bunun her ikisinin de bizim 
inancımızda çok büyük günahı vardır. 

Başta basit önlemler almazsak 
sonra çok daha büyük ve zor önlemler 
almak zorunda kalırız. Bu sebeple şu 
anda vaka sayısı henüz sınırlı sayıda 
iken gereken her türlü tedbiri almakla 
mükellefiz. 

Yarın bu sayı binlere ulaşırsa bu 
defa sokağa çıkma yasağının gelmesi 
kaçınılmaz olur. Buna gerek kalmadan 
şimdiden her türlü tedbiri uygulayalım 
ve bu belayı ülkemizden savalım İnşa-
allah. 

Bilhassa temasa ve başta el olmak 
üzere yüz ve vücut temizliğine son dere-
ce dikkat etmek gerekiyor. 

Bu virüs bazı kişilerde hafif seyre-
debilir. Bazıları bunu fazla hissetme-
den ayakta atlatabilir, hatta virüs kap-
tığının farkında bile olmayabilir. Ama 
onun bulaştırdığı bir başka kişide çok 
tehlikeli ve ölümcül olabilir. 

Bu sebeple herkesin her ferdin dik-
kat etme ve hiç kimse ile temas etmeme 
zorunluluğu vardır. 

Aman dikkat…Yazımı Korona baş-
lıklı şiirimle tamamlıyorum. Sağlıklı ve 
mutlu yarınlar efendim.

KORONA
Kaynağı Çin olan korkunç bir virüs,
Bütün ülkelerde, sağlar birçok üs,
Gerisinde kaldı, kolera, tifüs
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Herkese bir korku saldı Korona.

Yediler hep yılan, fare, yarasa,
Durur iken dolma, balık, pırasa,
Öyle bir salgın ki oldu devasa,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Her tarafa hızla daldı Korona.

Asya, Amerika, Avrupa derken,
Yeryüzünü sardı, sadece birken,
Virüsü kapmadan tedbir al erken,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Gündem hep bitti, kaldı Korona.

Geç de olsa geldi, Türkiye’mize,
Henüz on vakada geldik biz dize,
Panik olmayınız, tavsiyem size,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Umutlarımızı çaldı korona.

Her türlü önlemi almamız lâzım,
Bu beladan uzak kalmamız lâzım,
Tedbir, tevekkülle dolmamız lâzım,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Ölüm saçan bir dert oldu korona.

Kirlilik ve temas mikrobu yayar,
Dikkat etmeyenler ölüme kayar,
Virüsten korunan olur bahtiyar,
Tüm dünyayı esir aldı korona,
Hemen her kıtaya doldu korona.

Allah’ı unutup dünyaya daldık,
Musibetle karşı karşıya kaldık,
Rabbimizden büyük bir ikaz aldık,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Güveni huzuru deldi Korona.

Ya Rab bu beladan kurtar bizleri,
Silinsin mikrobun bütün izleri,
Kullanalım elde olan kozları,
Tüm dünyayı esir aldı Korona,
Dilerim duyarız, “soldu Korona.”

Alınan kararlara uymak gerekir,
Aksine davranan görülür hakir,
Salih Sedat sundu böyle bir fikir,
Tüm dünyayı esir aldı korona,
Deriz ki İnşallah, “öldü korona.”
Salih Sedat Ersöz

TEDBIR ALMADAN; VIRÜS KAPMAK INTIHARDIR, BAŞKASINA VIRÜS BULAŞTIRMAK CINAYETTIR                

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ

ABD’de yaşayan Türk çift, bir damla kanla 3-10 dakikada tespit edilen kit üretimi yaptı. Çinli ortaklarıyla 500 bin adet 
üretim yapan genç çift, piyasaya sundukları kitleri Çin ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeye sattıklarını açıkladı

Türk gençler ABD’de 
test kiti üretti

ABD’de yaşayan Serhat Pala ve 
eşi Zeynep Ilgaz, San Diego’da bi-
limsel adı COVID-19 olan Korona 
virüsünü bir damla kanla 3-10 da-
kikada tespit eden kitler yaptı.  

Pala çifti, Çinli ortaklarıyla gün-
de 500 bin adet üretip piyasaya 
sundukları kitleri Çin, İtalya, Pakis-
tan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, 
İngiltere, Taiwan, Avusturya, Ro-
manya, Malezya, Libya’ya sattıkla-
rını açıkladı.

ABD’de yaşayan Türk gençleri 
Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pa-
la’nın ABD’nin San Diego kentinde 
kurdukları Confirm Biosciences Şir-
keti, COVID 19 olarak adlandırılan 
Korona virüsünü bir damla kanla 
3-10 dakika arasında tespit eden 
kitler üretti. 

Pala Çifti, yaptığı açıklamada, 
bir Türk şirketi olarak böyle bir test 
ürettikleri için çok mutlu olduklarını 
bildirdi. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19’un kısa sürede test 
edilmesi yönünde yürüttükleri ça-
lışmanın bir ay önce sonuçlandığını 

ve üretim aşamasına geçtiklerini 
belirten Pala Çifti, şu bilgileri verdi: 

‘’Firmamız ürün ve teknoloji 
test etmek konusunda her zaman 
ön saflarda yer aldı. Dünya’yı et-
kileyen virüs karşısında da ‘bizler 
birşeyler yapmalıyız’ diye düşün-
dük . Ekibimizle gece-gündüz buna 
yoğunlaştık. ‘Hastanelerin labora-
tuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok 
pahalıya ve uzun zamana yayılan 
testleri daha kısa sürede ve çabuk 
nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye 
nasıl umut, çare oluruz’ diye yola 
çıktık. Test kitlerini Çin’li ortağı-
mızla üreterek piyasaya sürdük. CE 
İşaretli test kiti, yanal akış teknolo-
jisini (Lateral flow technology) kul-
lanarak virüsü küçük bir damla kan 
örneği ile tespit etmektedir. 3-10 
dakika arasında süren test, Çin, Av-
rupa ve başka kıtalarda milyonlarca 
adet satılmaya başlandı.’’ 

Zeynep Ilgaz Pala daha önce 
ürettikleri çeşitli kitlerin mağaza-
lardan satın alınarak evlerde kişiler 
tarafından yapıldığını dile getirerek 

şöyle devam etti:  ‘’Bu ürettiğimiz 
kitleri hastanelere, sağlık kuruluş-
larına satarak testleri doktorların 
kısa sürede yapmasını ve daha çok 
kişiye ulaşmasını amaçladık. Günde 
500 bin test üretme kapasitesine 
sahibiz. Başta İtalya, Pakistan, Viet-
nam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, 
Taiwan, Avusturya, Romanya, Ma-
lezya, Libya gibi ülkelere bugünler-
de çok gönderdik. Türkiye’ye de bu 
kitlerimizden göndermek isteriz. 
Türk vatandaşıyız. Türkiye’ye bu 
konuda yardımcı olmak en büyük 
görevimiz. Sağlık Bakanlığı’yla iş-
birliğine hazırız.  Bize  www.con-
firmbiosciences.com  sitemizden 
ulaşılabilirler.”

Çin’deki Healgen Şirketi’nin 
CEO’su Bryan Fang da COVID -19 
testini çıkarmaktan ve Confirm 
Biosciences ile bu konuda işbirli-
ği yapmaktan dolay çok mutlu ol-
duklarını ifade etti,’’ Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak 
duyurulan bu virüsün biran önce 
durdurulmasi için hepimiz çalışma-

lar içerisindeyiz” dedi. 
EVIN GARAJINDAN DOĞAN ŞIRKET

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi  
Bölümünden mezun olduktan son-
ra işletme alanında yüksek lisans 
(MBA) yapmak üzere 1997 yılında 
Amerika’ya giden Serhat Pala, eşi 
Zeynep Ilgaz Pala ile evlerinin ga-
rajında çok küçük bir sermayeyle 
TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket 
kurarak iş hayatına atıldı. 

Pala Çifti, evde uygulanabile-
cek çeşitli sağlık testi ürünlerini, 
internet üzerinden satışa sunarak  
başladıkları sektörde  saç teli yar-
dımıyla, kullanılan uyuşturucunun 
cinsini tespitten, DNA ve sperm 
sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri 
geliştirdi.

Pala Çifti, 1999 yılında da Con-
firm Biosciensces (Tasdik Laboratu-
varı) adlı ikinci şirketlerini kurarak 
sağlık alanında evde kişilerin ken-
dilerinin yapacağı ve hızlı sonuç 
alacakları kitler üreten bir dünya 
şirketine dönüştü.
n HABER MERKEZİ

Tapu ve Kadastro’da
coronavirüs tedbirleri

Konya Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürü Mustafa Akkul, 
“Genel Müdürlüğümüzün CO-
VİD-19 (CORONA) virüsü ile 
etkin mücadele çerçevesinde al-
dığı kararlara vatandaşlarımızın 
gereken hasiyeti göstermelerini 
talep ve istiyoruz” dedi. 

Konya Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürü Mustafa Akkul, 
“Genel Müdürlüğümüzün aldı-
ğı tedbirler doğrultusunda Co-
vid-19 (Corona) virüsü ile etkin 
mücadele sağlanabilmesi, hal-
kımızın ve personelimizin sağ-
lığının korunabilmesi amacıyla 
18.03.2020 tarihinden itibaren; 
Tapu ve Kadastro Müdürlükle-
rine yapılacak olan başvurular 
Web-tapu sistemi üzerinden 
(https://webtapu.tkgm.gov.tr), 
işlem(randevu) talepleri ise(ya-
bancı uyruklu kişiler dahil) Alo-
181 çağrı merkezi aracılığıyla 
veya www.tkgm.gov.tr adre-

sinden online olarak yapılacak 
olup, Tapu ve Kadastro müdür-
lüklerine randevusuz, manuel 
olarak yapılan başvurular kesin-
likle kabul edilmeyecektir. Ayrı-
ca Web-tapu sistemi üzerinden 
alınan başvurularda vatandaş-
larımız sadece imza aşamasında 
müdürlüklerimize geleceğinden 
bu yöntemin seçilmesi kendile-
rine kolaylık ve rahatlık sağlaya-
caktır. Online başvurusu alınan 
işlem sahipleri Tapu Müdürlük-
lerindeki bekleme salonlarına 
randevu saatinde kabul edilecek-
tir. Herhangi bir aksaklık yaşan-
maması adına randevu saatinde 
müdürlüklerde olunması önem 
arz etmektedir. Yabancı uyruklu 
talep sahiplerinin her türlü mev-
zuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi 
talepleri www.yourkeyturkey.
gov.tr üzerinden karşılanacaktır” 
açıklaması yaptı. 
n  HABER MERKEZİ
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Saatler süren “Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı” sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın” uyarısı 
yaptı. Ekonominin olumsuz etkilenmemesi için alınan bir dizi kararı açıklayan Erdoğan, “Bu süreçten el birliğiyle daha da güçlenerek çıkacağız” mesajı verdi 

Türkiye daha güçlü olacak!
Türkiye Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köş-
kü’nde düzenlenen Koronavirüsle 
Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın 
ardından basın toplantısı gerçekleş-
tirdi. Toplantıda özellikle ekonomiye 
yönelik bir dizi tedbirlerin alındığını 
bildiren Erdoğan, bu tedbirleri tek 
tek açıkladı. Erdoğan İnsanlık tarihi 
boyunca birçok salgın hastalıkların 
ve tabii felaketlerin ciddi can ka-
yıplarına neden olduğunu hatırlattı. 
Bunları örneklerle sıralayan Erdo-
ğan, “Yakın zamanda dünyamız, 
2002 yılında SARS ve 2012 yılında 
MERS adı verilen salgın hastalıklar-
la mücadele etmişti.  Ayrıca dün-
yamız, 2009 yılındaki domuz gribi, 
2014’teki Ebola salgını, 2016’taki 
Zika virüsü gibi tehditlerle yüzleş-
mişti.  Koruyucu sağlık ve tedavi 
hizmetleri ile ilaç sektöründe yaşa-
nan gelişmeler, virüs salgınlarının 
eskisi kadar büyük can kayıplarına 
yol açmasının önüne geçmektedir. 
Nitekim, şu anda dünyada insan 
ölümlerine yol açan hastalıklar ara-
sında, bu tür salgınların payı olduk-
ça düşüktür. 

Ancak, önüne geçilmediği tak-
dirde, salgın hastalıkların kitlesel 
ölümlere yol açma tehlikesi hala 
vardır. Bunun için de her türlü sal-
gın hastalığa karşı hızlı ve etkin ön-
lemler alınması gerekiyor.  Son ay-
larda hep birlikte şahit olduğumuz 
gelişmeleri bu perspektiften değer-
lendiriyoruz.  Yaşadığımız sürecin 
insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar 
ortaya çıkartacağını henüz bilemi-
yoruz.  Sanayileşme, ardından gelen 
teknoloji ve bilgi devrimleri ile şekil-
lenen bugünkü dünyanın nasıl bir 
geleceğe evrileceğini kestirmek zor-
dur.  Ancak, artık hiçbir şeyin eskisi 
gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de 
açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, 
siyasi ve sosyal düzende köklü deği-
şiklikler yaşanması muhtemel yeni 
bir döneme giriyoruz” dedi.

TÜRKİYE BU SÜRECE HAZIR 
YAKALANDI

Türkiye’nin bu olumsuz tablo 
içerisinde avantajlı bir durumda ol-
duğuna dikkat çeken Erdoğan, şun-
ları kaydetti, “Özellikle, son 17 yılda 
ülkemizin temel hizmet alanlarında 
ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz 
büyük dönüşüm sayesinde, ham-
dolsun Türkiye, bu sürece olabile-
cek en hazırlıklı şekilde yakalanmış-
tır.  Ülkemizin uyguladığı dengeli 
politikalar, bir yandan özel sektörün 
üretim gücünü desteklerken, diğer 
yandan eğitim, sağlık, sosyal gü-

venlik gibi alanlardaki hizmetlerin 
kamu garantisiyle kesintisiz sürme-
sini sağlamıştır.  Batı ülkeleri ise yıl-
larca tüm temel kamu hizmetlerini, 
görünüşte özel sektöre terk ederek, 
ama aslında başından savarak, va-
tandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. 
Daha düne kadar liberalizmin en 
hararetli savunucusu olan kimi Av-
rupa ülkeleri, bugün hastaneleri ve 
diğer kimi temel hizmet kurumla-
rını devletleştirmeye başladı. İnsan 
hakları savunuculuğunu kimseye 
bırakmayan kimi ülkelerin de, sal-
gını kendi haline bırakarak, “ölen 
ölür, kalan sağlar ile devam ederiz” 
anlayışıyla hareket ettiğini görüyo-
ruz. Kriz derinleştikçe, bu tür tar-
tışmalar da artacaktır. Yaşadığımız 
süreci, gerisindeki bu derin arka 
planı ve belirsiz geleceği göz önün-
de bulundurarak değerlendirmemiz 
gerekiyor. Bir yandan önümüzdeki 
sorunun çözümü için gayret edecek, 
diğer yandan da geleceğimizi en 
güçlü şekilde inşa etmenin mücade-
lesini vereceğiz.  Bunun için, büyük 
ve güçlü Türkiye hedefimize, 2053 
ve 2071 vizyonlarımıza olan bağlı-
lığımızı artırarak hep birlikte daha 
çok çalışacağız.  Dünyanın yöneldiği 
istikamette önceden mesafe kat et-
miş bir ülke olarak, inşallah 21’inci 
asrı Türkiye’nin asrı haline getire-
ceğiz.”

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ 
Koronavirüs’ün Türkiye bi-

lançosunu hatırlatan Erdoğan, “KO-
VİD-19 teşhisi konan hastalarımı-
zın sayısı 98’e çıkarken, maalesef 
89 yaşında bir vatandaşımızı da 
kaybettik” dedi. Bu süreçte alınan 
tedbirlere destek veren herkese 
teşekkür eden Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Elbette bu süreçte, 
adeta virüs ülkemize gelmekte niye 
geç kaldı diye dizlerini dövenler, ya-
lan haberlerle milletimizin moralini 

bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar 
da çıktı.  Ama milletimizle birlikte, 
ülkemize yönelik her saldırıyı na-
sıl dirayet ve kararlılıkla göğüsle-
mişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde 
karşıladık.  Ellerini ovuşturarak bu 
virüsün ülkemizi esir almasını bek-
leyen muhterislere aradıkları fırsa-
tı vermedik, vermeyeceğiz.  Hem 
güvenlik güçlerimiz, hem adalet 
teşkilatımız, hem de milletimiz bu 
tür provokasyonlara karşı teyakkuz 
halindedir.  Hep söylediğimiz gibi 
Türkiye’nin en büyük gücü birliği-
dir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Al-
lah’ın yardımı ve milletimizin deste-
ğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız 
tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da 
güçlenerek atlatacağımıza tüm kal-
bimle inanıyorum.”
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN!

“Biz “Önce İnsan” diyen bir me-
deniyetin, “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” diyen bir kültürün men-
suplarıyız.” Diyen Erdoğan, alınan 
tedbirlerin insanlarımızı korumaya 
yönelik olduğunu söyledi. Bu tür 
hastalıkların, pek çok insanın farkın-
da olmadan virüse maruz kalması 
ve yine farkında olmadan virüsü 
başkalarına bulaştırmasıyla yayıldı-
ğına dikkat çeken Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Sağlıklı insanlar 
hastalığı rahatça atlatırken, herhan-
gi bir rahatsızlığı olan, bağışıklık sis-
temi zayıf kişiler ölümcül sonuçlarla 
karşı karşıya kalabiliyor. Henüz aşısı 
ve kesin tedavisi olmayan bu hasta-
lıktan en iyi korunma yolu, virüsün 
bulaşmasını engellemektir. Alınan 
ve tavsiye edilen tedbirlerin tama-
mı, hem kendimizin, hem de diğer 
insanların sağlığını koruma amaçlı-
dır. KOVİD-19 hastalığından en iyi 
korunma yöntemi, herkesin kendi 
kendine alacağı tedbirlerdir.  Hiç 
kimse, bencilliği veya özensizliği 
sebebiyle, tüm toplumun sağlığını 

tehlikeye atma hakkına sahip değil-
dir. Toplumun tamamının sağlığı ve 
huzuru için bireyler olarak her biri-
mizin fedakârlıkta bulunma sorum-
luluğu vardır. Dünyadaki diğer ül-
keler gibi Türkiye’deki tedbirler de, 
salgın riski ortadan kalkana kadar 
geçici olarak uygulanacaktır. Açık-
lanan tedbirlere hep birlikte hassa-
siyetle riayet edersek, evde kalma 
süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. 

Bu süreçte en çok hassasiyet 
göstermemiz gereken husus, birey-
sel temizliğimize ve diğer insanlarla 
olan mesafemize dikkat etmektir. 

Bilim insanları, KOVİD-19 virü-
süne karşı en etkili tedbirin temiz-
lik olduğu konusunda hemfikirdir. 
Hem inancımızda, hem kültürü-
müzde, kalp temizliği yanında vü-
cut temizliği, hane temizliği, çevre 
temizliği de çok büyük önem taşır. 

Temizliğin imandan geldiği 
öğüdüne uygun şekilde, günde 5 
vakit elini, yüzünü, ağzını-burnunu, 
kollarını, başını, ayaklarını yıkayan 
kişi, İslami olarak da, tıbbi olarak 
da en ideal temizliği yapan kişidir. 
Kültürümüzde musafahalaşmak, 
sarılmak, küçüklerin yüzlerinden, 
büyüklerin ellerinden öpmek elbet-
te önemli bir yer tutar. 

Zira sevgisini dokunarak gös-
termeyi seven bir milletiz. Ancak, 
yaşadığımız süreç, bir müddet buna 
ara vermemizi gerektiriyor.  Salgın 
tehlikesi tamamen ortadan kalkana 
kadar, sevgimizi yüreğimizle gös-
termekle ve dilimizle ifade etmekle 
yetineceğiz.”

EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN!
Türk milletine seslenen Erdo-

ğan, “evden çıkmayın” uyarısını 
yineledi. Kontrolsüz her temasın 
risk oluşturduğuna dikkat çeken 
Erdoğan, şunları kaydetti, “Kontrol 
altında tutamayacağımız her türlü 
temas, bizi virüs taşıyıcısı haline ge-

tirebilir.  Kendimiz zarar görmesek 
de, taşıdığımız virüsü, Allah mu-
hafaza, sevdiklerimize bulaştırarak, 
hastalanmalarına, hatta ölümlerine 
yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi ne 
kadar korur ve sosyal hareketliliği 
ne kadar azaltırsak, virüsün yayılma 
hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi 
o derece düşürürüz.  Toplu ulaşım 
araçları ve kapalı mekânlar başta 
olmak üzere, insanların çok yakın 
mesafede bulundukları, ortak kulla-
nıma açık her yer, virüsün potansi-
yel yayılma alanlarıdır. Herhangi bir 
şekilde virüse maruz kalmış tek bir 
kişinin, ikazları dinlemeyip, gerek-
siz yere dışarıda dolaşması halinde, 
gün içinde yüzlerce kişiye bunu bu-
laştırma ihtimali vardır. 

Hâlbuki vakit, gönlümüzce gez-
me değil; tedbir, tefekkür, tevekkül, 
okuma, dinginlik vaktidir.  Vakit; 
yapabileceğimiz her şeyi evimizden 
yapma, dış dünya ile fiziki irtibatımı-
zı asgariye indirme vaktidir.  Vakit; 
sevdiklerimiz başta olmak üzere, 
toplumun tamamı için kendimizden 
fedakârlık etme vaktidir.  

Altını çizerek bir kez daha tek-
rarlıyorum: Mecburiyeti olmayan 
hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan 
kalkana kadar, evinden çıkmamalı, 
kimseyle temas etmemelidir. İşle-
rine giden vatandaşlarımız, mesai 
bitimiyle birlikte hemen evlerine 
dönmeli, kapıdan girer girmez de, 
kimseyle temas etmeden ilk iş sa-
bunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. 

İster kamu, ister özel olsun tüm 
işyerlerinde de virüsün yayılma ih-
timalini en aza indirecek tedbirlerin 
tamamı alınmalıdır.  Çocuklarımız-
dan, dışarıya çıkmadan evde kitap 
okuyarak, derslerine çalışarak vakit-
lerini değerlendirmelerini istiyoruz.

En büyük risk grubunu oluş-
turan yaşlılarımızın, sadece evden 
çıkmamakla yetinmeyerek, bir süre, 

ailenin dışarıyla irtibatı olan diğer 
fertleriyle de mesafeli şekilde ha-
yatlarını sürdürmeleri daha doğru 
olacaktır.  Kimi Avrupa ülkelerinin, 
dezavantajlı grupları, özellikle de 
yaşlıları adeta gözden çıkartan an-
layışlarına asla katılmıyoruz.  Tam 
tersine bizim kültürümüzde, yaşlıla-
rımızı el üstünde tutmak, dünya ve 
ahiret saadetinin temel şartlarından 
biri olarak kabul edilir. Bunun için 
yaşlılarımızı koruyacak ve kollaya-
cağız.  Bilim Kurulumuzun öneri-
siyle, önce İstanbul ve Ankara’da 
başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş 
üzerindeki tüm yaşlılarımıza koru-
yucu maske ve kolonya dağıtacağız.  
Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarının karşılan-
masında, devlet kadar, yakınlarına 
ve komşularına da görev düşüyor.  
Bu insanlarımıza hep birlikte yar-
dımcı olarak, süreci suhuletle ge-
çirmelerini temin etmeliyiz.  Kamu 
bankalarımız 76 yaş üzeri emeklile-
rimizin maaş ödemelerini, istelerse 
evlerinde yapacaklar. Huzurevleri-
mizdeki doktor sayısını da artırarak, 
yaşlılarımızın sağlığını daha yakın-
dan takip edeceğiz.  Bir diğer önem-
li konu, sağlık sistemimizi güçlü bir 
şekilde ayakta tutmaktır. Bunun 
için, sağlık kuruluşlarımızın üzerine 
binecek yükü hafifletmemiz gere-
kiyor.  Vatandaşlarımızdan, hayati 
olmayan sağlık sorunlarına, müm-
kün olduğu kadar aile hekimleri va-
sıtasıyla çözüm aramalarını özellikle 
rica ediyorum.  

Unutmayınız, salgın hastalık du-
rumlarında hastaneler, aynı zaman-
da virüs bulaşma ihtimali en yüksek 
yerler haline gelmektedir. 

Yüksek ateş, kuvvetli öksürük 
ve nefes darlığı gibi hastalık belirti-
leri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise, 
paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık 
Bakanlığımızın ALO 184 hattını 
aramalıdır.  Buradan yapılacak yön-
lendirmeye göre hareket edilmesi 
halinde, sağlık kurumlarımızdan en 
yüksek verimle istifade edebiliriz. 
Bu vesileyle takdire şayan bir feda-
karlıkla ve sabırla görev yapan tüm 
sağlık personelimize şükranlarımı 
sunuyorum.  Yaşadığımız bu kritik 
süreçte, gıda, temizlik, su, iletişim 
ve diğer temel ihtiyaçların kesintisiz 
devam ettirilebilmesi için üretim-
den lojistiğe kadar her türlü tedbiri 
aldık, alıyoruz.  KOVİD-19 hasta-
lığına karşı aşı ve ilaç geliştirme 
çalışmalarını da tüm hızıyla devam 
ettiriyoruz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Erdoğan, koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşana-
bilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çeşitli tedbir-
ler aldıklarını söyledi. Tedbirlerle ilgili Erdoğan şunları 
söyledi, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir 
paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için top-
lamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyo-
ruz. 
Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojis-
tik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, 
Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için 
Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Ma-
yıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulama-
yacağız. 

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve 
hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları 
için 6 ay süreyle erteledik. 

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı-

nı yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz. 
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği 

için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi 
anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve ge-
rektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite 
kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok 
finansmanı desteği vereceğiz. 

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan 
ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a 
olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara 
ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertele-
yeceğiz. 

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 mil-
yar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden 
olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat 
açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz. 

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda 
sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik 

edeceğiz.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirile-

bilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari 
peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz. 

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etki-
siyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen 
firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini 
sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin öde-
melerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürele-
rini 3 ay erteliyoruz. 

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz. 
14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma mo-

dellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz. 
15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan 

faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve 
hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerin-
deki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin 
de maliyetini azaltmış olacağız. 

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyo-
ruz. 

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başın-
da ödüyoruz. 

Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin 
de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan 
hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz. 

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 
nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayı-
rıyoruz. 

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 
aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. 

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline 
karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz 
önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz. 

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, 
sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan peri-
yodik takip programını devreye alıyoruz.

Ekonominin olumsuz etkilenmemesi için alınan önemli tedbirler şöyle:
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Türkiye, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle zamanında 
düzenlenip düzenlenmeyeceği me-
rak edilen 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları’na şu ana kadar 10 branşta 53 
sporcuyla katılma hakkı kazandı. 
Boks Avrupa Elemeleri’nde Batu-
han Çiftçi, çeyrek finale yükselerek 
erkekler 52 kiloda kota için gerekli 
dereceyi elde etti. Milli boksörün 
kazandığı kotayla Türkiye’nin, Tok-
yo 2020’de temsil edileceği branş 
sayısı 10, sporcu sayısı ise 53’e 
yükseldi.  

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları için şu ana kadar atıcılıkta 4, 
atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 
1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvan-
doda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve 
voleybolda 12 olmak üzere toplam 
10 branşta 53 sporcuyla kota kazan-
dı. Olimpiyat vizesi alanların 28’ini 
erkek, 25’ini ise kadın sporcular 
oluşturuyor. 2016 Rio Olimpiyatla-
rı’na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) 
sporcu kafilesiyle katılan Türkiye, 
1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak 
üzere toplam 8 madalya kazanmış-
tı. 

Madalyaların 5’i güreş bran-
şında gelirken, tek altın madalyayı 
ise milli güreşçi Taha Akgül elde 
etmişti.
KORONAVİRÜS, OLİMPİYATLARI 

DA TEHDİT EDİYOR
Boksta İngiltere’de yapılan Av-

rupa olimpiyat eleme turnuvası, 
koronavirüs salgını nedeniyle 3. 
gün müsabakalarının ardından er-
telendi. 

Dünyayı etkisi altına alan sal-
gın dolayısıyla pek çok branşta 
elemeler askıya alınmış durumda. 
UEFA’nın 2020 Avrupa Futbol Şam-
piyonası’nı bir yıl ertelemesinin 
ardından gözler olimpiyatların du-
rumuna çevrildi. Koronavirüs nede-
niyle spor organizasyonları durma 
noktasına gelirken, 24 Temmuz-9 
Ağustos tarihlerinde yapılması 
planlanan olimpiyatların ertelenip 
ertelenmeyeceği ise merak konusu. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesin-
den (IOC) dün yapılan açıklamada, 
“Oyunlara 4 aydan fazla bir süre 
varken, bu aşamada herhangi sert 
bir karar almaya gerek yok.” denil-
di.

OLİMPİYAT KOTASI 
HATİCE KÜBRA İLGÜN’ÜN  

Türkiye, kadınlar tekvandoda 4 
olimpik sıklette de Tokyo 2020’ye 
vize alarak tarihi bir başarıya imza 
attı. İki milli sporcunun dünya sıra-
lamasında ilk 5’te yer aldığı kadın-
lar 57 kiloda olimpiyatlara Hatice 
Kübra İlgün vize aldı. 

Hatice, Rusya’da yapılan 2019 
Grand Prix Final Müsabakası’nda 
bir diğer milli sporcu İrem Ya-
man’ı çeyrek finalde yenerek Tokyo 
2020’ye katılma hakkı elde etti.

İKİ OLİMPİYAT MADALYALI TEK 
TÜRK KADIN SPORCU

Milli tekvandocu Nur Tatar As-
kari, iki olimpiyat oyunlarında ma-
dalya alan tek Türk kadın sporcu 
unvanını elinde tutuyor. Nur Tatar, 
2012 Londra Olimpiyatları’nda gü-
müş, 2016 Rio Olimpiyatları’nda 
ise bronz madalya aldı. Dünya ve 
Avrupa şampiyonluğu da yaşayan 
milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olim-
piyatları’na kadınlar 67 kiloda katıl-
maya hakkı kazandı.

RIZA’NIN HEDEFİ 
OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kari-

yerindeki tek eksik altın madalyayı 
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ka-
zanmayı hedefliyor. 2012 Londra 
Olimpiyatları’nda bronz, 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda gümüş madalya 
elde eden Rıza, Tokyo’da kürsünün 
zirvesinde yer almayı amaçlıyor. 
Rıza Kayaalp’in kariyerinde ayrıca 
9 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğu 
bulunuyor.

TEK TAKIM KOTASI KADINLAR 
VOLEYBOLDA GELDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 
Hollanda’nın ev sahipliğindeki 2020 
CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Av-
rupa Kıta Elemeleri’nde finalde Al-
manya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara 
katılma başarısı gösterdi. Tarihinde 

ikinci kez olimpiyatlara katılmaya 
hak kazanan milli takım, Türkiye’yi 
gururlandırmaya devam etti. Tür-
kiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 
şu ana kadar takım sporlarında tek 
kotayı kadınlar voleybolda elde 
etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 
tarihinde ilk kez 2012 Londra Olim-
piyatları’na katılmıştı. Rio 2016’da 
yer alamayan milliler, 8 yıl sonra 
ikinci kez olimpiyatlara katılarak 
ülkeyi temsil edecek. 

TOKYO 2020’YE VİZE ALANLAR
2020 Tokyo Olimpiyatları’na 

şu ana kadar vize alan milli spor-
cular ve branşları şöyle:  Artistik 
cimnastik: Nazlı Savranbaşı (genel 
tasnif), Ferhat Arıcan (genel tas-
nif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet 
Önder (paralel bar). Atıcılık: Özgür 
Varlık (25 metre çabuk atış taban-
ca), İsmail Keleş (10 metre havalı 
tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre 
havalı tabanca), Ömer Akgün (10 
metre havalı tüfek). *Atletizm: Kaan 
Kigen Özbilen (maraton), Yavuz 
Ağralı (maraton), Polat Kemboi Arı-
kan (maraton), Mert Girmalegesse 
(maraton), Yasemin Can (5 bin ve 
10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit 
atma), Ramil Guliyev (200 metre), 
Meryem Bekmez (20 kilometre yü-
rüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), 
Necati Er (3 adım atlama), Salih 
Korkmaz (20 kilometre yürüyüş), 
Yasmani Copello (400 metre engel-
li), Eşref Apak (çekiç atma).

Bisiklet: Uluslararası Bisiklet 
Birliği (UCI) listesine göre ülke ola-
rak 2 kişilik kota kazanıldı.

Güreş: Rıza Kayaalp (grekoro-
men 130 kilo), Cenk İldem (gre-
koromen 97 kilo), Süleyman Atlı 
(serbest stil 57 kilo), Taha Akgül 
(serbest stil 125 kilo).

Tekvando: Rukiye Yıldırım (ka-
dınlar 49 kilo), Nur Tatar (kadınlar 
67 kilo), Nafia Kuş (kadınlar +67 
kilo), Hatice Kübra İlgün (kadınlar 
57 kilo).

Voleybol: A Milli Kadın Voleybol 
Takımı (12 sporcu). 

Yelken: Ecem Güzel (laser radi-

al), Alican Kaynar (finn), Deniz Çı-
nar (470), Ateş Çınar (470), Dilara 
Uralp (rüzgar sörfü).

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir 
(100 metre kurbağalama), Viktoria 
Zeynep Güneş (200 metre karışık), 
Beril Böcekler (800 ve 1500 metre 
serbest), Emre Sakçı (100 metre 
kurbağalama), Merve Tuncel (1500 
metre serbest).

Boks: Batuhan Çiftçi (erkekler 
52 kilo).

*Atletizm branşında düzenlene-
cek bireysel yarışmalara bir ülke-
den maksimum 3 sporcu katılabil-
mektedir. Maratonda 4 milli sporcu 
olimpiyat barajını geçerken, oyun-
lara katılacak sporcular Atletizm 
Federasyonunun yapacağı seçme 
sonucunda belirlenecektir.

PARALİMPİK 
OYUNLARINA 50 KOTA

Türkiye, 2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunları için ise şu ana kadar 8 
branşta 50 sporcuyla kota elde etti. 
Türk Milli Takımı paralimpik oyun-
larına bedensel engelliler atıcılıkta 
6, okçulukta 7, yüzmede 4, masa 
tenisinde 1, atletizmde 1, tekerlek-

li sandalye basketbolda 12, görme 
engelliler atletizmde 1, golbol ka-
dın ve erkek takımda 6’şar, para 
tekvandoda 6 sporcu olmak üzere 8 
branşta 50 sporcuyla kota aldı.
OLİMPİYATLAR TEHDİT ALTINDA

1896’dan beri düzenlenen olim-
piyat oyunlarından 3’ü iki dünya 
savaşı zamanında yapılmadı. Bu 
yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihle-
rinde 32’ncisi düzenlenecek Tokyo 
Olimpiyatları ise savaş değil virüs 
tehdidi altında. Olimpiyat oyunları 
dünyada en fazla takip edilen spor 
organizasyonlarından bir tanesi. Or-
ganizasyonun yapıldığı kente dün-
yanın dört bir yanından milyonlarca 
turist geliyor. 

Tehlikenin boyutu da bu yüzden 
artıyor. Salgının taraftarlar üzerin-
den dünyanın her yerine yayılması 
işten değil. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, 
basına yaptığı açıklamada endişe-
lerini dile getirdi. 1978 yılından bu 
yana IOC üyeliğini sürdüren Pound, 
mayıs ayı sonuna kadar bir karar 
verilmesi gerektiğini ifade ederek, 
“Bu aşamada göstergeler her şeyin 

planlandığı gibi gideceğini gösteri-
yor. Spora odaklanın ve IOC’nin sizi 
bir salgın bölgesine göndermeye-
ceğine emin olun.” şeklinde görüş 
belirtti. Eğer salgın Japonya’da 
artarsa olimpiyat ertelenir mesajı 
verdi.

Pound’a ilk tepki Japonya hü-
kümet sözcüsü Yoshihide Suga’dan 
geldi. Pound’un düşüncelerinin 
IOC’i bağlamayacağını vurgulayan 
Suga, “IOC bu açıklamaların resmi 
olmadığını ve olimpiyat hazırlıkları-
nın planlandığı gibi devam ettiğini 
aktardı.” ifadelerini kullandı.

Japonya virüs nedeniyle olim-
piyatların iptal edilmemesi için 
elinden geleni yaparken onları öf-
kelendiren başka bir açıklama da 
İngiltere’den geldi. Başkent Lond-
ra’da belediye başkanlığına aday 
olan Shaun Bailey’in, Tokyo’da dü-
zenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatla-
rı’nın koronavirüs salgını nedeniyle 
Londra’da yapılabileceğini söyle-
mesiyle Londra ve Tokyo arasında 
tansiyon yükseldi. Tokyo Valisi 
Yuriko Koike, Bailey’e tepki göste-
rerek, yapılan açıklamanın organi-
zatörleri alternatif bir yer aramaya 
zorladığını ve bu önerinin uygun 
olmadığını söyledi.

1896’DAN BERİ 3 OLİMPİYAT 
SAVAŞ NEDENİYLE ERTELENDİ

Modern olimpiyatların başladığı 
1896 yılından bu yana gerçekleştiri-
len oyunlar 1. ve 2. Dünya Savaş’ı 
nedeniyle 3 kez yapılmadı. Onun 
dışında olimpiyatlar 4 yılda bir dü-
zenlendi.

Almanya’nın Berlin kentinde 
yapılması planlanan 1916 Olim-
piyatları, Birinci Dünya Savaşı 
nedeniyle gerçekleştirilemedi. 
1940 yılında Japonya’nın başkenti 
Tokyo’ya verilen olimpiyat oyunları 
savaş nedeniyle bu kentten alınarak 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye 
verildi. İkinci Dünya Savaşı’nın baş-
laması üzerine bu kent de organi-
zasyonu gerçekleştiremedi. 1944’te 
ise İngiltere’nin başkenti Londra’da 
düzenlenmesi planlanan olimpiyat 

oyunları da yine İkinci Dünya Savaşı 
yüzünden yapılamadı.

Tarihinde 3 kez savaş nedeniyle 
düzenlenemeyen olimpiyat oyunla-
rı, bu kez virüs tehdidi altında bulu-
nuyor. Eğer salgın daha fazla artar 
ve tehlike yüksek boyutlara çıkarsa 
Tokyo, bir kez daha olimpiyatlara ev 
sahipliği yapamayacak.

1940 Olimpiyatları’nın düzen-
lenemediği Tokyo, 24 yıl sonra 
1964’te olimpiyatlara ilk kez ev sa-
hipliği yapmıştı.

OLİMPİYATLARIN JAPONYA’YA 
MALİYETİ 25 MİLYAR DOLAR
Tokyo’nun adaylık başvurusu 

yaptığı 2013 yılında, organizasyo-
nun ülkeye maliyetinin 7,3 milyar 
dolar olacağı öngörülmüştü. Ancak 
ilerleyen yıllarda maliyet yüksek 
oranda artış gösterdi.

Japon Ulusal Denetim Kurulu-
nun yayınladığı raporda, ülkenin 
Tokyo Olimpiyatları’na hazırlık büt-
çesinin 25 milyar dolara yaklaşaca-
ğı belirtildi. Çin 2008 Pekin Olimpi-
yatları için 44 milyar dolar, İngiltere 
2012 Londra Olimpiyatları için 10 
milyar dolar, Brezilya ise 2016 Rio 
Olimpiyatları için 13 milyar dolar 
harcama yapmıştı.

Olimpiyatların iptal edilmesi 
Japon ekonomisine de darbe vu-
rabilir. Sadece stat yapımı ya da 
iyileştirilmesi, metro ve altyapı gibi 
çalışmalar için harcanan paranın 
yanında yayın hakları, otel ve uçak 
rezervasyonlarının iptal edilmesi 
bile Japonya’yı ciddi anlamda dü-
şündürüyor.

Basında çıkan haberlere göre, 
Japon şirketleri 3 milyar dolardan 
fazla sponsorluk anlaşması yapmış 
durumda. Ayrıca Amerikan NBC 
medya kuruluşu yayın hakları için 
halihazırda 1,4 milyar dolar ödeme 
yaptı.

Japonya’nın simge otellerinden 
Okura, olimpiyatlar için yeniden di-
zayn edildi. Restorasyon çalışmala-
rı için tam 1 milyar dolar harcama 
yapıldı. 

Tokyo’daki yüzlerce otele bin-
lerce kişi rezervasyon yaptırdı. 
Oyunların iptal edilmesi ülkede tu-
rizm sektörüne ciddi anlamda darbe 
vuracak gibi görünüyor.

Ayrıca, Japon Hava Yolları, 200 
milyon dolar bütçeli Zipair adlı hava 
yolu şirketi kurdu. Mayıs ayında 
açılması planlanan şirket, oyunlar 
boyunca taşıma yapmayı planlıyor. 
İptal halinde bu yatırım da yara ala-
cak.

 BREZİLYA’DA ZİKA, 
JAPONYA’DA KORONA

2016’da Brezilya’da düzenlenen 
Rio Olimpiyatları öncesinde dünya-
da yine panik havası estiren Zika 
virüsü ortaya çıkmıştı. Zika tehdidi 
nedeniyle dünya golf sıralamasının 
ilk 4 ismi dahil toplam 21 golfçü, 
birçok tenisçi ve diğer branşlardan 
çok sayıda sporcu olimpiyatlara git-
memişti.

Koronavirüs nedeniyle Japon-
ya’ya gitmek istemediğini açıklayan 
sporcu henüz çıkmadı ama eğer yaz 
ayına kadar virüs tehlikesi geçmez 
ise ünlü sporcuların oyunlara git-
meyeceklerini duyurması büyük bir 
olasılık olarak görülüyor. n AA

10 BRANŞTA 53 KOTA
Türkiye’nin, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda temsil edileceği branş sayısı 10, sporcu 

sayısı ise 53’e yükseldi. Tekvando kadınlar 57 kiloda olimpiyat vizesini Hatice Kübra 
İlgün elde ederken, oyunlara son olarak milli boksör Batuhan Çiftçi kota aldı 

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonları durma noktasına 
gelirken, olimpiyatların planlandığı tarihte yapılıp yapılmayacağı merak konusu. 

Modern olimpiyatlar 1. ve 2. Dünya Savaş’ı nedeniyle 3 kez yapılmadı

Taha Akgül Ramil Guliyev

Nur Tatar Askari

Rıza Kayaalp
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Konya Büyükşehir’de
1. Lig coşkusu yaşanıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig’de 
1. Lig’e çıkma mücadelesi veren Konya 
Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol 
Takımı, 2. Lig Play-Off final etaplarında 
1. Lig’e çıkmayı başararak Konya’ya bü-
yük bir gurur yaşattı. 

Voleybol Erkekler 2. Lig Play-Off yarı 
final ve final müsabakaları Eskişehir’de 
gerçekleştirildi. Voleybol 1. Lig’e çıkma 
mücadelesi veren Konya Büyükşehir 
Belediyespor Erkek Voleybol Takımı nor-
mal sezonu Kayseri temsilcisi Melikgazi 
Belediyespor’un arkasından ikinci sırada 
tamamlayarak Play-Off yarı finallerine 
katılmaya hak kazandı. Eskişehir’de ger-
çekleştirilen yarı final etabı D Grubu’nda; 
Halkbank’ı 3-1, Erzin Yeşilkentspor’u 3-0 
ve SGK Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup eden 

temsilcimiz finale kaldı. Play-Off final 
etabında da fırtına gibi sen Konya Büyük-
şehir Belediyespor Erkek Voleybol Takı-
mı, ilk maçında Yeniköyspor’u 3-2 ikinci 
maçında da Melikgazi Belediyespor’u 
3-0 yenerek son maça kalmadan Türkiye 
Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yükselmeyi 
başardı. Final etabının son maçında for-
malite karşılaşmasına çıkan temsilcimiz, 
Şiran Akademi’ye 3-1 mağlup olmasına 
rağmen 1. Lig’e yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediyespor 
Erkek Voleybol Takımı’nın 1. Lig’e yük-
selmesinin ardından, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
sergiledikleri mücadele ve elde edilen 
başarıdan dolayı oyuncuları ve teknik eki-
bi kutladı.  n SPOR SERVİSİ

2. Amatör’de zirve 
yarışı kızışıyor

Konya 2. Amatör Küme’de heyecan 
hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla 
devam edecek. Ligde 3. hafta karşılaş-
malarına çıkacak olan ekiplerin karşı-
laşmaları seyircisiz oynanacak. 

Konya 1. Amatör Küme’ye yüksel-
mek için A, B ve C grubundan mücadele 
eden ekipler, hafta sonu ligin üçüncü 
hafta maçlarında karşılaşacaklar. 11 
karşılaşmanın oynanacağı üç grupta 
takımların mücadelesi nefes kesiyor. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke-
mizde de etkisini arttıran korona virüs 
nedeniyle karşılaşmalar seyircisiz ola-
rak oynanmaya devam edecek.  

Konya 2. Amatör Küme A Grubu’n-
da haftanın programı şöyle: Hüyük 
Gençlikspor- Akşehir Birlikspor, Altun-
taşspor- Akşehir Gençlikspor, Beyşehir 
Gölspor-Beyşehir Üzümlüspor, Ortaköy 

Belediyespor- Tuzlukçu Belediyespor, 
Konya 2. Amatör Küme B Grubu’n-

da ise ilk 2 hafta sonunda liderliğini 
sürdüren Gerezspor B Grubu’nda şam-
piyonluğun en iddialı takımlarından 
biri olarak göze çarpıyor. B Grubu’nda 
haftanın programı şu şekilde: Alibeyhü-
ğüspor- Yıldırımspor, Konya Dirilişspor- 
Çumra Güneşspor, Gerezspor- Mali-
yespor, Meram Derespor- Hadimspor

Konya 2. Amatör Küme’de C Gru-
bu’nda ise 7 takımın mücadelesi sü-
rüyor. Karabağ Gençlikspor’ un 2’de 
2 yaptığı C Grubu’nda lider Karabağ 
Gençlikspor, Kırkışla Barışspor deplas-
manında olurken, Cihanbeyli Sağlıks-
por ise sahasında Yeni Meramspor’u 
ağırlayacak. Yeniceoba Gençliği ise 
sahasında İhsaniye Gençlerbirlispor’u 
konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 28. Hafta 
karşılaşmasında evinde ligin 3. Sırasın-
da yer alan Sancaktepe Futbol Kulubü ile 
sahasında karşılaşan 1922 Konyaspor, 
güçlü rakibini Seydi ve Güray’ın golleriyle 
2-1 mağlup etti ve puanını da 33’e çıkardı. 
Sancaktepe karşısında sahaya iyi bir oyun 
sergileyen 1922 Konyaspor, ligde kalma 
adına da kritik bir galibiyet elde etti.
İKİNCİ YARIYLA BERABER ÇIKIŞA GEÇTİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadelesini 
sürdüren 1922 Konyaspor, ligin ilk dev-
resinde oynadığı kötü oyunuyla eleştiri-
lirken, ikinci yarıyla ve yeni teknik ekiple 
beraber adeta küllerinden yeniden doğdu. 
İkinci yarının başında Salih Eken’i takımın 
başına getiren Yeşil-Beyazlı ekip ikinci ya-

rıda çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 
beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 19 puan topla-
dı. Topladığı 19 puanla ligde 28. hafta iti-
bariyle puanını 33’e yükselten 1922 Kon-
yaspor, bir nebze de olsa ateş hattından 
uzaklaşmış oldu. İlk yarıda rakiplerine diş 
geçiremeyen yeşil-beyazlılar kan değişik-
liğinin ardından güçlü rakipleri karşısında 
da dirençli bir oyun sahaya yansıttı. Önce 
ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ma-
nisa FK ile karşılaşan Yavru Kartal, sa-
hasında ağırladığı rakibiyle 3-3 berabere 
kalmış ve galibiyeti kaçıran taraf olmuştu. 
Ardından geçen hafta İnegölspor’la dep-
lasmanda karşılaşan 1922 Konyaspor, 
birçok net gol pozisyonuna girmiş ancak 
pozisyonları değerlendirememişti ve kar-

şılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. 
Son alarak ise ligin 28. haftasında geçti-
ğimiz Pazar sahasında Sancaktepe FK’yı 
ağırlayan 1922 Konyaspor güçlü rakibini 
2-1’lik skorla geçerek çıkışını sürdürdü.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR
TFF 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz 

1922 Konyaspor, Sancaktepe FK karşısın-
da aldığı galibiyetle ligde kalma adına dev 
bir adım attı. 

Yeşil-Beyazlılar ligde çıktığı son 5 
karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Söz 
konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 
beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar, 9 puan 
topladı. Ligde kalma adına kritik 5 maçtan 
9 puan toplayan Yavru Kartallar, puanını 
da 33 yaparak 13. sıraya kadar yükseldi. 

Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 
11 gol bırakan 1922 Konyaspor, kalesinde 
ise 5 gol gördü. 
SEDDAR VE GÜRAY DURDURULAMIYOR

 TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarışan 
1922 Konyaspor’un futbolcuları Seddar 
Karaman ve Güray Gazioğlu ligde çıktık-
ları son 5 maçta 8 gole direkt etki ettiler. 
Son 5 maçta rakip filelere 11 gol bırakan 
Yeşil-Beyazlılar’da Seddar Karaman ve 
Güray Gazioğlu 4’er gol attı. 

Son haftalarda savunmadaki iyi oyu-
nunun yanına gol de ekleyen savunma 
oyuncusu Seydi Kayasoy, ise söz konusu 
maçlarda 2 gol kaydetti. 1 gol ise Doğan 
Can Gölpek’den geldi. 
n İLHAN ATLI 

Futbol ve baskette 
maçlar ertelendi 

Konya takımlarının da bulunduğu bedensel 
engelliler spor müsabakalarında, ampute futbol 
ve tekerlekli sandalye basketbol liglerinde karşı-
laşmalar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 
önlemleri kapsamında 1 Nisan’a kadar durduruldu. 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyo-
nundan yapılan açıklamada, ampute futbol ile 
tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının 1 Ni-
san’a kadar oynanmayacağı belirtildi.

Ayrıca, 1-5 Nisan’da Antalya’da yapılması plan-
lanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas 
Kaya Sezonu 3. Lig Play-Off müsabakalarının da 
askıya alındığı aktarıldı. 

Öte yandan, 1 Nisan sonrasında oynanması 
planlanan lig müsabakalarıyla ilgili duyurunun ise 
daha sonra yapılacağı kaydedildi.  n AA

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligdeki çıkışını hafta sonu ağırladığı Sancaktepe Fk 
karşısında da sürdürdü. Sahasında ağırladığı rakibini 2-1 yenen Yeşil-Beyazlılar ligde kalma adına da dev bir adım attı

Bozkır Gençlerbirliği ve Ömeranlı’nın Süper Grup heyecanı
Konya 1. Amatör Küme’de heye-

can kaldığı yerden devam ediyor. A 
ve B grubunda Selçuk Üniversitespor 
ve Anadolu Kartalspor’un şampiyon-
luğunun ardından gruplarını ikinci ve 
üçüncü sırada bitiren ekipler geçtiği-
miz hafta sonu Konya Amatör Küme 
Süper Grup’a yükselmek adına birbir-
leriyle karşılaştılar. Konya 1 Amatör 
Küme’de A grubunu ikinci sırada biti-
ren Ömerhanlıspor B grubunu üçüncü 
sırada bitiren Huğluspor ile karşıla-
şırken B grubunu ikinci sırada bitiren 
Bozkır Gençlerbirliği, A grubunu üçün-
cü sırada bitiren Ereğli Anadoluspor’la 
çapraz eşleşmede karşılaştılar. Ömer-
hanlıspor Huğluspor’u farklı bir skorla 
9-2 yenerek Konya Amatör küme fi-
naline yükselirken, oynanan bir diğer 
yarı final karşılaşmasında ise Bozkır 
Gençlerbirliği normal süresi 0-0 biti-
ren maçta Ereğli Anadoluspor’u pe-
naltılar sonucu 4-3 yenerek finalde 
Ömerhanlıspor’un rakibi oldu.
KONYA 1. AMATÖR KÜME A GRUBU

Konya 1.Amatör Küme A Grubu’n-
da şampiyon olan Selçuk Üniversite-

por, Konya Amatör Küme Süper Grup’a 
direkt olarak yükseldi. Lig başından 
beri etkili oyununu sürdüren Selçuk 
Üniversitespor, sezon boyu liderliği-
ni sürdürdüğü ligde şampiyonluğa 1 
hafta kala ulaşmıştı. Selçuk Üniversi-
tespor’un arkasında lig boyu zirve ta-
kibini sürdüren Ömerhanlıspor ise se-
zonu Selçuk Üniversitespor’un 4 puan 
gerisinde ikinci sırada tamamlamış 
ve Konya Amatör Küme Süper Grup’a 
yükselmek adına Play-Off oynamaya 
hak kazanmıştı. A grubunu son hafta-
larda aldığı galibiyet serileriyle 3. sı-
rada bitiren Ereğli Anadoluspor ise bir 
sürprize imza atmış ve A grubundan 3. 

çıkarak Play-Off oynamaya hak kaza-
nan bir diğer takım olmuştu. 
KONYA 1.AMATÖR KÜME B GRUBU

Konya 1.Amatör Küme B Gru-
bu’nda ise şampiyonluk yarışı adeta 
nefesleri kesmişti. Şampiyonluğun 
en büyük adayı olarak görülen Huğ-
luspor, son haftalardaki oyunuyla 
şampiyonluğu Anadolu Kartalspor’a 
adeta hediye etti. B grubunun biti-
mine 1 hafta kala Huğluspor’un puan 
kaybetmesini fırsat bilen Anadolu 
Kartalspor, bitime 1 hafta kala liderlik 
koltuğuna oturmuş ve sezonu şam-
piyon olarak tamamlamıştı. Herkes 
Huğluspor’un şampiyon olmasını 

beklerken Huğluspor son 2 haftada 
yaptığı puan kayıplarıyla sezonu 3. 
sırada bitirdi. Son hafta karşılaşma-
larında ise Anadolu Kartalspor, dep-
lasmanda Ülkümspor’la 2-2 berabere 
kaldı. Anadolu Kartalspor’un puan 
kaybetmesinin ardından Huğluspor’a 
fırsat doğdu. Buna rağmen Huğ-
luspor, ligin son haftasında ayağına 
gelen şansı tepti ve Beyşehir Beledi-
yespor’a 3-0 mağlup oldu. Sezonun 
en büyük sürprizlerinden birine de 
Bozkır Gençlerbirliği imza attı. Sezon 
boyunca Anadolu Kartalspor ve Huğ-
luspor’un takipçiliğini yapan Bozkır 
Gençlerbirliği ise ayağına gelen fırsa-

tı çok iyi değerlendirdi. Son 2 haftada 
Huğluspor’un puan kaybetmesinin 
ardından Bozkır Gençlerbirliği ya-
kaladığı galibiyet serisiyle ligi ikinci 
sırada tamamladı. Bu sonuçların 
ardından ise Bozkır Gençlerbirliği ve 
Huğluspor Play-Off oynamaya hak 
kazandı.

ÖMERHANLI’DAN GOL ŞOV
Konya Amatör Küme Süper 

Grup’a yükselmek adına A grubunu 
ikinci sırada tamamlayan Ömer-
hanlıspor, B grubunu üçüncü sırada 
tamamlayan Huğluspor ile geçtiği-
miz Pazar günü karşılaştı. yarı final 
karşılaşmasında Ömerhanlıspor ra-

kibi Huğluspor’u adeta gole boğdu. 
Ömerhanlıspor, Huğluspor’u 9-2 
yenerek finale yükseldi.
BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ FİNALDE

Konya 1. Amatör Küme B Gru-
bu’nu son haftalara yaptığı çıkışla 
ikinci sırada bitiren Bozkır Genç-
lerbirliği, A grubunu üçüncü sırada 
bitiren Ereğli Anadoluspor’la karşı-
laştı. Normal sürenin golsüz eşitlik-
le tamamlanmasının ardından seri 
penaltı vuruşlarıyla Bozkır Genç-
lerbirliği, Ereğli Anadoluspor’u 4-3 
yenerek finalde Ömerhanlıspor’un 
rakibi oldu. 
FİNALDE İKİNCİLER KARŞILAŞACAK

Konya 1. Amatör Küme Play-Off 
final karşılaşması 22.03.2020 Pazar 
günü oynanacak. A grubunu ikinci sı-
rada tamamlayarak Play-Off’a çıkan 
Ömerhanlıspor ile B grubunu İkinci 
olarak bitirip Play-Off’a çıkan Bozkır 
Gençlerbirliği finalde kozlarını pay-
laşacaklar. Kazananın Konya Amatör 
Küme Süper Grup’a yükseleceği kar-
şılaşma heyecanla bekleniyor.  
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

Rodallega: Korkuyoruz ve erteleme istiyoruz

TSYD ligin 
ertelenmesini istedi

İH Konyaspor’dan 
Çanakkale mesajı

Denizlispor’un yıldız futbolcularından 
Hugo Rodallega, liglerin devam edip 
maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla 
ilgili açıklama yaptı. Korona virüsü endi-
şesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, 
“Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. 
Ben takım arkadaşlarım adına da konuşu-
yorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya 
korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşla-
rımla da konuştum, onlar da liglerin dur-
ması gerektiğini söylüyor, biz de öyle isti-
yoruz” dedi. Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu 
deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı 
hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun 
gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman 
ile devam etti. Antrenman öncesi gaze-
tecilerin soruları üzerine açıklamalarda 
bulunan yıldız futbolcu Hugo Rodallega, 
maçların seyircisiz olarak oynanacak ol-
masıyla ilgili tepki gösterdi. Korona virüs 
endişesi taşıdıklarını kaydeden Rodalle-
ga, “Toplumla birlikte kendi sağlığımız 
da önemli. Açıkçası çok kötü bir durum 
bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına 
da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, 

ben korkuyorum ve bütün dünya korkuyor 
bu olayla alakalı. Diğer takımlardaki arka-
daşlarımla da konuştum, onlar da liglerin 
durması gerektiğini söylüyor. Biz de öyle 
istiyoruz çünkü sağlığımız çok çok önem-
li. Ama böyle devam ederse kötüye gitme 
ihtimali daha yüksek. Hepimiz korkuyoruz 
bundan ve dikkatli olunması gerekiyor. 
Bazı kararlar verirken de daha dikkatli ve-
rilmeli” dedi. Rodallega ayrıca kendileri-
nin de virüsten korunmak için önlem aldık-
larını ancak bakıldığı zaman zaman ister 
istemez sürekli temas halinde olduklarına 
dikkat çekerek şunları söyledi: “Açıkçası 
bu durum bizi geriyor, biz ne kadar çok ön-
lem almaya çalışsak da temas halindeyiz. 
Birbirimiz ile temas etmemeye çalışıyoruz 
ama maalesef temas ediyoruz.” n AA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde 
maçların ertelenmesini istediğini açıkladı.  Dernekten 
yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtile-
rek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama 
kararına anlam verilemediği vurgulandı. 

Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma 
tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  “İspanya’nın Espan-
yol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, 
Juventuslu Matuidi’nin testi pozitif çıkmışken, NBA’deki 
takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Av-
rupa Futbol Şampiyonası 2021’e bırakılmışken, UEFA 
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi 
ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa’nın dört bir yanında 
futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federas-
yonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir 
anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu mü-
sabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı 
tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın 
ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir.”  n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
18 Mart Çanakkale zaferi nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
Konyaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 
“Çanakkale Destanı’nın 105. yıl dönümünde Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından 
aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyoruz.” denildi. Konyaspor, 1-0 kazandığı Fenerbahçe 
maçına 18 Mart Çanakkale Zaferi temalı tişörtlerle çık-
mıştı.  n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da gergin bekleyiş 
sürüyor. Önceki gün TFF’nin liglere aynı 
şekilde devam etme kararı sonrası Genç-
lerbirliği hazırlıklarına başlayan Anadolu 
Kartalı idmanlarını sürdürüyor.  
KARTAL HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig’in 27.haftasında 22 mart 
Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasman-
da karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, 
dün yapılan antrenmanla hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Kork-
maz yönetiminde, Kayacık Tesisleri’nde 

gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı 
çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur 
Demirok, Farouk Miya ile Marin Anicic 
yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenman topla yapılan çabuk-
luk hareketleri ile gruplar halinde yapılan 
7’ye 3 ve 5’e 5 oyunlar ile devam etti. Ant-
renman çift kale maç ile sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ ULUSOY
İttifak Holding Konyaspor’un, Süper 

Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı kar-
şılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. 
TFF’den yapılan açıklamayla Süper Lig 27. 

hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler 
belli oldu. İttifak Holding Konyaspor ile 
Gençlerbirliği arasında Eryaman Stadyu-
mu’nda oynanacak olan karşılaşmanın 
orta hakemi Alper Ulusoy olurken, Ulu-
soy’un yardımcılıklarını Cevdet Kömür-
cüoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. 
Serkan Önsal da müsabakanın dördüncü 
hakemi olacak.Karşılaşmanın VAR ha-
kemi görevinde ise Suat Arslanboğa yer 
alacak.

RÖANŞ ZAMANI
TFF Süper Lig temsilcimi İttifak Hol-

ding Konyaspor Pazar günü deplasmanda 
oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazana-
rak Fenerbahçe galibiyetini daha anlamlı 
hale getirmek isterken, diğer yandan da 
ilk yarının rövanşını almak istiyor. Anadolu 
Kartalı ilk yarıda Konya’da oynanan maç-
ta rakibi karşısında 1-0 öne geçmiş ancak 
son dakikada yediği beraberlik golü ile 1 
puanla ayrılmak zorunda kalmıştı. 

Konyaspor deplasmanda rakibini 
mağlup ederse ikili averajda rakibine üs-
tünlük sağlayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Bekleyiş sürüyor!
Bütün dünyayı virüs korkusu kasıp kavururken Süper Lig’de ligler devam ediyor. 

Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Anadolu Kartalı çalışmalarını 
sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar’ın kritik maçını Alper Ulusoy yönetecek

RPS

Çalımbay: Oyuncuları motive edemiyoruz
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-

vasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fut-
bolcuların maçlara konsantre olamadığını söy-
ledi. 

Çalımbay, antrenman öncesinde basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda 
Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenildikleri maçta 
bu sezonun en kötü performansını gösterdikleri-
ni belirtti.  Yenilgiler aldıklarını ancak bu sezon 
ligde ilk defa bir maçı gol atmadan tamamladık-
larını aktaran Çalımbay, bu karşılaşmadan çok 
büyük dersler çıkartacaklarını ifade etti.  Çalım-
bay, ligde kalan 8 maçın tamamını final olarak 
gördüklerini dile getirerek, “Her maçı almamız 
ve çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor.” dedi. 

“FUTBOLCULARIMIZIN HİÇBİRİ 
KONSANTRE OLAMIYOR”

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye’yi de 
etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kay-
detti: 

“Futbolcu arkadaşlarımızın hiç biri şuanda 
tam konsantre olamıyor. Nereye baksanız yüzde 
yüz koronavirüs konuşuluyor ve futbol birazcık 

dışta kalıyor. Bir de seyircisiz oynanması var. 
Onun için maçlar istediğiniz tempoda olmaya-
bilir, istediğiniz mücadeleler olmayabilir. Onlar-
dan bir tanesini de bu hafta biz yaşadık. Oyun-
cularımıza Türkiye’yi ve ülkedeki güzel şeyleri 
anlattık. 

Ne olursa olsun maçlarımıza konsantre ol-
mamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar 
verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. 
Sadece şu bilinsin, hiçbir oyuncu huzur içinde 
veya konsantre şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da 
gayet normal. Bizlere çok iş düşüyor, bizler de 
motive etmeye çalışıyoruz ve maçları daha iyi 
oynamak için uğraşıyoruz ama maalesef zaman 
zaman böyle aksilikler yaşıyoruz.”

“İPTAL EDİP ETMEMEK 
FEDERASYONA KALMIŞ”

Çalımbay, koronavirüs salgınıyla ilgili Süper 
Lig’de verilecek her türlü karara saygı duyduk-
larını belirterek, futbolcuların sıkıntılı bir süreç 
yaşadığını söyledi.  

Sıkıntıyı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
yaşadığına işaret eden Çalımbay, “Sıkıntıyı dün-
yadaki futbolcuların hepsi yaşıyor, hepimiz yaşı-

yoruz. Tabii ki iptal edip etmemek federasyona 
kalmış. Şu anda kıran kırana maçların geçmesi 
çok zor çünkü futbolcuların çoğunun kafası rahat 
değil. İsteyen oynasın, isteyen oynamasın dese-
ler çoğu oynamayacak.” diye konuştu. 

Rıza Çalımbay, zor süreç nedeniyle Avrupa 
ülkelerinin bir çoğunun maçlarını iptal ettiğini 
anımsatarak, Türkiye’de verilecek karara göre 
tedbir alacaklarını dile getirdi. n İHA

Hamzaoğlu: Giden hayat geri gelmez
Konyaspor’un Pazar günü karşılaşacağı rakibi 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ko-
rona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin 
ertelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Maç oynanır ama 
giden hayat geri gelmez” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 
korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında maç-
ların seyircisiz oynatılması ile ilgili İhlas Haber Ajan-
sı’na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırı-
cı, Türkiye’de de yayılmaya başlayan korona virüsten 
dolayı takım olarak çok endişeli olduklarını vurgula-
yarak, “Oyuncularımız rahat değiller. Bazı oyuncular 
temastan kaçıyor. Zaten 2 oyuncumuz tedavi amaçlı 
yurt dışına çıktılar. Onların gelip gelmemesi belli değil. 
Kendisi burada olup ailesi yurt dışında olanlar, sevdik-
leri ve kendi açısından endişeli. Bu tür endişeler için-
deyiz. Maçların sonuçlarından anlaşılıyordur bu hafta 
deplasmanda oynayan takımların hepsi ya berabere 
kaldı ya da mağlup oldu. 

Maçların böyle olması seyahat esnasında oyun-
cuların yaşadığı endişeden dolayı, yani psikolojik. Bu 
durumda maç anlamını yitiriyor” ifadelerini kullandı.

“MAÇ OYNANIR AMA GİDEN HAYAT GERİ GELMEZ”
Liglerin ertelenmesini istediklerini söyleyen Ham-

zaoğlu, “Ertelenmesinden yanayız. Ertelenmeli, bu 
psikolojide deplasman takımları nasıl seyahat edecek-
ler. Aynı otobüste 20- 30 kişiyi nasıl seyahat ettirecek-

siniz. Bu nasıl mümkün olacak. Tüm altyapı hocalarını 
gönderdik. Futbol okullarını kapattık. Akademide tüm 
yaş gruplarını ve hocalarını gönderdik. Biz devam et-
mek zorundayız. Bazı oyuncular ‘biz ne yapıyoruz bura-
da?’, ‘niye geliyoruz?’ diye söylüyorlar. Haklılar. Tüm 
Avrupa maçları erteledi. Küresel bir sorun ve buna top-
tan bir çözüm gerekiyor. Maç oynanır tamamlanır ama 
giden hayat geri gelmez” şeklinde konuştu.

“ERTELEME YAPIP HERKESİ EVİNE 
YÖNLENDİRMEK DOĞRU OLUR”

Hamzaoğlu, virüsün bulaşma endişesi içinde fut-
bola odaklanamadıklarının altını çizerek, “Ben şimdi 
bir hasta olsam. Aileme bulaşsa. Bu düşünceler içinde 
nasıl top oynayabiliriz. Dün UEFA da Avrupa Şampiyo-
nası’nı erteledi. 

Ligleri de ‘haziran sonuna kadar herkes bitirsin’ 
dedi. Bir erteleme yapıp herkesi evine çekilmeye yön-
lendirmek daha doğru olur. Sağlık Bakanlığımız konu-
nun üzerinde çalışıyorlar, istişare ediyorlar ama bu işin 
içinde olarak kulüplere, teknik direktörlere, başkanlara 
ve futbolculara da sorulmalı diye düşünüyorum” de-
ğerlendirmesini yaptı. n İHA
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