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Hayal kurabilen
öğrenci yetişiyor

Özel yurtlarda 
hijyen seferberliği

Devletine, milletine sahip 
çıkan, geleceği yönetecek 
nesiller yetiştirmek istediklerini 
belirten Mis Koleji Müdürü Nu-
reddin Sarıaltın, bu doğrultuda 
öğrencilerin hayal kurabilen ve 
hayallerinin peşinden koşabil-
melerini sağlayan bir eğitim 
modeli belirlediklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Küresel bir salgın haline gelen 
koronavirüse karşı üst düzey 
tedbir aldıklarını belirten 
TÜYİSEN Başkanı, Özel İdeal 
Yurtları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Baydar, yurtlarda 
dezenfekte çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

04 Yalçın, online 
eğitime başladı 06 Engelli gencin 

hayali gerçek oldu 10 11Gazeteciler 
Ankara’yı gezdi

Leylekler Vadisi 
leyleklerle şenlendi

YETERİ KADAR GIDA 
STOĞUMUZ VAR!

Başkan Yağız’dan açıklama 

Koronavirüsle birlikte çıkan dedikoduların doğru 
olmadığına dikkat çeken Merkez Meram Ziraat 
Odası Başkanı Murat Yağız, “Hükümetimizin açık-
ladığı gibi ülkemizde panik yapacak bir durum söz 
konusu değildir. Yeterli tıbbi malzememizin ve gıda 
stoğumuzun olduğu yetkililerimizce sürekli kamuo-
yuna açıklanmaktadır” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

TEDİRGİN BEKLEYİŞ! CUMA’YA ARA VERİLDİ!

Umreden gelenler Ankara ve Konya’daki yurtlarda 14 gün 
karantina altına alınmıştı. Karantinaya alınan vatandaşların 
yakınları ise yurtların çevresinde tedirgin bir şekilde gelecek 

sonucu bekliyor. Umrecilerin ihtiyacı olan malzemeler, yakınları 
tarafından yurtlara getirilerek teslim ediliyor.  n SAYFA 7’DE

Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip koronavirüs tedbirlerini 
açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yeni tip koronavi-

rüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı 
başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara 

verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine 
öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi.  n SAYFA 13’TE

Panik yok, 
kolonya çok!

Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla 
birlikte dezenfektan ve kolonyaya 
talep de arttı. Türkiye’de kolon-
ya üretiminin lider şehri olan 

Konya’da koronavirüs nedeniyle 
artan talebi karşılayacak şekilde 

üretimin de artırıldığı ifade edildi.  
n SAYFA 3’TE

Esnafın borcu 
ötelenmeli!

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, koronavirüse karşı 

alınan tedbirlerle birlikte piyasada 
işlerin durma noktasına geldiğini 
hatırlatarak, esnafların kullanmış 
olduğu kredilerin geri ödemeleri-
nin, vergi, Bağ - Kur ve SGK primi 

ödemelerinin belli bir takvime 
ötelenmesini istedi.  n SAYFA 3’TE

Üstesinden geleceğiz!
Umrecilerin yurtlarda karantinaya alınmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Konya’da ‘koronavirüs’ toplantısı yapıldı. Milletvekili 

Ağralı, karantinadaki umreci sayısının 2 bin 210 olduğunu açıklarken, “Hep birlikte üstesinden geleceğiz” mesajı verdi
BUNDAN SONRAKİ 
SÜREÇ ELE ALINDI

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Corana-
virüs (COVID-19) toplantısı gerçekleşti-
rildi.  Toplantıya AK Parti Konya Millet-
vekili Dr. Abdullah Ağralı, Halk Sağlığı 
Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih 
Kara, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, hizmet başkan ve yardımcıları ile 
merkez hastanelerin başhekimleri katı-
lırken, toplantıda bundan sonraki süreç-
le ilgili tüm detayların ele aldığı bildirildi.

KONYA’YA ALTYAPI
GÜNDEMDE!

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili 
Ağralı, “Umreden gelen 12 uçak ile 2210 
vatandaşımız belirlenen yurtlara yerleşti-
rildi, genel sağlık taramaları tamamlanıp 
gözetim altında tutulmaktadırlar” dedi. 
Ayrıca koronavirüsle ilgili gözlerin çev-
rildiği Konya’da, koronavirüs testlerinin 
yapılabileceği bir altyapı oluşturulması-
nın gündemde olduğu öğrenildi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE Dr. Abdullah Ağralı


