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VALİ ÖZKAN’DAN 
KORONA UYARISI!

KONYA ÖNEMLİ BİR 
İSMİ DAHA KAYBETTİ

SEMA MUKABELELERİ 
YENİDEN BAŞLIYOR

AK PARTİ KONYA’DA 
NÖBET DEĞİŞİMİ!

‘Tedbirlere uyun’ çağrısı

Hüseyin Alpmala dualarla defnedildi 

11 Temmuz’da açılacak 

3 başkan yardımcısı değişti 

Konya özelinde 
artan koronavirüs 
vakalarıyla ilgili 
açıklamalarda bu-
lunan Vali Vahdettin 
Özkan, vatandaşlara 
tavsiyeleri dikkate 
almaları ve kurallara 
uymaları yönünde 
çağrıda bulundu.

Konya’nın manevi mimarlarından, Büyük Selçuk-
lu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Alpmala 
(86) Hakk’a yürüdü. Merhum Alpmala’nın cenazesi 
dün öğle namazına müteakip Lalebahçe Kara Ke-
mal Mezarlığı’na defnedildi.

Mevlevilik kültürünün önemli bir parçası olan Sema 
Mukabeleleri, 11 Temmuz’dan itibaren her cumar-
tesi saat 19.00’da Konya Mevlana Kültür Merkezi 
açık sema alanında temizlik, maske ve mesafe ku-
rallarına uyularak yeniden gerçekleştirilecek.

AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı’nda Tanıtım ve Medyadan 
Sorumlu Başkan Yardımcılı-
ğı’na Ahmet Fatih Özboya-
cı’nın yerine Ebrar Çoban, 
Mali ve İdari İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcılı-
ğı’na Mehmet Yüzbaşıgil’in 
yerine Mehmet Ay, Sosyal 
Politikalardan Sorumlu Baş-
kan Yardımcılığı’na Mehmet 
Yavuz’un yerine Mustafa 
Gürbüz getirildi. 

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Fotoğraflar 
ödüllendirildi 

‘Meram’da Kış’ Ödüllü Fotoğraf 
Yarışmasında ödüller Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezinde düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Ödül 

töreni ve sergilemeye hak kazanan 
fotoğrafların yer aldığı serginin 

açılışı yapıldı. n HABER SAYFA 13’TE

Kuleye çıkan 
leylekleri izliyor

Hiçbir şey istediği 
gibi olmadı!

Türkiye’nin en büyük leylek ko-
lonilerinden birisine ev sahip-
liği yapan Beyşehir Gölü Milli 
Parkı’ndaki Leylekler Vadisi, 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Kuleye 
çıkan ziyaretçiler, leylekleri 
dakikalarca gözlüyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Motosikleti çalmak için gelen 
şüphelinin güvenlik kamerasını 
bozduğunu zannederek kame-
rayı kendisine doğru çevirmesi 
ve motosikleti çalması kamera 
tarafından görüntülendi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Kızılay dünyayı saracak

060504 Motosiklet çalan 
3 kişi tutuklandı

Büyükşehir’den ödüllü 
fotoğraf yarışması

Doğaseverler Yaka 
Kanyonu’nda serinledi
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Fırsatı kaçırmayalım
“Fırsat geldiği zaman çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diyen TÜMSİAD Konya Şube 

Başkanı Ahmet Serçe, Türkiye’nin pandemi sürecini bu anlamda iyi değerlendirdiğini vurguladı
YENİ SİSTEME 

HAZIRLANMALIYIZ 
Pandemi sürecinin önemli bir ders 
olduğunu belirten Serçe, birçok güç-
lü ülkelerin sağlık konusunda sınıfta 
kaldığını ancak Türkiye’nin öne çıkan 
ülkeler arasına girdiğini söyledi. Pan-
demi sonrası için hazırlık yapmak ge-
rektiğini vurgulayan Serçe, “Sadece 
şirketler değil tüm yapılanmamızı yeni 
düzene, yeni sisteme göre rehabilite 
etmek lazım” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

GÜÇLÜ BÖLGELER,
 GÜÇLÜ TÜRKİYE 

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ah-
met Serçe, TÜMSİAD olarak yaptıkları 
faaliyetler ve Türkiye’deki ekonomik 
süreçleri hakkında değerlendirme-
lerde bulundu. TÜMSİAD olarak 
yeni bir yapılanmaya girdiklerini, bu 
yapılanmayla birlikte “güçlü bölge, 
güçlü Türkiye” hedefinde olduklarını 
belirten Serçe, günü şartlarına ayak 
uydurmak gerektiğini savundu.

2007 yılından bu yana 
Vekâletle Kurban 
Kesim Kampanyası 
düzenleyen Kızılay, bu 
yılki kampanyasında 
da hayırseverlere 
“Kurban Bereketini 
Yıl Boyu Yaşatıyorsan 
Hilal Olsun Türkiye” 
sloganıyla sesleniyor. 
Vekâleti alınacak kurban 
hisseleriyle yurt içi ve yurt 
dışında 4 milyonu aşkın 
ihtiyaç sahibine ulaşmayı 
hedefleyen Kızılay, Kurban 
bayramının dayanışma 
ve yardımlaşma ruhunu 4 
kıtada yaşatacak.  
n HABERİ SAYFA 9’DA

Ahmet Serçe
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  20 °C 33 °C

Karaman            17 °C 32 °C 

Aksaray              17 °C       33 °C

Ankara                19 °C 33 °C
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TÜMSİAD olarak “Güçlü bölgeler, güçlü genel merkez” soğanıyla yeni bir yapılanma içine girdiklerini belirten 
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, bu sayede güçlü Türkiye hedefine büyük katkı sağlayacaklarını söyledi 

Güçlü Türkiye için çalışıyorlar
İlk kez geçtiğimiz yılın Aralık 

ayında ortaya çıktığı varsayılan ve 
tüm dünyaya yayılarak küresel bir 
salgın haline gelen koronavirüs (ko-
vid-19), sağlığın dışında en çok eko-
nomileri vurdu. Virüsün etkilerini 
azaltmak amacıyla ülkelerin aldığı 
tedbirler, ticari faaliyetleri büyük 
oranda düşündü. Bu durum tüm 
dünyada yeni ekonomi modellerine 
de yönelmeyi beraberinde getirdi. 
Bu kapsamda dijitalleşme ön plana 
çıkarken, üretime dayalı ekonomi-
nin de önemi bir kez daha anlaşıldı. 
Bu süreci fırsata çevirmeye çalışan 
Türkiye, pandeminin ekonomik et-
kilerini azaltmak için birçok hamle-
ler yaptı. Çarkların dönmesini sağ-
lamak amacıyla teşvik ve destekler 
ortaya koyan Türkiye, biryandan da 
pandemide ihtiyaç olabilecek sağlık 
yatırımları da gerçekleştirerek yeni 
üretimlerle ihracat yapmaya başladı. 
Bu gelişmeler Türkiye’nin güçlü bir 
ekonomik altyapıya doğru adım at-
tığının da kanıtı oldu. Siyasi iktidar 
bu hamleleri yaparken, sivil toplum 
kuruluşları ve işadamları da bu ge-
lişmelere ayak uydurmaya çalışıyor. 
Bu anlamda önemli adımlar atan 
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derne-
ği (TÜMSİAD), yeni yapılanması ve 
çalışmalarıyla güçlü Türkiye yolunda 
ülkeye katkı sağlamanın mücadele-
sini veriyor. 
GÜÇLÜ BÖLGELER, GÜÇLÜ TÜRKİYE 

TÜMSİAD Konya Şube Başka-
nı Ahmet Serçe, TÜMSİAD olarak 
yaptıkları faaliyetler ve Türkiye’deki 
ekonomik süreçleri hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu. TÜM-
SİAD olarak yeni bir yapılanmaya 
girdiklerini, bu yapılanmayla birlikte 
“güçlü bölge, güçlü Türkiye” he-
definde olduklarını belirten Serçe 
“TÜMSİAD’da yeni bir yapılanma 
oluştu. Bu yapılanmayla Türkiye 12 
bölgeye bölündü. Bu bölgelerden 
biri de Konya. Konya’ya da 7 il bağ-
landı. Bu yapıyla güçlü bölge yapısı, 
güçlü genel merkez hedefleniyor. 
Bu sayede Türkiye’nin her yerine 
ulaşmayı, her ilçede dahi üyelerimi-
zin maddi ve manevi bir destekçisi 
olmasını istiyoruz. Ticaret gün gün 
gelişiyor. Biz üyelerimizin de kendi 
arasında ki ticareti canlandırmayı, 
ortak alımlarla yurt dışı pazarına 
açılmalarını istiyoruz. Bu noktada da 
kümelenmeyi oluşturabilmek için 
güzel bir network ağı oluşturmamız 

lazım. Bu yeni yapılanma ile bunu 
da sağlayacağız. TÜMSİAD e-dergi-
miz çıktı. Bunun akabinde internet 
ortamında üyelik yapabilme imkanı 
sağlayacağız. Üyelerimizin bilgileri-
ni paylaşarak ticaretlerinin canlan-
dırılması sağlanacak. Burada genel 
başkanımızın ve bölge başkanlarının 
bilgileri paylaşılacak. Youtube kanalı 
ile entegreli olarak faaliyetlerin an-
latımı yapılacak. Biz yaklaşık 7 aydır 
zaten dijitalleşme ile ilgili eğitim ve-
riyorduk. Pandemi süreciyle birlikte 
hızlı bir şekilde dijitalleşme sağlandı. 
Altyapısı hazırdı seri bir şekilde geçiş 
yapmış olduk. Pandemi sürecinde de 
toplantılarımızı aksatmadık. Ülkemiz 
için üretmenin önemini, yerli ve mil-
li Türkiye ideali için çalışmak gerek-
tiğini ortaya koyduk. Üyelere de tel-
kinlerde bulunduk. TÜMSİAD yeni 
yapılanmayla bu hedefler doğrultu-
sunda çalışmalarını sürdürecek.”

ŞİRKETLERE ANAYASA ŞART
Serçe, üyelerinin ihracat yapma-

larını önemsediklerini, TÜMSİAD 
olarak bu konuda ciddi çalışma içinde 
olduklarını söyledi. Bunun yanında 
özellikle Konya’nın en büyük sıkın-
tısı olan markalaşma ve kurumsal-
laşma konusunda adımlar attıklarını 
dile getiren Serçe, “Yurtdışı pazarına 
birkaç il ortak üyeleri götürdük. Ti-
cari faaliyetlere başladılar. Güzel bir 
ticari platform oluştu. Bizim en bü-
yük sıkıntımız kurumsallaşma. Biz 
MEVKA ile birlikte bir proje yazdık. 
Aile şirketlerinin kurumsallaşması 
ile ilgili 10 üyemize çalışma yaptık. 
Bizim birçok işyerimizde anayasa 
yok. Mesela pandemi süreci geçir-
dik, bizim yedek akçemizin olması 
lazım. İki ortak ayrılacak nasıl ayrıla-
cak, hangi şartlarda ayrılacak? Ama 
bizim ayrılıklarımız genelde kırgın 
oluyor. Aslında biz öyle bir anayasa 
oluşturacağız ki başından sonuna 
kadar her şey tam net olacak. Ve-
lev ki iki ortaktan biri vefat etti, bu 
ortağın ailesinin garantiye alınması 
lazım. Tabiri caizse fitneye sebep 
verilmemesi lazım.  Tüm delikleri 
kapatabilmek lazım. Çünkü çok zor 
bir dönemde ticaret yapıyoruz ve 
ticaret argümanları anlık değişiyor. 
Dün biz dijitalleşme konusunu çok 
fazla gündeme almazken bugün di-
jitalleşmeyi konuşuyoruz. Toplantı-
larımızı dijital platformlar üzerinden 
gerçekleştiriyoruz. Artık dijitalleşme 
üzerinden birçok inşa edildi. Bizler 

de e-ticarete hazırlanmamız lazım. 
Yeni bir dünya düzeninden bahse-
diyoruz. Bu dünya düzeninin şart-
ları neyse ona göre hazırlanmamız 
lazım. Çağa göre kendimizi şekil-
lendirmeliyiz. Ticaretimizi omurgalı 
götüreceğiz ama sistemimizi çağın 
gereklerine göre şekillendirmemiz 
lazım. Yerli ve milli Türkiye diyoruz. 
Hamd olsun bu pandemi sürecinde 
solunum cihazı ürettik dünyaya sat-
tık. Herkes bize gıptayla baktı. Hem 
sağlık sektöründeki başarımızla hem 
de yerli üretimlerimizle dikkat çek-

tik. Artık kendi kendimize yetebilir 
bir ülke olacağız. Bizler de yerli ve 
milli üretim misyonunun neferleri-
yiz. Buna göre davranmak zorunda-
yız” diye konuştu.

FIRSATLARI KAÇIRMAMALIYIZ
“Fırsat geldiği zaman çok iyi de-

ğerlendirmemiz gerekiyor” diyen 
Serçe, Türkiye’nin pandemi süreci-
ni bu anlamda iyi değerlendirdiğini 
vurguladı. Birçok güçlü ülkelerin 
sağlık konusunda sınıfta kaldığını 
ancak Türkiye’nin öne çıkan ülkeler 
arasına girdiğini kaydeden Serçe, 

sözlerine şöyle devam etti, “Deve 
dişi olarak tabir ettiğimiz ülkeler 
sağlık sektöründe çöktüler. Hastaları 
sokakta bıraktılar. Biz Türkiye olarak 
uçakla başka ülkelerdeki vatandaşla-
rımıza sahip çıkarak ülkemize getir-
dik. Büyük Türkiye yolunda bunlar 
güzel hamleler. Bizim tarıma uygun 
müthiş arazilerimiz var bu noktada 
da kendimizi geliştirmemiz lazım. 
Sadece şirketler değil tüm yapılan-
mamızı yeni düzene, yeni sisteme 
göre rehabilite etmek lazım. Dev-
letimiz ülke programlarını ona göre 
ayarlayacak, biz iş adamları olarak 
programlarımızı ona göre ayarlaya-
cağız. Bu hep birlikte bir bütün ola-
rak, kenetlenerek yapılabilecek bir 
şey. Derdi ülke olan herkesi paydaş 
görmek lazım. Menfi duyguları bira-
raya koyarak ülke sevdasıyla çalış-
mak lazım.”

DEĞERLERİMİZİ YİTİRMEDEN 
GELİŞMELİYİZ

Pandemi sürecinde devletin 
önemli teşvikler verdiğini, sektörleri 
canlandırmak adına adımlar atıldığı-
nı hatırlatan Serçe, sektörlerin bu-
nun faydasını gördüğünü belirterek 
şunları kaydetti, “İnşaat sektöründe 
devletimiz güzel bir hamle yaptı. 
Kredi oranlarını düşürerek piyasa-
ya cansuyu verdi. İnşaat sektörünü 
böylece rahatlattı. Diğer taraftan ih-

racat noktasında dışarıya açılmanın 
önündeki engeller kaldırıldı. Bunun 
dışında ithal gelen ürünlere ek vergi 
konuldu. Bu hamle yine ithalat dur-
sun, bu ürünleri kendimiz üreterek 
ihracat noktasına gelelim isteniyor. 
Ama bunlar yapılırken fırsatçılık da 
yapmamak lazım. Devletin verdiği 
imkanları hoyratça kullanmamak 
gerekiyor. Bu fırsatları ülke için kul-
lanmamız gerekiyor. Bizim ceddimi-
zin bize en büyük miraslardan biri 
ahilik kültürüdür. Bizim o kültürü 
yaşatmamız gerekiyor ki bizden son-
rakiler de o kültürü görsün. Biz bu 
kültürü yok edersek bizden sonraki 
nesillere ne anlatacağız? Büyürken 
değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Biz 
Osmanlı torunuyuz. Bizim ceddimiz 
kuşu bile incitmemiş. O dönemde 
her şeyi düşünmüşler ve birçok va-
kıf, dernek kurmuşlar. Herhangi bir 
sıkıntı olursa bu dernek, vakıflar eliy-
le yardım edilsin demişler. Kapitaliz-
min hakim olduğu dünyada işimiz 
elbette zor ama aynı pencereden 
bakarak bu dönüşümü yapabiliriz.   
İşadamları olarak, STK’lar olarak bi-
zim asli vazifelerimizden biri de bu 
olmalı. Biz ahilik kültürünü anlatırız, 
o sistemi kurmak zorundayız. İnşal-
lah ben inanıyorum Türkiye bunu 
da sağlayacak. Türkiye bu dönem-
de ortaya koyduğu stratejiyle bunu 
gösterdi. Bir de bizim ülkemizde bir 
sır var. Geçmişten gelen bu değerler 
sayesinde mi bilmiyorum ama ger-
çekten bizim ülkemizin bir sırrı var. 
Sancak bu ülkede düştü, inşallah 
sancak yeniden bu ülkeden yüksele-
cek. Bu sır da ortaya çıkmış olacak.”

İHRACAT İÇİN PLANLAR VAR
TÜMSİAD olarak üyelerinin ih-

racatlarını artırmaları noktasında 
planlamalarının olduğunu belirten 
Serçe, “İhracat noktasında planla-
malarımız var ama pandemi süre-
cinden dolayı bu planlamalar biraz 
ertelendi. Çünkü önümüzü göremi-
yoruz. Şuan ulusal veya uluslararası 
fuarlarda dijitale döndü. Şuan artık 
dijitalleşen dünya var biz de buna 
ayak uyduracağız. Afrika’da birçok 
yerde dijitalleşme yok buralara da 
biz gideceğiz teknolojiyi götürece-
ğiz. Oraya ticari bir ateşe olacağız. 
Bununla ilgili TÜMSİAD olarak ça-
lışmalarımız var. Şuan pandemiden 
dolayı bekletmeye aldık” diye ko-
nuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ahmet Serçe 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ederek üyelerine bu doğrultuda pozisyon almalarını sağlayan TÜMSİAD Konya Şubesi, önemli çalışmalar yürütüyor.
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MEDAŞ tesisat kontrolünde 
tablet uygulamasına geçti

Doğaseverler Yaka 
Kanyonu’nda serinledi

Derebucak’ta kamu binası
için yıkım kararı çıktı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) dijitalleşme yolunda 
önemli bir adım atarak, tesisat 
kontrolünde tablet uygulamasını 
hayata geçirdi. MEDAŞ’tan yapı-
lan açıklamada, 1 Temmuz’dan 
itibaren hizmet verilen Konya, 
Karaman, Aksaray, Niğde, Nev-
şehir ve Kırşehir illerinde tesisat 
kontrolünün tablet üzerinden 
gerçekleşmeye başladığı bildiril-
di. Açıklamada, tablet kullanımı 
ile tesisat kontrolünün hem daha 
hızlı hem de yanlışsız olarak ya-

pılacağı, vatandaşların ve çözüm 
ortağı olarak görülen binden fazla 
elektrik mühendisleri ile elekt-
rikçilerin zaman kazanacakları, 
yeni abonelik kontrol işlemlerinde 
herhangi bir bekleme olmaksı-
zın yapılabiliyor olmasının tesisat 
kontrol aşamalarında vatandaş-
ların SMS ve e-posta üzerinden 
süreçler ve sonuçları hakkında 
bilgilendirilmesi sağlanarak daha 
şeffaf ve daha hızlı hizmet sunu-
lacağı ifade edildi.
n HABER MERKEZİ

Doğaseverler Anamas Da-
ğı’nın zirvesinden akan kar suları-
nın oluşturduğu Yaka Kanyonunda 
serinledi. Beyşehir Belediyesi’nin 
evsahipliğinde Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği tarafından düzen-
lenen Anamas Dedegül Dağı Yaka 
Kanyonu Su Geçişi ve Doğa Yürü-
yüşü Etkinliğine Beyşehir Trekking 
Topluluğu ve Konya Trekking Top-
luluğu mensupları katıldı.

Korona virüs (COVİD – 19) 
salgınına karşı gerekli tedbirlerin 
alınmasının ardından katılımcılar, 
toplu ulaşım araçlarıyla geldikleri 

bölgede önce 6 kilometrelik yü-
rüyüş yaptı. Ardından kanyona 
ulaşarak içerisinde akan sulardan 
geçiş yaparak başlarına baret, 
ayaklarına ise kaydırmaz ayakka-
bılarla kanyondan geçiş yaptılar. 
Doğaseverler zaman zaman insan 
boyuna ulaşan su içerisindeki mini 
şelalelerin altında serinleme imka-
nı da buldu. Doğaseverler etkin-
likten sonra dünyada ikinci sırada 
yer alan Beyşehir Gölündeki gün 
batımını hayranlıkla izleyerek, fo-
toğraflama imkanı buldu.
n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinde, depre-
me dayanıklı olmadığı belirlenen 
ve üst katı geçmişte kaymakam-
lık lojmanı olarak da kullanılan 4 
katlı kamu binasının yıkılması için 
karar alındığı bildirildi. Derebucak 
Kaymakamlığından alınan bilgi-
ye göre, mülkiyeti Konya Valiliği, 
Konya Yatırım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığı’na ait olan De-
rebucak ilçe merkezindeki üst katı 
kaymakamlık lojmanı olan binanın 
depreme dayanıklı olmadığı tespit 
edildi. Eski ilçe özel idaresi olarak 

da kullanılan 4 katlı betonarme 
kargas hizmet binasının depreme 
dayanıklı olmadığının tespit edil-
mesi üzerine yıkılması yönünde 
karar alındığı bildirildi. Karar uya-
rınca, binanın yıkımının gerçekleş-
tirilmesi için hurda malzemesi kar-
şılığında yıkım ve hafriyat ihalesine 
çıkıldı. 16 Temmuz tarihinde ger-
çekleştirilecek ihalenin ardından 
ihaleyi üstlenecek firma tarafından 
kamu binasının yıkım çalışmaları-
nın gerçekleştirileceği belirtildi.
n İHA

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’da belgelerini alan 16 firma ve kuru-
mu tebrik ederek TSE Konya İl Koordinatörlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür etti

16 firma güvenli
hizmet belgesi aldı

Konya’da firma ve kurumlara 
Covid-19 Güvenli Üretim ve Gü-
venli Hizmet belgeleri verilmeye 
başlandı. Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’da 
belgelerini alan 16 firma ve ku-
rumu tebrik ederek TSE Konya İl 
Koordinatörlüğüne çalışmaların-
dan dolayı teşekkür etti. 

Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) tarafından, normalleş-
me sürecinde alınması gereken 
önlemlere yönelik denetimden 
geçen firma ve kurumlara “Co-
vid-19 Güvenli Üretim” ve “Co-
vid-19 Güvenli Hizmet” belgeleri 
verilmeye başlanırken, “Covid-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu” ile salgın son-
rası dönemin ihtiyacı olan, firma 
ve kurumların hijyenik üretim 
ve hizmet standartlarına uygun-
luğunun belgelendirilmesi sağ-
landı. İlk belgelerin verilmeye 
başlandığı şehirlerin başında yer 
alan Konya’da 16 firma ve kurum 
TSE Konya İl Koordinatörlüğü uz-
manlarının yaptığı denetimler so-
nucunda belgelerini almaya hak 
kazandı. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’da da salgınla mücadele 
sonrasına ve normalleşme süre-
cine odaklanıldığını belirten Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Küresel boyuttaki bu 
salgının etkisinden en az hasar-
la sıyrılabilmek, hasarları telafi 

edebilmek için kamu, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları olarak he-
pimize önemli görevler düşüyor. 
Konya, firma ve kurumlarında 
uygulanan kalite ve standartlarla 
üretim ve hizmetlerde insanı ön 
planı alan anlayışa sahip bir şe-
hirdir. 

Konya’da firmalarımız ve ku-
rumlarımız salgının başladığı ilk 
günden bugüne aldığı önlem ve 
tedbirleri tescillemeye başladı-
lar. Öncelikle belge almaya hak 
kazanan firma ve kurumlarımızı 
kutluyorum. Tüm firmalarımızın 
uluslararası geçerliliği olan bu 

belgeyi almak için TSE İl Koordi-
natörlüğümüze müracaat etmele-
rini ve belgelerini alarak üretim 
ve hizmet yarışında öne geçmele-
rini tavsiye ediyorum” dedi. 

Başkan Öztürk, “Covid-19 
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu’nun hazırlan-
masında dolayı Türk Standartları 
Enstitüsü’ne ve Konyalı firma ve 
kurumlara normalleşme sürecin-
de insan sağlığının korunması için 
yol gösteren TSE Konya İl Koor-
dinatörlüğü’ne teşekkür ederek 
sözlerini tamamladı. 

Güvenli Üretim/Hizmet Bel-

gesi, Türk Standartları Ensti-
tüsü tarafından yapılan kurum 
giriş ve çıkışları, çalışma ofisle-
ri, mutfak, yemek salonu, revir, 
asansörler, ulaşım araçları, tu-
valetler, soyunma odaları, duşlar 
dahil tüm birimlerde gerekli risk 
değerlendirilmesinin yapılıp ya-
pılmadığı, enfeksiyon önleme ve 
kontrol eylem planlarının hazır-
lanıp hazırlanmadığı, temizlik ve 
dezenfeksiyon planları hazırlanıp 
hazırlanmadığı ve alınan tüm 
tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi 
tetkikler sonucunda veriliyor.

Konya’da Güvenli Üretim/Hiz-
met Belgesi alan ilk firma ve ku-
rumlar şu şekilde sıralandı: Ekrem 
Coşkun Döner Gıda Ticaret Limi-
ted Şirketi, Ekrem Coşkun Gıda 
Hizmet İşleri Nakliye Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirke-
ti, Golda Gıda AŞ Kazımkarabe-
kir Şubesi, Helvacızade Gıda İlaç 
Kimya AŞ, Hidrokon Konya Hid-
rolik Makina AŞ, Innopark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İlko 
İlaç AŞ, Kombassan Kağıt Matbaa 
Gıda ve Tekstil AŞ, Konya Esnaf 
ve Sanatklarlar Odaları Birliği, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Odası, KTO Kara-
tay Üniversitesi, Medikal 2000 
Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji 
AŞ, Mıhoğlu Halı Yıkama, Zade 
Vital İlaç Kimya Gıda AŞ.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Öztürk
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Korona vakası olmayan 
ilçenin komutanına ödül

Akşehir’de şenlik 
sergileri açıldı

Konya’nın pandemi sürecinde 
hiç vaka bulunmayan ilçelerinden 
birisi olan Derebucak’ta, ilçe jan-
darma komutanı kaymakamlık ta-
rafından sürece olan önemli kat-
kılarından dolayı başarı belgesiyle 
ödüllendirildi. Derebucak İlçesi 
Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe 
Jandarma Komutanı Jandarma 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir 
Kaya’yı korona virüs (Covid-19) 

salgını ile mücadele dönemin-
de aktif bir şekilde rol alarak ilçe 
genelinde vaka görülmemesinde 
gösterdiği önemli katkılardan do-
layı başarı belgesiyle ödüllendirdi. 
Kaymakam Doğan, Kaymakamlık 
makamında İlçe Jandarma Ko-
mutanı Kaya’yı kabul etti. Kaya’yı 
tebrik ederek başarılarının deva-
mını dileyen Kaymakam Doğan, 
belgesini verdi. n İHA

61. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği kapsamında 
Akşehir Cumhuriyet Meydanı’n-
da sergiler açıldı. Cumhuriyet 
Meydanında gerçekleştirilen ser-
gilerin açılışına, İlçe Kaymaka-
mı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Belediye Meclis Üyesi Zekeriya 
Kanat, Akşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim 
Öncel katıldı.

Ahmet Genç’in Akşehir’den 
insan manzaraları ve Akşehir fo-

toğrafları sergisi, Sibel Simen’in 
yağlı boya resimleri sergisi, Ka-
rikatürcüler Derneği’nin hazır-
lamış olduğu Nasreddin Hoca 
Karikatürleri Sergisi, Ömer Ökes-
li’nin akrilik boya resim sergisinin 
açılışlarını yapan protokol üyeleri 
sergi sahiplerinden çalışmaları 
hakkında da bilgi aldı. Sergi sa-
hiplerine protokol üyeleri tarafın-
dan şenliğe katkılarından dolayı 
plaket takdimi yapıldı. Sergiler 9 
Temmuz’a kadar açık kalacak.
n İHA

Karatay Belediyesi, hizmette kalite ve devamlılığı sağlamak amacıyla Karatay İlçe Sağlık 
Müdürlüğü işbirliğiyle tüm belediye personeline Koronavirüs konusunda eğitim veriyor

Karatay, personeline
korona eğitimi veriyor

Koronavirüs salgını süreci bo-
yunca hem vatandaşların hem de 
çalışanlarının sağlığı adına birçok 
karar ile tedbir alan Karatay Bele-
diyesi, hizmette kalite ve devam-
lılığı sağlamak amacıyla Karatay 
İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 
tüm belediye personeline Koro-
navirüs konusunda eğitim veri-
yor. KOVID-19 Hijyen, Enfeksi-
yon Önleme ve Kontrol Eğitimi 
çalışmalarının sonunda ise Ka-
ratay Belediyesi, “TSE Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi” almaya 
hak kazanacak. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, insan sağ-
lığın her şeyden önce geldiğinin 
altını çizerek, “Salgına karşı va-
tandaşlarımızı ve çalışanlarımızı 
korurken hizmetlerimizde de be-
lirli bir kaliteyi sağlamaya gayret 
ediyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, Koronavi-
rüs ile mücadele kapsamında ilk 
günden bu yana vatandaşların 
salgından etkilenmemesi adına 
titiz bir çalışma yürütüyor. Gerek 
vatandaşların gerekse de beledi-
ye personelinin sağlığının en üst 
planda tutan Karatay Belediyesi, 
bu kapsamda Karatay İlçe Sağlık 
Müdürlüğü işbirliğiyle salgınla 
ilgili eğitim çalışması gerçekleş-
tiriyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağ-
lı Dr. Bülent Oğuz tarafından ve-
rilen söz konusu eğitimler, Kara-
tay Belediyesi Meclis Salonu’nda 
başladı. Belediye hizmet binasın-
daki bütün personeli kapsayan ve 
Sağlık Bakanlığı Filyasyon ekibin-

de görevli Dr. Bülent Oğuz tara-
fından eğitimlerde, KOVID-19 
hastalığının özellikleri, belirtileri 
ve yayılımı, kişisel hijyen, el hij-
yeni, standart enfeksiyon korun-
ma önlemleri, bulaş bazlı önlem-
ler, maske ile eldiven gibi kişisel 
koruyucu ekipmanlarının kulla-
nılması ve daha pek çok konuda 
bilgiler aktarılıyor.

Eğitimler sonucunda ise Ka-
ratay Belediyesi, “TSE Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi” almaya 
hak kazanacak. Söz konusu belge, 
Karatay Belediyesi’nin hizmetine 
bir kalite standardı getirmesinin 
yanı sıra sağlıklı toplum ve sağlık-
lı gelecek nesillerin güveni için de 
önemli bir çaba olarak nitelendi-
riliyor.

VATANDAŞ VE ÇALIŞANIMIZIN 
SAĞLIĞI İLE HİZMETLERİMİZİN 

KALİTESİ ÖNCELİĞİMİZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, insan sağlığının her 
şeyden önce geldiğini belirterek 
Koronavirüs vakalarının ülkemiz-
de de ortaya çıkmasıyla birlikte 
Karatay Belediyesi olarak önemli 
bir çalışmanın içerisine girdikle-
rini aktardı. Başkan Hasan Kılca, 
“Vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı mekanlar, bahçeler, park-
lar, cadde, sokak ve meydanlarda 
başlattığımız temizlik ve ilaçlama 
çalışmalarımız sürüyor. Hem sos-
yal medya kanallarımız, hem de 
duyuru alanlarımız aracılığıyla da 
vatandaşlarımıza yönelik bilgilen-
dirmelerimizi de yapıyoruz. Bu 

çalışmalara ek olarak hem vatan-
daşlarımızı hem de çalışanlarımızı 
korumaya yönelik de bir dizi karar-
lar aldık. Bu kapsamda da İlçe Sağ-
lık Müdürlüğümüz işbirliğiyle KO-
VID-19 ile ilgili oldukça kapsamlı 
bir eğitim çalışması başlattık. Va-
tandaşlarımızın ve personelimi-
zin sağlığının yanı sıra belediye 
hizmetlerimizde güven ile kalite-
nin de sağlanacağı bu eğitimleri 
önemsiyoruz. Yine bu eğitimler 
neticesinde TSE Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi alacağız. Bizim için 
vatandaşlarımızın ve personelimi-
zin sağlığı her şeyden önce geliyor. 
Bu süreçte özveriyle çalışan tüm 
personelimize de bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hızla gelişen teknoloji ve sana-
yileşmeye bağlı olarak yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
mesleklerin gelecek kuşaklara 
aktarılması amacıyla “Ustalardan 
Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslekler” temalı ödüllü fotoğraf 
yarışması başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kaybolmaya yüz tutmuş meslek-
lerin unutulmaması ve geleceğe 
aktarılması için fotoğraf yarışma-
sı düzenliyor. “Ustalardan Miras, 
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-
lekler” temasıyla düzenlenecek, 
amatör veya profesyonel herkese 
açık olacak yarışma; ahşap, cam, 
deri, hayvan ve bitki atıkları, 
ipek-tekstil, maden, toprak-taş, 
hammaddesi karışık olan el sa-
natları gibi günümüzde teknoloji-
ye yenilerek yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan meslek grup-
larını kapsayacak. Geleneksel, 
kültürel veya sanatsal değeri olan 

tüm mesleklerin günümüzde ya-
şayan durumunu fotoğrafla tespit 
etmek, görsel bir bellek oluştur-
mak ve bunları fotoğraflarla ge-
leceğe miras bırakmak amacıyla 
yapılan yarışmaya 4 Eylül Cuma 

günü saat 23.00’e kadar başvuru 
yapılabilecek. Her fotoğrafçının 
en fazla 4 eserle katılabileceği ya-
rışmada; birinciye 10 bin, ikinci-
ye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL; 
mansiyon ödülü 1.000 TL, sergi-

leme ve satın alma ödülü olarak 
da 250 TL verilecek. Katılımcılar 
ayrıntılı genel katılım koşullarına 
ustalardanmiras.konya.bel.tr ad-
resinden ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Yeni tip koronavirüs ile mücade-
le sürecinde, sağlık hizmetlerinin en 
üst noktaya çıkarıldığı, fiziki altyapısı, 
nitelikli yatak kapasitesi ve sahip ol-
duğu yüksek teknolojiyle en büyük 
katkıyı şehir hastaneleri sağlıyor. Ala-
nında özelleşmiş çok sayıda hastane-
nin bir arada olduğu, hizmet kalitesi-
nin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile 
öne çıkan, mükemmeliyet merkez-
lerinin adresi olarak gösterilen şehir 
hastaneleri, başvuran hastaların sağ-
lıkla ilgili sorunlarının tamamının tek 
bir merkezde çözüldüğü yerlerin ba-

şında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “hayalim ve sev-
dam” olarak nitelendirdiği şehir has-
taneleri projesi kapsamında, bugüne 
kadar Adana Şehir Hastanesi, Mersin 
Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hasta-
nesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Kayseri 
Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Has-
tanesi , Elazığ Şehir Hastanesi, 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Es-
kişehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir 
Hastanesi, İstanbul Başakşehir Şehir 
Hastanesi hizmete açıldı.

Konya’nın da içinde bulunduğu 

7 şehir hastanesi ise ta-
mamlanmak üzere. Te-
kirdağ Şehir Hastanesi, 
Kocaeli Şehir Hastanesi, 
Kütahya Şehir Hastanesi, 
Ankara Etlik Şehir Has-
tanesi, Gaziantep Şehir 
Hastanesi, İzmir Bayraklı 
Şehir Hastanesi yakında 
hizmete girecek. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, 

11 Mart’ta yaptığı açık-
lamada, Avrupa üzerin-
den gelen bir hastanın 
test sonuçlarının pozi-
tif çıktığını, 13 Mart’ta 
ikinci bir kişinin de test-
lerinin pozitif olduğunu 
açıkladı. Bu açıklamayı 
yaparken gözyaşlarına 
hâkim olmadı. Konya-
lılar olarak koronavi-

rüsün ülkemizde de görülmesi ile 
birlikte sağlık çalışanları ile birlikte 
Bakan Koca da büyük mücadele ver-
di ve fedakârlıkta bulundu. Konyalı 

olan Sayın Bakanımıza Konya olarak 
sahip çıkmamız lazım. Önümüzdeki 
aylarda hizmete açılacak olan Konya 
Şehir Hastanesi’nin adının Prof. Dr. 
Fahrettin Koca Konya Şehir Hasta-
nesi olması gerektiğine inanıyorum. 
Bu konuda özellikle AK Parti’nin 
sağlıkla ilgili vekillerine önemli bir 
sorumluluk düşüyor. Özellikle başta 
AK Parti Konya Milletvekili ve Ge-

nel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta olmak üzere, Abdullah Ağralı 
vekilimiz başta olmak üzere, AK 
Parti’nin diğer Konya Milletvekiline, 
MHP Konya Milletvekilerine, İYİ Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a, 
Saadet Partisi Konya Milletvekili Ab-
dülkadir Karaduman’a ve CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener’e büyük 
görevler düşüyor. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da bu konuda gereken hassasiyeti 
göstereceğine inanıyorum.

Selametle, baki selamlar…

BAKAN KOCA’NIN İSMİ ŞEHİR HASTANESİ’NE YAKIŞIR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Büyükşehir’den ödüllü fotoğraf yarışması
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kontrolden çıkıp ağacı 
devirdi: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan 
bir otomobilin kaldırımdaki ağaca 
çarparak devirmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıra-
larında merkeze bağlı Kılbasan 
köyünde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, sürücüsü henüz öğ-
renilemeyen 33 SY 786 plakalı 
Volkswagen marka otomobil, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak kaldırımdaki ağacı çarpa-
rak devirdi. Vatandaşların kazayı 

112 Çağrı Merkezine bildirmesi 
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık 
ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
Çarptığı ağacı devirerek üzerine 
çıkan otomobilde sürücü yara-
lanmazken, araçta bulunan Enes 
D. (14) ile Muharrem D. (16) ya-
ralandı. Yaralılar olay yerindeki 
ambulanslarla kaldırıldıkları Ka-
raman Eğitin ve Araştırma Has-
tanesinde tedavi altına alındı. İt-
faiye ekibi ise araçta tedbir amaçlı 
kontrol yaptı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA

Motosikleti çalmak için gelen şüphelinin güvenlik kamerasını bozduğunu zannederek ka-
merayı kendisine doğru çevirmesi ve motosikleti çalması kamera tarafından görüntülendi

Kamerayı kırdığını 
sanıp kendini kayda aldı

Güvenlik kamerasını boz-
duğunu zanneden şüpheli, ra-
hat tavırlarla motosikleti çaldı. 
Şüphelinin güvenlik kamerasını 
bozduğunu zannederek kamera-
yı kendisine doğru çevirmesi ve 
motosikleti çalması kamera tara-
fından görüntülendi.

Olay, 22 Haziran günü saat 
02.00 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Fatih Mahallesi’nde 
bulunan bir apartmanda meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
kimliği henüz belirlenemeyen bir 

şüpheli apartmanın önüne geldi. 
Motosikletin yanına gelen şüphe-
li, kamerayı bozarak açısını değiş-
tirmek istedi. 

Kameraya vuran şahıs, bozdu-
ğunu zannederek yanlışlıkla açıyı 
kendisine doğru çevirdi. Yanında 
getirdiği demir makasıyla moto-
sikletin kilidini kestikten sonra di-
reksiyon kilidini de kıran şüpheli, 
motosikleti alarak olay yerinden 
uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik 
kamerası tarafından saniye sa-
niye görüntülendi. Durumu fark 

eden motosiklet sahibi Saffet So-
lak, güvenlik kamerası kayıtlarını 
izledikten sonra polise haber ver-
di. İhbar üzerine olay yerine gelen 
polis ekipleri, olayla ilgili çalışma 
başlattı.

Motosikletin sahibi Saffet 
Solak, olayın gece saat 02.00 
sularında olduğunu belirterek, 
“Buraya iki kişi geliyorlar, biri-
si dışarıda bekliyor, birisi içeriye 
giriyor. Önce kameranın yanına 
geliyor, kamerayı yukarıdan kırı-
yor. Kameranın kırıldığını ve çek-

mediğini zannediyor. Öteki arka-
daşı muhtemelen demir kesme 
makasını getiriyor. Makasla kesip 
direksiyon kilidini kırıp buradan 
götürüyorlar. Bu şekilde gerçekle-
şiyor. Ben başvuruda bulundum, 
parmak izi aldırttık. Görüntülere 
baktılar, incelediler” ifadelerini 
kullandı.

Görüntülerde, motosikleti çal-
mak için gelen şüphelinin kame-
rayı kırmak istemesi ve motosik-
letin kilidini kırarak olay yerinden 
uzaklaşması yer alıyor. n İHA

Ereğli ilçesinde çeşitli tarih-
lerde motosiklet çaldıkları tespit 
edilen 3 kişi yakalandı. Gözaltına 
alınan 3 şüpheli tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Edinilen bilgi-
ye göre, Ereğli İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ve Ayrancı İlçe Jandarma 
ekipleri çeşitli tarihlerde meydana 
gelen motosiklet hırsızlığı olayları 
üzerine harekete geçti. Ayrancı 
Jandarma ekiplerinin çalışmaları 
sonucu yakalanan A.Ö, Y.Ş. ve 

E.A. isimli şüphelilerin yapılan 
incelemelerinde 4 ayrı motosiklet 
hırsızlığı gerçekleştirdikleri tes-
pit edildi. Şüpheliler işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından ad-
liyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece tutuklanan 3 
şüpheli Ereğli T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte 
yandan, bulunan 3 motosiklet sa-
hiplerine teslim edildi.
n AA

Motosiklet çalan 3 kişi tutuklandı

Aynı köprüden ikinci kez atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediğini iddia 

ederek, bir ayda ikinci kez köprü-
den atlamak isteyen şahıs, polis ta-
rafından kurtarıldı. Olay, saat 16.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Sille Kavşağı Alt Geçidinde yaşan-
dı. Edinilen bilgiye göre, cezaevin-
den kısa süre önce çıktığı öğrenilen 
A.O.Ş. (43), alt geçidin üstünde 
bulunan korkuluklardan atlamaya 

çalıştı. Durumu gören vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edil-
di. İtfaiye ekipleri şahsın atlama 
ihtimali üzerine köprü altına hava 
yastığı açtı. Polis ve sağlık ekipleri 
şahsı ikna etmeye çalıştı ancak ça-
baları sonuç vermedi. A.O.Ş. aşağı-
ya atlamak istediği sırada polis ve 
sağlık ekipleri tarafından kolların-

dan ve bacaklarından yakalanarak 
korkuluklardan yukarıya çekildi. 
Polis otosuna bindirilen şahıs ifa-
desi alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü.

Öte yandan, şahıs aynı yerde 
6 Haziran’da da köprüye çıkarak 
atlamaya çalışmış, polis tarafından 
kurtarılmıştı. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA
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Maske ve sosyal mesafe
ihlaline 74 bin lira ceza

Park halindeki TIR’a 
çarparak yaralandı

Konya’da sosyal mesafe ve 
maske kuralına uymayan 83 kişi-
ye toplamda 74 bin 450 lira ceza 
kesilirken, çevreyi rahatsız eden 
ve kurallara uymayan 31 araç ve 
17 araç sürücüsüne 28 bin 297 
lira cezai işlem uygulandı. Kon-
ya’da korona virüs tedbirleri kap-
samında yapılan denetimlerde, 
31 kişiye sosyal mesafe kuralına 
uymamaktan 27 bin 650 lira ke-
sildi. Trafik Denetleme Şube Mü-

dürlüğü ekipleri tarafından çevre-
yi rahatsız eden araçlar üzerinde 
yaptığı denetimlerde ise 31 araca 
25 bin 524 lira ceza uygulanırken 
7 araç da trafikten men edildi. 
Motosikletli timler amirliğinin il 
genelinde yaptığı denetimlerde 
de 17 araç sürücüsüne 2 bin 773 
lira cezai işlem uygulandı. Öte 
yandan, maske takmayan 52 kişi-
ye de 46 bin 800 lira cezai işlem 
uygulandı. n İHA

Karaman’da park halindeki 
TIR’a çarpan elektrikli bisiklet 
sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 
19.00 sıralarında Hamidiye Ma-
hallesi 2. Organize Sanayi Cadde-
si üzerinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, cadde üzerinde seyir 
halinde olan M.G. idaresindeki 
elektrikli bisiklet, yol kenarında 
park halinde olan 68 BF 673 pla-
kalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etki-

siyle yola savrulan M.G. yaralandı. 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık eki-
bi sevk edildi. Polis ekipleri kaza 
yerinde güvenlik önlemi alırken, 
yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü, 
ambulansla Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralının sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Türkiye’nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki 
Leylekler Vadisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Kuleye çıkan ziyaretçiler, leylekleri dakikalarca gözlüyor

Leylekler Vadisi’nin 
ziyaretçi sayısı artıyor

Beyşehir ilçesinde bulunan 
‘Leylekler Vadisi’ne ziyaretçilerin 
ilgisi arttı. Türkiye’nin en büyük 
leylek kolonilerinden birisine ev 
sahipliği yapan Beyşehir Gölü Mil-
li Parkı’nda Beyşehir’in göle kıyısı 
bulunan Yeşildağ Mahallesi sınır-
ları içerisinde yer alan “Leylekler 
Vadisi”, ilkbahar ve yaz dönemin-
de yüzlerce leyleği ağırlıyor. Mart 
ayının gelmesi ile birlikte yerleşim 
merkezindeki mezarlık alanında 
bulunan ardıç ağaçlarının üzerin-
deki yuvalarına göç eden leylekler, 
bahar ve yaz dönemini burada ge-
çiriyor. Üreme döneminin ardın-
dan yumurtadan çıkan yavrular 
ise buradaki yuvalarda ebeveynle-
ri tarafından getirilen yiyeceklerle 
beslenip gelişimini tamamlıyor. 
Bugünlerde leylekler yuvalara yiye-
cek taşıyabilmek için gün içerisinde 
yoğun bir mesai yapıyor. Önümüz-
deki günlerde başlayacak uçuş ta-
limlerini tamamlayıp kanat çırpma-
yı ve uçmayı öğrenecek yavrular, 

ebeveynleri ile birlikte Ağustos 
ayının sonlarına doğru daha sıcak 
ülkelere toplu olarak göç etmeye 
başlayacak.

Vadideki yuvalarda sevimlilik-
leriyle dikkat çeken yavru leylekler 
de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi 
odağı haline geliyor. Vadiye Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan kurulan seyir kulesine çıkan zi-
yaretçiler, alanda yaşam süren gö-

çebe kuşları gözlemleyip, yakından 
fotoğraflama imkanı bulabiliyor. 
Leylekler Vadisi, yuvaların yakını-
na kurulan canlı yayın kameraları 
vasıtasıyla dünyanın her yerinden 
internet ortamında da izlenebiliyor.

Leylekler Vadisi’ni ziyaret eden 
Yusuf Güden, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın kişisel sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımdaki çağrısına 

uyarak merak ettiği alana ailesiyle 
birlikte geldiğini belirtti. Güden, 
“Bir ziyaret edelim dedik. Burası 
çok güzelmiş. Ben bu kadar leyleği 
bir arada göreceğimi beklemiyor-
dum. Epey bir leylek yuvası var. 
Doğa harikası bir yer. Yavru leylek-
leri de ilk kez yuvalarında böylesi-
ne yakından görme imkanı bulduk. 
Görmeyen herkes burayı ziyaret 
edip mutlaka görmeli” ifadelerini 
kullandı. Ziyaretçi Mustafa Güden 
de, internetten görüp geldikleri va-
dide leyleklerin bu kadar güzel bir 
manzara oluşturabileceğini tahmin 
etmediğini dile getirerek, “Kuleye 
çıktığımızda manzara muhteşem 
oldu. Gerçekten çok güzel bir yer-
miş” diye konuştu.

Şanlıurfa’da öğretmenlik yaptı-
ğını belirten Adem Akkuş, Leylek-
ler Vadisi’nin sürekli ziyaret ettiği 
mekanlardan birisi olduğunu be-
lirterek, arkadaşlarına da görmeleri 
yönünde hep tavsiyelerde bulun-
duğunu söyledi. n İHA
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-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

HABER - İLAN 8 TEMMUZ 2020

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

   GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
 - Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
	 -	Gazaltı	kaynak	konusunda	en	az	3	yıl	deneyimli
 -	Askerlik	ilişkisi	olmayan

   TESTERE	KESİM	MAKİNESİ	OPERATÖRÜ
 -	Ölçüm	cihazları	hakkında	bilgi	sahibi
	 -	Malzeme	bilgisi	olan
	 -	En	az	2	yıl	deneyimli
	 -	Askerlik	ilişkisi	olmayan

ÇALIŞMA	ARKADAŞLARI	ARIYORUZ
ÖNTAR TARIM AL.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 

Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA 0 (332) 345 03 08

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

Kızılay’dan, 4 milyon kişiye yardım planlaması

2007 yılından bu yana Vekâlet-
le Kurban Kesim Kampanyası dü-
zenleyen Kızılay, bu yılki kampan-
yasında da hayırseverlere “Kurban 
Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan 
Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla 
sesleniyor. Vekâleti alınacak kur-
ban hisseleriyle yurt içi ve yurt 
dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sa-
hibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, 
Kurban bayramının dayanışma ve 
yardımlaşma ruhunu 4 kıtada ya-
şatacak.

Kızılay’ın geleneksel hale gelen 
Vekâletle Kurban Kesim Kampan-
yası 2020 yılında da devam ediyor. 
Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir 
yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız 
bırakmayan Kızılay, kurban etlerini 

de yüzbinlerce mazlumun sofrası-
na ulaştıracak. Uygulanacak model 
sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece 
Kurban Bayramı süresince değil, yıl 
boyu ete kavuşuyor. Kızılay bu yıl, 
Türkiye de dahil 16 ülkede vekâlet 
sahipleri adına kurban kesecek. Kı-
zılay vekâlet bedellerini ise yurt içi 
için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL 
olarak belirledi.

AMACINA UYGUN 
KURALINA UYGUN

Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay 
Modeli” sayesinde hayırseverler 
kurban ibadetlerini, amacına ve 
kuralına uygun olarak yerine geti-
rebilecek. Çağdaş model sayesinde 
özenle seçilen kurbanlıklar, veteri-
ner hekimler tarafından seçilerek, 

modern kombinalarda, vekâlet 
sahiplerinin isimleri okunarak, 
Kurban Bayramı’nın ilk üç günü 
kesilecek. İslami şartlara uygun şe-
kilde gerçekleştirilecek kesimlere 
din görevlileri, veteriner hekimler 
ve noter de eşlik edecek.

Yurt içi hisselerinden elde edi-
lecek kurban etleri kavurma iş-
leminden sonra, konserve haline 
getirilecek. Kavurma konserveleri 
Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl bo-
yunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıla-
cak. Kavurma konservesinin yanı 
sıra anlık ve aşevlerinde de dağı-
tımlar yapılacak.

IYILIK SINIR TANIMIYOR
Kızılay ile iyilik sınır tanımaya-

cak. Hayırseverlerin kurban vekâ-

letleri yurt içinin yanı sıra Türk 
Kızılay’ın Somali, Senegal, Sudan, 
Güney Sudan, Pakistan, Afganis-
tan, Endonezya, Bangladeş, Bosna 
Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Fi-
listin ve KKTC’de bulunan 14 de-
legasyon ile Kuzey Makedonya’da 
kesim işlemlerinden hemen sonra 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

168 ÇAĞRI MERKEZINDEN 
7/24 BAĞIŞ

Kurban ibadetlerinin gerçek ih-
tiyaç sahiplerine ulaşmasının huzu-
runu yaşamak isteyen vatandaşlar; 
Bankalardaki Kızılay bağış hesap-
larını, Türk Kızılay Şubelerini, PTT 
şubelerindeki Kızılay Posta Çeki he-
sabını, internet bankacılığını, mobil 
bağış uygulamasını, 168 ücretsiz 

çağrı merkezini ve www.kizilay.
org.tr internet adresini kullanarak 
vekâletlerini verebilecekler. Öde-
mesini kredi kartı aracılığıyla ger-

çekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 
4 taksit imkânından da yararlana-
bilecekler.
n DURAN ÇÖLCÜ
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Konya’nın manevi mimarlarından,
Büyük Selçuklu Vakfı 

Mütevelli Heyet Başkanı  

Hüseyin 
ALPMALA’nın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı 

Celalettin 
YILMAZ’ın

annesi

Kadriye 
YILMAZ’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Konya’nın manevi mimarlarından Hüseyin Alpmala, 86 yaşında Hakk’a yürüdü. 
Merhum Alpmala’nın cenazesi dün öğle namazına müteakip toprağa verildi

Konya önemli bir ismi 
daha ebediyete uğurladı

Konya’nın manevi mimarların-
dan, Büyük Selçuklu Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı Hüseyin Alpmala 
(86) Hakk’a yürüdü. Merhum Alp-
mala’nın cenazesi dün öğle namazı-
na müteakip Lalebahçe Kara Kemal 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhum 
Alpmala’nın cenazesine yakınları, 
sevenleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Kişiliğiyle, ilmiyle, Konya’nın 
önemli isimlerinden biri olan mer-
hum Alpmala evli ve 2 kız 2 erkek 
olmak üzere 4 çocuk babasıydı. Ye-
nigün Gazetesi olarak merhum Hü-
seyin Alpmala’ya Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenleri baş sağlığı 
ve sabır diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Celalettin 
Yılmaz’ın annesi Kadriye Yılmaz (84) Hakk’a yürüdü. Merhume Yılmaz dualarla defnedildi

İşadamı Yılmaz’ın annesi 
dualarla defnedildi

Konya Ticaret Odası Eğitim ve 
Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
İşadamı Celalettin Yılmaz’ın annesi 
Kadriye Yılmaz (84) Hakk’a yürüdü. 
Merhume Yılmaz cenazesi dün ikin-
di namazına müteakip Parsana Bü-
yük Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Musalla Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çe-
vik, Deva Partisi İl Başkanı Dr. Se-
yit Karaca, Eski Milletvekillerinden 
Mustafa Kabakcı, Konya siyasetinin 
tanınmış isimlerinden Ali Sürücü 
ile Yılmaz ailesinin akrabaları ve 
sevenleri katıldı. Merhume Yılmaz 
evli ve 4 çocuk annesiydi. Yenigün 
Gazetesi olarak merhume Kadriye 
Yılmaz’a Allah’tan rahmet, seven-
lerine ve yakınlarına baş sağlığı ve 
sabır diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Ahmet Cenap Kendi
hayatını kaybetti

Konya’nın sevilen isimlerin-
den Konyalı şair, bestekâr Ahmet 
Cenap Kendi toprağa verildi. 23 
Nisan 1923 doğumlu olan bu yıl 
98’inci yaşına giren Ahmet Cenap 
Kendi’nin bir süredir rahatsızlığı 
nedeniyle hastanede tedavi gör-
düğü ve dün sabah saatlerinde 
hayatını kaybettiği öğrenildi. Per-
şembe günü kalp yetmezliğinden 
dolayı hastanede tedavi altına alı-
nan Ahmet Cenap Kendi, doktor-
ların tüm müdahalelerine rağmen 
kurtarılamayarak hayata gözlerini 

yumdu. 
Merhumun Kendi’nin cenaze-

si ikindi namazını müteakip Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının arından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak Üçler Me-
zarlığı’na dualar eşliğinde def-
nedildi. Merhum Ahmet Cenap 
Kendi’yi sevenleri ve yakınları top-
rağa verdi. Merhum Kendi’ye yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı ce-
mil niyaz ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın sevilen isimlerinden 
Konyalı şair, bestekârı  

Ahmet 
Cenap 
KENDI’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyarete açıldı

AK Parti Konya’da 
nöbet değişimi!

AK Parti Konya İl Başkan-
lığı’nda üç başkan yardımcısı 
görevlerini devrederek kongre 
çalışmalarını yürütecek bir ko-
misyonda görevlendirildi. Görev 
değişikliği ile söz konusu başkan 
yardımcılıklarına yeni atamalar 
yapıldı. 

AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı’nda yeni görevlendirmelerle 
üç başkan yardımcılığında nöbet 
değişimi gerçekleşti. Buna göre 
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı’na Ahmet 
Fatih Özboyacı’nın yerine Ebrar 
Çoban, Mali ve İdari İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na 
Mehmet Yüzbaşıgil’in yerine 
Mehmet Ay, Sosyal Politikalar-
dan Sorumlu Başkan Yardımcı-
lığı’na Mehmet Yavuz’un yerine 
Mustafa Gürbüz getirildi. 

İl Başkan Yardımcılığı gö-
revlerini devreden Ahmet Fatih 
Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve 
Mehmet Yavuz, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı’nın baş-
kanlığında oluşturulan, ilçe ve il 
kongre süreçlerini yönetecek bir 

komisyonda görevlendirildi.
Görev değişiklikleri ile ilgili 

açıklamalarda bulunan AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Tanıtım ve Medya, Mali ve İdari 
İşler ile Sosyal Politikalar Başkan-
lıklarımızda bir nöbet değişimi 
yaşandı. Ahmet Fatih Özboyacı, 
Mehmet Yüzbaşıgil ve Mehmet 
Yavuz başkanlarımıza bugüne 
kadar hem kendi birimlerine 
hem de teşkilatımıza yaptıkları 
katkılar için teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra bir üst kurulda 
davamıza hizmet etmeye devam 
edecekler. Yeni atanan Ebrar 
Çoban, Mehmet Ay ve Musta-
fa Gürbüz başkanlarıma da yeni 
görevlerinde muvaffakiyetler 
diliyorum. Her zaman söylediği-
miz gibi bu bir bayrak yarışıdır ve 
görevler gelip geçicidir. Önemli 
olan görevimiz ne olursa olsun 
hakkıyla ülkemize, şehrimize ve 
davamıza hizmet edebilmektir. 
Yeni görev değişikliklerinin teş-
kilatlarımıza hayırlar getirmesini 
diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Konya özelinde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin 
Özkan, vatandaşlara tavsiyeleri dikkate almaları ve kurallara uymaları yönünde çağrıda bulundu 

Konya Valisi Özkan’dan
Konyalılara önemli uyarı

Vali Vahdettin Özkan, Konya ge-
nelinde yaşanan vaka sayılarındaki 
artışla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kontrollü sosyal hayatın gereklerine 
tam olarak uyulmaması, cenaze, ta-
ziye, nişan, düğün, asker uğurlama, 
gibi etkinliklerin yanı sıra bazı işyer-
lerinde çalışma rehberinde belirtilen 
tedbirlere tam uyulmamasının vaka 
sayılarının artışına neden olduğu-
na dikkat çeken Vali Özkan, 65 yaş 
üstü vatandaşlara resmi dairelerde 
ve bankalarda öncelik veya belli sa-
atlerde işlem yapma imkânı tanın-
ması adına gerekli çalışmaları yapa-
caklarını vurgulayarak toplu taşıma 
araçlarına ayaktan yolcu alınmaması 
tavsiyesinde bulundu.

ASKER UĞURLAMALARI
Sağlık Bakanlığı tarafından be-

lirlenen talimatların dışında hareket 
edilmesi durumunda ciddi müeyyi-
deler uygulanacağını belirten Öz-
kan, “Asker uğurlama törenlerinde 
karşılaştığımız manzaraların bir 
daha yaşanmaması adına gerekli 
hassasiyetin gösterilmesini arzu et-
tiklerini ifade etti. Vali Özkan ayrıca, 
şehrimizde yapılan asker uğurla-
malarında vatandaşlarımızın sağlık 
ve güvenliğini olumsuz etkileyecek 
davranışlarda bulunanlara ve ku-
ralları ihlal edenlere gerekli müey-
yidelerin kararlılıkla uygulanacağını 
ifade etti.

DÜĞÜN VE NİKÂH SALONLARI
Salgın nedeni ile bir süredir erte-

lenen düğünlerin 1 Temmuz tarihi 
itibari ile yeniden başladığını hatırla-
tarak bu konuda da uyarılarda bulu-
nan Vali Özkan, evlenecek olan yeni 
çiftlere sağlık, sıhhat ve huzur içinde 
evliliklerinin devam etmesi temen-
nilerinde bulundu. Özkan, “Sağlık 
Bakanlığımız tarafından yayınlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehbe-
ri” güncellenerek, “Nikâh ve düğün-
lerde alınması gereken önlemler” 
başlığı altında düğünlerde uyulması 
gereken kurallar belirtilmiştir. Va-
tandaşlarımız ve düğün salonu işlet-
mecilerimizin hazırlanan bu rehbere 
uygun şekilde hareket etmeleri ha-
yati önem taşımaktadır” dedi. 

Yayınlanan rehbere göre dü-
ğünlerin, bulaşma riskini azaltmak 
amacıyla mümkün olduğunca kısa 
sürede ve açık havada yapılması 
gerektiğine dikkati çeken Vali Öz-
kan, düğünlerde karşılama, uğur-
lama ve takı merasimi sırasında 
tokalaşılmamasını ve toplu fotoğraf 
çekimi yapılmaması gerektiğini be-
lirtti. Özkan ayrıca, “Düğün mekân-
larında gelin ve damat hariç halay 
çekilemeyecek, dans edilemeyecek, 
gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da 
sokak düğünlerinde yemek veril-
mesi durumunda ise tek kullanımlık 
malzemeler kullanılacaktır” diyerek 
düğün sahiplerinin ve konukların bu 

kurallara uymasının salgının kontro-
lü açısından büyük önem taşıdığı 
ifadelerini kullandı.

PAZAR YERLERİ VE AVM’LER
İlimiz genelinde bulunan market 

ve pazar yerlerinde sosyal izolasyo-
nun sağlanması ve sosyal mesafenin 
tesis edilmesi açısından belirlenen 
kurallara eksiksiz uyulmasının son 
derece önemli olduğunu da belirten 
Vali Özkan, “Salgınla mücadele et-
mek amacıyla devletimiz, vatandaş-
larımızı ve işletmelerimizi ilgilendi-
ren kuralları belirliyor ve rehberler 
yayınlıyor. İl Pandemi Kurulu olarak 
bizler de tüm kurum ve kuruluşla-
rımızla koordineli olarak çalışmalar 

yürüterek bu kurallara uyum nok-
tasında denetimlerimizi artıracağız. 
Pazar yerlerinde ve AVM’lerde mas-
ke kullanımı, Pazar tezgâhları arası 
mesafe, Pazar yerlerine ve AVM’lere 
aynı anda alınabilecek müşteri sayısı 
ve ürünlerin müşteriye sunum ku-
rallarının kontrolleri düzenli olarak 
yapılacaktır” dedi.

CENAZE VE TAZİYELER
Taziye ve cenaze namazları ile 

ilgili olarak da uyarılarda da bulunan 
Vali Özkan, özellikle cenaze ve de-
fin işlemleri sonrası taziye kaynaklı 
vakalar görüldüğünün altını çizdi. 
Musafaha yaparak ve sarılarak ta-
ziyede bulunulmaması gerektiğini 
vurgulayan Özkan, “Cenaze evine 
başsağlığı ziyaretine giderek yaşa-
nan acıya ortak olmaya çalışan va-
tandaşlarımızın yeni acılara meydan 
vermemek adına kurallara riayet et-
mesi gerekiyor” dedi. 
MASKE, SOSYAL MESAFE, TEMİZLİK

Konya Valisi Özkan maske, 
sosyal mesafe ve hijyen konusun-
da yeterli hassasiyetin gösterilmesi 
durumunda vaka sayılarının yeni-
den düşüşe geçeceğini umduklarını 
söyleyerek, “Özlenen eski günlere 
kavuşabilmek için vatandaşlarımı-
zın üzerine düşen görev ve sorum-
lulukları yerine getireceğine olan 
inancımız tamdır” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Covid 19 salgını sebebiyle ön-
lem olarak kapatılan Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi yeni normale 
entegre olarak kapılarını ziyarete 
açtı.

Konya’da şehrin cazibe mer-
kezlerinden olan ve ziyaretçilerin 
uğrak yeri haline gelen Tropikal 
Kelebek Bahçesi tüm dünyayı ve 
ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 
salgını nedeniyle alınan önlemler 
kapsamında kapatılmıştı. 

Yeni normal sürecine adapte 
olarak tedbirlerini alan Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi 7 Temmuz 
itibariyle kapılarını ziyaretçilerine 
yeniden açtı.

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın 
en büyük kelebek uçuş alanına sa-
hip olan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi Covid 19 salgını nedeniyle 
tüm önlemlerini alarak yeni nor-
male uygun bir şekilde yeniden zi-
yaretçilerini ağırlayacak.

Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi’nde ziyaretçilerin Covid 19 

salgını tedbirlerine uygun olarak 
güvenli bir şekilde ziyaret gerçek-
leştirebilmeleri için maske kullanı-

mı, ateş ölçümü, dezenfektan ci-
hazları gibi tüm önlemler de alındı. 
Gezi esnasında sosyal mesafenin 

korunabilmesi için sık aralıklarla 
uyarı stickerları da yapıştırıldı.
n HABER MERKEZİ
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Haşhaş üreticisinin 
bu yıl yüzü güldü

Erozyon sahasında 
ekili alanda yangın

Hüyük ilçesinde, haşhaş ekimi 
yapan üreticinin bu yıl yüzünün 
güldüğü bildirildi. Hüyük Ziraat 
Odası Başkanı Hürriyet Şahin, 
yaptığı açıklamada, Hüyük, Bey-
şehir ve Seydişehir hinterlantında 
bu yıl 9 bin dekarlık haşhaş eki-
mine izin verildiğini hatırlatarak, 
“Haşhaş ekimi biliyorsunuz izi-
ne tabi, kontrollü olarak ekiliyor. 
Bölgemizde bu yıl 9 bin dekarlık 
alanın 4 bin 700 dekarını haşhaş 
ekiminde Hüyük ilçesi olarak bi-
zim çiftçimiz ekiyor.” dedi.

Hüyük ilçesinin özellikle bağ-
lı yerleşim merkezi olan Beyşehir 
Gölü Havzası kenarındaki Kıreli 
Mahallesi’nin haşhaş üretiminde 
önemli bir merkez olduğunu, on-
larca yıldır da bu ürünün ekimini 
yaparak bölgeye önder bir yöre ol-
duğunu vurgulayan Şahin, üretici 
için haşhaş ekiminin önemli bir 
gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Hüyük ilçesi olarak bu yıl 
“haşhaş ekiminden kesinlikle vaz-
geçmeyiz” diyen üreticinin, mev-
cut kotayı koruduğunu aktaran 
Şahin, şunları kaydetti: “Bölgemi-
zin önemli geçim kaynaklarından 
birisi olduğu için haşhaş üreti-
minde mevcut kotayı korumamız 
noktasında bir yaklaşım sergile-
dik. Bunda da başarılı olduk. Haş-
haş üretiminde dünyada iki üç 

ülke var, bunlar içerisinde Türkiye 
başı çekiyor. 700 bin dekarlık bir 
alana izin alıyor Birleşmiş Millet-
ler’den. Bunu ekmezsek, o zaman 
BM yarın der ki, ‘sizin Afyon eki-
miniz düştü, demek ki ihtiyacınız 
da düştü, kotayı artırmaya gerek 
yok.’ O yüzden gelecek yıllarda 
kotamızı da koruyamayız. Onun 
için haşhaşı illa ki ekmemiz, ko-
tayı illa ki korumamız lazım. Her 
ekildiği yer gibi bölgemiz çiftçi-
sine de önemli bir gelir imkanı 
sağlıyor.  Bu yıl 4 bin 700 dekarlık 
bir alan için kota aldık. Onun da 
4 bin 600 dekarını geçecek şekil-
de üretim söz konusu oldu bu yıl. 
Bazı hisseli arazilere ekemedik. 
Diğerlerine ise ekim gerçekleşti. 
Bu yıl mahsulümüz de iyi, ürün 
dondan etkilenmedi, yağışımız 
da bu yıl ürünü yetiştirecek kadar 
yağdı. Yani, üretici olarak haşhaş 
ekiminden bu yıl oldukça mem-
nunuz.”

Şahin, üründe bundan son-
ra hasat döneminin yaklaştı-
ğını anımsatarak, “Çiftçimiz 
hasat döneminde bunun kabuk-
larını çuvallıyor. Üreticimiz ar-
dından ürettiği haşhaş kabuğunu 
Beyşehir’deki Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne ya da beldelerdeki topla-
ma merkezlerine teslim ediyor.” 
ifadesini kullandı.n AA

Karapınar ilçesinde, Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezi Sa-
hası’nda çıkan yangında, buğday 
ekili 45 dekar alan yandı. Çölleş-
me ve Erozyon Araştırma Merkezi 
Sahası’nda, buğday ekili tarlada, 
elektrik tellerinden kaynaklanan 
yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

ekipleri ile Karapınar Belediyesi 
ile Çölleşme ve Erozyon Araştır-
ma Merkezi iş makineleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri, yangının 
diğer ekili alanlara ve ağaçlara 
sıçramaması için yoğun çaba gös-
terdi. Kısa sürede kontrol altına 
alınan yangında, 110 dekarlık 
buğday tarlasının 45 dekarı zarar 
gördü. n AA

Mevlevilik kültürünün önemli bir parçası olan Sema Mukabeleleri, 11 Temmuz’dan itibaren her cumartesi saat 19.00’da Konya 
Mevlana Kültür Merkezi açık sema alanında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyularak yeniden gerçekleştirilecek

Sema mukabeleleri 11 
Temmuz’da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdür-
lüğüne bağlı olarak faaliyetini 
sürdüren Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu, Kovid-19 sal-
gını nedeniyle ara verdiği Sema 
Mukabeleleri’ne 11 Temmuz’da 
yeniden başlayacak.

Türkiye’nin ilk resmi tasav-
vuf müziği topluluğu olan Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Toplulu-
ğu’nun 2007 yılından itibaren 
Konya Mevlana Kültür Merke-
zi’nde her hafta cumartesi günleri 
icra ettiği Sema Mukabelesi en 
son 7 Mart’ta yapılmış, koronavi-
rüs tedbirleri nedeniyle de prog-
ramlara ara verilmişti.

Bakanlığın sosyal medya 
hesaplarındaki duyuruya göre, 
Sema Mukabeleleri 11 Tem-
muz itibarıyla her cumartesi saat 
19.00’da Mevlana Kültür Merkezi 
açık sema alanında temizlik, mas-
ke ve mesafe kurallarına uyularak 
yeniden yapılacak.

Normalleşme sürecinde belir-
lenen tedbirlere azami derecede 
uyarak programlarını icra ede-
cek Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu, Hazreti Mevlana ve 
Mevlevilik kültürünün önemli bir 
parçası olan Sema Mukabelesi ile 
yaklaşık 4 aydır sosyal faaliyetler-

den uzak kalan vatandaşlara mo-
ral vermeyi amaçlıyor.

8 asırdır insanlığa yol göste-
ren Hazreti Mevlana’nın fikirleri 
temel alınarak oluşturulan “Mev-
levilik Yolu”nun ritüeli “Sema 
Mukabelesi”, ilk örnekleri 500 
yıl öncesine dayanan ve Türk 
müziğinin başta gelen eserinden 
“Mevlevi Ayinleri” eşliğiyle sa-
natseverlerle buluşmaya devam 
edecek. n İHA

Anadolu Aslanları işadamları 
Derneği (ASKON) Konya İl Başkan 
Yardımcısı Necdet Tunç, ihracat 
rakamları üzerinden pandeminin 
Konya sanayisi üzerine etkilerini 
değerlendirdi.

Yeni normalleşme sürecinin 
üretim ve ihracatta artışı da be-
raberinde getirdiğini dile getiren 
Necdet Tunç, “Türkiye’nin ihraca-
tını yüzde 15,8 artırdığı Haziran’da 
Konya yüzde 55,26 artırarak ye-
niden yüksek ihracat rakamlarına 
ulaşacağını gösterdi. 

Dünyayı etkisi altına alan kü-
resel salgın sebebiyle uluslararası 
ticarette yaşanılan zor döneme rağ-
men ihracatta başarı sağlayan tüm 
tüccar ve sanayicilerimizi tebrik 
ediyoruz. 

Bu süreci en az hasarla atlatıp, 
hatta daha güçlü çıkmak için tek 
çare ihracat ve üretim. Konya sa-
nayisi alt yapı olarak buna müsait. 

Her sektörden üreticilerin olduğu 
Konya’da yeni pazarlara yönelim 
sürüyor. Başarılı sonuçlar da ra-
kamlara yansıyor” dedi.

ENFLASYON ÜRETİMLE DÜŞER
Enflasyon rakamlarının düşme-

si için üretimin artması gerektiğini 
dile getiren Necdet Tunç, Haziran 

2020 enflasyonun yüzde 1,13, yıllık 
enflasyonun ise yüzde 12,62 çıktığı-
nı vurgulayarak, “Gıdada tarladan 
sofraya taze sebze meyvenin gel-
mesiyle yaşanan düşüş enflasyonu 
frenlemeye yetmedi anlaşılan. Tüm 
alanlarda daha çok üretimi artırmaz-
sak enflasyonu da makul seviyeye 
çekemeyiz. Salgından en fazla zarar 
gören sektörler ulaştırma, eğlence, 
lokanta ve otel hizmetleri olmuştu. 
Buralarda aylık fiyat artışı ortalama-
nın çok üstünde. Geçen ay ulaştırma 
yüzde 4,49, lokanta ve oteller 2,83 
ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür 
harcamalarında yüksek artış olmuş. 
Gıdada ise yüzde -1.60’lık düşüş 
yaşanmış. Umarım gelecek aylarda 
sorun yaşayan sektörlerde fiyat artışı 
olmaz ve gıdada bolluk devam eder. 
Pandemide gerileme olursa, enflas-
yonu körükleyen sektörlerde de dü-
şüş olmasını temenni ediyoruz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İhracat grafikleri moral veriyor

Bazen çekip gitmek istiyorum...
Her istendiğinde inilemeyen,
Her istendiğinde çıkılamayan dağların 

başına...
Kurt ulumalarından, baykuş seslerin-

den başka seslerin olmadığı yerlere...
Süt beyaz karların yağdığı, karların al-

tında kardelenlerin gülümsediği dağlara...
Her taşın altından taze filizlerin güneşe 

göz kırptığı dağlara...
Böğründen buz gibi berrak suların, 

sarp derelerle dans ettiği dağlara...
Bir meşe ağacının dalları arasına bir 

“köşk” kurmak,
Sabahtan akşama, akşamdan sabaha 

orada durmak istiyorum.
Bir çuval kepekli un, bir çakmak taşı, 

birazcık kav...
Yanıma aldığım bir kaç kitap, bir kaç 

tane mum,
Belki orada gerçekleşir elli beş yıllık 

umudum. 

Sabahları; komşu ağaca konan bir bül-
bülün sesiyle uyanmak istiyorum .

Derelerin buz gibi sularıyla yüzümü 
yumak,

Dağ lalelerinin kesif kokusunu içime 
çekmek istiyorum.

Güneşin karşı dağlara vurduğu şavkı,
Uzaklardan çobanların  mırıldandığı bir 

şarkı,
Ömrümün; beş tane on bir yılına yıllar 

ekler diye düşünüyorum.
Eklemese ne çıkar?
Hiç değilse ömrümün geri kalanını, 

çirkinliklerden azade yaşamak istiyorum.
Ölürken bari, tertemiz havayla vermek 

istiyorum son nefesimi...  

Belki gittiğim yer; başka dünyaların 
Cehennemi...

Tertemiz duygular götürmek istiyo-
rum.

Tertemiz dağ havası,
Güzel gülümsemelerle gitmek istiyorum.

“Bu dünya, başka dünyaların Cehen-
nemi mi acaba?”

Demiş biri...
Haşa!
Acaba öyle mi ki?

BİR HAYAL İŞTE...

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Hasan ile Miyase düzenlenen 
törenle dünya evine girdi. Şehrimi-
zin tanınmış iş adamlarından Şükrü 
Kafaoğlu’nun oğlu Hasan düzenle-
nen nikah töreni ile dünya evine gir-
di. Ümit-Şükrü Kafaoğlu’nun biricik 
oğlu Hasan ile Sebahat-İsmail Me-
mik’in kızı Miyase hayatlarını birleş-
tirdiler. Selçuklu Belediyesi Evlen-
dirme Dairesinde düzenlenen tören 
ile dünya evine giren Hasan-Miyase 
çiftinin nikah törenine çok sayıda 
davetli katıldı. Yeni bir hayatın baş-
langıcına merhaba diyen Hasan ve 
Miyase çiftine kuracakları yuvada 
sağlıklı; huzurlu ve mutlu bir ömür 
geçirmelerini diler Kafaoğlu ve Me-
mik ailelerini kutlarız.
n HABER MERKEZİ

‘Meram’da Kış’ Ödüllü Fotoğraf Yarışmasında ödüller Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen tören-
le sahiplerini buldu. Ödül töreni ve sergilemeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı

Meram’ı fotoğrafladılar
ödülleri kaptılar

Yaklaşık bir ay önce sonuç-
lanan ‘Meram’da Kış’ Fotoğraf 
Yarışmasında  ödüller sahiplerini 
buldu. Meram Belediyesi Tantavi 
Kültür ve Sanat Merkezinde ger-
çekleştirilen ödül töreninin yanı 
sıra ödül alan ve sergilenmeye hak 
kazanan fotoğrafların yer aldığı 
serginin açılışı Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş tarafın-
dan gerçekleştirildi. Törene, sosyal 
mesafe kuralından dolayı sınırlı sa-
yıda sanatçı ve davetli katıldı. 
‘MERAM’IN GÜZELLİĞİNİ İNSANLA-

RA ANLATABİLMENİN EN GÜZEL 
YOLLARINDAN BİRİ 
FOTOĞRAF SANATI’

Tören öncesinde yaptığı ko-
nuşmada fotoğraf ve fotoğrafçılı-
ğın insan ve toplum hayatındaki 
önemine vurgu yapan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
tek bir fotoğraf karesinin sayfa-
lar dolusu yazıdan, haberden çok 
daha etkin olabildiğinin altını çiz-
di. Fotoğrafın hayatın her alanında 
güçlü ve etkin bir sanat olduğunu 
belirten Başkan Kavuş;  “Bu etkili 
anlatım şeklini biz Meram ve Me-
ram’ın tanıtımı için kullanabilmek 
adına bu yarışmaları tertip ediyo-
ruz. 

Sanatçılarımızın objektifle-
rinden yansıyan haliyle Meram’ı 
yeniden anlamak ve insanlara an-
latmak istiyoruz. Çünkü Meram, 4 
Mevsim, 365 gün ve 24 saat her 
haliyle güzel. Tarihiyle, doğasıyla, 
insanıyla muhteşem bir eser.  Bu 
güzeliği insanlara anlatabilmenin 
en güzel yollarından biri de fotoğ-
raf sanatı. Sizler bu yarışmaya ka-
tılarak böylesi önemli bir misyonu 

da yerine getirdiniz. Meram’ın gü-
zelliklerini bir kez daha görebilme-
mize ve ilçemizin tanıtımına katkı 
sundunuz. Meram’ı en güzel haliy-

le anlatabilmek için deklanşörleri-
ne basan amatör, profesyonel tüm 
sanatçılara teşekkür ediyorum. 
Şimdi de sizlerden ve tüm vatan-

daşlarımızdan ‘Meram’da Yaz’ ya-
rışmamız için fotoğrafları bekliyo-
ruz” diye konuştu.    

Başkan Kavuş’un konuşması-
nın ardından katılımcılar, yarışma-
da ödül alanların ve sergilemeye 
hak kazananların fotoğraflarının 
yer aldığı sergiyi gezdiler. 146 Pro-
fesyonel ve amatör sanatçının 568 
eserle katıldığı yarışmada Yüksel 
Açıkgöz ‘Köprü’ adlı fotoğrafıyla 
birinci, ‘Kar Kapıda’ fotoğrafıyla 
Seyit Konyalı ikinci, Güzin Gülfi-
dan ise ‘Karadiğin Köprüsü’ fotoğ-
rafıyla üçüncü olmuştu. 

26 eserin bulunduğu sergi 10 
Temmuz Cuma günü mesai bi-
timine kadar Meram Belediyesi 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezin-
de gününe kadar maske ve sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde ge-
zilebilecek.  n AA Salarlı Kapalı Sistem Sulama 

Tesisi işletmeye alındı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü ve KOP 
İdaresi işbirliğiyle Meram ilçesi 
Salarlı Yaylası’nda 50 hanenin 
faydalanacağı 5 bin 600 metre hat 
uzunluğu olan kapalı sistem sula-
ma tesisi projesini hayata geçiril-
di. Bu tesisle beraber 125 hektar 
alan suyla buluştu.

Konya şehir merkezinde ve 
6360 sayılı Büyükşehir Belediye-
leri Kanunu çerçevesinde sorum-
luluk alanına giren mahallelerde 
su ve kanalizasyon hizmetlerini 
sorunsuz bir şekilde gerçekleşti-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm 
bunların yanında tarımsal sulama 
konusunda da projeler üretiyor.

Bu kapsamda boşa akan suları 
damla sulama marifetiyle tarım 
arazilerine yönlendiren sistemler-
le alakalı çalışmalar yapan KOS-

Kİ, geçimini topraktan sağlayan 
vatandaşların yüzünü güldürecek 
kapalı sistem sulama tesislerini 
basınç testlerinin ardından bir bir 
devreye alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOP 
İdaresi işbirliğiyle tarımsal sula-
mada su kaybını en aza indiren 
ve tarımsal üretimin artırımına 
yönelik büyük katkı sağlayan mo-
dern kapalı sistem sulama tesisini 
Meram ilçesi Salarlı Yaylası’nda 
faaliyete geçirdi.

Bölgedeki 50 hanenin fayda-
lanacağı tesis için 5 bin 600 met-
re hat boyu olmak üzere 160 ve 
200 milimetre çaplarında polie-
tilen borular kullanıldı. 1 adet de 
su bendinin yapıldığı tesis proje-
si çerçevesinde 125 hektar alan 
suya kavuşturuldu.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın tanınmış işadamlarından Şükrü Kafaoğlu’nun oğlu Hasan, hayatını 
Sebahat-İsmail Memik çiftinin kızları Miyase ile birleştirdi

Kafaoğlu ve Memik ailesinin mutlu günü

Bana özgürlük adı-
na ne yapmak isterdin 
diye sorsalar plansız 
yaşayabilmek isterdim 
derim. Neden bilmiyo-
rum yaptığım her işte 
hep bir adım sonrasını 
planlarken buluyorum 
kendimi. Yaşantımızın 
hayatımızı şekillendirir-
ken aldığımız kararlarda 
büyük etkisi oluyor. Ben 
plan yapmayı bir savunma meka-
nizması olarak görüyorum. Başka 
bir insana sorsanız eğlenceli birkaç 
saat geçirmek için planlar kuru-
yordur belki de. Ölçüp tartmadan, 
hesapsız, gelişigüzel yaşamak bile 
psikolojik açıdan bir rahatlık sağ-
lıyor. İnsanın iç dünyasıyla dış 
dünyasını eşitleyebilmesi de-
mek mutluluğun kendiliğinden 
hayatına zuhur etmesi demektir. 
İşte bahsettiğim bu dengeyi sağla-
maya çalışan ve kendini tanımayı 
amaçlayan insanlara olan ihtiya-
cımızdan bahsetmek istiyorum 
sizlere. 

Gazetelerin üçüncü sayfaların-
da, haberlerin son dakikalarında 
gördüğümüz akıl almaz şiddet 
olayları, işkence, hırsızlık vb olay-
lara karışan insanlara denk geldi-
ğimde bu tarz insanların düşün-
mekten uzak olduğunu, saldırgan 
yapılarının altında boş bir bellek 
olduğunu düşünmüşümdür hep. 
Yaşam standartlarının yetersizli-
ğinden doğan hak arayışları, sos-
yal kültürel sınıflandırmalardan 
kaynaklanan eşitliği sağlama çaba-
sı, ırk-dil-din ayrımcılığı sebebiyle 
işlenen suçlar ise insan ihtiyacının 
karşılanmamasından dolayı ortaya 
çıkıyor. Oysa ki toplum olarak eşit 
haklara sahip bireyler olsak suç 
oranlarının fark edilir şekilde aza-
lacağına, toplumda huzurun hü-
küm süreceğine inancım sonsuz. 
Ancak buna zemin hazırlayacak 
bir sistemde yaşamıyoruz. Siste-
mimiz çok savurgan şekilde ilerle-
meye devam ediyor. Bunun önüne 
geçilmesini istemeyenler bir yana, 

önüne geçmek 
isteyenlerinde çı-
karcılığı işin içine 
girince aşılamaya-
cak bir sorun haline 
geliyor. Hayatı, ba-
sit çözümleri olan 
zorlu denklemlere 
çeviren yine biz-
leriz. 

İnsan yetişti-
rildiği toplumda 

doğumundan ölümüne kadar bazı 
bilgilerle donatılır. Gülünçtür top-
lumun bize kazandırdığı duygular-
la toplumu sevmemeyi öğreniriz 
zamanla. Kolektif olan her zaman 
faydacılık üzerine kuruludur. Azın-
lık içinde yer almak ise genele ba-
kıldığı zaman kolay olandan vaz-
geçmektir. Demem o ki ortaklaşa 
hareket etmekten kasıt, çıkar üze-
rine kurulu bir düzendir. Bu plat-
formda varlığını gösteremeyenle-
rin azınlığa itilmesi kaçınılmazdır. 
Azınlığın haklarını savunmak için 
piyasaya çıkan kişilerde yine azınlı-
ğın sırtından geçinir. “Ezen-ezilen 
ilişkisinde, ezilenin düzene olan 
tepkisi, o düzene olan karşıtlığı, 
aslında doğrudan düzenin kendi-
sine değildir. Ezilenin düzendeki 
konumunadır. Ezilen, ezen konu-
muna geçmeyi amaçlar. Ezilen, 
ezen konumuna geçmeyi, öz-
gürleşme olarak algılar. Birçok 
durumda, ezilmenin acısını çı-
karmak için ezen olmak gerekti-
ğini düşünür. Bu bağlamda kısır 
bir döngü oluşur, kişiler değişir, 
ama düzen değişmez, ezen-e-
zilen ilişkisi baki kalır” Düzenin 
değişmesinden çok, sistemdeki 
yerinin değişmesi için çaba sarf 
eden insanların aslında hiçbir yere 
varamayacağını özetleyen Paulo 
Freire durumu çok güzel özetle-
miştir. Birey olarak haklarımızı 
gözetirken başkalarının yerine göz 
dikmekten ziyade değerlerimizi 
göz önünde bulundurarak hareket 
etmemiz gerekir. Bunu hayatımızın 
bütün aşamalarında dengeli bir şe-
kilde koruyabilirsek hayatı eşitleriz.

EŞİTLİK ARAYIŞI

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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Kayseri Prosinecki ile çıkışa geçti
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayse-

rispor, ligin ikinci yarısında görevi devralan Hır-
vat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 
aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti.  İlk olarak 
2012-2013 sezonun 7. haftasında 7 puanla 15. 
sırada devraldığı Kayseri ekibinde önemli işlere 
imza atarak takımı sezon sonunda 52 puanla 5. 
sıraya kadar taşıyan Prosinecki, 2013-2014 sezo-
nunda ise beklentileri karşılayamayarak başarısız 
bir grafik çizdi.

2013-2014 sezonunun ilk devresini 12 puan-
la son sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda 17. 
haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Fenerbahçe 
maçının ardından 31 Aralık 2013’te Hırvat teknik 
adam ile yollar ayrıldı. Bu sezonun ilk devresini 
de 10 puanla son sırada kapatan Kayserispor’da 
6 yıl aradan sonra ikinci kez takım Prosinecki’ye 
emanet edildi. Hırvat teknik adamın gelişiyle 
oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sa-

rı-kırmızılılar, son 9 haftada 6 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 2 mağlubiyetle puanını 31’e çıkardı ve 
sıralamada 14’üncülüğe kadar yükseldi.

Prosinecki ve öğrencileri, son olarak ligin 31. 
haftasında dün Beşiktaş’ı 3-1 ile geçerek hem 
çıkışını sürdürdü hem de ligde kalma yolunda 
önemli bir engeli daha aştı.

TOKGÖZ: “FUTBOLCULARIYLA 
İLETİŞİMİ HARİKA” 

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın 
Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile 
yolları ayırdıktan sonra akıllarına ilk gelen teknik 
adamın Prosinecki olduğunu söyledi.  Yönetimde 
Prosinecki konusunda tam bir uzlaşma olduğunu 
aktaran Tokgöz, taraftarın da bu yöndeki isteği 
üzerine teklif götürdüklerini anlattı. 

İlk görüşmenin yapıldığı dönemi hatırlatan 
Tokgöz, “Prosinecki o dönemde ameliyattan yeni 

çıkmış ve Zagreb’de dinleniyordu. Başkanımız 
Berna Gözbaşı’nın ısrarını ve taraftarımızın da 
özlemini görünce teklifimizi kabul etmişti. Pro-
sinecki ‘Benim Kayserispor’da yarım kalan bir 
hikayem var. Bunu yeniden Kayseri’ye gelip ta-
mamlamak istiyorum.’ diyerek geldi. Prosinecki 
bize söz verdi. Verdiği sözleri de bir bir tutuyor.” 
diye konuştu. 

Prosinecki’nin Süper Lig’i çok iyi analiz etti-
ğini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti: “Prosi-
necki çok soğuk kanlı, panik yapmayan, futbolu 
çok iyi okuyabilen, olaylara daha yukarıdan ba-
kabilen bir teknik adam. Futbolcularıyla iletişimi 
harika. Her oyuncusuyla ayrı ayrı konuşup onla-
rı motive eden bir teknik adam. Oyuncularımız 
Kayserispor’un asıl hedefinin ne olduğunu, Kay-
serispor’un nasıl bir kulüp olduğu Prosinecki ile 
birlikte daha iyi anladılar.”
n AA

Göztepe’nin 
konuğu Ankaragücü 

Trabzonspor, 
kritik randevuda

Sivas’ın konuğu 
Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de son 4 maçta sadece 1 puanı bulunan 
Göztepe, bugün ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü’nü 
konuk edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle lige verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik 
ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puan ve averajla 
8. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bugün 25 puanla 
son sıradaki MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Gürsel 
Aksel Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadelede ha-
kem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Deniz Kadah, Cameron Jerome, Serdar Gürler ve Halil 
Akbunar’ın sakatlıklarının bulunduğu Göztepe’de cezalı Al-
paslan Öztürk bugün forma giyemeyecek.  Rakibiyle Süper 
Lig’de 42. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 41 mü-
sabakada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu 
karşılaşmalarda 51 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 41 
gol gördü. n AA

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında bugün saha-
sında  Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Medical 
Park Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı ha-
kem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray karşısında 
deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluk yolun-
da kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer,  Fraport 
TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam 
etmek istiyor. Ligde Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisin-
de 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampi-
yonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor’da kart cezalısı Da Costa, bugünkü mü-
cadelede forma giyemeyecek. Kart cezası tamamlanan 
Pereira ise takımda yer alabilecek. Bordo-mavililerin An-
talyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin 
Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndi-
aye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11’i ile çıkması 
bekleniyor.  n AA

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 31. haftasında bu-
gün BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.  Sivas’ta 
Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak mücadele-
yi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.  Ligde 54 puanla 
3. sırada bulunan Sivasspor’un rakibi Yeni Malatyaspor’un 
29 puanı var. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
biri sakat, diğeri sarı kart cezalısı 2 oyuncudan bu maçta 
yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncu-
su Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, savunma 
oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada 
yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malat-
yaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni 
Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. 
haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma 
düşecek. n AA

Galatasaray, Süper Lig’in 31. hafta-
sında bugün deplasmanda Aytemiz Alan-
yaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okul-
ları Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 
21.00’de başlayacak. Karşılaşmada ha-
kem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ligde 
arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampi-
yonluk yarışında oldukça geriye düşen sa-
rı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sıra-
da girdi. Sezonun iyi performans gösteren 
takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor 
ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

GALATASARAY’DA
 ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar 
nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında 
birçok futbolcusundan yararlanamayacak. 
Kiralık sözleşmesi sona erdiği için ta-
kımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı 
sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 

Fernando Muslera ve Florin Andone, sa-
katlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan 
Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, 
Alanyaspor müsabakasında forma giye-
meyecek. Sakatlığı nedeniyle son 2 maç-
ta görev yapamayan Radamel Falcao’nun 
da bugün sahaya çıkması beklenmiyor.

ADEM BÜYÜK DÖNÜYOR
Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına 

santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, 
Adem Büyük cezasını tamamladı. Ligin 
27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsa-
bakasında kırmızı kart gören ve sonraki 
davranışlarından dolayı 2 maç daha men 
cezası verilen Adem Büyük, Alanyaspor’a 
karşı forma giyebilecek.

İKİ FUTBOLCU KART 
CEZASI SINIRINDA

Galatasaray’da Alanyaspor mücade-
lesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza 

sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte 
Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, bu-
gün kart görmeleri durumunda cezalı du-
ruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Anka-
ragücü maçında görev yapamayacak.

SON 6 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 

6 maçta galibiyet elde edemedi. Galata-
saray, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı Gençler-
birliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig 
müsabakasında Demir Grup Sivasspor, 
Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Ba-
şakşehir ile berabere kalırken, Çaykur 
Rizespor ve Trabzonspor’a mağlup oldu.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 
BU SEZONKİ 4. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz 
Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı. İki takım, 
bu sezon Süper Lig’de 1, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda 2 kez karşı karşıya geldi. Gala-

tasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstan-
bul’da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı. Sa-
rı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat 
Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. 
İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövan-
şta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR, 
SÜPER LİG’DE 8. RANDEVUDA

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor 
bugün Alanya’da yapacakları maçla Süper 
Lig’de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki 
takım arasında 2016-2017 sezonundan bu 
yana oynanan maçlardan ilk 5’ini Galata-
saray kazandı. 

Altıncı müsabaka beraberlikle sona 
ererken son karşılaşmayı da kazanan Ga-
latasaray, rakibine mağlup olmadı. Geri-
de kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 
golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebil-
di. n AA

Moralsiz Galatasaray 
Alanya deplasmanında
Pandemi sonrası çıktığı maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray 
bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve Mete Kalkavan yöne-
tecek. İki takımın da kazanmak isteyeceği maç öncesi Galatasaray’da önemli eksikler bulunuyor

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e doğrudan çıkacak 2 
takımın yanı sıra play-off’a gidecek 4 ekibin ortaya çı-
kacağı son 2 hafta kritik müsabakalara sahne olacak. 
Hatayspor’un 60 puanla lider durumda bulunduğu 
son 2 hafta öncesinde 56 puanlı Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, 55’er puana sahip Adana Demirspor ve 
Bursaspor, 54 puanı bulunan Akhisarspor, 53 puanlı 
Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay, Süper Lig için 
iddiasını sürdürüyor. İlk 2 takımın doğrudan Süper 
Lig’e yükseleceği, onları takip eden 4 ekibin play-off 
oynamaya hak kazanacağı TFF 1. Lig’de son 2 hafta-
ya lider giren Hatayspor, bu hafta sonu alınacak so-
nuçlara göre Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebilir.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı 
dışında tüm müsabakaların 12 Temmuz Pazar günü 
saat 17.30’da başlayacağı ligde Adanaspor’a konuk 
olacak Hatayspor, rakibini mağlup ettiği takdirde 
diğer sonuçlara bakılmaksızın adını Süper Lig’e 
adını yazdıracak. Toplam 7 takımın Süper Lig iddi-
asını sürdürdüğü ligde İzmir’deki Altay-Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçı, haftanın önemli karşı-
laşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi ekibin olası 
yenilgisi halinde Süper Lig iddiasını kaybedebileceği 
karşılaşmada konuk takım 3 puanla ayrılıp doğrudan 
Süper Lig’e yükselme şansını son haftaya taşımak 
için mücadele edecek.

İLK 7 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
TFF 1. Lig’de ilk 7 sırada yer alan ekiplerin kalan 

maç programı şöyle:
Hatayspor (60): Adanaspor (D), Bursaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor (56): Altay (D), Ce-
sar Grup Ümraniyespor
Adana Demirspor (55): Cesar Grup Ümraniyespor 
(D), İstanbulspor
Bursaspor (55): Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor 
(D)
Akhisarspor (54): Boluspor (D), Keçiörengücü
Fatih Karagümrük (53): Keçiörengücü (D), Adanaspor
Altay (51): Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gire-
sunspor (D)

DÜŞEN 2 TAKIM BELLİ
Eskişehirspor ve Adanaspor’un daha önce veda 

ettiği TFF 1. Lig’de lige veda edecek son ekip de son 
2 haftada belli olacak. Ligde 27 puanla düşme hattın-
da bulunan Osmanlıspor’un yanı sıra 30 puanlı Bo-
luspor ve 33 puana sahip Altınordu’nun küme düşme 
ihtimali bulunuyor. Altınordu, kalan 2 haftada en az 1 
puan alması halinde ligde kalmayı başaracak. Sezon 
sonunda Boluspor ile Osmanlıspor arasındaki olası 
puan eşitliğinde Boluspor lige veda edecek.

Bu 3 takımın oynayacakları müsabakalar şöyle:
Altınordu (33): Giresunspor, Ekol Göz Mene-

menspor (D)
Boluspor (30): Akhisarspor, Eskişehirspor (D)
Osmanlıspor (27): İstanbulspor (D), Ekol Hasta-

nesi Balıkesirspor  n İHA

Süper Lig’e yükselme yarışı nefes kesiyor
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Anadolu Kartalı rahatlamak istiyor
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor 

tarihi önemdeki maçlara çıkıyor. Yarın deplasmanda 
Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeşil-Beyazlılar, 
zorlu maçtan galip gelerek rahatlamak istiyor. 30 pu-
anla 15. sırada bulunan Konyaspor’un kazanmaktan 
başka seçeneği bulunmuyor.

Süper lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılmanın he-
saplarını yapıyor. Süper Lig’in 31. haftasında yarın 
21.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak 
olan Anadolu Kartalı, Gaziantep maçından da galip 
ayrılarak Çaykur Rizespor galibiyetini taçlandırmak 
istiyor.  30 puanla 15. sırada bulunan Yeşil-Beyazlı-
lar, Kayserispor’un Beşiktaş’ı yenmesinden sonra 1 
basamak geriledi. Kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 
Konyaspor’un kazanmaktan başka bir hedefi bulun-
muyor. Rizespor-Kayserispor karşılaşmasının olacağı 
31. haftada Ankaragücü ise Göztepe deplasmanında 
zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 

ALT TARAF YANGIN YERİ
TFF Süper Lig’de bu sezon küme düşme hattı ade-

ta alev alıyor. 32 puanla 12. sırada bulunan Gençler-
birliği’nin bile düşme tehlikesi yaşadığı Süper Lig’de 
sırasıyla Denizlispor, Kayserispor, Konyaspor, Yeni 
Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü kalan 4 
hafta da ligde kalma adına mücadelelerini verecekler. 
Temsilcimiz Konyaspor’da ligde kalma adına ligin 30. 
haftasında Çaykur Rizespor’u son dakikada bulduğu 
golle 1-0 yenerek 3 maç aradan sonra galip gelmeyi 
başarmıştı. Gaziantep FK ile de kritik bir karşılaşmaya 
çıkacak olan Anadolu Kartalı, Çaykur Rizespor ile Kay-
serispor’un birbirleriyle karşılaştığı bu haftada galip 
gelerek ateş hattından sıyrılmak istiyor. Yeni Malat-
yaspor’unda Sivas deplasmanına çıkacak olmasından 
dolayı, Konyaspor’un Gaziantep FK’yı yenmesi duru-
munda Konyaspor’un ligde kalmak için dev bir adım 
atabilir.

TELAFİSİ YOK
Süper Lig’de kritik maçlara çıkacak olan İttifak 

Holding Konyaspor, telafisi olmayan maç takvimine 
girdi. Bu sezon bir türlü istediği oyunu sahaya yansıta-
mayan Yeşil-Beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşmasın-

dan galibiyetle ayrılarak bir nebze daha rahatlamak 
istiyor. Rizespor’u son dakika golüyle mağlup ederek 
rakibini eli boş gönderen Anadolu Kartalı, zorlu Ga-
ziantep maçı öncesi 2 eksikle Gaziantep’e gidecek. 
Temsilcimizde Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart 
gören Amir Hadziahmetovic bu karşılaşmayla cezası-
nı dolduracak. Rizespor maçında sarı kart görerek ce-
zalı duruma düşen Jens Jonsson’da bu karşılaşmada 
forma giyemeyecek. Olası bir galibiyette ligde kalma 
adına dev bir adım atacak olan İH Konyaspor, mağlu-
biyette ise rakiplerin sonucunu bekleyecek. 

ZORLU 4 MAÇ
Süper Lig’de 31. Hafta karşılaşmasında deplas-

manda Gaziantep FK ile yarın karşılaşacak olan İttifak 
Holding Konyaspor, 32. ve 33. haftada şampiyonluk 
mücadelesi veren Başakşehir ve Trabzonspor’la kar-
şılaşacak. Başakşehir sahasında konuk edecek olan 
Konyaspor, Trabzonspor’la da deplasmanda karşı-
laşacak. Anadolu Kartalı, Süper Lig Cemil Usta Se-
zonu’nun son haftasında ise sahasında Alanyaspor’u 
ağırlayacak.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.H.TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 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 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMEDSPOR 28 7 7 14 46 -18 28 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig’in 31. haftasında tem-
silcimiz İttifak Holding Konyaspor’u ağır-
layacak olan Gaziantep FK’da çalışmalar 
sürüyor. Ligin 30. haftasında deplasmanda 
Denizlispor ile karşılaşan ve maçı 1-0 kaza-
nan Gaziantep temsilcisi rahat bir konumda 
bulunuyor. 38 puanla 9. sırada bulunan Kır-
mızı-Siyahlılar, son maçında deplasmanda 
karşılaştığı Denizlispor’u Güray Vural’ın go-
lüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Aldığı 
bu galibiyetle ligde kalmayı matematiksel 
olarak garantilemese de rahat bir konu-
ma erişen Gaziantep Futbol Kulübü, yarın 
sahasında konuk edeceği Konyaspor’u 
yenmenin planlarını yapıyor. Gaziantep FK 
teknik direktörü Marius Sumudica, Deniz-
lispor maçı sonrasında yaptığı konuşma-
sında, “Önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan 
maksimum puanları almaya çalışacağız. 
Dikkatli davranan Gaziantep Futbol Kulübü, 
böyle oynamaya devam edecek. Rahatla-
maları için takımımı motive etmeye çalışa-
cağım. Tatilde değiliz. 4 maçımız daha var 
takımımıza mali açıdan yardım etmek için 
maçları kazanmamız gerekiyor.” ifadeleri-
ni kullanmıştı.  

PANDEMİ DÖNÜŞÜ YENİLGİSİ YOK
Süper Lig’in 31. Haftasında İttifak Hol-

ding Konyaspor’u sahasında ağırlayacak 
olan Gaziantep FK, pandemi sonrası çıktığı 
4 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. 
Bu süreçte Ankaragücü, Galatasaray, An-
talyaspor ve Denizlispor’la karşılaşan Kır-
mızı-Siyahlılar, 3 beraberlik ve 1 galibiyet 
alarak 6 puan topladı. Söz konusu karşılaş-
malarda rakip filelere 6 gol bırakan Gazian-
tep FK kalesinde ise 5 gole engel olamadı. 
Yarın İttifak Holding Konyaspor’la 21.00’de 
karşılaşacak olan Gaziantep FK’nın zorlu 
karşılaşmaları bulunuyor. Kırmızı-Siyahlı-
lar, sırasıyla Konyaspor, Kayserispor, Ka-
sımpaşa ve Yeni Malatyaspor’la karşılaşa-
cak. Bir nevi alt tarafın kaderini Gaziantep 
FK belirleyecek.  

EVİNDE 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
TFF Süper Lig’e sezon başında çıkan 

Gaziantep FK, bu sezon gösterdiği perfor-
mansla sporseverlerin takdirini topluyor. 
Ligdeki ilk senesinde başarılı bir perfor-
mans ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar, son 
5 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmüyor. 

Bu sezon topladığı 38 puanla 9. Sırada 
bulunan Gaziantep ekibi, sahasındaki son 
yenilgisini ikinci yarının ilk karşılaşması 
olan Fenerbahçe maçında almıştı.  Ondan 
sonraki süreçte sahasında 5 maça çıkan 
Gaziantep FK, 2 galibiyet ve 3 beraberlik 
alarak 9 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 
10 gol atan Kırmızı-Siyahlılar, kalesinde 
ise 4 gol gördü. 

Gaziantep FK bu karşılaşmaların hiçbi-
rinde 2 gol yemedi ve bu istatistikleriyle iç 

sahada ne kadar başarılı bir takım olduğu-
nu gösterdi. 

İLK MAÇTA TARAFTARI KIZDIRDI
Süper Lig’in 14. haftasında oynanan İH 

Konyaspor-Gaziantep FK maçı 0-0’lık eşit-
likle sona ermişti. O karşılaşmada sayısız 
pozisyona giren Yeşil-Beyazlılar, net gol 
pozisyonlarından yararlanamamıştı. 14. 
Haftada oynanan karşılaşmaya Gaziantep 
FK teknik direktörü Marius Sumudica dam-
gasını vurmuştu. Konyasporlu taraftarlara 

kümeye işareti yapan Sumudica, yaptığı 
bu hareketiyle haddini aşmıştı. Rövanş 
karşılaşması olarak görülen bu karşılaşma 
öncesi Konyasporlu taraftarlara yaptığı bu 
çirkin hareketi Konyasporlu taraftarlar ta-
rafından unutulmadı. Konyaspor taraftarı 
maçın kazanılarak hem Sumudica’ya ceza 
niteliğinde bu mağlubiyetin tattırılmasını 
istiyor. Hem de alınacak galibiyetle ateş 
hattının bir tık daha üstüne çıkılmasını isti-
yor. n İLHAN ATLI

Gaziantep FK 
evinde kaybetmiyor

Süper Lig’in 31. haftasında temsilcimiz İH Konyaspor, yarın saat 21.00’de Gaziantep FK ile deplasmanda karşıla-
şacak. Kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Konyaspor’un hedefi mutlak galibiyet. Orta sıralarda bulunan Gaziantep 

FK’nın hedefi ise kalan maçları kazanarak kulübe hem maddi katkı sağlamak hem de ligi en iyi yerde bitirmek
Konyaspor’dan 

başsağlığı mesajı

Konyaspor maçına
yine o hakem

İttifak Holding Konyaspor Başkan Vekili Celalettin Yıl-
maz’ın annesi Kadriye Yılmaz hayatını kaybetti. Konuyla ilgi-
li sosyal medyadan bir açıklama yayımlayan Konyaspor Ku-
rumsal hesabı yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:  
“Başkan vekilimiz Celalettin Yılmaz’ın muhterem anneleri 
Kadriye Yılmaz’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Mer-
humeye Allah’tan rahmet, başta başkan vekilimiz Celalettin 
Yılmaz olmak üzere, ailesi, sevenleri, yakınlarına baş sağlı-
ğı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun.” n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Gazian-
tep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan İttifak Holding 
Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. 

Pandemi öncesi Konyaspor’un Fenerbahçe ile karşı-
laştığı maçı yöneten Hüseyin Göçek, o karşılaşmada Ömer 
Ali ve Skubic’e gösterdiği kırmızı kartlarla Konyasporluların 
tepkisini çekmişti. Fenerbahçe karşılaşmasında verdiği ve 
vermediği kararlarla gündeme gelen tecrübeli hakem bu 
seferde Konyaspor’un Gaziantep FK ile deplasmanda oy-
nayacağı kritik karşılaşmaya atandı. Bu kritik karşılaşmaya 
Göçek’in atanması Konya, spor camiasında tepkiyle karşı-
landı. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de düşme hattında 
heyecan sürüyor. Temsilcimiz Kon-
yaspor’un Rizespor galibiyeti ile bir 
nebze uzaklaştığı düşme hattının en 
flaş takımı ise Kayserispor oldu. 

Son olarak evinde Beşiktaş’ı mağ-
lup eden Kayseri temsilcisi mücadelesi 
ile bütün spor camiasının takdirini top-
ladı.

LİGE KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Sezona kötü bir başlangıç yapan 

Kayserispor ilk 9 maçta galibiyet ala-
mamıştı. İlk galibiyetini 10. Haftada 
Fenerbahçe karşısında alan Sarı-Kırmı-
zılılar, daha sonra oynadığı 11 maçta 
da sadece 1 galibiyet alabildi. 

İlk yarının sonunda sadece 10 puan 
toplayan Kayserispor’da yaşanan yö-
netim ve teknik heyet değişikliği büyük 
etki etti. İç Anadolu ekibi asıl çıkışını 
ise ikinci yarıda gerçekleştirdi. 

BİR ANDA ÇIKIŞA GEÇTİ
21. hafta sonunda 12 puanla ligin 

dibine demir atan Kayserispor’un en ya-
kın rakibi ile de puan farkı 4’e çıkmıştı. 
O haftadan itibaren çıkışa geçen Kayseri 
ekibi 9 maçta 19 puan kazanarak büyük 
bir başarıya imza attı. Son 3 maçını ka-
zanan Kayserispor bu süreçte Beşiktaş, 
Sivasspor, Gençlerbirliği, Yeni Malat-
yaspor, Göztepe, Denizlispor gibi takım-
ları mağlup etmeyi başardı. 

ALKIŞLAR BERNA BAŞKANA
Yönetime geldikten sonra takımdaki 

havayı pozitife çeviren ve takımın ligde 
kalması için büyük mücadele veren Ka-
yerispor Başkanı Berna Gözbaşı, başarı-
nın en büyük mimarı olarak görülüyor. 
İlk kez Süper Lig’de bir takımın başına 
bayan başkan gelmesi ve başarılı olma-
sı ise spor camiası tarafından dikkatle 
takip ediliyor. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un yapamadığını Kayseri yaptı



Farouk Miya ilk 11’e göz kırptı Serkan Kırıntılı ilk kez yerini kaybetti
TFF Süper Lig’in 30. Hafta-

sında evinde Çaykur Rizespor’u 
mağlup eden İttifak Holding Kon-
yaspor’un son dakikada gelen ga-
libiyet golünü atan Farouk Miya ilk 
11’e göz kırptı. Sezon başında ta-
kıma transfer edilen genç oyuncu 
ligin ilk yarısında takımın en fazla 
gol atan oyuncusu olmuştu. 

Sezonun ilk bölümünde 5 gol 
atan Ugandalı oyuncu daha sonra 
Antalyaspor ile oynanan maçta 
sakatlanmış ve sezonu büyük öl-
çüde kapatmıştı. Ancak Korona-
virüs nedeniyle lige ara verilmesi 
genç oyuncuya yaradı. Lige veri-
len arada iyileşen yıldız futbolcu, 
Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Çaykur 
Rizespor maçlarında oyuna sonra-
dan dahil olurken, Sivasspor ma-
çında ise yedek kulübesinde maçı 
tamamladı. 

Çaykur Rizespor maçında 

oyuna sonradan dahil olmasına 
rağmen maça hareket katan genç 
oyuncu son dakika penaltısında 
soğukkanlı bir şekilde topu ağlara 
göndererek teknik direktör Bülent 

Korkmaz’a mesaj yolladı. Miya’nın 
yarın oynanacak maçta ilk 11’de 
değerlendirilebileceği gelen bilgi-
ler arasında. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un tecrübeli 
kalecisi Serkan Kırıntılı, Konyaspor 
kariyerinde ilk kez ilk 11’deki yerini 
kaybetti. Bu sezon performansı tar-
tışılan ve sezon içinde gördüğü kır-
mızı kartlarla adeta taraftarın nef-
retini kazanan deneyimli kaleci 2 
maçtır yedek kulübesine mahkum. 
2015-2016 sezonu başında Yeşil 
Beyazlılar’a transfer olan Serkan 
Kırıntılı, o tarihten itibaren sakat 
ve cezalı olduğu maçlar dışında 
bütün maçlarda forma giymişti. 
Konyaspor tarihinin en başarılı 
kalecisi kabul edilen ve en fazla 
forma giyen isimlerden biri olan 
Serkan Kırıntılı, bu sezon başarı-
sız performansının yanı sıra Yeni 
Malatya maçlarında gördüğü 
kırmızı kartlarla dikkat çekmişti. 
Sivasspor maçında yenilen basit 
gollerin ardından Beşiktaş maçın-

da yedeğe çekilen Serkan’ın yeri-
ne Ertuğrul forma giydi. Rizespor 
maçında yaptığı kurtarışlarla dik-
kat çeken Ertuğrul’un kaleyi tekrar 
kaptıracağına ihtimal verilmiyor. 

Konyaspor kariyerinde ilk kez ye-
dek kalan Serkan’ın ise moralinin 
oldukça bozuk olduğu gelen bilgi-
ler arasında. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 57 27 30 63
2.TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61
3.DG SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54
4.GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52
5.BEŞİKTAŞ 30 15 5 10 50 38 12 50
6.FENERBAHÇE 30 14 7 9 53 40 13 49
7. ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48
8.GÖZTEPE 30 10 8 12 37 40 -3 38
9.GAZİANTEP FK 30 9 11 10 42 46 -4 38
10.FTAV ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37
11.KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36
12.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 8 14 35 49 -14 32
13.DENİZLİSPOR 30 8 8 14 29 43 -14 32
14. HK KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31
15.İH KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30
16. YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29
17.ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29
18. ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25

Süper Lig’de üst üste 3 maçta kaza-
namayan ve ligin 30. haftasına düşme 
hattında giren İttifak Holding Konyaspor, iç 
sahada Çaykur Rizespor ile oynadığı kar-
şılaşmada aldığı 3 puanla kümede kalma 
yarışında umutlandı.  Konyaspor Kulübü 
Basın Sözcüsü Güven Öten, yaptığı açıkla-
mada, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 
galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söy-
ledi. Rizespor karşılaşması için “6 puan 
değerinde bir maç” nitelendirmesinde 
bulunanların olduğunu ifade eden Öten, 
“Aslında Çaykur Rizespor maçı bizim için 
6 puandan da öte önemi olan bir maçtı. 
Takımın son zamanlarda düşme hattında 
olması ve bunun vermiş olduğu moral bo-
zukluğu ile takımın öz güvenini yakalaması 
açısından kesinlikle 3 puan almalıydık. 6 
puanlık bir maçtı ancak bize göre daha da 
büyük artıları oldu.” diye konuştu. Ligin 
alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmalarının 
neredeyse tamamının Konyaspor lehine 
sonuçlandığını belirten Öten, uzatma daki-
kalarında gelen galibiyet golünün camiayı 
umutlandırdığını vurgulayarak şöyle de-
vam etti:

“Takımımız gerçekten 90 dakika mü-
cadelesini hiç bırakmadı. Tabii oyun olarak 
eleştirilebilir ancak rakip takım Konya’ya 
özellikle kazanmak ya da en azından bera-
berlik için gelmiş. Bunun için de neredeyse 
takımın tamamı defans halindeydi. O de-
fansı yarıp gol bulabilmek kolay değildi. 
Ama sonuçta 90+4’te bir penaltı kazandık. 
Bugüne kadar bu dakikalarda hep biz şan-
sızlık yaşardık. Bu bizim için bir şans oldu. 
Tabii Allah korusun bu penaltıyı değerlen-
dirememek de vardı. O zaman çok büyük 
hayal kırıklığı yaşardık. Şükür penaltıyı 
değerlendirerek 3 puanı aldık ve puanımız 
da 30 oldu. Hiçbir şey tabii ki bitmiş değil, 
sonuna kadar mücadeleye devam edece-
ğiz. Çaykur Rizespor maçını unutup onun 
öz güveniyle devam edip Gaziantep FK ma-
çına çıkacağız.”

“GAZİANTEP’TEN PUAN YA DA 
PUANLARLA DÖNECEĞİZ”

Öten, Gaziantep FK maçına odaklan-
maları gerektiğini vurgulayarak, “Bu hafta-

ki maç önemliydi. Ancak şöyle bir nitelen-
dirmede bulunuyorum: Ligin en altındaki 
3 sıra yoğun bakım ünitesi gibi. Şimdi biz 
oradan çıktık. Ama tabii ki oraya her an 
dönme ihtimalimiz var.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Hem teknik ekip hem de oyuncuların 
rehavete kapılmadan mücadeleyi sürdü-
receklerini vurgulayan Öten, “İnşallah bu 
bilinçle Gaziantep’ten de puan ya da pu-
anlarla döneceğimize inanıyoruz. Çünkü 
takımımız almış olduğu bu öz güven, moral 
ve motivasyonla bunu tekrar başaracaktır.” 

dedi. 
“SONU İYİ OLACAK”

Ligin geri kalan maçların tamamının 
çok zorlu geçeceğini ifade eden Öten şun-
ları kaydetti: “Ama artık bu saatten sonra 
rakip değil sizin nasıl oynayacağınız önem-
lidir. Eğer bir takımın içerisine o ruh geldiy-
se ki, biz yönetim olarak son güne kadar 
söyledik ve hala da söylüyoruz; bu takım 
asla küme düşmeyecek. 

Futbolcularımız ve teknik ekibimiz de 
buna inandı. Sonu iyi olacak. Belki bu sene 
dediğimiz gibi, taraftarımıza o güzel atmos-

feri veremedik ama tüm dünyada malumu-
nuz bir pandemi süreci yaşanıyor.

Maçlar bu yüzden seyircisiz oynanı-
yor. Bu da maçları zevksiz, renksiz kılıyor. 
İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatıp 
Süper Lig’de kalarak önümüzdeki yıllarda 
yaşanan bu acı tecrübelerden de ders çı-
kararak çok daha iyi yerlere geleceğimize 
inanıyoruz.”

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 
31. haftasına, 30 puanla düşme hattının 
üzerinde 15. sırada girdi. 
n AA

‘Sonu iyi olacak’
Evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor’u mağlup ederek düşme hattından kurtulan İttifak Holding Kon-
yaspor gözünü yarın oynanacak Gaziantep maçına dikti. Kulübün basın sözcüsü Güven Öten, önemli bir 

galibiyet aldıklarını ancak Gaziantep maçını da kazanarak ligin sonunu iyi bitireceklerini söyledi

RPS

Orta sahada kartlar 
yeniden dağıtılacak

Haftanın 11’inde 
Konyaspor’dan 2 isim

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yarın 
Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak. Karşılaşmadan 
mutlak galibiyet hedefleyen Yeşil-Beyazlılar’da iki eksik bu-
lunuyor. Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş maçında direkt 
kırmızı kart görmesi sonucu 2 maç cezasının olması, Jens 
Jonsson’un da Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart-
la cezalı duruma düşmesi teknik direktör Bülent Korkmaz’ı 
düşündürüyor. Marko Jevtovic’in yanında kimi oynatacağı 
merakla beklenen Korkmaz’ın bu sezon yeterli forma şan-
sını bulamayan Volkan Fındıklı’yı oynatması bekleniyor. 
Volkan’ın oynamaması durumunda ise Jevtovic’in partneri 
Milosevic-Ömer Ali ikilisinden birisinin olacağı gelen bilgi-
ler arasında.   n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de haftanın 11’i belli oldu. Temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor’un Çaykur Rizespor’u 1-0 yendiği 
maçta iyi bir performans ortaya koyan Nejc Skubic ve Marin 
Anicic haftanın kadrosunda kendilerine yer buldular. İstatis-
tik şirketi WhoScored verimlilik puanlarına göre belirlenen 
kadroda Konyaspor’dan 2 oyuncu yer aldı. Nejc Skubic 7.3 
puanı alırken stoper Marin Anicic ise gösterdiği perfor-
mansla 8 tam puan aldı. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor’da sezon 
başından beri bir türlü istenileni vereme-
yen santrafor Riad Bajic sıkıntısı yaşanı-
yor. Her geçen maç daha da kötü perfor-
mans sergileyen Bosna-Hersekli forvete 
artık taraftarlar tahammül edemiyor. Çay-
kur Rizespor karşılaşmasında yine sahaya 
11’de çıkan Bajic girdiği ikili mücadelele-
rin hepsini kaybederek taraftarı çıldırttı. 
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan 
İttifak Holding Konyaspor, öncesinde po-
zisyona girmekte zorlanırken şimdi ise 
pozisyonu değerlendirmekte zorlanıyor. 
Bu sezon gösterdiği performansla eleş-
tirilerin odağı olan Riad Bajic’inde yüzde 
yüzlük net gol pozisyonlarını değerlen-
dirememesi adeta saç baş yoldurtuyor. 
Çaykur Rizespor maçına 11’de başlayan 
Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic göster-
diği performansla sahada pek bir varlık 
gösteremezken 85. dakikada oyuna dahil 
olan ve rakip defansı zorlayan Thuram ise 
taraftarlardan geçer not aldı. Rizespor kar-
şılaşmasında Bajic’in yerine oyuna dahil 
olan Thuram girer girmez bir net gol po-
zisyonuna girerek taraftarları heyecanlan-
dırdı. Mücadeleci oyunu ve güçlü fiziğiyle 
de dikkat çeken 29 yaşındaki Brezilyalı 
forvetin kalan haftalarda daha fazla süre 
alacağı bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Riad Bajic’e tahammül kalmadı

Güven Öten
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