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Yaz kurslarında 
uzaktan eğitim!

Kütüphanede 
ilk sıradayız

Koronavirüs salgını nedeniyle 
Yaz Kuran Kursları bu yıl uzak-
tan eğitim ile düzenlenecek. 
Kurslara öğrenciler internet 
üzerinden başvuracak. 29 
Haziran’da başlayacak eğitim-
ler Diyanet TV ve sosyal medya 
üzerinden 6 hafta boyunca 
sürecek. n HABERİ SAYFA 5’TE

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya 
göre; 2019 yılında Konya halk 
kütüphanelerinin kullanıcı 
sayısında 2 milyon 457 bin 
409 kullanıcı ile iller arasında 
Türkiye birincisi oldu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

BOŞANMALARA KARŞI
TEDBİR ALINMASI ŞART

112 İSTASYONLARI 
TAM NOT ALDI 

Aile kavramı eriyor! 

Bakanlık yetkililerinden inceleme 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme 
ve boşanma istatistiklerine göre; evlenme oranları 
azalırken, boşanma oranları arttı. Uzmanlar aile kav-
ramı üzerinde tedbirler alınması gerektiğine dikkat 
çekti.

İki yıl gibi kısa bir sürede 30’un üzerinde 112 acil 
sağlık hizmetleri istasyonunu yenilemeyi başaran 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımları incelemeye 
gelen bakanlık yetkililerinden tam not aldı.

İLK PANEL MONTAJI GELECEK AY YAPILACAK

Türkiye’nin en büyüğü
Konya’da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulacak Türkiye’nin en büyüğü 
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde, enerji nakil hattı ile şalt tesisinin 
tamamlanmasıyla panel montajının gelecek ay yapılacağı bildirildi.
Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak 3,5 milyon panelli güneş 
enerjisi santralinin tam kapasite faaliyete geçmesiyle 50 bin nüfuslu bir 
yerleşimin 1 haftalık enerji ihtiyacı, 1 saatte üretilecek. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

121006 Ruha dokunan insan
öykülerini kaleme aldı

Ereğli’de dilencilere 
göz açtırmıyorlar

İki fabrika yandı, 
maddi hasar oluştu 

Güçlü Konya için!
‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programında Bakanlığın Konya projelerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, güçlü şehirlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kurum, Konya’ya sosyal konut müjdeledi

MÜJDELENEN 
PROJELER

P Konya’daki eski stadın yerine 

108 bin metrekarelik alanda Me-

ram 2. Etap Millet Bahçesi kazan-
dırılacak. 
P Konya’nın da içerisinde olduğu 
bin 700 kilometrelik bisiklet yolu 
yapımı başladı. Böylece Konya’da 
halihazırda 320 kilometre olan 
mevcut bisiklet yolu ağı 2,5 katına 
yani 786 kilometreye çıkacak.

P Sosyal konut projesi kapsa-
mında Konya’da 4 bin 53 yeni 
konut inşa edilecek. İlçelerin de 
dahil olduğu bu konutların mer-
kezdeki adresi ise Ardıçlı. 

P Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı 
dönüşüm projesinin çalışmaları 
başladı.
P Şükran Mahallesi’nde inşaat 

ihalesi pazartesi günü yapılacak

KONYA PROJELERİNİN TANITIMINI YAPTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Türkiye genelinde yapa-
cağı ‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ başlıklı proje tanıtım top-
lantılarının ilkini Konya’da gerçekleştirdi. Program için Konya’ya gelen Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi’nde bir sunum 
yaparak, Konya projelerinin tanıtımını yaptı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ ŞEHİRLER!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha güçlü bir Türkiye için çok daha 
güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Bakan 
Kurum, “Konyamız; kadim medeniyetimizin bin yıllık birikimini omuzlarında 
taşıyor. Her şeyden evvel Konya’nın meydanlarına, sokaklarına, tarihi dokusuna 
ve özellikle yeşiline sadık kalmak; insani ve tarihi bir vazifedir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Tasarladıkları maskelerle
sanal Türkiye turu yaptılar

Karatay Saraçoğlu TOKİ Mus-
tafa Çetin İlkokulu öğrencileri 
pandemi sürecinde yürüttükleri 
eTwinning projeleriyle kendi mas-
kelerini üretirken paydaşlarıyla da 
maske kullanımının önemine vur-
gu yapan video mesaj yayınladılar.

Sosyal imkânları farklı öğren-
ciler, hafif düzey zihinsel yetersiz-
liği olan özel eğitim öğrencileri ve 
Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin 
yer aldığı eTwinning projesi hak-
kında bilgi veren öğretmen İlknur 
Keskinkılıç, “Okulumuz öğrenci-
lerinin yanı sıra ülkemizin farklı 
bölgelerinden birçok ortağımız ile 
yürüttüğümüz ‘Sınıfa Sığmayan 
Hayaller’ projesi kapsamında pan-
demi sürecinde de boş durmadık. 
Eğitim ortamını ve faaliyetlerimizi 
çeşitlendirerek sınıfın dışında ger-

çekleştirmeyi planlarken yaşadı-
ğımız pandemi sürecinden ötürü 
daha farklı çalışmalar ürettik. 

Sosyal mesafe kuralı ile mas-
ke takmanın önemini anlatmaya 
çalıştığımız video mesaj etkinliği-
mizde hem öğrencilerimizin kendi 
maskelerini tasarlamalarını sağla-
dık hem de farklı yerleşkelerde bu-
lunan bu öğrencilerle ortak mesaj 
oluşturmak suretiyle ‘ayrı mekân-
larda olsak da birlikteyiz’ mesajı 
verdik” dedi. Öğrencileriyle evden 
katılabilecekleri faaliyetler, hatta 
sanal geziler organize ettiklerini 
de ifade eden Keskinkılıç, ‘sınıfa 
sığmayan hayallerin sahibi’ olarak 
nitelediği çalışkan ekip öğrencileri-
ni hayalleri ve gayretleri sebebiyle 
tebrik etti.
n HABER MERKEZİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılında Konya halk kütüpha-
nelerinin kullanıcı sayısında 2 milyon 457 bin 409 kullanıcı ile iller arasında Türkiye birincisi oldu

Kütüphane kullanımında 
Konya ilk sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Kültür İstatistikleri, 2019 verilerin-
den “Halk Kütüphaneleri, 2019” ko-
nusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2019 
yılında Konya halk kütüphaneleri-
nin kullanıcı sayısında 2 milyon 457 
bin 409 kullanıcı ile iller arasında 
Türkiye birincisi oldu. Bu dönemde 
Türkiye’de toplam 31 milyon 451 
bin 920 kullanıcı halk kütüphanele-

rini kullandı. 2019 yılında İstanbul 
1 milyon 588 bin 321 kullanıcı ile 
ikinci olurken, Kayseri 1 milyon 339 
bin 204 kullanıcı ile halk kütüphane-
leri kullanıcı sayısında üçüncü oldu. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı illerden Karaman 151 bin 848 
kullanıcı ile sıralamada 67’nci oldu.
2019 YILINDA KONYA HALK KÜTÜP-
HANESİ SAYISINDA ÜÇÜNCÜ OLDU 

2019 yılında Konya’da toplam 
38 tane halk kütüphanesi bulunur-
ken Konya bu sayıyla İzmir ve Nev-

şehir illeriyle birlikte üçüncü sırada 
yer aldı. Ankara 47 halk kütüpha-
nesi ile birinci sırada yer alırken 
Ankara’yı 39 halk kütüphanesi ile 
İstanbul takip etti. Karaman 7 halk 
kütüphanesi ile 65’inci sırada bu-
lunurken, ülkemizdeki toplam halk 
kütüphanesi sayısı bin 182 oldu.

KONYA HALK KÜTÜPHANELERİNE 
KAYITLI ÜYE SAYISINDA 

DÖRDÜNCÜ OLDU
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamaya göre; Konya 

2019 yılında halk kütüphanelerine 
kayıtlı 156 bin 346 üye ile iller sıra-
lamasında dördüncü oldu. Halk kü-
tüphanelerine kayıtlı üye sayısında 
Ankara 223 bin 158 üye ile birinci, 
İstanbul 212 bin 700 üye ile ikinci, 
İzmir 170 bin 774 üye ile üçüncü sı-
rada yer aldı. Karaman 23 bin 240 
kayıtlı üye ile 65’inci sırada yer alır-
ken Türkiye’de halk kütüphaneleri-
ne kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin 
908 oldu.
n NAZİFE ARSLAN
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    Gece Gündüz
Konya                  15 °C   26 °C

Karaman            13 °C 28 °C 

Aksaray              12 °C       25 °C

Ankara                14 °C 25 °C
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Temel ihtiyaç kredilerini 
Meclis gündemine taşıdı 

Devletimizin pandemi döne-
minin daha kolay şekilde atlatıla-
bilmesi için yapmış olduğu çalış-
malar içerisinde kamu bankaları 
aracılığıyla verilen Bireysel Temel 
İhtiyaç Kredi desteği de bulu-
nuyor. Bu konu hakkında soru 
önergesini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine taşıyan Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Esin Kara, “Dünyada 
çapında yaşanan Covid-19 pan-
demisi hayatımızın birçok alanını 
olumsuz etkilemektedir. 

Özellikle sağlık riskleri ne-
deniyle iş rutinlerinin değişmesi 
sonucu ekonomik olarak zorluk 
çeken KOBİ’ler ve aile bireyleri 
ekonomik sorunlar nedeniyle ol-
dukça zor bir dönemden geçmek-
tedir.” dedi.
DESTEK KREDİSİ ARTIRILACAK MI?

Pandemi sürecinde geçim 
sıkıntısı nedeniyle devlet banka-
larından kredi alabilme imkanı 
verilen vatandaşlarımıza yönelik 
yapılan hizmetler hakkında Kara 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak’a şu soruları sordu; “Pan-
demi sürecinde kamu bankaları 

tarafından verilen Bireysel Temel 
İhtiyaç Kredi desteğinden toplam 
kaç kişi yararlanmıştır? 2020 Ma-
yıs ayı itibari ile Bireysel Temel 
İhtiyaç Kredi desteği ile ödenen 
toplam miktar ne kadardır? Yıl 
sonuna kadar Destek kredisi için 
ayrılan toplam miktarın artırılma-
sına yönelik bir çalışma yapılması 
planlanmakta mıdır? Destek kre-
disi için belirlenen üst baremin 
artırılmasına yönelik bir çalışma 
yapılması planlanmakta mıdır?” 
n HABER MERKEZİ

Yerli ve milli yazılımlı sanal fuar başlıyor 
Ticaret Bakanlığı himayesin-

de Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle 
Türkiye’nin Makinecileri tarafın-
dan gerçekleştirilecek olan Agri-
virtual Tarım ve Hayvancılık Maki-
neleri Sanal Fuarı, 22–26 Haziran 
tarihleri arasında düzenleniyor. 

Selçuk Üniversitesi tarafından 
yerli ve milli yazılımla hazırlanan 
Agrivirtual, Türkiye’nin 3 boyutlu 
ilk sanal fuarı olacak.

Stantlar arasında gezi seçe-
neklerine, konferans salonundan, 
toplantı odalarına fiziki fuar dene-
yimini birebir sanal ortama taşıyan 
Agrivirtual fuarının açılışı Ticaret 
Bakanı Ruhsar PEKCAN tarafın-
dan gerçekleştirilecek.

Yerli ve milli yazılımla hazır-
lanan fuar, www.agrivirtual.com.
tr adresinden 5 gün boyunca 7/24 
ziyaret edilebilecek. 

Dünyadan ve Türkiye’den yüz-
lerce katılımcı ve binlerce ziya-
retçiye uygun olarak yazılımı ge-
liştirilen fuarda; traktörden hasat 
makinelerine, toprak işlemeden 
sulamaya, ekim makinelerinden 
hayvancılık ekipmanlarına, taşı-
madan akıllı tarım teknolojilerine 
kadar tarım ve hayvancılık sektö-

rünün ihtiyaç duyduğu tüm maki-
ne teknolojileri görücüye çıkacak. 
5 ana holden oluşan Agrivirtual, 
holler ve koridorlar arasında ser-
best dolaşma, sergilenen ürünler 
hakkında stant görevlileriyle yazılı 
ya da görüntülü görüşme, ürünler 
hakkında dijital broşürler edinme 
ve sergilenen ürünleri 3D olarak 
detaylıca inceleme fırsatı sunacak.

FİZİKİ FUARLARI ARATMAYACAK
Agrivirtual’da 6 farklı tipte su-

nulan alanları, fiziki fuarları arat-
mıyor. 3D ürün, katalog, şirket 
bilgisi, ürün fotoğrafları, TV ekra-
nı, tanıtım videoları, yazılı ve gör-
sel iletişim kanalları ile donatılan 

stantlar 22-26 Haziran tarihlerin-
de www.agrivirtual.com.tr adre-
sinden 7/24 ziyaret edilebiliyor.  

Bilgisayar, tablet ya da tele-
fon üzerinden erişim sağlanabi-
len dijital fuar portalına internet 
üzerinden kolayca ulaşılabilmek-
te ve ziyaret edilebilecek. Dijital 
fuar başvurusunun ardından, fuar 
düzenleme aşamasına, fuar es-
nasından fuar sonuna kadar hem 
ziyaretçiler hem katılımcı şirketler 
için online olarak canlı destek hiz-
meti verilecektir. Aynı zamanda 
canlı olarak ziyaretçilerle etkileşim 
kurulabilen stantlarda katılımcı 
kurumların temsilcileri aynı anda 

standı yönetebilir ve ziyaretçiler-
le etkileşime geçebilecektir. Ge-
rek fuar katılımcıları, gerekse di-
ğer kurum ve kuruluşlar sunulan 
stant hizmetleri dışında belirlenen 
alanlara reklam verebilecek veya 
sponsor olabilecekler. Kamu – Üni-
versite – Sanayi İşbirliği modelinin 
en somut örneklerinden birisi olan 
Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık 
Makineleri Sanal Fuarı dünyada 
Tarım ve Hayvancılık Makineleri 
Sektörü alanında gerçekleştirilen 
ilk sanal fuarı olma özelliği taşı-
yor. T.C. Ticaret Bakanlığı hima-
yelerinde Makine İhracatçıları 
Birliği (Türkiye’nin Makinecileri) 
ve Selçuk Üniversitesi iş birliği ile 
düzenlenen Agrivirtual, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Odası, Konya 
Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet 
ve Makineleri İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR), Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POM-
SAD),Makine İmalat Sanayi Der-
nekleri Federasyonu (MAKFED), 
Konya Teknokent, AGRO TV, Zira-
at Bankası ve Sabah Gazetesi tara-
fından destekleniyor.  
n HABER MERKEZİ

COVİD-19 sürecinde çok şey var-
dı yazacağımız.

Konyalı Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın emeklerinin hepimiz biliyo-
ruz.

Çok çaba sarf etti bu süreçte…
Gece gündüz demeden bir an 

önce bu hastalığın ülkemizden gitme-
si için çalıştı.

Halen de çalışıyor.
Uyarılarına devam ediyor bir ta-

raftan da…
Geçtiğimiz gün sosyal medyada 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hak-
kında olumsuz yazılanları gördüm.

Bu haksızlık…
Çok büyük haksızlık…
At gözlükleriyle bakan bir küçük 

grup tarafından yazılanlardan bahse-
diyorum.

Taraflı tarafsız herkesin takdirini 
toplayan bir isimdir Fahrettin Koca.

Allah yardımcısı olsun…
Başta Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca’nın üstün gayretleriyle 
bu süreci atlatmaya az kaldı inşallah.

Asıl yazılması gereken konu ne-
dir?

Diyorum ki; Cumhurbaşkanı bu 
kadar uğraş verirken, Bakan Koca 
gece gündüz uyumadan bu kadar 
çaba harcarken bizdeki bu vurdum-
duymazlığı anlamak zor.

Pes yani…
Konya için kuruyorum bu cümle-

leri…
Maske yok…
Sosyal mesafe yok…
Temizlik ve hijyen yok…
Sonuç ortada…
Öğrendiğim kadarıyla Konya’da 

özel hastaneler dahil birçok hastane-
de 20-30’lara varan hasta sayısı var.

Sanayilerde sıkıntı var.
Sanayi Odası bu konuda çalışma 

yapıyor ve testlere başladı ama yine 

de dikkat edilmiyor.
Toplu ulaşım araç-

larında dikkat edilmeyen 
çok başlık var.

Herkes üzerine dü-
şeni yapmalı…

Bu konuda Büyük-
şehir Belediyesi  de yeni 
bir çalışma daha yapa-
bilir.

Yapmalı…
Sefer sayılarını artır-

dı ama bu konuda bir koordinasyon 
eksikliği var.

Nasıl?
İş başlangıç ve bitiş saatlerinde 

sefer sayılarını artırarak o yoğunluğu 
azaltmak gerekir.

Özellikle sanayi bölgesine giden 
otobüslerden bahsediyorum.

Geçtiğimiz gün 44 Nolu Bosna 
otobüsünün fotoğrafları geldi önü-

me…
Yine 84 Nolu Toki 

otobüsü…
Ne sosyal mesafe 

var ne de maske hassa-
siyeti…

İkisi güzergahta da 
sanayilerde çalışan in-
sanlar yoğunlukta…

Vatandaşa büyük 
sorumluluk düşüyor 
ama Konya Büyükşehir 

de yeniden bir düzenleme yapabilir.
Dedim ya…
İş başlangıç ve bitiş saatleri en 

önemlisi…
Uğur Başkan bu konuda has-

sas…
Bunu biliyorum…
Lakin kendisine ulaştırılması ge-

reken yüzdeler var gibi.
Lütfen dikkate alalım…

Yoksa Bakan Fahrettin Koca’nın 
bütün emekleri de zayi olmuş ola-
cak…

Bilmem kaç ay boyunca sokağa 
çıkamayan gencimizin, yaşlımızın da 
hakkına girmiş olacağız.

Hadi biraz daha çaba… Covid-19 
ile dolan hastanelerimizi boşaltmak 
elimizde.

Emekleri zayi etmeyelim.
***
Hacı amca imtihanı kaybettin!
Yeri geldikçe pandemi sürecin-

den bazı notları yazılarımızda aktar-
maya devam edelim…

Çok sayıda esnaf ile görüşmem 
oldu.

Hatırlayın…
Bir kampanya başlatmıştık Türki-

ye genelinde…
İlk kampanya Konya’da başlamış-

tı.

Sonradan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bizzat takip ettiği 
‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası idi.

Türkiye destek verdi bu kampan-
yaya.

Bazı mülk sahiplerinin 2 ay kapalı 
kalan esnafa kira desteği olmak yerine 
zam yaptığını öğrendik.

Hacı amca…
Anlamadın galiba…
Bu işyeri iki ay kapalı kaldı.
Nerde senin değerlerin?
Hani bu ülke için canımızı verir-

dik!
Ne oldu?
Yazık…
Başkasının üzerinden yiğitlik yap-

mak kolay…
Kendine gelince, iki kiradan vaz-

geçmek ne kadar zormuş?
Onlar da vazgeçmemişler za-

ten…
Hacı amca imtihanı kaybetti.
Öyle değil mi?
Ülke için imtihan…

EMEKLER ZAYİ OLMASIN AMA HACI AMCA İMTİHANI KAYBETTİ!

İlk panelin montajı Temmuz’da
Türkiye’nin en büyük güneş 

enerjisi santralinin kurulacağı Ka-
rapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde 
panellerin montajı için geri sayım 
başladı. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 
2017’de gerçekleştirilen Yenilene-
bilir Enerji Kaynak Alanları Güneş 
Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini ki-
lovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif 
vererek kazanan Kalyon Enerji’nin, 
Karapınar’daki çalışmaları hızla sü-
rüyor.

Ekim ayında şantiye kurulumu-
nun gerçekleştirildiği, enerji nakil 
hattı ile şalt tesisinin tamamlandığı 
Karapınar Güneş Enerjisi Santra-
li’nin inşasında 140 çalışan mesai 
yapıyor. Güneş YEKA 1 projesi kap-
samında kurulacak Karapınar Gü-
neş Enerjisi Santrali, toplam 1000 
megavat kurulu güce sahip olacak.

Karapınar YEKA’da 20 milyon 
metrekare arazi üzerine kurulacak 
3,5 milyon panelli güneş enerjisi 
santralinin, tam kapasite faaliyete 

geçmesiyle 50 bin nüfuslu bir yer-
leşimin 1 haftalık enerji ihtiyacı, 1 
saatte üretilecek.

“PANEL MONTAJI İÇİN 
12 KİLOMETRELİK YOL YAPTIK”
Karapınar GES İnşaatı Şantiye 

Şefi Davut Deniz Gürcü, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, projenin 
güneş enerjisi sektöründe dünya-
nın en büyük tesisi olduğunu söyle-
di. Karapınar Güneş Enerjisi Sant-
rali’nin panellerini üretmek üzere 
Ankara’da fabrika kurulduğunu 

anımsatan Gürcü, Türkiye’nin ilk 
entegre güneş paneli fabrikasıyla 
projenin tamamen yerli ve milli ol-
duğunu vurguladı. Gürcü, sahada 
çalışmaların hız kazandığına işaret 
ederek, “Ekim ayında şantiye ku-
rulumunu tamamladık. Bugüne 
kadar 154 kilowattlık şalt tesisi-
ni yaptık, 154 ve 380 kilowattlık 
enerji nakil hattını tamamladık. 
Panel montajı için 12 kilometrelik 
yol yaptık. Şu an yaklaşık 140 ça-
lışanımız var, pik zamanda 800’leri 

bulacağız.” diye konuştu.
“KASIM-ARALIKTA ENERJİ ÜRETİP 

SİSTEME DAHİL EDECEĞİZ”
Santralin 20 milyon metrekare 

alanda faaliyet göstereceğini akta-
ran Gürcü, temmuzun ortasında 
panelleri yerleştirmeye başlamayı 
planladıklarını söyledi.

Gürcü, şunları kaydetti: “Bu 
panellerden üreteceğimiz enerjiyi, 
işletilen elektrik sistemine dahil 
edeceğiz. 50 bin nüfuslu ilçenin 
1 haftalık enerji ihtiyacını 1 saat-

te üreteceğiz. Panellerin devreye 
alınmasından sonra enerji üretimi 
başlayacak. Panellerinin her birini 
sisteme dahil etmemiz ortalama 2 
ay sürer. Bağlanan her panel, enerji 
üretmeye başlayacak. Kasım-ara-
lıkta enerji üretip, sisteme dahil et-
miş olacağız. Arazide 36 ayda yak-
laşık 3,5 milyon panelin yerleşimini 
tamamlayıp, 1000 megavat enerji 
üretimini planlıyoruz. Bu proje, ta-
mamen yerli ve milli bir projedir.” 
n AA

Konya’da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulacak Türkiye’nin en büyüğü Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali’nde, enerji nakil hattı ile şalt tesisinin tamamlanmasıyla panel montajının gelecek ay yapılacağı bildirildi

Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak 3,5 milyon panelli 
güneş enerjisi santralinin tam kapasite faaliyete geçmesiyle 50 bin 
nüfuslu bir yerleşimin 1 haftalık enerji ihtiyacı, 1 saatte üretilecek.

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programında Bakanlığın Konya projelerini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, güçlü şehirlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kurum, Konya’ya sosyal konut müjdeledi

Dev projeler, güçlü Konya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, Bakanlığın Türkiye gene-
linde yapacağı ‘2023’e Doğru Güç-
lü Şehirler Güçlü Türkiye’ başlıklı 
proje tanıtım toplantılarının ilkini 
Konya’da gerçekleştirdi. Program 
için Konya’ya gelen Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde bir sunum ya-
parak, Konya projelerinin tanıtımını 
yaptı. 

Programa Konya Valisi Vahdet-
tin Özkan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan 
Erdem, Abdullah Ağralı, Gülay Sa-
mancı, Halil Etyemez, Ziya Altunyal-
dız, Hacı Ahmet Özdemir, Selman 
Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
odaların ve borsanın başkan ve tem-
silcileri, kurum müdürleri katıldı.  
‘AÇIKLANAN PROJELER ŞEHRİMİZE 

BEREKET GETİRECEK’
Programın açış konuşmasını 

yapan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sözle-
rime sayın bakanımızı memleketin-
de ağırlamaktan dolayı duyduğum 
memnuniyeti ifade ederek başlamak 
istiyorum. Sizlerle bir araya geldiği-
mizde ayrı bir berekete şahitlik edi-
yoruz. Açıklanan Konya projeleri de 
şehrimize bereket getirecektir. Biz-
ler hep birlikte oluşan beklentilere 
cevap verecek, vaatlerimizi bir bir 
gerçekleştirecek ve Allah’ın izniyle 
dünya belediyecilik standartlarının 
üzerine çıkacağız. Konya’ya da bu 
yakışır. 

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi 
ve şehrimizi de etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs salgını ile mücadele 
konusunda da gördük ki; Konyamız 
başta sosyal yardımlaşma olmak 
üzere bu sıkıntılı süreçte insanımıza 
en büyük desteği veren şehirlerin 
başında geldi. Merkezi hükümetle 
koordinasyonu en iyi yürüten şehir 
oldu ve yaptığımız çalışmalar Türki-
ye’ye model oldu.

Konyamız, Cumhurbaşkanımı-
zın verdiği hedefler doğrultusunda 
dünyanın konuştuğu bir ‘marka 
şehir’ olma yolunda hızla ilerliyor.  
Türkiye, belediyeciliği Sayın Cum-
hurbaşkanımızdan öğrendi. Cum-
hurbaşkanımızın AK Parti belediye-
lerine kazandırdığı vizyon ülkemize 
çağ atlattı. AK Parti, fiziki belediye-
cilikte de sosyal belediyecilikte de 
destanlar yazdı. Şimdi, şehrimizi 
mamur ederken Sayın Cumhurbaş-
kanımızın gösterdiği hedeflerle gö-
nüllere girmek için çalışıyoruz. 

Yeni sosyal konutlar, Millet Bah-
çeleri, Beyşehir Gölü’nün temizlen-
mesi, Alaaddin Caddesi’ndeki cephe 
yenileme çalışmaları ile Konyamıza 
değer katan, Eski Sanayi ve Karatay 
Sanayi’nin taşınması, restorasyon 
çalışmaları, çalışmaları, Mevlana 
Çarşısı ve Altın Çarşı projeleri, Tür-
kiye’nin ilk Bisiklet Master Planı, 
İklim Değişikliği Eylem Planı, Katı 
Atık Yönetimi, Sıfır Atık çalışmaları 
ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımı 
şehrimize kazandıran sayın Baka-

nımıza huzurlarınızda hemşehrileri 
adına teşekkür ediyorum. Allah siz-
den razı olsun Sayın Bakanım, Kon-
ya ve Konyalılar bu yaptıklarınızı asla 
unutmayacak” ifadelerini kullandı. 

‘GÜÇLÜ ŞEHİRLERE HER Z
AMANKİNDEN DAHA FAZLA

 İHTİYACIMIZ VAR’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, daha güçlü bir Türkiye için 
çok daha güçlü şehirlere her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Bakan Murat Kurum, Türki-
ye’nin son 18 yılda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğinde eğitimden sağlığa, ticaretten 
sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre 
ve şehircilik gibi pek çok alana dair 
tarihi adımlar atığını söyledi. Ku-
rum, devrim niteliğinde projeler or-
taya koyulduğunu ve Türkiye’nin bu 
çalışmalarla, 18 yıl öncesinden çok 
daha güçlü bir ülke olduğunu ifade 
etti.

Daha güçlü bir Türkiye için çok 
daha güçlü şehirlere her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç olduğunu ifa-
de eden Bakan Murat Kurum, “Tüm 
gayretlerimiz de şehirlerimizi çok 
daha güçlü kılmak, 2023’e, 2053’e, 
2071’e hazırlamaktır. İşte bu yüz-
den, ’Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye’ 
diyoruz. 31 Mart Seçimlerinin üze-
rinden 1 yıl geçti. Cumhur ittifakı 
Konya’da yüzde 70,5 gibi rekor bir 
oy oranıyla, Büyükşehir Belediyesini 
ve 28 ilçeyi kazanarak, adeta tarih 
yazdı. Konya, alınan bu oy oranıyla 
AK Parti’nin kalesi olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 31 Mart Seçimleri 
münasebetiyle Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, 11 mad-
delik manifestoyla şehircilikte yeni 
bir dönemin başladığını ilan ettiler. 
Manifesto doğrultusunda bugüne 
kadar; Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin ruhuna da uygun ola-
rak 70’ten fazla ilimizi ziyaret ettik” 
dedi.

Valiler, belediye başkanları ve 
milletvekilleri ile şehirlerin gelece-

ğini istişare ederek önemli kararlar 
aldıklarını belirten Bakan Kurum, 
“Aldığımız kararları sahada hızlı bir 
şekilde uygulamaya başladık. İşte 
aynı hedeflerle, aynı kararlılıkla bu-
gün Konya’dayız. Konyamız; kadim 
medeniyetimizin bin yıllık birikimini 
omuzlarında taşıyor. Her şeyden ev-
vel Konya’nın meydanlarına, sokak-
larına, tarihi dokusuna ve özellikle 
yeşiline sadık kalmak; insani ve ta-
rihi bir vazifedir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olarak Konya’nın yeşiline 
sadakatten hareketle; Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhu-
riyete şehircilik kültürümüzün en 
kıymetli parçası olan millet bahçe-
lerini yeniden ihya ediyoruz. 2023 
yılına kadar 81 ilde 81 milyon met-
rekarelik alana yapacağımız millet 
bahçelerimizi halkımızın hizmetine 
sunuyoruz” diye konuştu.
‘23 MİLLET BAHÇEMİZİ MİLLETİMİZİN 

HİZMETİNE SUNDUK’
Şu ana kadar Cumhurbaşkanı-

nın iştirakleriyle iki ayrı açılış töre-
niyle tam 23 Millet Bahçesini mil-
letin hizmetine sunduklarını ifade 
eden Kurum, “200’den fazla proje-
mizde çalışmalarımız devam ediyor. 
Konya’da Sultan Alaaddin ve Ulu 
Hakan Abdulhamid Han’la başlayan 
millet bahçesi geleneğimizi 11 yeni 
millet bahçesiyle yine Konyamızda 
sürdürüyoruz. Meram’da 900 bin 
metrekarelik alanı kapsayan Millet 
Bahçesi’nin açılışını 2018’de Cum-
hurbaşkanımızın katılımlarıyla ger-
çekleştirdik” şeklinde konuştu.

‘ESKİ STADIN YERİNE MERAM 2. 
ETAP MİLLET BAHÇESİNİ YAPIYORUZ’

Konya’daki eski stadın yerine 
108 bin metrekarelik alanda Meram 
2. Etap Millet Bahçesini yaptıklarını 
aktaran Bakan Kurum, millet bah-
çesinde havuz, tematik bahçeler ve 
piknik alanlarının yer alacağını be-
lirtti. Aynı alanda; bin metrekarelik 
millet kıraathanesi, 2 bin metre bi-
siklet yolu, 4 bin 500 metre yürüyüş 
yolu yapacaklarını ifade eden Bakan 

Kurum, “Bu millet bahçesi içinde 
inşallah Konya’nın tarihi kimliğine 
yakışır bir camiyi şehrimize kazan-
dıracağız. İlaveten; Beyşehir, Ereğli, 
Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, 
Yalıhüyük, Çumra, Kadınhanı ve 
Tuzlukçu’da Millet Bahçeleri pro-
jelerimiz devam ediyor. Tüm mil-
let bahçelerini tamamladığımızda 
Konyamıza 2 milyon metrekareden 
daha fazla yeşil alan kazandırmış 
olacağız” ifadelerini kullandı.

‘KONYA’DAKİ BİSİKLET YOLUNU
 2,5 KATINA YANİ 786 KİLOMETREYE 

ÇIKARIYORUZ’
Millet bahçelerinin aynı za-

manda; 22 ilde başlatılan Ekolojik 
Koridorlar için birer köprü vazifesi 
gördüğünü kaydeden Kurum, şun-
ları söyledi: “Konya’da da Ekolojik 
Koridorumuz içerisinde; Tuz Gölü, 
Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, 
Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı 
ile Ihlara Vadisi, Kapadokya Bölgesi 
bulunuyor. Tabii olarak; ekolojik ko-
ridorlarımızın en önemli ulaşım ağı; 
bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımız 
olacak. Ülke genelinde 4 bin kilo-
metre bisiklet yolu yapma projemiz 
var. Konya’nın da içerisinde olduğu 
bin 700 kilometrelik bisiklet yolu 
yapımını başlattık. Konya’da haliha-
zırda 320 kilometre olan mevcut bi-
siklet yolu ağını Büyükşehir Beledi-
yemizle birlikte 2,5 katına yani 786 
kilometreye çıkarıyoruz.”

‘KONYA’DA 4 BİN 53 YENİ KONUT 
İNŞA EDECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ta-
limatlarıyla başlatılan 50 bin sosyal 
konut projesi kapsamında müjde-
leri olduğunu söyleyen Bakan Ku-
rum şöyle devam etti: “Selçuklu 
Ardıçlı’da bin 57, Karapınar’da 317, 
Beyşehir’de 405, Akören’de 219, 
Hüyük’te 157, Hadim’de 147 ve Yu-
nak’ta 94 adet olmak üzere 7 projede 
toplam 2 bin 396 adet konut projesi 
başlatmıştık. İnşaatlarımızı büyük 
oranda 2021 yılında tamamlayaca-
ğımızın müjdesini buradan veriyo-

rum. Yine, Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla başlattığımız 100 bin 
sosyal konut projemiz kapsamında, 
Konyamızda 4 bin 53 yeni konut 
inşa edeceğiz. Selçuklu’da bin 787, 
Meram’da 657, Beyşehir’de 457, 
Altınekin’de 204, Ereğli’de 300, 
Halkapınar’da 150, Tuzlukçu’da 
126, Cihanbeyli 200 ve Emirgazi’de 
172 olmak üzere 9 ilçede 11 proje 
gerçekleştiriyoruz. Konyamızda ya-
pacağımız yeni yuvalarımız Konyalı 
hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu 
olsun.”

‘MEVLANA ÇARŞISI, ALTIN ÇARŞI 
DÖNÜŞÜM PROJESİNİN 

ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK’
Kentsel dönüşümü gerçekleş-

tirirken aynı zamanda tarihe sahip 
çıktıklarını söyleyen Bakan Kurum, 
“81 ilimizde tarihi şehir merkezleri-
mizi gün yüzüne çıkartıyoruz. 

Mevlana Hazretlerinin Türbe-
sinin etrafındaki o kirli görüntüyü 
kaldırıyoruz. Konya’ya yakışır, Kon-
ya’nın tarihine yakışır, dünyadaki sa-
yılı meydanlar içerisinde yer alacak 
büyük bir kent meydanını Konyamı-
za, ülkemize ve dünyaya kazandırı-
yoruz. Bu anlamda; Mevlana Çarşısı, 
Altın Çarşı Dönüşüm projesinin ça-
lışmalarına başladık. Başlattığımız 
bu projeyle Kapu Camisi - Azizi-
ye - Sultan Selim tarihi aksını ihya 
ediyoruz. Proje ile Mevlana Çarşısı 
etabında 133, Altın Çarşı etabında 
362 olmak üzere toplamda 495 iş 
yerimizi esnafımıza kazandırıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

‘ŞÜKRAN MAHALLESİ’NDE İNŞAAT 
İHALESİ PAZARTESİ GÜNÜ’

Bakan Murat Kurum ayrıca, so-
kak sağlıklaştırma projesiyle Kon-
ya’nın tarihi ve yerel dokusuna ya-
kışmayan çirkin görüntülere de son 
verecekleri anlattı. Alaeddin Bulva-
rı’nda yürütülen projeyle ilk etapta 
52 binanın cephelerini yenileyecek-
lerini kaydeden Kurum, şöyle ko-
nuştu: “Sahibata Şükran Mahallesi 
Kentsel Dönüşüm Projesi için çalış-

malarımıza başladık. Şimdi buradan 
ilk kez açıklıyorum. 116 adet dükkan 
ve 182 adet iş yeri inşaatının ihalesi-
ni önümüzdeki pazartesi yapıyoruz. 
Hızlıca da temellerimizi atıyoruz. 
Bakanlık olarak, şehir merkezlerine 
sıkışmış sanayi alanlarını şehir dışına 
çıkarıyoruz. Birçok ilimizde başlattı-
ğımız yeni sanayi alanı çalışmaları-
mızı tüm Türkiye’de hayata geçiri-
yoruz. Yıllar boyunca şehrin içinde 
kalmış, vatandaşlarımızı rahatsız 
eden, esnafımızın rahat bir şekilde 
çalışamadığı, eski sanayi ve Karatay 
sanayi sitesini, çok daha modern ve 
geniş bir alana taşıyoruz. Karatay 
Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Mo-
torlu Küçük Sanayi Sitemizde tam 2 
bin 653 sanayi birimi, 103 ticari alan 
yapıyoruz. Hakikaten oteliyle, res-
toranıyla, eğitim, sosyal ve kültürel 
alanlarıyla son derece güzel bir sa-
nayi sitesi olacak. İnşallah çok yakın-
da ilk harcımızı döküyor, temelimizi 
atıyoruz. Konyamız için, esnafımız 
için hayırlı uğurlu olsun.”

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta da, Konya için önemli bir gün 
olduğunu kaydederek, “Konya için 
yatırımların hız kesmeden devam 
ettiği ve ne aşamada olduğunu bi-
rebir takip ettiğimiz artık proje aşa-
masından gerçek hayata ilk adımla-
rın atılacağı heyecanlı bir gündeyiz. 
Biz Bakanımızın Konya için verdiği 
emeği, çabayı çok iyi biliyoruz ve çok 
takdir ediyoruz. Allah kendisine güç 
kuvvet versin” dedi. Usta ayıca, ko-
ronavirüs sürecindeki çalışmaların 
başarılı bir şekilde nihayete ermesi 
için ortaya konulan 3 altın kuralı ha-
tırlatarak, “Maske, mesafe ve hijyen 
kurallarını asla unutmayalım” dedi. 

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
ise AK Parti’nin 2002’den bu yana 
Konya’nın 100 yıllık hayallerini ger-
çekleştirmeye devam edeceğini söy-
ledi. Bazı kesimlerin sürekli söylem 
ürettiğini, baltalamaya çalıştığını 
ifade eden Hasan Angı, “Birileri laf 
yapar ama AK Parti icraat yapar. Üs-
tün hizmet ve gayretlerinden dolayı 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere bakan-
larımıza, milletvekillerimize, baş-
kanlarımıza ve bu topraklara hizmet 
etmiş herkese şükranlarımı sunuyo-
rum” diye konuştu. 

MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaaslan ise, Konya’nın Cumhur 
İttifakı ruhunu bünyesinde barındır-
dığını, bu birliktelikle verimli işlere 
imza atıldığını dile getirerek, “Sayın 
Bakanımız Murat Kurum’a Konya’ya 
olan özel ilgisinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Birlikte nice güzel ve 
hayırlı hizmetlere imza atılmasını 
umuyorum” dedi. 

Konya Valisi Vahdettin Özkan 
da, dün göreve başladığını, heyecan 
verici bir günde olduğunu anlatarak, 
“Konyalı hemşehrilerimizle tanış-
mak hem de sizlere hizmet sunumu 
müşahede ederek bundan manevi 
bir zevk almak hem de esasen Ana-
dolu’nun dört bir yanından olduğu 
gibi Konya’mızda da çok güzel hiz-
metleri ifa eden Bakanımızın teşrifi 
üst üste geldi. Bu yönüyle kendimi 
çok mesut ve bahtiyar hissediyo-
rum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay Leyla Şahin Usta Vahdettin Özkan Hasan Angı Remzi KaraaslanMurat Kurum
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Yaz Kuran Kursları uzaktan eğitimle yapılacak
Konya İl Müftüsü Ahmet Po-

çanoğlu, 2020 Yılı Yaz Kuran 
Kursları’nın uzaktan eğitimle ger-
çekleştirileceğini duyurdu. Korona 
virüsü salgını nedeniyle Yaz Kuran 
Kursları bu yıl uzaktan eğitim ile 
düzenlenecek. Kurslara öğrenciler 
internet üzerinden başvuracak. 29 
Haziran’da başlayacak eğitimler 
Diyanet TV ve sosyal medya üze-
rinden 6 hafta boyunca sürecek. 
Öğrenciler, internet üzerinden 
başvurunun ardından kendilerine 
en yakın il ve ilçe müftülüğünden 
Yaz Kuran Kursu ders kitaplarını 
temin edebilecek. Konuyla ilgili 
bilgi veren Poçanoğlu, “Yaz Kuran 
kursu öğrencilerinin büyük bir ço-
ğunluğunun 10-15 yaş arası olması 
sebebiyle başta sosyal mesafenin 
korunması, maske kullanımı ve hij-
yen kurallarına riayet edilmesi gibi 
hususların önem arz etmesi, oluşa-
bilecek sağlık problemlerinin önü-
nü geçilmesi amacıyla bu sene yaz 
Kuran kurslarının uzaktan eğitim 
yoluyla gerçekleştirilecek. 2020 yılı 
yaz Kuran kurslarda eğitim ve öğ-
retim faaliyetleri 29 Haziran 2020 

tarihinden itibaren 6 hafta süreyle 
Diyanet TV aracılığı ile uzaktan 
eğitim şeklinde gerçekleşecektir. 
Bu süre zarfında programlar  ‘Yaz 
Kuran Kursları Kuran Öğreniyo-
rum’,  ‘Yaz Kuran Kursları Kuran 
Okuyorum’ ve ‘Yaz Kuran Kursları 
Dinimi Öğreniyorum’ başlığı altın-
da üç farklı program şeklinde yayın-
lanacaktır. Öğrenci kayıt ve takip 
işlemleri ise 22.06.2020 tarihinden 
itibaren Başkanlığımız web sayfası 
(www.diyanet.gov.tr) üzerinden 
gerçekleştirilebilecektir. Yaz Kuran 
kurslarında görev yapmış olan tüm 
personelimiz daha önceki yıllarda 

yaz Kuran kurslarına iştirak eden 
öğrencilere veya velilerine ulaşarak 
kayıtlar konusunda rehberlik yapa-
cak ve materyaller ile eğitimlerin 
hususunda gerekli yönlendirmeleri 
yapacaklardır. Başkanlığımız web 
sayfası üzerinden kayıt yaptıran 
öğrencilerimiz ilçe müftülüğe baş-
vurmaları halinde yaz Kuran kursu 
kitapları ve Diyanet Çocuk dergisi 
ücretsiz olarak verilecektir.  Kitap-
lara ulaşamayan öğrencilerimiz 
ise https://egitimhizmetleri.diya-
net.gov.tr/kategoriler/materyaller 
adresinden kitaplara PDF formatı-
na da erişilebilecektir.Altı haftalık 
eğitimin sonunda sistemde kayıtlı 
öğrencilere isteğe bağlı olarak ilgili 
web sayfası üzerinden test usulü 
online değerlendirme sınavı yapı-
lacaktır. Başarılı olanlara e- başarı 
belgesi verilecek ve aynı zamanda 
il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından 
başarı elde eden öğrencilerimize 
çeşitli hediyeler takdim edilecek-
tir.” ifadelerini kullandı.
DERSLER DİYANET TV ÜZERİNDEN 

YAPILACAK
29 Haziran’da başlayacak eği-

timler Diyanet TV ve sosyal med-
ya üzerinden yapılacağına dikkat 
çeken Poçanoğlu, “Diyanet TV 
üzerinden yayınlanacak olan ders-
leri takip edemeyen ya da tekrar 
izlemek isteyenler ise Diyanet TV 
YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili 
eğitim videolarına erişebilecekler-
dir. Diyanet TV üzerinden hafta içi 
yayınlanacak olan derslerin yayın 
saatleri Yaz Kuran Kursları Kuran 
Öğreniyorum 09.30 – 11.00,Yaz 
Kuran Kursları Dinimi Öğreniyo-
rum 09.30 – 11.00, Yaz Kuran 
Kursları Kuran Okuyorum 17.00 – 
18.30.

 Yaz Kuran Kursları Dinimi 
Öğreniyorum (Tekrarı) 17.00 – 
18.30’dur. Çocuklarımızın sağlık, 
sıhhat ve afiyet içerisinde eğitim-
lerine devam etmeleri için Diya-
net İşleri Başkanlığımız tarafından 
hazırlanan uzaktan eğitim uygula-
masına vatandaşlarımızdan ilgi ve 
alaka bekliyor, çocuklarını kursla-
ra kayıt ettirmelerini hususunda 
gerekli hassasiyeti göstermelerini 
özellikle istirham ediyorum.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre; evlenme oranları azalır-
ken, boşanma oranları arttı. Uzmanlar aile kavramı üzerinde tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti 

‘Aile kavramı eriyor’

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2019 yılı evlenme ve bo-
şanma istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre; evlenen çiftlerin sayısı 554 
bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 
azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus 
başına düşen evlenme sayısını ifade 
eden kaba evlenme hızı binde 6,56 
olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin 
sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 
2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 
bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen 
boşanma sayısını ifade eden kaba 
boşanma hızı binde 1,88 olarak ger-
çekleşti. 

Selçuk Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı Ramazan Al-
tıntaş ve Psikolog Saliha Doğan aile 
kavramı ile ilgili görüşlerini Konya 
Yenigün Gazetesine değerlendirdi. 
Ailenin toplumun çekirdeği olduğu-
na dikkat çeken Selçuk Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Ra-
mazan Altıntaş, “Aile toplumun çe-
kirdeğidir.  Bizler aileyi küçültülmüş 
bir devlet, devleti de büyültülmüş bir 
aile olarak görüyoruz.  Ailenin sürek-
liliği, huzuru ve devamı için son dere-
ce titiz çalışmalara ve uygulamalara 
ihtiyaç vardır. Aile mutlu ise toplum 
da huzurlu ve güçlü olur. Toplumsal 
düzenin ve huzurun temel bileşeni 
olan aile kurumu maalesef her ge-
çen gün kan kaybetmekte, tarihsel 
süreçte çok önemli roller üstlenen 
ve millet olarak gelecek noktasın-
da en güvendiğimiz aile yapımızda 
yozlaşma ortaya çıkmaktadır.  Ailede 
huzursuzluk ve dağınıklık varsa top-
lum uçurumun kenarında demektir” 
ifadelerini kullandı.

‘AİLE KAVRAMI ERİYOR’
Son yıllarda aile kavramının eri-

diğine dikkat çeken Altıntaş, bu ko-

nuda gereken önlemlerin alınmasını 
belirterek, “Boşanma nedenleri ara-
sında: Eşlerin birbirlerini aldatması, 
kumar ve içki bağımlılığı, ekonomik 
anlamda yoksulluk, şiddet; dayak/
kötü muamele, ilgisizlik ve sorum-
suzluk gibi nedenler gelmektedir. 
Bunlarla birlikte ömürlük nafaka 
meselesi, evden uzaklaştırma gibi 
konular da hala yeniden üzerinde 
durulması gereken acil sorunlar 
olarak görülmektedir.  Son yıllarda 
maddi kalkınma ve refah düzeyinde 
ortaya çıkan iyileşme, aile kurumu 
ve temel toplumsal değerlerimiz ba-
kımından her geçen gün ters orantılı 
biçimde seyretmektedir. Bu konuda 
acil tedbirler alınmalı, mevcut yasa-
larda tadilata gidilmelidir. Bununla 
da kalınmamalı, aile ile ilgili değerler 
eğitimine ağırlık verilmelidir. 

İnsanımıza öncelikle merhamet 
eğitimi, bireye ve özellikle de yakın-
lara saygı, sevgi eksenli çok ciddi ve 
bütün kuşakları kapsayan, çok yönlü 
ve toplumun her kesiminden eğiti-
cilerin iştirak ettiği sosyal ve psiko-
lojik eğitim verilmelidir.  Bu süreç, 
millî eğitimin temel hedefleri ara-
sına alınmalı ve işin evrensel ahlak 
boyutları da dikkate alınarak, nesil-
ler boyu ciddiyetle bunun üzerinde 
durulmalıdır.  Devletin bir prototipi 
olması hasebiyle aile ile ilgili değer-
lendirmelerde çok-boyutlu, çok-de-
receli bir yaklaşımın belirlenmesi 
gerekmektedir. Meselenin sosyal, 
dini, ahlaki, kültürel, hukuki ve eko-
nomik boyutlarının değerler, aktörler 
ve süreçler bağlamında ele alınması 
bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 
Aileye ilişkin değerlendirmeler çoğu 
zaman tek bir disiplin boyutuyla ele 
alınmakta, bu nedenle bir taraftan 

sorunların tespitinde sınırlı ölçüde 
isabet ortaya çıkarken diğer taraf-
tan öngörülen çözümlerin uygulama 
aşamasında zafiyet görülmektedir. 
Sonuç olarak, aile kurumu her top-
lumun olduğu gibi şüphesiz ki bizim 
toplumumuzun da en önemli unsu-
rudur. Bu sebeple kanunlar, mevzu-
at ve yaptırımlar bu çok önemli ku-
rumu koruma üzerine belirlenmeli, 
buna zarar veren her türlü şeyden 
kaçınılmalıdır. Bu sebeple, bu hu-
susta atılacak adımlar, her türlü si-
yasi ve sosyal menfaatten, toplumun 
herhangi bir kesimine şirin görünme 
veya yaranma düşüncesinden uzak 
ve tamamen iyi niyetli ve sağlam bir 
irade ile atılmalıdır” dedi.
‘EVLENECEĞİMİZ KİŞİNİN KENDİSİNİ 

VE AİLESİNİ İYİ TANIMALIYIZ’
Psikolog Saliha Doğan ise Son 

yıllarda boşanma oranlarının artma-
sında sebeplerin olduğuna dikkat 
çekerek, “Boşanma oranlarının son 
yıllarda artmasında sebepler var. Bu 
oranlar içerisinde en büyük paya sa-
hip olan şey aslında, yeni çağın ge-
tirdikleri ile beraber, jenerasyon far-
kının çok daha keskinleşmesi. Çünkü 
günümüz jenerasyonunun Postmo-
dernizm, çağın getirdikleri, gelişi-
mi ile algı düzeyinin farklılaşması 
evlilikteki ihtiyaçları da değiştiriyor. 
Karı kocanın kendi arasında halle-
deceği mesellere aile bireylerinin de 
girmesi olayları büyütüyor. Anne ve 
babalarda evlilik içerisinde söz sahi-
bi olunca, bizler kültür olarak anne 
ve babamıza saygıyı, onlara kusur 
etmemeyi, onlarla beraber karar al-
mayı ve bağımlılık söz konusu oldu-
ğu için bu otomatik olarak karı koca 
ilişkisini etkiliyor. Eşlerin aileler arası 
köprü olması, gerekirse anlaşmazlık-

ları kendi aralarında bir takım olarak 
haletlim, diğer ailelere bireylerine 
sınırı çekmeleri gerekiyor. Çiftler aile 
kurmadan önce hem kendi ailesinin 
yapısını , hem de karşı ailenin yapı-
sını iyi tanıyıp, aşamayacağı sorunlar 
varsa iş ciddiye binmeden gerekli 
desteği alıp, ilerde yaşanabilecek 
sıkıntıların önüne geçebilirler. İler-
de sıkıntı yaşanmaması adına karşı 
tarafa maddi manevi beklentilerini 
iletmesi gerekiyor. Bireylerin aileleri 
ve kendisini tanıması evlilik kavramı 
içerisinde oldukça önemli. İnsanlar 
Asgari Ücret ile 100 Bin TL’lik dü-
ğünler yapmaya çalışıyorlar. 

Evlendikten sonra da bununla il-
gili yıllarca borç ödüyorlar. Boşanma-
lara bu bir sebep. İnsanlar dışarıya 
farklı bir dünya sunmaya çalışıyorlar. 
Ayaklarımız yere basarak kendimi-
zin ne kadar bir imkana sahip, bunu 
değerlendirip yol alması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

‘EVLİLİK BİR SORUMLULUKTUR’
Evlilik öncesi çiftlere tavsiyeler-

de bulunan Doğan, “En küçük bilgi, 
bilgi sahibi olmamaktan daha iyidir. 
Evlik öncesi gerçekleştiren kursların 
içeriği önemli. Bu kursların daha da 
çoğalmasını öneriyorum. Evlilik bir 
sorumluluk. Ama aynı zamanda bi-
yolojik bir ihtiyaç. Gelişimsel bir ih-
tiyaç. Birey aileden ayrıldıktan sonra 
özerk yaşamanı kurma eğilimine gi-
rer. Bu özerk yaşamını da kurarken 
de kendisi ile uyumlu olan bireyle 
bu özerk yaşamı sürdürürse, hem 
bu yaşam ona kolay gelir. Çünkü her 
şeyi tek başına kaldırmak zorunda 
değildir. Yanında bir destekçisi var-
dır. Kişi yanındaki hem maddi hem 
de manevi destekçisidir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İşsizlik Sigortası Fonu, 
sanayiyi tedirgin ediyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’n-
daki işveren payının artırılmasını 
öngören düzenlemenin sanayi 
üretimini tedirgin ettiğini vurgula-
yarak, kanun değişikliği hazırlığın-
dan vazgeçilmesini istedi.

İş dünyasının yaklaşık üç ay-
dır pandemi sürecinin etkisiyle 
büyük kayıplar yaşadığını, ancak 
yeni normal dönemi ile birlikte 
OSB’lerde toparlanma sürecinin 
başladığını ifade eden Kütükcü, İş-
sizlik Sigortası Fonu’nda işveren-
lerin yükünü artıracak düzenle-
menin bu toparlanma sürecini ve 
sanayi üretimini frenleyeceğinin 
altını çizdi.

‘OSB TARİHİMİZDE İLK DEFA 
2 MİLYON İSTİHDAM 
RAKAMINI GEÇTİK’

Kütükcü, iş dünyasının pan-
demi sürecinde sağlıklı ve güvenli 
üretim mücadelesinin devam etti-
ğini belirterek, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Türkiye’nin sanayi 
üretiminin yüzde 34’ünü, istihda-
mının yüzde 36’sını gerçekleştiren 
organize sanayi bölgeleri olarak 
pandemi sürecinde, sanayi üre-
timini ve istihdamı korumak için 
büyük mücadeleler verdik. Mü-
cadelemize devletimizin verdiği 
desteklerle birlikte devam ediyo-
ruz. Sürecin en başından bu yana 
organize sanayi bölgelerimizle 
birlikte ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, 
Üretime Devam Et Türkiyem’ şu-
uruyla hareket ediyoruz. 

Organize sanayi bölgeleri ola-
rak, pandemi döneminde sanayi 
üretiminde derin kayıplar yaşa-
dık, elektrik tüketimlerimiz düş-
tü ancak istihdamımızı koruma-

yı başardık. OSB tarihimizde ilk 
defa 2 milyon istihdam rakamını 
aştık. Bununla da ülkemiz adına, 
OSB sanayicilerimiz adına gurur 
duyuyoruz. Ancak son dönemde 
kamuoyunda sıklıkla konuşulan 
İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerin-
de işverenlerin payının artırılacağı, 
bu konuyla ilgili yeni kanun deği-
şikliği hazırlığı yapıldığı yönünde-
ki haberleri kaygıyla, tedirginlikle 
takip ediyoruz. İş dünyasının fona 
katkı payının artırılması, Kovid-19 
salgınının yaralarının sarılmayı 
çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni 
bir toparlanma sürecinin başladığı 
bu dönemde sanayi üretimine ve 
istihdama olumsuz yansıyacaktır. 

Sürecin en başından bu yana 
üretim kararlılığı gösteren devle-
timizden, bu konuda da aynı has-
sasiyeti göstermesini ve bu kanun 
hazırlığından vazgeçilmesini talep 
ediyoruz. 

Bu konudaki taleplerimizi de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımı-
za, Hazine ve Maliye Bakanlığımı-
za ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığımıza ilettik.”
n HABER MERKEZİ
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Su kaplumbağasına 
beton engel oluyor

Yaralı şahin tedavi
altına alındı 

Beyşehir’de, su kaplumbağası, 
yengeç ve su yılanlarının yaşam 
alanı olan göle geçişine, kıyı kesi-
mine yapılan beton setler engel 
oluyor.

Göl kıyısına demir korkuluklar 
yapılmak üzere oluşturulan be-
ton setler, vatandaşlardan gelen 
tepkiler üzerine yerlerinden sö-
külmelerine karşın, gölde yaşayan 
canlıların geçişlerine engel olmaya 
başladı. Duyarlı vatandaşlar, setler 
nedeniyle göl tarafına geçemeyen 
kaplumbağalara yardımcı oluyor. 
Göl kenarındaki bisiklet yolunda 
gezinti yapan Bahri Öztaş, İçerişe-

hir Mahallesi’ndeki sahil şeridine 
geçen yıllarda yapılan beton setle-
rin su kaplumbağalarının yanısıra 
yengeç ve su yılanlarının yaşam 
alanı olan göl sularına geçişine en-
gel olmaya başladığını söyledi.

Bu yüzden birçok kaplumbağa, 
yengeç ve yılanın telef olabildiğine 
dikkati çeken Öztaş, “Göl kenarın-
da yapılan bu beton set yüzünden 
geçmiş yıllarda bir sürü yılanın te-
lef olduğunu burada herkes gördü. 
Burada gördüğüm kaplumbağa 
şanslı, suya bırakacağım. Biz gör-
meseydik, büyük ihtimalle burada 
telef olacaktı.” dedi.  n AA

Konya’da zabıta ekipleri tara-
fından yaralı bulunan şahin, tedavi 
altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge Konya Şubesi ekipleri, Bü-
yükşehir Belediyesi zabıtası tara-
fından uçamayan bir şahin bulun-
duğunun haber verilmesi üzerine 

harekete geçti. Zabıta ekiplerinin, 
gelen görevlilere teslim ettiği şahi-
nin yaralı olduğu belirlendi. Tedavi 
edilmek üzere Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Müdürlüğü He-
kimliğine götürülen şahinin, iyileş-
tikten sonra tekrar doğal yaşam 
alanına salınacağı bildirildi. n AA

Konya’da mobilya malzemesi üreten bir fabrikada ile Aksaray’da yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu. 
Yangınlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken iki yangında da can kaybı yaşanmadı 

Alevlere teslim oldular
Konya ve Aksaray’da çıkan fab-

rika yangınları korkuttu. Konya’da-
ki yangın itfaiye ekipleri tarafından 
kısa sürede söndürülürken, Aksa-
ray’daki yangın 1 gün süren çalış-
mayla kontrol altına alınabildi. 

Konya’da sünger ve kauçuk gibi 
mobilya malzemeleri üretilen fab-
rikada yangın çıktı. Yangın itfaiye 
ekiplerinin çalışmasıyla söndürül-
dü. Yangın, saat 21.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak 
Mahallesi’nde bir sanayi sitesinde 
bulunan mobilya malzemeleri üre-
tilen fabrikada çıktı. Yangın ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekipleri-
nin çalışmasıyla söndürüldü. 

Yangın sonrası Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca olay yerine ge-
lerek yetkililerden bilgi aldı. Burada 
gazetecilere bilgi veren Başkan Kıl-
ca, “Yangın tamamen söndürülmüş 
durumda. Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye ekiplerimiz olaya anında mü-
dahale ettiler. 

Daha sonra ilçe belediyeleri-
mizin su araçları ve tankerleri de 

takviye olarak buraya geldi. Hamd 
olsun şu anda bir can kaybı yok. Çatı 

çökmesi var, orada da bir can kaybı 
yok” dedi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU 
SÖNDÜRÜLEBİLDİ 

Aksaray’da yonca deposu ve 
yem fabrikasında çıkan yangın uzun 
uğraşlar sonucu söndürülebildi. Çok 
sayıda itfaiye ekibinin müdahale et-
tiği yangında fabrika ve yonca depo-
su bir gün geçmesine rağmen halen 
alev alev yandığı görüldü. Yangın, 
Aksaray’ın Yenikent beldesinde bu-
lunan bir yem fabrikası ve yonca de-
posunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
Ali U.’ya ait yonca deposundaki 
yangın henüz tespit edilemeyen bir 
sebeple başladı. Yangın kısa sürede 
yonca deposunu sararken, hemen 
yanında bulunan yem fabrikasına 
da sıçradı. Fabrika ve depo 1 aradan 
1 gün geçmesine rağmen yanmaya 
devam etti. İtfaiye ekipleri birçok 
yöntemle yangına müdahale eder-
ken, Aksaray Belediyesi başta olmak 
üzere bölgede bulunan beldelerden 
gelen itfaiye ekipleri ve Orman Mü-
dürlüğü ekipleri de yangının söndü-
rülmesi için mücadele verdi. Yapılan 
müdahaleyle yangın kontrol altına 
alınabildi. n İHA

Konya’da kavşakta kamyonla 
hafif ticari aracın çarpışması sonucu 
anne ve kızının hayatını kaybettiği, 
oğlunun da yaralandığı trafik kazası 
güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi 
Adana çevre yolu Küçükkumköprü 
kavşağında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Hasan İ. (60) ida-
resindeki 42 DZ 664 plakalı kam-
yon ile Ali Yıldız (20) idaresindeki 
42 NA 746 plakalı hafif ticari araç 
kavşaktan geçmek istedikleri sırada 

çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç 
yol kenarındaki alçak zemine inip 
duvara çarparak durabildi. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri hafif ticari araç-
taki Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine 
Pala’nın (38) hayatını kaybettiğini 
belirledi. Ölen kadının oğlu sürücü 
Ali Yıldız (47) ise ağır yaralı olarak 
Konya Numune Hastanesine kaldı-
rıldı. Olay yerinde aracını bırakan 
kamyon sürücüsü ise polise gide-

rek teslim oldu. Anne ve kızının 
cenazesi Konya Numune Hastanesi 
morguna kaldırılırken, Ali Yıldız’ın 
tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir 
süredir kanser tedavisi gören Fat-
ma Yıldız’ın muayene için gittiği 
hastaneden oğlunun kullandığı 
araçla evine döndüğü öğrenildi. 
Kaza anı ise güvenlik kamerası ta-
rafından görüntülendi. 

Görüntülerde kamyonun kır-
mızı ışıkta geçerek hafif ticari araca 
çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili so-

ruşturma başlatıldı.
Kazayı gören Ahmet Akkoç, 

“Biz ölen kişilerle kırmızı ışıkta 
bekliyorduk. Kumköprü Caddesin-
den geliyordum, ışıkta durduk. Sarı 
yandı biz yürümedik. Yeşil yanınca 
adam kalktı. Ben o anda Karaman 
tarafından gelen kamyon gördüm, 
önce vurdu daha sonra frene bastı. 
Kaza yapan aracın 3 metre havaya 
kalktığını gördüm. Arabanın yanına 
gittiğimde zaten kanlar akıyordu” 
dedi. n İHA
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Eğlence mekanında sosyal 
mesafeye uymayanlara ceza

Durdurulan araçta 63 adet 
tarihi eser elegeçirildi 

Konya’da bir eğlence meka-
nına baskın düzenleyen polis, 
sosyal mesafe kuralına uymayan 
25 kişiye idari işlem yaptı. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür-
lüğüne bağlı ekipler, merkez Sel-
çuklu ilçesinde bir eğlence me-
kanına baskın düzenledi. Yapılan 
kontrollerde, iş yerinin TAPDK 
belgesinin bulunmadığı, tütün 
ürünleri kullanımının olduğu, iş 
yerinde çalışan şahısların kimlik 
bildirimlerinin yapılmadığı tespit 
edilerek idari işlem yapıldı. Ayrı-
ca eğlence mekanında 25 kişiye 
Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 
25 sosyal mesafeye uymamaktan 
işlem yapılırken, iş yeri sorumlu-
su E.A. hakkında adli işlem baş-
latıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde jandarma 
tarafından yapılan çalışmalar 
sonucu 63 adet tarihi eser ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Jandarma Komutanlığı 
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 
Ereğli Çakmak Jandarma Karakol 
Komutanlığı ile JASAT ekiple-
ri tarafından müştereken yapı-
lan çalışmalar sonucu B.Y. (36) 
idaresindeki 05 plakalı bir araç 
Ereğli’ye bağlı Çakmak Jandarma 
Karakol Komutanlığı önünde dur-
duruldu. Jandarma ekipleri tara-
fından araçta ve araçtaki şahıslar 
üzerinde arama yapıldı. Aramada 
55 adet bronz sikke, altın sikke, 
yüzük, küpe, kolye ucu, yılan fi-
gürü, ok ucu ve obje olmak üze-
re toplamda 63 adet tarihi eser 
olduğu değerlendirilen malzeme 

ele geçirildi. Ele geçirilen malze-
meler Ereğli Müze Müdürlüğü’ne 

teslim edilirken, sürücü gözaltına 
alındı. n İHA

2 kişinin öldüğü kaza kameralarda!
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İHH Konya’dan, İdlib’e 
25 TIR’lık briket desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı tara-
fından “Mazluma Çatı Ol” sloganıy-
la Suriye içerisinde hayata geçirilen 
briket ev projesi kapsamında Konya 
İHH İdlib kırsalına 25 TIR daha bri-
ket ev malzemesi gönderildi.

Suriye’nin İdlib Gerginliği 
Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde 
yer alan sivil yerleşim yerlerine yö-
nelik Esed rejimi ve müttefiklerinin 
yoğun hava-kara saldırıları sonucu 
Kasım 2019’un başından bu yana 
yaklaşık 600 bin sivil yerinden edil-
di. İHH İnsani Yardım Vakfı, ha-
yırseverlerin destekleriyle kurulan 
çadır kentlere alternatif olarak, bri-
ket ev inşasına başladı. Yürütülen 
kampanya başta Türkiyeli bağışçılar 
olmak üzere dünya genelinde çok 
ciddi destek buldu. 24 metrekare 
genişliğinde 1+1 şeklinde tasarla-
nan evlerden 4 bin 500 âdetinin in-
şası tamamlanarak savaş mağduru 
ailelere teslim edildi. Bu evlerin 345 
adedini desteklerinizle Konya İHH 
yaptırdı.

Konya İHH öncülüğünde gön-
derilen bu son parti yardım tırları 
sayesinde 130 adet briket ev daha 
yapılacak. İdlib‘in sınıra yakın yerle-
rinde ikamet eden 130 aile için ek 
olarak barınma imkânı sunulmuş 
olacak. Böylece Konya İHH’nın des-
teklerinizle yaptırmış olduğu evle-
rin sayısı 475’i bulmuş olacak.

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 
yaptığı açıklamada, İdlib’in Türkiye 
sınırına yakın bölgesine sığınan bin-
lerce savaş mağdurunun çadırlarda 
zor şartlar altında yaşamını sürdür-
düğünü söyledi.

Halep’in kırsal kesiminden ve 
İdlib’in güneyinden, rejimin saldı-
rılarından Türkiye sınırına gelenler 
için barınma sorununu çözmeye 
çalıştıklarını belirten Uysal, şuanki 
durumla ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Suriye’de Dünya’nın müs-
tekbirleri kendi menfaatleri için 
yâda yandaşlarının menfaatleri için 
mevcut rejime destek olmak sure-
tiyle, bölgeyi 10 yıldır ateş çukuru-
na çevirmiş durumdalar. Bölgeyle; 
tarihi, kültürel, insani, imani ve 
itikadi bakımdan hiçbir bağı olma-
yan unsurlar emperyalist amaçlarla 
bölge üzerinde planlar yapmakta 

ve bölgeyi kararsızlaştırmakta, in-
sanlar arasında olmayan düşman-
lıklar, hasımlıklar oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Çünkü orada bu-
lunmaları için gerekçe oluşturma 
ihtiyacındadırlar. Bu gerekçeleri de 
güya insanlar arasındaki çatışma-
lardan elde etmek çabasındadırlar. 
Biz, mazlumların yanında olan bir 
teşkilat olarak, din, dil, ırk farkları 
gözetmeksizin sadece mazlumyeti 
eksenine alan bir teşkilat olarak, bu 
duruma hayır demekteyiz” ifadele-
rini kullandı.

Uysal, şu şekilde devam etti; 
“Bir yandan mağdur edilen, evle-
rinden edilen, yakınlarını, işlerini 
kaybeden, hayatları alt üst olmuş 
insanlara yardım ederken; gıda, 
giyim, değişik ihtiyaç malzemeleri, 
çadır, konteyner son örnekteki gibi 
briket ev yaparken; diğer yandan 
da uğradıkları haksızlıkları dünyaya 
haykırmak ve bölgeyle; insani, tari-
hi, dini, kültürel hiçbir bağı olmayan 
unsurların bölgeden uzaklaştırılma-
sı ve bölgenin tekrar sükûnete ka-
vuşması için gerekli insani diploma-
si faaliyetlerinide yürütmekteyiz. Bu 
bakımdan İHH olarak oldukça farklı 
bir yerde yer almaktayız. Sadece 
yardım götüren, zalimlerin yıktıkları 
yerleri tamir eden, zalimlerin ağ-
lattıkları insanların gözyaşını silen 
bir teşkilat olmak istemiyoruz. Biz 
ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını 
görmekle birlikte, zulmü sona er-
direcek adımlar atmak ve zalim-
leri, zulümlerini terk etmeleri için 
zorlamak durumundayız. Biz bunu 
da aynı zamanda yardımla birlikte 
kendimize görev edinmiş durum-
dayız. Zalime hayır diyecek tüm yol-
larla bu işlevimizi yerine getirmeye 
çalışıyoruz” diyerek sözlerine son 
verdi.

YARDIM İÇİN
İHH aracılığıyla briket evlere 

yerleştirilen ailelere destek olmak 
isteyen bağışçılar, SURIYE yazıp 
3072’ye SMS göndererek 5 TL yar-
dımda bulunabiliyor. Daha fazla ba-
ğış yapmak isteyenler ise İHH’nın 
internet sitesi ve banka hesapları 
yoluyla “Yaşam Evi Malzemeleri” 
koduyla bağışta bulunarak savaş 
mağduru ailelere destek verebili-
yor. n HABER MERKEZİ

İki yıl gibi kısa bir sürede 30’un üzerinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu yenilemeyi başaran 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımları incelemeye gelen bakanlık yetkililerinden tam not aldı

112 İstasyonlarına
Bakanlık’tan tam not

İki yıl gibi kısa bir sürede 30’un 
üzerinde 112 acil sağlık hizmetle-
ri istasyonunu yenilemeyi başaran 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık 
Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Uz. Dr. Semih Korkut 
ve Acil Sağlık Hizmetleri Lojistik Da-
ire Başkanı Erdal Çenesiz’den tam 
puan aldı. Devlet-Millet işbirliği ile 
yenilenen 112 istasyonlarını yerinde 
inceleyerek çalışanlarla sohbet eden 
Genel Müdür Korkut, “Konya’da 
yenilenen 112 istasyonları modern 
mimari projeleri, geniş iç mekânları 
ve kaliteli iç tefrişat malzemeleri ile 
ülkemize örnek olacak güzelliktedir” 
dedi.

Konya değerlendirmesine ‘112 
Acil Sağlık Hizmetleri’ sunumu-
nu alarak başlayan Genel Müdür 
Korkut, yapılan çalışmaların gurur 
verici nitelikte olduğunu belirterek 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç’a ve ekibine teşekkür etti. İl 
Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşti-
rilen toplantıların ardından şehrin 
farklı noktalarında hizmet sunan 
112 acil sağlık hizmetleri istasyon-
larını ziyaret eden Korkut, yenilenen 
istasyonların sağlık alanında kaliteyi 
yükselttiğine dikkati çekti. 112 is-
tasyonlarının Sağlık Bakanlığı, yerel 
yönetimler ve hayırseverlerin işbir-
liği ile yenilenmesinin Konya’daki 
birlik ve beraberliğin geldiği nokta-
yı gösterdiğine işaret eden Korkut, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı da makamında 
ziyaret ederek desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Hayırsever iş adamı Tevfik Baş-
man tarafından yaptırılan iki istas-
yonda da incelemelerde bulunan 
Korkut, verdiği destek nedeni ile 
Başman’a teşekkür plaketi takdim 
etti. Genel Müdürün ziyaretinden 
ve plaketten dolayı büyük onur duy-
duğunu belirten Başman’da, “Sağlık 
çalışanlarımızın yaptıklarının yanın-
da bizlerin yaptığının sözü bile edil-
memeli. Rabbim ömür verdiği müd-
detçe bu tür yardımlar yapmaya 
devam edeceğim” dedi. ‘Hayırsever 
vatandaşlarımız her zaman devleti-
mizle işbirliği yaparak yanımızda ol-
duklarını göstermişlerdir’ diyen Ge-
nel Müdür Korkut’da bu desteklerin 

artarak devam edeceğinden şüphe 
duymadıklarını belirtti. 112 acil sağ-
lık çalışanlarının herşeyin en iyisine 
layık olduğunu belirten Korkut, tüm 
dünyayı saran covid-19 salgınında 
da gece gündüz demeden çalışan 

meslektaşlarına bir kez daha teşek-
kür etti. 

112 acil sağlık hizmetleri istas-
yonlarının tamamını yerinde görüp 
sağlık çalışanları ile istişare ederek 
ihtiyaç ve eksiklikleri tespit ettikleri-

ni vurgulayan Prof. Dr. Koç’da yaptı-
ğı konuşmada “Fiziki şartları oldukça 
kötü durumda olan 32 istasyonu-
muzu iki yıl gibi kısa bir sürede ha-
yırseverlerimiz, belediyelerimiz ve 
Bakanlığımızın gönderdiği bütçeyle 
yenileyerek temel ihtiyaç malzeme-
lerinin tamamını modernize ettik. 
Yılsonuna kadar inşallah 8 istasyo-
numuzu daha yeni yerlerine taşı-
mayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 
Konya sağlığına verdiği katkılardan 
dolayı hayırseverlere de teşekkür 
eden Koç, “Konyalı hayırsever va-
tandaşlarımızdan Allah razı olsun, 
bu desteklerinin devam edeceğine 
inancımız sonsuz” dedi. Programda, 
Konya Acil sağlık hizmetleri başkanı 
Dr. Ahmet Ergin, Başkan Yardımcısı 
Dr.M.Alper Çelikdelen, İl Ambulans 
Servisi Başhekimi Dr. Erkan Aşık’da 
hazır bulundu. 
n HABER MERKEZİ

LGS’ye giren öğrencilere başarılar dilediler
Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
LGS’ye giren öğrenciler için bir 
mesaj yayımladı. İkilinin yaptığı 
mesajda, öğrencilere başarı dilek-
leri yer aldı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 
Haziran Cumartesi günü gerçek-
leştirilecek Liselere Geçiş Sınavı’na 
girecek tüm öğrencilere başarılar 
dileyerek; sınavın öğrenciler, ailele-
ri ve memleket için hayırlı olmasını 
diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise-
lere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek 
öğrencilere başarılar diledi. 20 Ha-
ziran Cumartesi günü gerçekleşti-
rilecek sınava katılacak öğrencile-
rin başarılı olacaklarına yürekten 
inandığını ifade eden Başkan Altay, 
“Geleceğimizin teminatı olan her 
bir evladımız bizim için çok değerli-
dir. Allah hepsine zihin açıklığı ver-
sin. Sınavlar öğrencilerin hayatında 

dönüm noktası olabilir ancak başa-
rının tek kriteri değildir. Sonuç ne 
olursa olsun çocuklarımız için yeni 
bir dönemin başlangıcı olacaktır. 
Ebeveynlere de ricam, durumu bu 
şekilde değerlendirmeleridir.” dedi. 
Koronavirüs salgınının devam et-
tiği bir ortamda gerçekleştirilecek 

sınav için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
tüm tedbirleri aldığına dikkat çeken 
Başkan Altay, tüm öğrencilerin el-
lerinden gelenin en iyisini yapaca-
ğını bildiğini söyledi.

 Başkan Altay, sınavın öğrenci-
ler, aileleri ve memleket için hayırlı 
olmasını diledi.

ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 

Büyük, LGS’ye giren öğrencilere 
başarılar diledi. “Eğitim öğretimin 
en önemli hedeflerinden biri de 
kendiyle barışık, yapmakta olduğu 
mesleği özümseyerek icra eden 
ve işini yapmaktan dolayı mutlu 

olan bireyler yetiştirmektir” diyen 
Büyük, öğrencilerin sınavlarda or-
taya koyacağı başarının gelecekte 
kendilerini bekleyen hayatın da ha-
bercisi olacağını söyledi. Dünyayı 
etkisi altına alan pandeminin sınav 
süreçlerini de etkilediğini hatırlatan 
Büyük, sözlerine şöyle devam etti, 

“Bütün dünya ile eş zamanlı olarak 
mücadele ettiğimiz koronavirüs 
salgını ve ardından yaşadığımız 
pandemi süreci, LGS (Liselere Ge-
çiş Sistemi) kapsamındaki merkezi 
sınavla ilgili de bazı farklı adımların 
atılmasına sebep olmuştur. Ancak 
Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülü-
ğünde gerçekleştirilen tüm değişik-
likler, öğrencilerimizin lehine olan; 
onların en ufak bir olumsuzluğu 
yaşamalarına imkân tanınmaması 
için atılmış adımlar olmuştur. Bu 
sebeple öğrencilerimizin ve veli-
lerimizin içlerinin rahat olmasını 
özellikle istirham ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler içeri-
sinde 20 Haziran 2020 tarihinde iki 
farklı oturumda gerçekleştirilecek 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kap-
samındaki merkezi sınava girecek 
Konya’daki öğrencilerimiz başta 
olmak üzere, tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyor, kendilerine hedef-
lerine ve ideallerine ulaşacakları bir 
eğitim hayatı diliyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay Seyit Ali Büyük 
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  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
   • Lise mezunu 
   • 40 yaşını aşmamış
   • Alüminyum üretim
     konusunda tecrübeli 
   • Askerlikle sorunu olmayan

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNE 
OPERATÖRLERİ 

EL HADDE OPERATÖRLERİ / 
OP. ADAYLARI ALINACAKTIR   

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

- DENEYİMLİ SATIŞ PAZARLAMA 
ELEMANI

- CNC OPERATÖRÜ
- KAYNAKÇI

- VASIFSIZ BAY ELEMANLAR
ELEMANI (22-35 YAŞ ARALIĞINDA) 

ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek ve 

kız öğrenci alınacaktır
Vakfımızda akşam yemeği ve 

kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMANLAR ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere:

 -  FORKLİFT OPERATÖRLERİ
 -  AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ

-ÇAY VE TEMİZLİK PERSONELİ
ALINACAKTIR

Ereğli Yolu Konimsan Sanayi Turanoğlu Sok. No : 5  Karatay –KONYA

355 0 555TEL:

*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
*AKTİF ARAÇ KULLANABİLEN
*STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI
*25-35 YAŞ ARASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR
GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu Vatan Sanayi 

Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51
Karatay Konya Tel: 0332 355 24 94

Görüşme Adresi / Depo Adresi : FEVZİ ÇAKMAK 
MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN

3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06 29

ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - KUM KÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER
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Hadim-Belören yolunda 
çalışmalar devam ediyor 

Kiraz alım merkezindeki 
dükkanların ihalesi tamam 

Hadim ilçesinde yol yapım çalış-
maları sürüyor. Hadim Belediye Baş-
kanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açık-
lamada, Hadim-Belören kara yolunun 
4. ve 6. kilometreleri arasında yol ya-
pım çalışmaları nedeniyle ulaşımın 
kontrollü sağlandığını aktardı. Kara-
yolları Genel Müdürlüğü tarafından 
yapımı devam eden kara yolunun, 
Konya ve Alanya açısından önemli ol-
duğunu belirten Hadimioğlu, şunları 
kaydetti: “Konya ile Antalya’yı birbi-
rine bağlayan alternatif güzergahlar 
arasında yer alan kara yolunda, bir 
süredir devam eden bölünmüş yol 
yapım çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Şu anda Hadim-Belören kara 
yolunun 4. ve 6. kilometreleri ara-
sında yol genişletme çalışmaları var. 
Ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tamam-
lanan bölümlerde ise asfaltlama ça-
lışmaları, menfez ve istinat duvarları 
yapılıyor. Çalışmaların tamamlanma-
sının ardından Konya-Antalya arası 
daha da kısalacak.” n İHA

Hadim ilçesinde belediyeye ait 
kiraz alım merkezindeki dükkanların 
ihalesi yapıldı.

Belediye toplantı salonunda ger-
çekleştirilen ihalede 20 dükkan ve 1 
büfe açık artırma usulü ile kiraya ve-
rildi. Hadim Belediye Başkanı ve Ko-
misyon Başkanı Ahmet Hadimioğlu, 
ihaleye Türkiye’nin en büyük meyve 
ve sebze ihracatçılarının katıldığı-
nı söyledi. İhaleye uluslararası fir-
maların da ilgi duyduğunu belirten 
Hadimioğlu, “İlçemizden 45 ülkeye 
yaklaşık 20 bin ton kiraz ihracatı ya-
pılmaktadır. 

Üreticilerimiz ve ihracat yapan 
firmaların daha uygun şartlarda 
alım-satım yapabilmesi için Çoba-
nağacık mevkisine belediyemizce 
kiraz alım merkezi yapıldı. Bugün 
içerisinde 20 dükkan ve büfenin 
yapıldığı dükkanların ihalesini ger-
çekleştirdik. İhaleyi alanlara ve üre-
ticilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. n İHA

Hüyük ilçesinde, yeni tip ko-
ronavirüse (Kovid-19) karşı alınan 
önlemler kapsamında geçici olarak 
kapatılan pazar yeri yeniden açıldı. 
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem, pandemi sürecinde yakla-
şık bir ay süreyle kapalı kalan pazar 

yerinde yaptıkları düzenlemey-
le tezgahlar arası en az iki metre 
olacak şekilde yeniden bir dizayn 
yaptıklarını belirterek, “Pazarımızın 
kapalı olduğu süreçte bazı esnafları-
mızdan serzeniş ve tepkiler alsak da 
halkımızın sağlığı için sıkı tedbirler 

almak ve uygulamak zorundaydık. 
Çok şükür önemli bir sorun oluşma-
dan süreci atlattık. Fakat rehavete 
kapılmamamız gerekiyor. Anado-
lu’da yaşanan vaka artışlarını biz de 
yakından takip ediyoruz ve sosyal 
mesafe kuralları, koruyucu mas-

ke kullanımı ve hijyen konusunda 
alınması gereken tüm tedbirlere 
titizlikle riayet edilmesi için gerekli 
her türlü çalışmayı yapıyoruz. Tek 
düşüncemiz halkımızın sağlığıdır.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere denetimlerini 
sürdürüyor. Bunun yanı sıra vatandaşların iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere de göz açtırmıyorlar 

Ereğli’de dilencilere 
göz açtırmıyorlar

Korona virüs (COVİD-19) salgını 
tedbirleri kapsamında uzmanlar tara-
fından belirlenen kurallara uyulması 
yönünde denetimlerine devam eden 
ekipler, özellikle maske kullanımı ve 
sosyal mesafe kurallarına uyulma-
sı noktasında uyarılarda bulunuyor. 
Buna rağmen kurallara uymayan 
işletmelere ceza-i müeyyideler uy-
gulanıyor. Ayrıca vatandaşların iyi ni-
yetini suistimal eden dilencilere göz 
açtırmayarak vatandaşları rahatsız 
etmelerine de izin vermiyorlar. Özel-
likle hemşerilerinin iyi niyetlerinin 
suistimal edilmesinde tavrı net olan 
ve denetimleri yakından takip eden 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Op-
rukçu, taviz verilmemesi noktasında 
talimatlarını veriyor.  

“HEMŞERİLERİMİZİN 
İYİ NİYETLERİNİN 

SUİSTİMAL EDİLMESİNE 
İZİN VERMEYİZ”

Vicdanlı olmak insana en çok 

yakışan davranış biçimidir diyen 
Oprukçu: “Biz vicdani ve ahlaki de-
ğerleri yüksek olan bir milletiz. 

Nerede bir aç, açık görsek tüm 
imkanlarımızı seferber ederiz. Biz 
‘komşusu aç iken tok yatan bizden 

değildir’ diyen bir peygamberin üm-
metiyiz. 

O yüzdendir ki açta açıkta kim-
seyi bırakmamaya gayret gösteririz. 
Ancak bu vicdani ve ahlaki değer-
lerimizi suistimal edenlere karşı da 

tahammülümüz yoktur. 
Hiçbir hemşehrimizin iyi ni-

yetlerinin suistimal edilmesine izin 
vermeyiz. Bu kapsamda Belediye-
mizin Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yürüttüğümüz çalışma-
larda böyle insanları tespit ediyor ve 
gereken yaptırımları uyguluyoruz. 
Bunun yanında salgın kapsamında 
belirlenen tedbir kurallarına işlet-
mecilerimizin uymasını rica ediyo-
ruz. 

Aksi takdirde ceza-i müeyyide-
leri uygulamak zorunda kalıyoruz, 
hemşerilerimizin sağlığını tehdit 
eden hususlarda müsamaha gös-
termeyiz. Lütfen kurallara uymaya 
özen gösterelim, işletmecilerimiz-
den ve hemşerilerimizden tek ri-
cam; maske kullanımı ve sosyal me-
safe kurallarına dikkat edelim. Birlik 
ve beraberlik içerisinde salgınla mü-
cadeleyi Allah’ın izniyle kazanaca-
ğız” dedi. n HABER MERKEZİ

Hüyük’te pazar yeri yeniden açıldı

Seydişehir kum ocağında 
3 çeşit malzeme üretiliyor 

Çiftçiler DİTAP’la ürün 
satmaktan memnun 

Seydişehir Belediyesi, Çavuş 
Mahallesi’nde bulunan kum oca-
ğında ürettiği kumu parke, park 
ve bahçe çalışmalarında kullanı-
yor. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, belediyeye ait kum ocak-
larında 3 çeşit malzeme üretimi 
yapıldığını belirterek, ihtiyaç-
ları olan kumu üreterek tasar-
ruf ettiklerini dile getirdi. Tutal, 
“Mülkiyeti belediyemize ait olan 
sahada Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğüne yaptığımız başvuru 
onaylandıktan sonra Konya Vali-
liğimizden kum ocağı ham mad-
de üretim izni aldık. Burada kum 
eleme, işlemleri yapıyoruz. Park 
ve bahçelerimizde, çim ekimin-
de, parke altı ve parke üstü ça-

lışmalarımızda dolgu malzemesi 
olarak ürettiğimiz malzemeleri 
kullanıyoruz. Ayrıca üst yüzey-
den aldığımız toprağımızı da yine 
park ve bahçelerimizde değerlen-
diriyoruz.” dedi. Kum ocağından 
elde edilen malzemelerinin bele-
diye çalışmalarında kullanıldığını 
aktaran Tutal, “Kum ocağımızda 
blokaj, temel malzeme, ince kum 
olmak üzere 3 çeşit malzeme 
üretimi yapıyoruz. Belediyemizin 
yaptığı yol çalışmalarında bura-
dan çıkan malzemeyi guruplara 
ayırarak kullanıyoruz. Bu anlam-
da kum ocağımız önemli bir ka-
zanım bizim için. Mali kaynakla-
rımızı dikkatli kullanarak tasarruf 
sağlıyoruz.” diye konuştu.n AA

Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sis-
temiyle ürünlerini daha yüksek 
fiyata satabilmenin mutluluğu içe-
risinde olduklarını belirtti.  DİTAP 
hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Mevlüt Semerci, 
proje sayesinde üreticilerin ürün-
lerini Türkiye’ye ulaştırabileceğini 
dile getirerek, “Ürünlerin daha 
fazla değerinde pazarlamaları ve 
üreticilerimizin pazarlamada sı-
kıntı yasmamaları için bu projeye 
katılmaya davet ediyorum. Bakan-
lığımızın projeyi açıklaması ile ilçe-
mizde projeye katılan çiftçilerimiz 

var.” dedi. 
Sera mantarcılığı yapan Mel-

tem Cengiz, yılda ürettiği 10 ton 
mantarı daha yüksek fiyata sata-
bilmek, Türkiye çapında müşte-
ri bulabilmek için DİTAP’a üye 
olduğunun ifade ederek, “KOP 
kapsamında sahip olduğum man-
tar tesisinde üretmiş olduğum 
mantarlarımın değerinde satışını 
sağlayabilmek amacı ile DİTAP 
sisteminin başarılı olacağını düşü-
nüyorum. Bu sayede ulaşamadı-
ğım pazarlara ulaşmak ürünümü 
daha fazla değerinde pazarlamayı 
hedefliyorum.” diye konuştu.
n AA
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Konya’da Zengibar Kalesi olarak bilinen Roma döneminin en büyük eyaletinden İsaura Antik Kenti, çoğunluğu toprak altındaki tarihi varlıklarıyla “Kon-
ya’nın Efes’i” olarak nitelendiriliyor. Antik kentte yapılacak temizlik çalışması ve kurtarma kazısıyla çok sayıda değerin gün yüzüne çıkarılabileceği belirtiliyor

Zengibar, Konya’nın ‘Efes’i!
Konya’da Zengibar Kalesi olarak 

adlandırılan ve tarihte Roma’nın en 
büyük eyaletlerinden İsaura Antik 
Kenti, surları, büyük bölümü ayak-
ta kalan burçları, tiyatrosu, zafer 
takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla 
ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bozkır ilçesinin Hacılar ve Ulu-
pınar mahalleleri arasında, Toros-
lar’ın uzantısı dağda 1850 metre 
yükseklikte kurulan ve tarihte Hi-
titler, Persler ve Romalılarca kul-
lanılan Zengibar Kalesi, hala gün 
yüzüne çıkarılmamış yapılarına 
rağmen ziyaretçileri etkiliyor. Roma 
döneminde en büyük ve önemli 
eyaletlerden İsaura Antik Kenti’ni 
çevreleyen kalenin, sur ve burçla-
rının bir bölümü ayakta duruyor. 
Konya-Bozkır yolu üzerinden Ha-
cılar Mahallesi’ndeki yönlendirme 
levhalarıyla stabilize yolun uzandığı 
antik kente araçla çıkılabiliyor. 

İsaura Antik Kenti’ne kalenin 
güneyinde 4 metre yükseklikte, 
beşgen ve altıgen mimaride yapılan 
ve biri tamamen yıkılmış iki kule 
arasındaki üstü kemerle tamamla-
nan kapıdan giriliyor. Roma dönemi 
taş işçiliğinin en önemli örneklerin-
den Zengibar Kalesi’nde tiyatro, za-
fer takı, kilise, su kemerleri ve ben-
zeri mimari yapılar dikkati çekiyor. 
Güneydeki kapıdan girilen yerde 
ana caddeyi takip eden ziyaretçiler, 
zafer takı ile sonradan kilise olarak 

kullanılan kentin en büyük binası 
bazilikaya ulaşıyor. Kentteki bazı 
taşlarda çelenk, miğfer, dizlik, kılıç, 
kalkan ve ok gibi yüksek kabartmalı 
çok sayıda işleme bulunuyor. 

ZİRVEDEKİ MADENDEN KESİLEN 
BÜYÜK TAŞLAR GİZEMİNİ KORUYOR

Kalenin 3,5 metre kalınlığın-
daki surlarının inşasında kullanılan 
taşlar ise zirvedeki taş ocağından 
getirilmiş. 

Büyük dikdörtgen taşların mi-
limetrik düzgünlükteki kesilme 
işleminin ise binlerce yıl önce na-

sıl yapıldığı gizemini hala koruyor.  
Çevresine hakim konumu gereği 
stratejik noktada bulunan kalenin, 
Romalılar öncesinde Hititler ve 
Persler tarafından da kullanıldığı 
biliniyor. Roma döneminde 10 bin 
kişinin yaşadığı İsaura Antik Kenti, 
çoğunluğu toprak altındaki tarihi 
varlıklarıyla “Konya’nın Efes’i” ola-
rak nitelendiriliyor. Antik kentte 
yapılacak temizlik çalışması ve kur-
tarma kazısıyla çok sayıda değerin 
gün yüzüne çıkarılabileceği belirtili-
yor. Hacılar Mahallesi Muhtarı Hü-

seyin Bardakçı, yaptığı açıklamada, 
antik kentin tarih boyunca yaşadığı 
tahribata karşın yakın tarihe ka-
dar kale duvarlarının ve kiliselerin 
büyük bölümünün ayakta olduğu-
nu söyledi. Antik kente turistlerin 
geldiğini, İsaura’nın tamamen gün 
yüzüne çıkarılmasını istedikleri-
ni ifade eden Bardakçı, “Öncelikle 
burada arkeolojik kazının yapılması 
gerekiyor. Muhteşem yapıların gün 
yüzüne çıkarılmasıyla bölge önemli 
bir destinasyon olabilir. Antik kent, 
ziyaretçisini çekebilir.” dedi. n AA

Sahabe, sözlük anlamında Pey-
gamber Efendimizi (s.a.v) görmüş ve 
onun sohbetinde bulunmuş Müslü-
manlar, ashap anlamına gelmektedir. 
Arapça lügatte dost, arkadaş anlam-
larında kullanılan sahib kelimesinin 
çoğulu ashab tır. Ashabı Kiram, Pey-
gamber Efendimize iman etmiş, onun 
yolunda hizmet ve mücadele eden, İs-
lam ümmeti içinde birer ilham kaynağı 
ve örneklik olan, Efendimizin (s.a.v) 
dostları, arkadaşları demektir. Sahabe 
ile birlikte ashab da sıkça kullanılmak-
tadır. Bunun tekili sahabidir. Sahip 
ve ashap kelimeleri Kuranı Kerim’de 
birçok ayette geçmekte, Hz. Peygam-
ber’in hicretinden söz edilirken onun 
yol ve can arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e 
(r.a) (li sahibihi), Üzülme, Allah bizim-
le beraberdir dediği belirtilmektedir. 
(et-Tevbe 9/40) İlla tensuruhu fekad 
nasarahullahu iz ahracehu llezine kefe-
ru saniye sneyni iz huma fi lgai iz yeku-
lu lisahibihi la tahzen innallahe me’ana 
(et-Tevbe 9/40). Eğer o Peygamber’e 
yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah 
ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine 
edecektir: Hani kafirler onu Mekke’den 
çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak 
mağarada iken arkadaşına: Üzülme, 
Allah bizimle beraberdir diyordu.

Hadis alimlerinin sahabe tarifi daha 
kapsamlıdır. İbn Hacer el Askalani sa-

habiyi Hz. Peygamber’e mümin olarak 
erişen ve müslüman olarak ölen kim-
se şeklinde tarif etmiştir. Daha sonra 
cumhurun görüşü olarak benimsenen 
bu tarif ışığında muhaddislerin sahabe 
anlayışı şöylece özetlenebilir: 1- Sahabi 
olmak için Resulü Ekrem’i uyanık iken 
bir an bile görmek yeterlidir. Kendisiyle 
uzun zaman beraber olmak, yolculuk 
etmek veya gazaya gitmek ya da ken-
disinden hadis rivayet etmek şart de-
ğildir. 2- Abdullah b. Ümmü Mektum 
gibi ama olduğu için Hz. Peygamber’i 
göremeyen, ancak ona mülaki olup 
sohbet edenlerle Mekke’nin fethi ve 
Veda haccında olduğu gibi kendisiyle 
doğrudan ilişki kurarak sohbet etme 
imkânı bulamayan, fakat Resulullahın 
kendilerini gördüğü kimseler de saha-
bidir. Resulullah ile görüşüp sohbet 
eden bir sahabinin müslüman olarak 
ölmesi de şarttır. 3- Müslüman olma-
dan önce Hz. Peygamber’i görmekle 
beraber onun vefatından sonra İsla-
miyet’i kabul eden kimselerle Resulul-
lah’ın huzurunda müslüman olduktan 
sonra irtidad eden ve bu hal üzere ölen 
kimseler sahabi kabul edilmez. 4- Ha-
nif dinine mensup olup Resulü Ekrem’i 
peygamberliğinden önce gören ve o 
dönemde vefat eden Zeyd b. Amr b. 
Nüfeyl gibi Cahiliye devri muvahhidleri 
farklı görüşler bulunmakla birlikte sa-

habi sayılmaz. 5- Cahiliye 
ve İslam dönemini yaşa-
yıp Hz. Peygamber hayat-
ta iken müslüman olan, 
ancak onu görmeyen 
Selman b. Rebia el Bahi-
li, Ebu Osman en Nehdi 
ve Ebu Reca el Utaridi 
gibi muhadramlar sahabi 
değil tabiidir. 6- Sahabi 
sayılmak için buluğ çağı-
na erişmek şart olmayıp 
temyiz kudretine sahip olmak yeterli-
dir. Kendilerini Resulullah’ın gördüğü, 
yüzlerini okşadığı, ağızlarına bir şey 
verip yedirdiği ve kendilerine hayır dua 
ettiği küçük çocuklar temyiz çağına er-
dikten sonra onu yeniden görmemiş-
lerse Yahya b. Main, Ebu Züra er Razi, 
Ebu Hatim er Razi ve Ebu Davud gibi 
muhaddislere göre sahabi sayılmazlar. 
Hz. Peygamber’i rüyada görmekle de 
sahabi olunmaz.  Fezailüs Sahabe, 
hadis ilimlerinden marifetüs saha-
benin bir dalı olup genellikle ashap 
aleyhtarlarına karşı onların üstünlük-
lerini ortaya koyarak faziletlerini savu-
nan ilmi ve bu alanda yazılan eserleri 
ifade etmektedir. Kaynaklarda yaygın 
olarak fezailüs sahabe şeklinde geçen 

bu tamlamanın fezailül 
ashab, menakıbüs sa-
habe, fezailü ashabin 
nebi, marifetüs sahabe 
tarzında kullanıldığı da 
görülmektedir. Mari-
fetüs Sahabe, sözlükte 
bilgi anlamındaki marife 
ile sahabe kelimesinden 
meydana gelen terkip 
sahabilerin hayatına dair 
nakledilen rivayetler, bil-

giler ve sözler manasına gelmektedir. 
Marife kelimesi ilk dönemlerden itiba-
ren hakkında bilgi edinilmek istenen 
kişi, yer ve konularla birlikte marifetül 
büldan, marifetül kurra, marifetür rical, 
marifetü ulumil hadis şeklinde kulla-
nılmış, marifetüs sahabe tabiriyle de 
ashaba dair bilgiler kastedilmiştir. Aşe-
reyi Mübeşşere, Peygamber Efendimiz 
sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 
cennete girecekleri daha hayatta iken 
kendilerine müjdelenen on sahabiden 
ibarettir. Kuraanı Kerim’in insanlık için 
ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet diye 
tanıttığı sahabiler (Ali İmran, 3/110) 
ümmet içinde en değerli ve faziletli 
nesil kabul edilmektedir. Cenabı Hak 
ashabı Kuran’da; Övmüş ve mutedil bir 

ümmet olduklarını (Bakara, 2/143) 
Allah ve resulüne iman edip tam tes-
limiyet gösterdiklerini ve büyük ecir 
kazandıklarını (Ali İmran, 3/172, 173) 

Allah’ın kendilerinden, kendilerinin de 
Allah’tan razı olduğunu ve ebedi kala-
cakları cennetin onlar için hazırlandığı-
nı (Tevbe, 9/100) bildirmiş; Allah’a ve 
Resulüne yardım eden sadık müminler 
olduklarını (Haşr, 59/8) İhtiyaç içinde 
bulunmalarına rağmen başkalarını 
kendilerine tercih ettiklerini ve kurtu-
luşu hak ettiklerini (Haşr, 59/9) Gerçek 
müminler olarak bağışlanacaklarını ve 
ahirette cömertçe rızıklandırılacaklarını 
(Enfal, 8/74) haber vermiştir. Hz. Pey-
gamber Efendimiz (asm) de fedakâr-
lıklarını birlikte yaşayarak gördüğü 
ashaptan bahsederken onları; İnsanlık 
tarihinin en hayırlı nesli, (Buhari, Feza-
ilü ashabin nebi, 1), Ümmetin en ha-
yırlıları, (Müsned, V, 350), Cehennem 
ateşinin yakmayacağı kimseler, (Tirmi-
zi, Menaķıb, 57), Cennetlikler, (Müttakī 
el-Hindî, XI, 539) diye tanıtmış, ayrıca; 
Ümmetin onlara ikramda bulunmasını, 
(Tayalisi, s. 7) İyilik etmesini (Müsned, 
I, 26) Ve kendilerini çekiştirmemesi-
ni (Buhari, Fezailü ashabin nebi, 4) 
istemiştir. Sahabilerin toplam sayısı 
tam olarak bilinemese de, Efendimiz 
aleyhisselamın veda haccında 114 bin 
civarında Müslümanın bulunduğunu 

bildiren rivayetler vardır.
Enes radıyallahu anh şöyle der: 

Ashabı kiram için, Resulullah sallal-
lahu aleyhi ve sellem Efendimiz’den 
daha sevimli başka bir kimse yoktu. 
(Ahmed, III, 132, 250-251) Cabir ra-
dıyallahu anh da ashabın Peygamber 
Efendimize olan muhabbet ve hürme-
tinin seviyesini şöyle ifade eder: Resu-
lullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara 
gözlerinden daha kıymetli ve sevimli 
idi. Efendimiz’e rahatsızlık veririz kor-
kusuyla yanına iyice yaklaşamazlardı. 
(Darimi, I, 28-29; Ahmed, III, 397-398) 
Bir seferden döndüklerinde önce Efen-
dimizin yanına uğrar, Onun mübarek 
yüzüne doya doya bakar, kendisine 
selam ve hürmetlerini arz eder, daha 
sonra evlerine giderlerdi. (Tirmizi, Me-
nakıb, 19/3712; Ahmed, IV, 437-438) 
Ashabı kiram, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimiz’den uzak 
kalmaya hiç dayanamazlardı. Birisi 
Efendimizi bir gün göremediğinde, dı-
şarı çıkıp Onu görünceye kadar arardı. 
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
onlara herhangi bir istekleri olup ol-
madığını sorduğunda; onlar, kıyamet 
günü Efendimiz’in yakınında olmaktan 
başka bir şey talep etmezlerdi. Rasulul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem Efendi-
mizin yaşadığı evden daha yüksek bir 
yere çıkmak istemezlerdi.

ASHABI KİRAM 

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Seydişehir Belediyesi sokak 
hayvanlarını unutmuyor

Seydişehir Belediyesine bağlı 
ekipler, çöp toplama alanında bu-
lunan sokak hayvanlarına mama 
kapları ve yiyecek bıraktı. Seydi-
şehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, imkanlar dahilinde sokak 
hayvanlarına sahip çıktıklarını ve 
daha iyi yaşam koşulları sağla-
maya çalıştıklarını aktardı. Tutal, 
“Belediyemiz bu kapsamda bir-
çok yerde sokak hayvanları için 
yaptığı bazı uygulamalarına ye-
nilerini ekleyerek devam ediyor. 
Ekiplerimizle birlikte çöp toplama 
alanında bulunan sokak hayvan-

larımız için yeni mama kapları ve 
su kapları bıraktık.” ifadesini kul-
landı. İmkanlar ölçüsünde sokak 
hayvanlarına sahip çıkmaya özen 
gösterdiklerini belirten Tutal, 
şunları kaydetti: “Koronavirüs sal-
gını nedeniyle yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanlarımız için 
harekete geçerek, ilçe genelinde 
belirlenen noktalara düzenli ola-
rak mama ve su desteği sağladık. 
Çöp toplama alanımızda bulunan 
mama kaplarına her geçen gün 
yenilerini eklemeye devam ediyo-
ruz.” n HABER MERKEZİ

‘Ahlâksızlık Yunan Tanrısı Zeus’la zirve yaptı’
İnsanlık Tarihi Boyunca Hak-

Bâtıl Mücadelesi’ni anlatan Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, “Zeus’un ilk hanımı 
Hera aslında kız kardeşidir. Zampa-
ra bir kral olan Tanrı Zeus’un pek 
çok metresi de var. Aslında Sevgili-
ler Günü dediğimiz 14 Şubat “Zeus 
Günü” olması lâzım. Aklâksızlığın 
zirvesini o yapıyor çünkü.” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı 
Sohbetleri’nde, İnsanlık Tarihi Bo-
yunca Hak-Bâtıl Mücadelesi’nin 
altıncı bölümünde Dr. Mustafa 
Güçlü, putperestliğin İsrailoğulla-
rı’ndan Yunanlılara nasıl geçtiğini 
anlattı.

Girit (Minos) Medeniyeti’nde 
de şirkin arttığını, putperestlik ile 
çıplaklık kültürünün yaygın oldu-
ğunu söyleyen Dr. Mustafa Güç-
lü, “Minos Krallığında paganizm 
başladığında Giritliler, kadınlara 
değer verdiklerinden dolayı ana 
tanrıçaları da kadındı. Adına da 
Rhea deniliyordu ve genelde oğ-
luyla resmediliyordu. Başkentleri 
Knossos olan Minos uygarlığına 
yazı M.Ö.1600’lerde geliyor.” dedi 
Dr. Güçlü, “Birinci Minos dönemi 
M.Ö.2100’lere kadar devam etti. 
Bu arada Akalar Moro adası taraf-
larına gelerek yerleşip Giritlilerin 
hâkimiyeti altına girerken İyonlar 
(Yunanlılar) da Anadolu’da İzmir ve 
Muğla bölgelerine gelip yerleşiyor-

lar. Minos uygarlığında başlayan 
tanrıça-oğul ilişkisi çift taraflı bal-
tayla remzedildi. Batı kültüründe 
çift taraflı balta ana tanrıça ile oğ-
lunun sembolüdür.” diye konuştu.

Denizci bir millet olan, balık-
çılık ile deniz nakliyatı yapan ve 
İspanya’ya kadar ticaret ağları ile 
güçlü gemi filoları bulunan Girit 
medeniyetinde yaşayan savaşçı 
bu toplumun en büyük zevklerinin 
arenada boğa güreşleri -boğalarla 
köleleri çarpıştırma- olduğunu ifa-
de eden Dr. Güçlü, şu bilgilere yer 
verdi: “Minos, Girit adasının altına 
dönemin en iyi mimarlarından biri 
olan Daidalos’u görevlendirerek 
dünyada ilk defa büyük bir labi-
rent inşa ettiriyor. Minos uygarlığı, 
M.Ö.1600’lerde bir bayram şenli-

ğinde meydana gelen deprem, ya-
nardağ felaketi neticesinde bunu 
fırsat bilerek harekete geçen Yunan 
ordusuna yenilmesiyle tarihe karı-
şıyor. Minos krallığının yıkılmasıyla 
Yunan krallığı ve medeniyeti başlı-
yor.

AHLÂKSIZLIK ZEUS’LA 
ZİRVE YAPIYOR

Kral Kronos (Tanrı)ve karısı 
Rhea (Reiya) (Tanrıça) kimliğe dö-
nüştürülerek bunların oğlu olan 
Zeus da “Tanrı” olarak doğup günü 
gelip tahta oturunca, Olimpus da-
ğında tanrılar tanrısı olarak kaldı. 
Yâni Yunan kültürü, pagan kültür-
lerine kral ve krş tanrısı, Eros aşk 
tanrıçası aliçelerini tanrısal bir kim-
lik kazandırarak bunları Olimpus 
dağına yerleştirdiler. 

Yönetim merkezi de orada ol-
duğundan Zeus da kendisini büyük 
tanrı olarak ilan ediyor. Çocuklarını 
(Apollon, Artemis, Herkül, Helen, 
Athena, Ares, Hermes gibi…)da 
görevli tanrılar olarak atıyor.

 Apollon savaş tanrısı, Eros 
aşk tanrısı, Hijyen temizlik tanrısı 
oluyor. Hanedanlıklarını sürdüre-
bilmek için zamanla aile içerisinde 
enses ilişkiler normal görülmeye 
başlanıyor. Meselâ Zeus’un ilk ha-
nımı, gözde karısı Hera aslında kız 
kardeşidir. Zeus’un pek çok metresi 
de var. Zampara bir kral. Aslında 
Sevgililer Günü dediğimiz 14 Şubat 

“Zeus Günü” olması lâzım. Zeus’a 
yakışır! Aklâksızlığın zirvesini o ya-
pıyor çünkü. Ama Aziz Valantin’e 
mal edilmiş. Aziz Valantin, Zeus’la 
kıyaslandığı zaman bin kere ma-
sum bir insan. Yaptığı şey ise im-
paratorun evlenmelerine yasak 
koyduğu askerlere nikâh kıyması. 
Bu adamı sevgililer gününün pirî 
yaptılar.”

ANTİK YUNAN’DAN PAGAN 
KÜLTÜRÜ ROMA’YA GEÇTİ

Yunan mitolojilerinden de anla-
tımlarda bulunan Güçlü, bunu “Yu-
nan pagan kültüründe yer edinen 
mit veya mitolojiler dini ve kutsal 
kavramların kullanılarak toplumu 
rahat yönetebilmek için çıkartılmış 
taktikler” olarak nitelendirdi. Er 
Medya tarafından dijital ortamda 
canlı yayınlanan sohbette Antik Yu-
nan’daki bu pagan kültürün yavaş 
yavaş Roma’ya geçtiğini belirten 
Güçlü, “Zeus orada Jüpiter oldu. 
Afrodit Venüs oldu. Diğerleri de 
Roma’ya dönüştü ve Roma olarak 
devam etti. Ne zamana kadar? Fa-
tih Sultan Mehmet Han İstanbul’u 
fethedene kadar” dedi. Güçlü, söz-
lerine şöyle son verdi: “Yunanlılar 
paganizmin iyice cıfıtını çıkarmış-
lar. Bu kadar rezil bir din bir tanrı 
kavramı olamaz! Paganizmin bu 
kadar rezil olduğu, dibe vurduğu 
görülmemişti.”
n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü 
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1 milyar 469 milyon liralık 
destekleme ödemesi dün başladı

Akar ve TSK’nın komuta kademesi 
sınır bölgesinde inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler des-
teği ve tarımsal sulama elektrik des-
teği kapsamında üreticilere dün saat 
18.00’den sonra 1 milyar 469 milyon 
303 bin lira ödeme yapılmaya başlan-
dığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, bazı tarımsal 
destekleme ödemelerinin hesaplara 
yatırılmasına ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. Yağlı tohumlu bitkiler deste-
ği kapsamında 50 bin 629 üreticiye 
1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini 
aktaran Pakdemirli, tarımsal sula-
ma elektrik desteği kapsamında ise 
35 milyon 303 bin lirayı üreticilerin 
hesaplarına yatıracaklarını kaydetti. 
Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 mil-
yar 469 milyon 303 bin liranın, T.C. 
kimlik numarasının son hanesine göre 
üreticilerin hesabına aktarılacağını 
belirterek, “Böylece 1 Ocak’tan itiba-
ren ödenen toplam destekleme tutarı 
15,2 milyar liraya ulaşarak, 22 milyar 
liralık tarımsal destekleme bütçesinin 
yüzde 69,5’lik kısmı ödenmiş olacak.” 
ifadesini kullandı. Açıklamada yer alan 
takvime göre, T.C. kimlik numarasının 
son hanesi 0-2 olanlara 19 Haziran’da, 
4-6 olanlara 26 Haziran’da, 8 olanlara 
ise 3 Temmuz’da saat 18.00’den son-
ra ödemeleri yapılacak. n AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komu-
ta kademesi, Pençe-Kaplan Operas-
yonu’nun sevk ve idare edildiği sınır 
hattındaki harekat merkezinde başa-
rıyla süren harekatı takip ediyor. Akar, 
beraberinde Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Adnan Özbal 
ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na 
gitti. Buradan askeri helikopterlerle 23. 
Piyade Tümen Komutanlığına geçen 
Akar ve komutanlar, sınır hattında-
ki birliklerin komutanları ile toplantı 
yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha 
sonra Pençe-Kaplan Harekatı’nın sevk 
ve idare edildiği harekat merkezine 
geçti. Son dönemde Irak’ın kuzeyin-
den karakol ve üs bölgelerine taciz ve 
saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar 
ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK 
terör örgütüne yönelik Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından başlatılan Pen-
çe-Kaplan Operasyonu, planlandığı 
şekilde başarıyla sürüyor. Pençe-Kartal 
Operasyonu’nun hemen ardından dü-
zenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile 
komando birlikleri, Haftanin’de terö-
ristlere ait hedefleri imha ediyor. n İHA

Konya’da uzun yıllar gazetecilik yapan Yazar Çetin Oranlı’nın ‘Ruha Dokunan İnsan Öyküleri’ adındaki 
kitabı okuyucusuyla buluştu. Kitap, yer yer nesir ve nazımı birleştiren tarzıyla dikkat çekiyor

Ruha dokunan insan
öykülerini kaleme aldı

‘Ruha Dokunan Patiler’le dikkat 
çeken Çetin Oranlı’nın beşinci kita-
bı ‘Ruha Dokunan İnsan Öyküleri’ 
yayımlanarak, kitapçılarda ve ki-
tap sitelerinde satışa çıktı. Hayyki-
tap Yayınları’dan çıkan kitapta, 12 
öykü yer alıyor.

“Tek bir akide şekeri bile çocuk-
ları gülümsetiyorsa, dünyada iyilik 
ve mutluluk inşa etmek aslında 
ne kadar kolay” mesajıyla okurlara 
ulaşan kitap, yer yer nesir ve nazımı 
birleştiren tarzıyla dikkat çekiyor. 

‘ANADOLU İNSANININ 
KALBİ İYİLİK DOLU’

Gerçeğe dayanan öykülerden 
oluşan beşinci kitabıyla insanla-
rın kalplerinde iyilik uyandırmayı 
amaçladığını belirten Yazar Çetin 
Oranlı, “Hayatı mücadelelerle ge-
çen Anadolu insanının kalbi iyilik 
dolu. İnsanlarımızın ayakta kalma 
çabalarını, yaşadığı dramları, hü-
zünleri, mutlulukları kitaplarıma 
yansıtmaya çalışıyorum. Ve en 
önemlisi de kalplerindeki iyiliği. 
Elinde bir parça ekmek olsa bile 
bunu paylaşmaktan kaçınmadığına 
dair güzel örnekleri… Yazdıkları-
mızla okurun kalbinde merhamet 
hissi başta olmak üzere iyilik ve gü-
zellikler uyandırabilirsek ne mutlu” 
dedi. Oranlı, okurların kitaba bütün 
kitap siteleri ve kitapevleri üzerin-
den ulaşabileceğini vurguladı. 

Kitabın tanıtımına ilişkin arka 
kapak yazısında da şu ifadelere yer 
veriliyor: “Bir çocuk, babasının geç-
mişini dinlerken güneş usul usul 
dağların arkasına yaslanır, göçmen 
kuşlar gölün kıyısında mola verir ve 
sonra uzaklara göçer. 

Bir adam ısrarla hakkını arar-
ken bir nehir yatağının kıyısında 
değirmen taşı yosun tutar.  Geç-
mişin odaları, avlusundaki meyve 
ağaçları çağırır genç kadını.  Garip, 
çöpten topladığı küflü ekmeği kö-
peğiyle paylaşır.  Kalpten gazi olan-
lar bir türlü yerleşemez bir yere.  
Ve zaman, kuşların konduğu çınar 

ağaçlarını, taş duvarları alıp götür-
se de, geriye bir kulübede, küçük 
tüpte pişen sıcak çay eşliğinde ya-
pılan sevmeye, hayata tutunmaya 
dair narin sohbetlerin ruhun çeper-
lerinde bıraktığı buğu kalır.  Kendi 

başına gelmeyen şey, uzak gibi gö-
rünür insana.  O yüzden… 

Kötülüğün bunca hüküm sür-
düğü dünyada iyiler olanca gücüy-
le mücadele etmeli.  Kalplerinde 
sevgi, merhamet, sevda ve ayrılık 
olanların hikâyeleri…” 

ÇETİN ORANLI KİMDİR?
1974 yılında Ordu’nun Kum-

ru ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise 
tahsilini Kumru’da tamamladıktan 
sonra Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 
mezun oldu. Daha sonra aynı üni-
versitenin Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisansını yaptı.  Üniversite 
öğrencisi iken Konya basınında 
çalışmaya başladı. Toplam on altı 

yıl görev yaptığı Merhaba Gazete-
si’nde on yıl boyunca sorumlu yazı 
İşleri müdürlüğü görevini üstlendi. 
Çetin Oranlı siyaset, kültür baş-
ta olmak üzere gazetecilik yaptığı 
dönemde yüzlerce röportaj ger-
çekleştirdi. Konya televizyonunda 
programlar yaptı. Yazı dizileri, köşe 
yazıları ve söyleşiler başta olmak 
üzere gazetecilik çalışmalarından 
ötürü çok sayıda ödül aldı. Çeşitli 
panel ve toplantılarda gazetecilik, 
yerel basın ve sorunları üzerine 
sunumlar yaptı. Konya sanayisinin 
gelişim ivmesini altmış bölümden 
oluşan ‘Başarı Öyküleri’ isimli yazı 
dizisi ile gündeme taşıdı. ‘Başarı 
Öyküleri’, ASKON Genel Merkezi 
tarafından Türkiye genelinde ‘en iyi 
yazı dizisi’ (2005 yılı) seçildi. Anka-
ra Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi olan Oranlı, iki 
dönem Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Genel Sekreterliği görevini yaptı. 
2012 yılından bu yana Basın İlan 
Kurumu’nda çalışıyor. Ordu’da dört 
buçuk yıl, Tokat’ta ise iki buçuk yıl 
Basın İlan Kurumu İl Müdürü ola-
rak görev yapan Oranlı, halen aynı 
kurumda Mersin İl Müdürlüğü gö-
revini ifa ediyor. 

İngilizce bilen Oranlı, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda 
doktora yapıyor. Sürekli Basın Kartı 
sahibi olan Oranlı, evli ve 3 çocuk 
babası. 

YAYIMLANAN KİTAPLARI 
Ruha Dokunan İnsan Öyküleri, 

Mayıs 2020-Hayykitap 
Ruha Dokunan Patiler, Nisan 

2019-Hayykitap 
Demir Kepenkli Ev-Mart 

2018-Çimke 
Sözün Ardı-İz Bırakan Söyleşi-

ler, Mart 2017-Çimke 
Olaylar ve Kişisel Tecrübe Işı-

ğında Gazetecilik-Mart 2016-Kar-
delen 

‘Ruha Dokunan İnsan Öyküleri’
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Polis maske denetimi yaptı, 
uymayanlara ceza kesildi

Beyşehir ilçesinde, maske 
takmadığı için polis tarafından 
durdurularak ceza yazılan mo-
tosikletli genç, “Çok bilinçsiz bir 
hareket benim yaptığım” diye 
konuşurken, maske takmayanla-
ra idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, evden dışarıya 
çıkarken maske takımının zorun-
lu hale geldiği ilçede yükseliş eği-
limine giren korona virüs vakala-
rı nedeniyle denetimlerini artırdı. 
PTT ve Hal kavşağında uygula-
ma yapan polis ekipleri, yayala-
rın yanı sıra durdukları otomo-
bil ve motorlu araçların maske 
takmayan sürücülerine maske 
takılmasının zorunlu olduğu ha-
tırlatmasını yaparak idari para 
cezası uyguladı. Denetimlerde 
maske takma kuralına uymadığı 
belirlenen 11 kişiye kişi başı 800 
lira olmak üzere toplamda 8 bin 
800 liralık idari para cezası ke-
sildi. Maskelerini düzgün takma-
yan vatandaşları da burunlarını 
da kapatması yönünde uyaran 
ekipler, denetimlerde maskesi 
olmadığını belirten sürücülere de 
maske vererek yolculuğuna izin 
verdi. Ekiplerin uygulama yaptı-
ğını görünce ceza yememek için 
maske takmaya çalışan sürücü-
lere ise polis ekipleri araçlarını 
durdurarak işlem yaptı. Denetim 

esnasında PTT kavşağına gelen 
ve yüzünde maske olmayan bir 
motosikletli genci durduran po-
lis ekipleri, gence, “Az önce de 
seni geçerken maske konusunda 
uyarmadık mı?” sözlerinin ardın-
dan yine maskesi olmadığı için 
cezai işlem uyguladı.

Motosikletli genç, muhabirin, 
“Neden maske takmıyorsunuz?” 
sorusunu uzun bir müddet ce-
vapsız bıraktıktan sonra, çektiği 
görüntüleri youtube kanalı ol-
duğunu belirterek yayınlamak 
üzere kendisine de gönderme-
sini istedi. Muhabirin sorularına 
kamerasını kapatması halinde 
cevap vereceğini söyleyen mo-
tosikletli genç, daha sonra yaptı-
ğının doğru olmadığını dile geti-
rerek, “Çok bilinçsiz bir hareket 
benim yaptığım. Hatamı kabul 
ediyorum. Günlük hayatta tabii 
ki takıyorum, motosiklet üze-
rinde de her zaman Şu an yok 
çünkü firmaya bir şey götürmek 
zorundayım” derken, yediği ceza 
konusunda ise, “Hayırlısı olsun” 
diye konuştu.

Motosikletli genç, polise 
hakkında ceza uygulanıp uygu-
lanmadığını öğrenmek istediği 
esnada çekimlerini sürdüren mu-
habire tepki gösterdikten sonra 
polisin verdiği maskeyi takarak 
kontrol noktasından ayrıldı.n AA
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Sadi Şirazi İslam âlimlerinden ve 
büyük velilerdendir. Asıl adı Ebû Mu-
hammed Sa‘dî Müşerrifüddîn (Şere-
füddîn) Muslih b. Abdillâh b. Müşerrif 
Şîrâzî (ö. 691/1292). Fars edebiyatının 
en büyük şairlerinden.

Sadi Şirazi’nin; 
Gülistan,
 Bostan,
 Takrir-i Dibace,
Aklu Aşk, 
Nasihat-ül-Müluk, 
Havatin gibi eserleri bulunmaktadır.
Gönül dünyamızı aydınlatacak ta-

savvufi derinliği olan sözlerinden bazı-
larını istifade edilmesi amacıyla burada 
paylaşıyorum.

“Bahçenin gülünde beka ve gül 
mevsiminde vefa yoktur. Zaten bilge-
ler “ kalıcı olmayan şey gönül bağla-
mağa deymez “ demişler”

“On tane derviş bir kilimde uyur da 
iki padişah bir iklime sığmaz.”

“Allah adamı ekmeğin bir yarısını 
yerse öbür yarısını yoksullara verir. 
Padişah, yedi ülkeyi alsa bile, bir baş-
ka ülkenin sevdasındadır.”

“İnsanla birlikte büyüse bile, kurdun 
eniği yine enik olur.”

“Nimet içinde iken dostluktan söz 
açıp, kardeşim! Diyeni dost sayma. 
Dost, dostunun elini onun perişanlı-
ğında, çaresizliğinde tutan kimsedir.”

“Dünya dirliği çöl gibi rüzgarı gibi 
geçti. Acılık da, tatlılık da, güzel de, çirkin 
de geldi gitti. Zalim sandı ki bize zulme-
diyor; ettikleri kendi boyunda kaldı, biz-
den geçip gitti.”

“Başkalarının ayıbını senin önün-
de sayıp döken, senin ayıbını da mut-
lak başkalarına söyleyecektir.”

“Esenlik günlerinde düşkünleri 

bırakma. Yoksul gönlü 
almak belayı savar. Dilen-
ci yalvara yakara bir şey 
isteyince ver. Yoksa zalim 
zorla alır.”

“Acele yürüyen yol 
arkadaşı senin yoldaşın 
değildir. Gönlü sana bağ-
lı olmayan kimseye gönül 
bağlama.”

 “Âcizin eline kudret 
geçince, tutar, acizlerin ko-
lunu büker.”

“Tam manası ile doğru olduğunu 
bilmediğin bir sözü söyleme. Karşılı-
ğının iyi olmadığını bildiğin sözü de 
söyleme.”

“İnsan ruhunu iki şey karartır: su-

sulacak yerde konuşmak 
ve konuşulacak yerde 
susmak.”

“Konuşmadan bir 
köşede oturan sağırlar-
la dilsizler, dilini tuta-
mayan kimseden daha 
üstündür.”

“Ne kadar okursan 
oku; bir bilgine yakışır şe-
kilde davranmadığın sü-
rece, cahilsin demektir.”

“El alemin ayıplarıyla anan bir 
kimsenin, senden de teşekkürle bah-
sedeceğini zannetme..!”

“Şarap sarhoşu gece yarısı, sakinin 
sarhoşu ise mahşer sabahı uyanır.”

“Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz 

mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz ikti-
dar.”

“Olgun bir adamı dost edinmek is-
terseniz, eleştirin; basit bir adamı dost 

edinmek isterseniz methedin.
“Doğru söyleyip zincire vurulmak, 

yalan söyleyerek zincirden kurtulmak-
tan iyidir.”

“Hepimizin kendimize özgü ku-
surları vardır. Hepimiz aslında çatlak 
kovalarız. Büyük planda hiçbir şey ziyan 
edilmez. Kusurlarınızdan korkmayın. 
Onları sahiplenin. Kusurlarınızda gerçek 
gücünüzü bulduğunuzu bilirseniz eğer, 
siz de güzelliklere sebep olabilirsiniz.”

“Eskiden dünyada, görünüşte 
dağınık ama iç dünyaları derli toplu 
insanlar vardı. Oysa şimdikilerin dış 
görünüşleri derli toplu ama iç dünya-
ları dağınık.”

“İnsanın her nefeste iki defa şükret-

mesi lazım. Biri nefes aldığı için,diğeri 
verdiği için. Çünkü; verip almamak, alıp 
vermemek var.”

“Ey akıl sahibi! Gül dikenle bera-
ber bulunur. Senin dikenle ne işin var, 
gülü demet yap… Eğer tabiatında 
yalnız kusurları görmek varsa Tavus 
kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey 
göremezsin.”

“Emrindekileri bağışlamasını bil-
meyenler, bir gün bu insanların affına 
muhtaç olurlar.”

“Yarasanın gözü gündüz göremi-
yorsa, güneşin ne günahı var bunda?”

“Kurdun kafasını, halkın koyunlarını 
paraladıktan sonra değil, önce kesmek 
gerekir.”

“Gönül sır zindanıdır. Ama bir 
kere söyledin mi, sır artık zincire gir-
mez.”

Baki selamlar.

ŞEYH SADI-I ŞIRAZI’DEN ANLAMLI SÖZLER 

Turistik restoran-kafeterya 
işletmelerine destek kredisi

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 
3 terörist etkisiz hale getirildi

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, işletme bel-
geli restoran, kafeler için 20 mil-
yon liraya kadar kredi imkanının 
pazartesi hayata geçirileceğini 
açıkladı.

Ersoy, Bakanlık onaylı işlet-
me belgeli restoran ve kafeler 
için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle 
hayata geçirilecek olan, 1 milyon 
liradan 20 milyon liraya kadar 
kredi imkanının 36 ay vadeli, yıl-
lık yüzde 7,5 faizli ve 6 aya kadar 
ödemesiz olacağını bildirdi. Zira-
at Bankası’ndan yapılan açıkla-
maya göre banka, normalleşme 
sürecinde ekonomik hayata sağ-
ladığı katkılara bir yenisini ekledi. 
Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli olarak fa-
aliyet gösteren restoran ve ka-

feterya İşletmeleri için Hazine 
Destekli Kefalet Sistemi çerçeve-
sinde KGF teminatlı bir “Destek 
Kredisi” ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından verilen belgeye sahip 
olan ve Ziraat Bankası üye işye-
ri statüsündeki işletmeler, ana 
faaliyet konusu ile direkt ilişki-
lendirilebilecek harcamalarının 
karşılanmasını amaçlayan 6 aya 
kadar ödemesiz, toplam azami 
36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 
7,5 faiz oranlı krediden cirolarına 
bağlı olarak değişen tutarlarda 
faydalanabilecek. Ziraat Ban-
kası bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da ülke ekono-
misinin güçlendirilmesine katkı 
sağlamaya ve firmaların yanında 
olmaya devam edecek. n AA

Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarına ehliyetlerin de yükleneceğini belirterek “Ehliyetimizi artık yanımızda 
taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz” dedi

‘Çipli kimlik kartına 
ehliyeti de yükleyeceğiz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Kanal D televizyonunda canlı ya-
yına katılarak gündeme ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu, soruları 
cevapladı. On-line gerçekleştirilen 
Uluslararası Göç Filmleri Festiva-
li’ni 30 milyondan fazla insanın 
izlediğini belirten Soylu, “Türkiye, 
2011’de başlayan Suriye iç sava-
şından sonra dünyaya çok büyük 
örnekler gösterdi. Bunu da bir 
programla ve planlı yaptı, bugün 
bir karmaşıklık olmamasının temel 
sebebi de budur. Bunun anlatılma-
sı lazım. Uluslararası birçok mecra-
da anlattık, siyaseten anlatıyoruz, 
Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı, 
bütün arkadaşlarımız anlattılar 
ama sanatın ve sinemanın gücü 
bambaşka. Şu anda 30 milyonu aş-
kın insan, Göç Filmleri Festivali’ne 
girdi ve seyretti.” ifadelerini kullan-
dı. Festivalin kapanışında sürprizler 
olacağını dile getiren Soylu, farklı 
ülkelerdeki sanatçıların gösteriler, 
bakanlık görevinde bulunmuş bazı 
yabancı konukların değerlendirme-
ler yapacağını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE
Türkiye’nin geçmişte kendi 

üzerindeki kamburu taşımak zo-
runda kaldığını ve bunlardan biri-
nin de terör olduğunu ifade eden 
Soylu, birilerinin terörü kullanarak 
Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya 
çalıştığını anlattı. Soylu, “Bundan 
kurtulmak lazım, bundan kurtul-
mak için de bir toplu bakışa ihtiyaç 
vardı. Bugün Türkiye, terörle mü-
cadelede başarılı, terörü kaynağın-
da yok etmek için büyük bir çaba 
sarf ediyor. Bugün Türkiye, ciddi 
bir alan baskısı oluşturdu. Bugün 
Türkiye, Irak, İran, Suriye sınırın-
dan kendisine gelen saldırıları en-
gellemek için tedbirler aldı.” diye 
konuştu.

SIBER SUÇLARLA MÜCADELE
Soylu, siber suçlarla mücadele 

kapsamında yapılacak yeni çalış-
malara ilişkin soru üzerine, haka-
ret, kumar, bahis oyunları, terör, 
çocuk istismarı, yasa dışı silah sa-
tışı, tarihi eser kaçakçılığı, bilişim 
suçlarıyla mücadelede çok başarılı 
bir süreç oluşturduklarını söyledi. 
Siber devriyelerin sanal alemde 
sergilediği başarılı performansa 
işaret eden Soylu, “Bir yenilikten 
daha bahsedeceğim; bizim Kızıla-
yımız, Yeşilayımız var. Onların her 
birinin çok önemli etkinlikleri var. 
Şimdi Emniyet Genel Müdürlü-
ğü Siber Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığımız içinde ‘Siberay’ diye 
bir programı başlatıyoruz. Özellik-
le çocuklarımızı, gençlerimizi siber 
suçlardan, tehlikelerden korumak 
için ‘Siberay’ denilen yeni bir prog-

ram başlatılıyor. Siber devriyeler-
le çocuklarımıza ve gençlerimize 
musallat olanlara gerekli cevabı 
verecekler.” diye konuştu. Soylu, 
vatandaşların sanal alemde haka-
ret, iftira, dolandırılma gibi olaylar-
la karşı karşıya kalıp 112, 155 ve 
156’yı aramaları durumunda bunu 
bulamama ihtimallerinin söz konu-
su olmadığını vurgulayarak, yurt 
dışında da çok etkin bir takip süreci 
yürüttüklerini söyledi.

“SADECE SALGIN DÖNEMINDE 12 
BININ ÜZERINDE HESAP BELIRLE-

DIK”
Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sadece salgın döneminde pro-
voke, manipüle edici, milletimizi 
endişeye sevk eden 12 binin üze-
rinde hesap belirledik. Bunların 
önemli bir bölümü yurt dışında, 
yüzde 60’ın üzerinde FETÖ, yüzde 
20’nin üzerinde de PKK hesapları. 
Yani aslında bir terörle de sanal 
alemde karşı karşıyayız. Bunun 
bilinci içinde hareket ediyoruz. Va-
tandaşımızı nasıl sokaktaki kapkaç-
tan, terörden, asayiş suçlarından 
korumak için mücadele ediyorsak 
aynı şekilde sanal alemde de tüm 
birimlerimizle, BTK, savcılıklar, ha-
kimlikler dahil olmak üzere ortak 
mücadeleyi sergiliyoruz.” Soylu, bu 
konuda dünyanın birçok ülkesine 
ders verdiklerini, ABD’de FBI ve 
CIA nezdinde önemli bir noktaya 
geldiklerini söyledi.

“Kadın cinayetlerinde haya-
tını kaybedenlerin sayısı 155’ten 
106’ya düştü”

Bakan Soylu, aile içi ve kadına 
yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin 
soru üzerine, bu konudaki yasal 
çalışmalar ve oluşturulan takip sis-
temleriyle ilgili bilgi verdi.

Şiddetle mücadele konusunda 
yılbaşından itibaren 111 bin per-
sonele eğitim verildiğini anlatan 
Soylu, “1000 elektronik kelepçe 

alıyoruz, daha da fazla alacağız.” 
bilgisini paylaştı. Soylu, 1 Ocak 
2019 ile 17 Haziran 2019 tarihle-
rinde cinayete kurban giden kadın-
ların sayısının 155 olduğunu, bu 
sayının 1 Ocak 2020-17 Haziran 
2020 tarihlerinde 106’ya düştü-
ğünü belirtti. Elektronik kelepçe-
ler çoğaltıldığında kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye ilişkin takip 
mekanizmaları konusundaki yet-
kinliğin daha da artacağını vurgu-
layan Soylu, bu çalışmalara karşın 
birtakım marjinal organizasyonla-
rın kadına karşı şiddeti, aile içi şid-
deti, cinayeti Türkiye’yi kötülemek, 
Avrupa ve dünya nezdinde daha 
karanlık noktaya taşımak amacıy-
la kullanma anlayışı sergilediğini 
ifade etti. Bakanlığın Kadın Destek 
Uygulaması’na (KADES) da deği-
nen Soylu, “Şu ana kadar 458 bin 
kişi KADES’i indirdi. Şu ana kadar 
31 bin 800 civarında ihbar geldi 
ve bunlar yüzde 50’sinin üzerinde 
doğru ihbar. Bu, şu demektir: Ne-
redeyse 15 bin 516 civarında doğru 
ihbara gidildi.” ifadelerini kullandı.

KADES’in yerli ve milli bir ya-
zılım olduğunu anımsatan Soylu, 
“Çok önemli bir noktaya geldiğimi-
zi ifade etmek istiyorum ama daha 
da iyi bir noktaya gelebilmek için 
KADES tipi uygulamaların özellikle 
kadınlarımız tarafından indirilmesi 
gerekir. Sadece kendi açısından de-
ğil çünkü isim, soy isim tamamen 
gizli kalıyor ve başka birisini de 
kurtarabilmek adına kullanılabile-
cek bir ihbar uygulaması.” şeklinde 
konuştu.

“DÜNYADAKI EROININ YÜZDE 
17’SINI, AVRUPA’NIN 70’INI BIZ 

YAKALIYORUZ”
Uyuşturucu ile mücadelede 

bir dertle karşı karşıya olduklarını 
dile getiren Soylu, “Doğumuzdan 
doğal uyuşturucunun, batımızdan 
da sentetik ve kimyasal uyuştu-

rucunun transit geçiş ülkesiyiz. 
Bu bizim için bir tehdit ve tehlike. 
Aynı zamanda bu iki uyuşturucu 
kesiminin de hedef ülkelerinden bir 
tanesiyiz. Dünyadaki eroinin yüzde 
17’sini, Avrupa’nın 70’ini biz yaka-
lıyoruz. Bunlar az rakamlar değil, 
önemli rakamlar.” diye konuştu.

“EHLIYETIMIZI ARTIK YANIMIZDA 
TAŞIMAMIZ GEREKMEYECEK”
Bakan Soylu, çipli kimlik kart-

larının arkasındaki çipin tasarla-
nırken 5 alanının bulunduğunu, 
o alanlara ne yerleştirilirse bunun 
da otomatik olarak kullanılma 
imkanının getirildiğini belirterek 
“Ehliyetimizi artık yanımızda taşı-
mamız gerekmeyecek. Hazırlıkları 
tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu 
yakın zamanda müjdeleyeceğiz. 
Ehliyeti bunun üzerine yükleyece-
ğiz, jandarmamız ve polisimiz ehli-
yete bakmak istediği zaman (çipe) 
dokundurduğunda ehliyeti var 
mı yok mu anlamış olacak.” dedi.  
Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumuyla (BDDK), Hazine 
ve Maliye Bakanlığıyla anlaşarak 
kredi kartlarından uygun olanları 
kimlik kartının arkasında bulunan 
çipin içerisine koyabileceklerini de 
aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı: 
“Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) bu kimlik kartı ile 
bunun içerisine yüklenerek sağla-
nabilecek. En önemlisi elektronik 
imza. Yani bunun içerisine, ataca-
ğınız elektronik imza buna yükle-
necek ve bu kartı çektiğiniz zaman, 
bir yere imza attığınız zaman o sa-
nal ortamda elektronik imza olarak 
kabul edilmiş olacak. Dünyada böy-
le uygulama yapan ülke sayısı yok 
denecek kadar az.” 

Süleyman Soylu, yeni bir kont-
rol mekanizması daha getirdikleri-
ni ifade ederek şunları kaydetti: “O 
da şu, elektronik kimlik doğrulama 
sistemi. Bankaya, notere, hastane-
lere, nereye giderseniz kendinizi 
tanıtmak istediğiniz her yerde baş 
parmağınızı bir elektronik kimlik 
doğrulama sistemine koyuyorsu-
nuz, baş parmağınızı koyduktan 
sonra diyor ki ‘Siz Süleyman Soy-
lu’sunuz, resminiz bu, sizin buraya 
girişinize imkan sağlanmaktadır.’ 
Bunu tüm Türkiye için tüm Türki-
ye Cumhuriyeti kimlik kartına sa-
hip vatandaşlarımız için yapacağız. 
Dünyanın önemli başarılarından 
birisine imza attık. 2017 yılının ba-
şında başladık bu kimliği vermeye 
tüm illerimizde. Yaklaşık 56 milyon 
vatandaşımıza bu kimliğimizi ver-
dik. Bugün elektronik kimlik doğ-
rulama sistemi ile bu bahsettiğimiz 
sistemle Türkiye’de hayatı çok ko-
laylaştıracağız.” n AA

TSK tarafından Irak’ın kuze-
yindeki terör hedeflerine düzen-
lenen Pençe-Kaplan Operasyonu 
kapsamında çıkan çatışmada 3 
terörist etkisiz hale getirildi.

Son dönemde Irak’ın kuzeyin-
den karakol ve üs bölgelerine ta-
ciz ve saldırı teşebbüslerini artıra-
rak hudutlar ve halkın güvenliğini 
tehdit eden PKK terör örgütüne 
yönelik TSK tarafından başlatılan 
Pençe-Kaplan Operasyonu, plan-
landığı şekilde başarıyla sürüyor. 
Pençe-Kartal Operasyonu’nun 
hemen ardından düzenlenen 

Pençe-Kaplan Operasyonu ile ko-
mando birliklerinin Haftanin’de 
teröristlere ait hedefleri tek tek 
yerle bir ediliyor. Edinilen bilgi-
ye göre, operasyon kapsamında 
çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz 
hale getirildi.  Öte yandan, Pen-
çe-Kaplan Operasyonu’nun sevk 
ve idare edildiği sınır bölgesindeki 
harekat merkezinde inceleme-
ler yapan Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar ve TSK Komuta Ka-
demesi, başarıyla süren harekatı 
takip ediyor.
n AA

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun (TFF) gay-
retleri ve yayıncı kuruluş ile görüş-
melerimiz neticesinde bugün ve 
önümüzdeki hafta kulüplerimiz öde-
me alacaklar.” dedi. Bakan Kasa-
poğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı 
(AA) Editör Masası’nda gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle her sektörün 
önemli sınavdan geçtiğini belirten 
Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Spor 
da bundan en ciddi etkilenen konu-
lardan biri. Düşünün olimpiyatlar 
ertelendi, bazı organizasyonlar ip-
tal edildi. Bu denli büyük çapta etki 
durumuyla kulüpler, federasyonlar, 
sporcular ilk kez karşılaştı. Biz ülke 
olarak gerek Gençlik ve Spor Bakan-
lığımız, gerek federasyonlar, kulüp-
ler, sivil toplum kuruluşlarımız ciddi 
bir iletişim ve çalışma halindeydik. 
Bu irtibatı koparmadık. İlgili kurum-
lar kendi çalışmalarını çok dikkatli 
bir şekilde gerçekleştirdi. TFF, ken-
di paydaşlarıyla liglerin ne zaman, 
hangi şartlarda oynanmasıyla ilgili 
çalışmalar yaptı. Basketbol, voley-
bol, hentbol federasyonları, diğer-
leri başka çalışmalar gerçekleştir-
di.” Bakan Kasapoğlu, Süper Lig’in 
yaklaşık 3 ay aradan sonra geçen 
hafta yeni normallerle yeniden baş-
ladığını hatırlatarak, “Bugün TFF 1. 
Lig başlayacak. Bu şekilde inşallah 
liglerin sağlıkla, hiçbir sporcumu-
za, sporsevere, camia mensubuna 
zarar gelmeden başarıyla tamam-
lanmasını temenni ediyoruz.” diye 
konuştu. 

Kulüplere başarılar dileyen 
Kasapoğlu, “Rekabet ne kadar 
yoğun olursa kalite o kadar güzel 
olur. Yeter ki dostluk, centilmenlik 
olsun. Sporun ruhu birleştirmek 
demek. Sahada korakor rekabet 
olsa da sonrasında kol kola girip 
yürüyebilmek, gerektiğinde birlikte 
hüzünlenip birlikte sevinebilmek 
demek.” ifadelerini kullandı. “İna-
nıyorum buradan yine Türk sporu 
kazanacaktır. Muazzam bir spor 
potansiyeli olan bir ülkeyiz.” diyen 
Kasapoğlu, şunları söyledi: “Önem-
li tesislere sahip bir ülkeyiz. Ciddi 
sporcularımız yetişiyor. 2019’da 
pek çok branşta muazzam başarılar 
elde ettik. İnanıyoruz ki o başarı-
lar bizi önümüzdeki süreçte daha 
büyük başarılara götürecek. Daha 
büyük başarılarla taçlandıracağız. 
2019’daki başarılarımızı öncü ola-
rak görüyoruz. Futbolu, voleybolu, 
diğer branşlarıyla önemli bir süreci 
yöneteceğiz. İnşallah bugünler de 
en güzel şekilde geçecek. Bunu, 
Türk sporu açısından fırsata çevir-
me gayretlerimiz var. Bırakın irtifa 
kaybını, sporumuz açısında inşallah 
fırsat olacak. Biz buna inanıyoruz, 
bunu görüyoruz.”

Konya’nın İslami Dayanışma 
Oyunları’na, İznik’in Dünya Göçebe 
Oyunları’na ev sahipliği yapacağını 
hatırlatan Kasapoğlu, Türkiye’nin 
spor altyapısını en iyi şekilde kul-
lanmaya yönelik gayretlerin de-
vam edeceğini dile getirdi. Spor 
turizmiyle ilgili önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerine değinen Kasa-
poğlu, “Sağlık turizmi Türkiye için 
ciddi bir potansiyel, spor turizmi de 
bu yolda ilerliyor. Bu sürecin aşıl-
masıyla birlikte bununla ilgili güzel 
gelişmeleri sizinle paylaşacağım.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“YAYINCI KURULUŞ BUGÜN 
ÖDEME YAPACAK”

Kulüplerin yayıncı kuruluşla 
sorun yaşadığına dair haberlerle 
ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğ-
lu, şunları kaydetti: “Bazı sorunlar 
söz konusu oldu ama dün itibarıyla 
TFF’nin gayretleri ve yayıncı kuru-
luş ile görüşmelerimiz neticesinde 
bugün ve önümüzdeki hafta kulüple-
rimiz ödeme alacaklar. O süreç de-
vam ediyor. Spor camiası, finansal 
anlamda çok daha farklı bir açılım 
gerçekleştirmek zorunda. Ekonomik 
konular aslında pandemiyle biraz 

daha belki farklı boyuta gelse de 
bunların evveliyatı var. Her birinin 
ayrı hikayesi var. Bizim her zaman 
ifade ettiğimiz şu; kulüpleriyle, fe-
derasyonlarıyla artık bakış açımızı 
farklı şekilde geliştirmemiz lazım. 
Şeffaflık, profesyonellik... Yöne-
timler için yeni yaklaşımların ortaya 
konması lazım. Çünkü başarıda, 
finansal performansta sürdürülebi-
lirlik bizim için önemli.”

Bakan Kasapoğlu, yıl başında 
Spor Kulüpleri ve Federasyonları 
Çalıştayı düzenlendiklerine işaret 
ederek, “Ülkenin dört bir yanından, 
farklı branşlardan herkesi çağırdık. 
Herkes eteğindeki taşı döksün iste-
dik. Ülkemiz tesis olarak muazzam 
imkanlara sahip, nice nitelikli genç-
lerimiz var. Spordaki gençlerimizi 
kazanalım, yetenekleri heba et-
meyelim. O yüzden gençleri hangi 
branşta yeteneği varsa kazanma 
adına bakanlık olarak yetenek tara-
ma projemize çok önem veriyoruz. 
Bu süreçte birkaç aylık ertelemenin 
ardından eylülde tekrar başlaya-
cağız. Yine 1 milyon 300 bin ço-
cuğumuzun taramasını yapacağız. 
Yarınların şampiyonlarını birlikte 
yetiştireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

“RADİKAL TEDBİRLERİ 
ALMAYA HAZIRIZ”

Kulüpler ve federasyonların so-
runlarıyla ilgili kritiği, muhasebeyi 
yapmaya yönelik daha ciddi olma-
ları gerektiğini vurgulayan Kasa-
poğlu, şöyle konuştu: “60’dan fazla 
federasyon var. Fazlalığı, eksikliği 
bunları tartışıyoruz ama federas-
yonların kendi kendilerini yürütebi-
lirlik, döndürebilirlik, sürdürebilirlik 
noktasında çok daha farklı noktalara 
gelmesi lazım. Federasyon başka-
nının kaç kez seçileceğine dair bir 
sınır yok. Böyle bir şey olmaz. Bu 
anlamda çalıştay süreciyle her şe-
yin yeniden düşünüldüğü, çalışıldı-
ğı bir süreci yaşıyoruz. Mesela çok 
başarılı bir federasyon, öz geliri ise 
yüzde 8-9’larda, devlet destekli. Bu 
olmaz. Uluslararası anlamda kendi-
ni ispat etmiş federasyon kendi öz 
gelirini sağlayacak. Devlet elbette 
destekler, sponsor bulur ama kendi 
kendinlere yetebilecek, çarkı dön-
dürecek mekanizmayı inşa etmesi 
lazım. Federasyon yönetiminin bu 
konularda kendi planını, finansal 
projeksiyonunu gerçekleştirmesi 
lazım. Şu an itibarıyla yeteri kadar 
devlet desteği var ama devlet deste-
ğinden ziyade bu anlamda kendisini 
geliştirmeliler. Özel sektörden ala-
bileceği destekler, kendi çalışmala-
rıyla kazanacağı gelirler çok önem-
li. Yönetimlerin şeffaflığı, gelecek 
projeksiyonları bundan sonra çok 
kritik bir önem arz edecek. Çünkü 
bakıyoruz; federasyon tabii ki ba-
şarılı, tebrik ediyoruz ama mutlaka 
her birinin bugüne kadarki aşama-
ları çok iyi kritik etmeleri spekülatif 
durumları ortadan kaldıracak adım-
ları atmaları lazım. Aski takdirde biz 
bakanlık olarak bu anlamda radikal 

tedbirleri almaya hazırız.”   
Kasapoğlu, her türlü istismara, 

kötü niyete müdahil olacak bir yapı-
yı kurmak durumunda olduklarının 
altını çizerek, “Spor geleceğimiz bi-
zim çok parlak, ciddi bir potansiyeli-
miz var. Her yerde farklı yetenekler 
var. Biz sporda en önlerde olmayı 
hak eden bir ülkeyiz. Avrupa’dan 
çok daha iyi statlara, salonlara sahi-
biz. Kış sporlarıyla ilgili tesislerimiz 
var, Türkiye’nin her tarafına havuz 
inşa ediyoruz. ‘Yüzme bilmeyen 
kalmasın’ diyoruz. 2020 yılı için 1 
milyon kişi hedef koymuştuk. Bu 
pandemi sürecinde birkaç ay havuz-
ları kapattık ama kaldığımız yerden 
devam edeceğiz, onu da geçeceğiz. 
Bu kadar su kaynağı, havuzu, tesi-
si olan bir ülkede isteyen herkese 
yüzme öğretmek bizim hedefimiz. 
Kadınlarımızı bu işin öncüsü yapı-
yoruz. ‘Sporun öncüsü kadınlar’ pro-
jemiz var. Kadınıyla erkeğiyle spor 
yapan bir ülke olmak zorundayız. Pi-
ramidin altını ne kadar geniş tutar-
sak, o kadar elit sporcu kazandırma 
imkanımız var. O da olimpiyatlarda, 
uluslararası organizasyonlarda ma-
dalya olarak bize geri dönecek.” 
değerlendirmesinde bulundu.  

İSTANBUL SEMBOL ŞEHİR
İstanbul’un Şampiyonlar Ligi’n-

de 2019-2020 yerine 2020-2021 
sezonu finaline ev sahipliği yapa-
cak olmasıyla ilgili UEFA kararını 
değerlendiren Bakan Kasapoğlu, 
şunları kaydetti:  “Şampiyonlar Ligi 
finali malum bu yıl oynanacaktı, 
İstanbul bu anlamda zaten sembol 
şehir. İstanbul’umuz bizim için çok 
önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
belediye başkanlığından itibaren İs-
tanbul’a kazandırdıkları, İstanbul’u 
adeta ilmek ilmek işlemesi, AK 
Parti iktidarları döneminde yapılan 
yatırımlar, bu anlamda hız kesme-
den onlara devam ediyoruz. Olim-
piyat Stadı, bu manada önemli bir 
sembol, onun da gerekli çalışmaları 
vardı. Federasyonumuz onları ger-
çekleştirdi. Gerek teknik sistemi, 
led sistemler, localar, gerek ze-
mindeki durumun farklı bir şekilde 
düzenlenmesi, UEFA’nın güncel 
kriterlerine göre, hummalı bir ça-
lışmayı federasyon yaklaşık 4 aylık 
zaman diliminde tamamladı. Bugün 
her şey normal gitseydi mayıs ayın-
da bu final oynanacaktı, ev sahipliği 
yapacaktık. Geçen sene Süper Kupa 
finaline Vodafone Park’ta en güzel 
şekilde ev sahipliği yaptığımız gibi 
bu sene de yapacaktık.” 

“Şampiyonlar Ligi finalinin yine 
Türkiye’de oynanması gündem-
deydi.” diyen Bakan Kasapoğlu, 
“Ancak federasyonla iletişimimizle 
Türkiye’de oynanması, seyircili oy-
nanması açıkçası turizmcilerimizin 
de ciddi talepleri. Türkiye, sadece 
stattan ibaret değil. İstanbul’umu-
zun kültürel tarihi mirası, sporse-
verler açısından çok önemli diye 
düşündüğümüz için önümüzdeki 
yıl Türkiye’de inşallah seyircili bir 

şekilde Şampiyonlar Ligi finali oy-
nanacak. Biliyorsunuz Olimpiyat 
Stadı’nın kapasitesi 70 bin seyirciye 
çıktı; inşallah dolu dolu bir şölen 
olarak o maçın Türkiye’de oynana-
cağına inanıyoruz. Her zaman oldu-
ğu gibi en güzel şekilde.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin spor turizminde çok 
iddialı olduğunu anlatan Kasapoğ-
lu, “Tüm altyapımız, salonlarımız, 
statlarımız bu anlamda dört dörtlük. 
Sadece İstanbul’da değil, Anado-
lu’muzun farklı vilayetlerinde pek 
çok uluslararası organizasyonu da 
en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki yıl Konya’da yapılacak 
İslam Oyunları’na yönelik çok güzel 
çalışmalarımız var.” diye konuştu. 

“GÜZEL BİR MÜSABAKAYI 
SPORSEVERLER İSTANBUL’DA, 

DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ 
ŞEHRİMİZDE İZLEYECEK”

Spora ve sporcuya dair yatı-
rımlarının süreceğini vurgulayan 
Bakan Kasapoğlu, “Şampiyonlar 
Ligi finali, zannediyorum 29 Ma-
yıs’ta olacak. İstanbul’un fethinin yıl 
dönümünde inşallah güzel bir mü-
sabakayı sporseverler İstanbul’da, 
dünyanın göz bebeği şehrimizde 
izleyecek.” ifadelerini kullandı.  
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nın seçil-
mesine ilişkin de Kasapoğlu, “Her 
müsabaka için uluslararası anlam-
da farklı kriterler var. Seyirci ka-
pasitesi de bu kriterlerden biri. Hiç 
abartı yok, her stadımız, her tesisi-
miz dört dörtlük. Bunu göğsümüzü 
gere gere söylüyoruz.” diye ko-
nuştu.  UEFA’nın Şampiyonlar Ligi 
finalinin seyircili olarak İstanbul’da 
oynanmasına karar vermesinde çok 
ciddi bir çabanın olduğunu vurgu-
layan Kasapoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Özellikle TFF Başkanı-
mız Nihat Bey’e, UEFA temsilcimiz 
Servet Bey’e teşekkür ediyorum. 
Çok ciddi çaba gösterdiler, özellikle 
tabii bu diplomasi gerektiyor, ile-
tişim gerektiriyor. Elbette bundan 
sonra da bu alandaki iddialarımız 
devam edecektir. Uluslararası an-
lamda pek çok farklı çalışma yapan 
ülkeler de var ama biz, bu anlamda 
tabii iddiamızı en gerçekçi şekliyle 
ortaya koyuyoruz.” 

TRABZONSPOR’A VERİLEN 
CEZA VE CAS’A BAŞVURU

UEFA’nın Trabzonspor’a finan-
sal yükümlülüklerini yerine getir-
mediği gerekçesiyle bir yıl Avrupa 
kupalarından men cezası vermesi 
ve bordo-mavili kulübün, bu kara-
ra ilişkin Uluslararası Spor Tahkim 
Mahkemesine (CAS) itirazda bu-
lunmasıyla ilgili Kasapoğlu, şöyle 
konuştu: “Elbette bizim için takım-
larımızın, kulüplerimizin, sporcu-
larımızın her biri çok değerli, çok 
önemli. O yüzden ülkemiz gerek 
Bakanlığımız gerek diğer kurumla-
rımız, TFF Başkanımız, UEFA tem-
silcimiz, bu anlamda çok titiz çaba 
sarf ediyor. Bu süreçte Türk takım-

larının, kulüplerinin, sporcularının 
uluslararası manada hakkının yen-
memesi ve mağdur edilmemeleri 
noktasında elbette ciddi bir çaba-
mız, gayretimiz var. Elbette bir hak 
mücadelesi söz konusu, takımları-
mız çok değerli. Hiçbirinin hakkını 
yedirmeme anlamında da tabii ki 
bu mücadeleyi sonuna kadar gö-
türeceğiz. Bugün hem Nihat Bey’le 
hem Servet Bey’le konuştum. Bu sü-
reçle ilgili sürekli takip halindeyiz. 
Gerek o üst mahkemedeki durumu 
ve gerekse UEFA’nın bu anlamdaki 
çalışmasını yakından bire bir takip 
ediyoruz. Hak yedirmeme anlamın-
da çabamız devam edecek. İnanıyo-
rum ki Türk takımlarının uluslarara-
sı platformdaki başarısı da inşallah 
önümüzdeki süreçte güçlenerek 
devam edecek.”  Bakan Kasapoğlu, 
“Bizim iddiamız her alanda, ülke 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde sanayisiyle, eğitimiyle 
ekonomisiyle, sağlığıyla ve sporuy-
la. O yüzden sporcumuzun hakkını 
koruma, spor kulüplerimizin, ta-
kımlarımızın hakkını koruma adına 
mücadelemiz, çabamız, desteğimiz 
devam edecek.” ifadelerini kullan-
dı. 

“SPORCULARIMIZ İÇİN 
HER ŞEY FEDA OLSUN”

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 sü-
recinde sporculara başta psikolojik 
olmak üzere her türlü destek verdik-
lerini söyledi. 

Bu süreçte sporcularla iletişim-
lerini hiç koparmadıklarına dikkati 
çeken Kasapoğlu, “Bir defa sporcu-
larımızla olan irtibatımızı çok önem-
siyoruz. Onların hem moral desteği, 
ihtiyaçları duydukları diğer konular 
bizim sorumluluk alanımız zaten. 
Sporcularımız için her şey feda ol-
sun.” değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara 
hazırlanan sporculara yönelik özel 
bazı çalışmalar yürüttüklerini be-
lirterek, “Federasyonlarımızla olan 
görüşmelerimizde bu süreci özel-
likle avantaja çevirme yönünde özel 
bir stratejimiz var. Bu anlamda ken-
dilerini hazırlamaya yönelik olsun, 
bu fırsatı daha güçlü hale getirmeye 
yönelik olsun gayretleri var. Bizde 
destekliyoruz, destekleyeceğiz.” 
dedi.

“Gençler bizim en büyük gü-
cümüz.” diyen Bakan Kasapoğlu, 
şunları aktardı: “Yarınlara olan 
yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddi-
amızda en büyük imkanımız. O yüz-
den gençlerimizin yarınlara daha 
donanımlı, daha güçlü hazırlanma-
ları adına girişimci gençler olarak 
yetişmeleri için her türlü çabayı sarf 
edeceğiz. 

Gerek Bakanlık gerekse de diğer 
kurumlarla işbirliği halinde zaman 
zaman proje destekleri veriyoruz. 
Fikrin varsa gel diyoruz. ‘Fikir sen-
den, destek bizden’ diye. Gençleri-
mize gerek bireysel anlamda gerek-
se de sivil toplum kuruluşları olarak 
desteklerimiz var. Bu anlamdaki ça-

lışmaları inşallah önümüzdeki hafta 
başlatacağız. Şu kadarını söyleye-
yim, rekor bir rakam vereceğiz bu 
sene. 35 milyon lira sivil toplum 
kuruluşlarımız için destek çağrısına 
çıkacağız. Fikri olan gençlerimiz, 
sosyal anlamda olsun, girişimcilik 
konusu olsun, gençlerimizin her 
daim yanında olduğumuzu bilmele-
rini isterim. Diyoruz ya üreten genç-
lik istiyoruz. Yeter ki fikriyle bize 
gelsin. Getir fikrini, destek bizden 
diyoruz. Bu sosyal proje de olabilir. 
Mesela kitap kahve projeleri var. 
Geçen Cizre seyahatimde destek-
lediğimiz bir kitap kahve projesinin 
açılışı yapıldı. Gençler açmışlar. 
Ziyaret ettim. Ne kadar mutlu ol-
dum. Gençlerimizin kendilerini 
gerçekleştirmeye yönelik çalışma-
ları bizler için çok önemli bir imkan. 
Onlara sadece moral motivasyon 
değil, gerektiğinde finansal desteği 
de hamdolsun veriyoruz.” 

 “ÜLKENİN, GENÇLERİN, 
SPORUN YALNIZCA BUGÜNÜNÜ 

DÜŞÜNMÜYORUZ”
Bakan Kasapoğlu, amatör bran-

şların gelişimi için de büyük çaba 
sarf ettiklerini aktararak, “Hep ko-
nuşuyoruz spor birkaç branştan iba-
ret değil. Bunun medya yansıması, 
halka aktarılması hep sorun teşkil 
etti. Popüler olanlar daha çok yer 
alıyor. Bununla ilgili farkındalığın 
çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Hem size hem ajansınıza bu 
anlamdaki çabalarınızı görüyorum, 
teşekkür ediyorum. Anadolu Ajan-
sının sporun birkaç branştan ibaret 
olmadığına dair katkılarını pek çok 
projedeki çalışmalarımızda görüyo-
ruz. Sizlerin ilgisinden dolayı müte-
şekkiriz.” ifadelerini kullandı.

TRTSpor 2 kanalının da amatör 
branşlar için büyük önem teşkil et-
tiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 
şöyle konuştu: “TRT’ye de teşekkür 
ediyorum. Önemli bir çalışmamız 
var. Amatör branşların ve sporcu-
ların desteklenmesi, tanıtılması, 
ilginin arttırılması ve potansiyelin 
bu çerçevede güçlendirilmesi nok-
tasında TRTSpor 2 kanalı test ya-
yınına başladı ve muazzam bir ilgi 
görüyor. Sporcuyu şevklendiren, 
bizlerin bu anlamdaki sporun birkaç 
branştan ibaret olmadığını söylemi-
ni güçlendiren bir yaklaşım. 

Ülkenin, gençlerin, sporun yal-
nızca bugününü düşünmüyoruz. Bu 
da geleceğe dair atılan bir tohum. 
İnanıyorum ki bunun çok güzel so-
nuçlarını göreceğiz. 

Örneğin, buz hokeyindeki spor-
cular, federasyon ve camia için o 
müsabakanın yayınlanması çok an-
lamlı ve önemli. Belki pek çok kişi-
nin bilmediği branşların tanıtılması, 
ilginin uyandırılması ve bu anlamda 
yeni yeteneklerin keşfedilmesi çok 
önemli. Bu anlamda bu çalışmanın 
çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. 
TRT’ye, genel müdürümüze ve eki-
bine ayrıca teşekkür ediyorum.”
n AA

BAKAN’DAN MÜJDE!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gündemdeki konuları değerlendirdi. Koronavirüs’ün bir çok sektörü de-
rinden etkilediğini belirten Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında sorunun çözüldüğünün müjdesini verdi. Türkiye’nin 

spor altyapısına değinen Kasapoğlu Konya’nın İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak olmasını örnek gösterdi 



TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, ligin 28. haftasında yarın 
evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Anadolu 
Kartalı’nın ligde kalma adına büyük önem 
verdiği mücadeledeki rakibi Sivasspor ta-
rihini en iyi sezonlarından birini geçiriyor. 
52 puanla 3. Sırada yer alan Sivasspor, 
şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmek 
için Konya’da kazanmak istiyor. İç sahada 
büyük bir başarı yakalayan Sivasspor’un 
Konyaspor’ umutlandıran tek yönü ise dış 
sahada aynı başarıyı sağlayamaması.

TARİHİNİN EN İYİ 
SEZONLARINDAN BİRİ

Süper Lig’in 28. haftasında temsilci-
miz İttifak Holding Konyaspor’a konuk ola-
cak olan Sivasspor, bu sezon yoluna do-
ludizgin devam ediyor. 52 puanla üçüncü 
sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, pande-
mi sonrası çıktığı ilk karşılaşmada Deniz-
lispor’u Mustapha Yatabare’nin golüyle 
1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sür-
dürmüştü. Bu sezon iç saha performansı 
olarak da zirvede bulunan Yiğidolar, 14 
karşılaşmada 10 galibiyet ve 4 beraber-
lik alarak 34 puan topladı. Deplasmanda 
ise 13 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, söz 
konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet 3 be-
raberlik ve 5 yenilgi alarak 18 puan topla-
dı. Son alınan Denizlispor galibiyetinden 
sonra Galatasaray’ında Çaykur Rizespor’a 
mağlup olmasıyla üçüncü basamağa 
yükselen kırmızı-beyazlıların hedefi zorlu 
Konya deplasmanından puan ya da puan-
larla dönmek. 

İYİ BAŞLADI SONRASINDA
 SENDELEDİ

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan 
Demir Grup Sivasspor ligde çıktığı ilk kar-
şılaşmada Beşiktaş’la karşılaşmış ve raki-
bini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi 
başarmıştı. Sonrasında mağlubiyetler 
ve beraberlikler alan kırmızı-beyazlı ekip 
sonrasında tam 11 maç boyunca mağlubi-
yet yüzü görmemişti. Söz konusu süreçte 
9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rıza Ça-
lımbay’ın öğrencileri 29 puan toplayarak 
liderliğe kadar yükselmişti. Ligler ertelen-
meden önce ise 2 maçlığına sendeleyen 

Yiğidolar, önce Galatasaray ile evinde be-
rabere kalmış sonra ise Antalyaspor dep-
lasmanından da mağlubiyetle dönmüştü. 
Pandemi sonrası liglerin tekrardan başla-
masıyla Denizlispor’u konuk eden kırmı-
zı-beyazlı ekip rakibini eski Konyasporlu 
Yatabare’nin golüyle 1-0 yenerek üçüncü 
sıraya yükselmişti. 

EN GOLCÜ İSİM YATABARE
Pazar günü saat 21:00’de temsilcimiz 

İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak 
olan Demir Grup Sivasspor’da en golcü 

isim eski Konyasporlu forvet Mustapha 
Yatabare olarak göze çarpıyor. Takımı 
adına kritik goller atan Malili forvetin 13 
golü bulunuyor. 

Mustapha Yatabare’yi 10 golle Mert 
Hakan Yandaş, 8’şer golle de Hakan Ars-
lan ve Emre Kılınç takip ediyor.  

İLK MAÇ 2-0 SİVASSPOR LEHİNE 
TFF Süper Lig’in 11. haftasında İH 

Konyaspor’u kendi sahasında ağırlayan 
DG Sivasspor o karşılaşmayı Emre Kılınç 
ve Hakan Arslan’ın golleriyle 2-0 kazan-

mıştı. Bunun yanı sıra Yeni 4 Eylül Sta-
dı’nda oynanan karşılaşmada Anadolu 
Kartalı’nda Levan Shengelia 75 ve 78. 
dakikalarda sarı kart görerek takımını 10 
kişi bırakmıştı. 

Pazar günü saat 21:00’de Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda oynana-
cak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler 
yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise 
Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapa-
cak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise 
Murat Erdoğan olacak. n İLHAN ATLI

Konyaspor’a zorlu rakip!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yarın evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Yeşil Beyazlı-
lar’ın kritik maçta ağırlayacağı Sivasspor tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor. Şampiyonluk 
mücadelesi veren Kırmızı Beyazlılar’ın Konyaspor’u umutlandıran tek yanı kötü deplasman performansı

Yeni Malatyaspor 
Göztepe’yi ağırlıyor

Burak Saban 
baba oldu

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında 
bugün Göztepe’yi konuk edecek. Yeni Malatya Stadı’nda 
saat 21.00’de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yö-
netecek.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan 
toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak 
çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malat-
yaspor’da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi 
ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dı-
şında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 26 yaşındaki 
orta saha oyuncusu Burak Saban, baba oldu. Bu sezon ba-
şarılı bir sezon geçiren Burak Saban’ın önceki gün bir erkek 
çocuğu oldu. 1922 Konyaspor başkanı Zahir Renklibay’da 
Saban çiftini kutladı ve yeni doğan Amir için de “dünyaya 
hoş geldin minik prens” temennisinde bulundu. Konuyla 
ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bu-
lunan 1922 Konyaspor ise paylaşımında şu ifadelere yer 
verdi: “Futbolcumuz Burak Saban’ın eşi Mitra bir erkek ço-
cuğu dünyaya getirdi. Saban çiftini tebrik eder, Amir Zayn 
bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.” n SPOR SERVİSİ
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Gençlerbirliği Kayseri ile karşılaşıyor Beşiktaş Denizlispor’a konuk olacak
Geçen hafta temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup 
eden Gençlerbirliği bu hafta ise 
Kayserispor ile deplasmanda kar-
şılaşacak. Gençlerbirliği, Süper 
Lig’in 28. haftasında bugün dep-
lasmanda Hes Kablo Kayserispor 
ile karşılaşacak. Büyükşehir Be-
lediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 
18.30’da başlayacak müsabakayı, 
hakem Ümit Öztürk yönetecek. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle verilen aranın ardından 
çıktığı ilk maçta İttifak Holding Kon-
yaspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 
31 puanla 12. sırada yer alıyor. 
Başkent temsilcisinde sakatlıkları 
bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper 
Tatlısu’nun yanı sıra, sarı kart ceza-
lıları Erdem Özgenç ve Flavio Ra-
mos, Hes Kablo Kayserispor’a karşı 
görev yapamayacak. İttifak Holding 
Konyaspor maçında cezasını ta-
mamlayan Fabricio Baiano ise ye-
niden takımdaki yerini alabilecek.

KAYSERİSPOR GALİBİYETE 
ODAKLANDI

Hes Kablo Kayserispor, saha-
sında oynayacağı Gençlerbirliği 
maçından 3 puanla ayrılmak isti-

yor.
Teknik Direktör Robert Prosine-

cki, bugün Kayseri’de oynanacak 
maç için takımı mental ve teknik 
olarak hazırlamaya çalışıyor. Güçlü 
bir kadro ile rakibini mağlup ederek 
3 puanı alan taraf olmak isteyen 
Robert Prosinecki, orta alanda Gus-
tavo Campanharo, Dja Djedje, Ber-
nard Mensah ve Pedro Henrique’ye 

forma verecek.
Forvet hattında da Muris Mesa-

novic ile maça başlamayı planla-
yan Prosinecki, Kadir Has Stadı’n-
da takımının kazanması için ofans 
ağırlıklı bir oyun oynatacak. Hırvat 
teknik adam, antrenmanlarda 
oyuncularını sık sık uyararak basit 
hataların yapılmamasını ve kollek-
tif futbol oynanmasını istedi. n AA

Gelecek hafta temsilcimiz 
Konyaspor’un rakibi olacak olan 
Beşiktaş, Süper Lig’in 28. hafta-
sında bugün Yukatel Denizlispor’a 
konuk olacak. Denizli Atatürk Sta-
dı’ndaki karşılaşma, saat 21.00’de 
başlayacak. Mücadeleyi hakem 
Mete Kalkavan yönetecek. Si-
yah-beyazlı ekip, yeni tip korona-
virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara 
verilen ligin 27. haftasında konuk 
ettiği Fraport TAV Antalyaspor’a 
2-1 mağlup oldu. 

Ligde 13 galibiyet, 5 bera-
berlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşik-
taş, 44 puanla beşinci sırada yer 
alıyor. Geçen hafta Demir Grup 
Sivasspor’a deplasmanda 1-0 
yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 
galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlu-
biyet ve 31 puanla 11. sırada bu-
lunuyor.

7 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş’ta 7 futbolcu, sarı kart 

ceza sınırında bulunuyor. Atiba 
Hutchinson, Caner Erkin, Geor-
ges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir, 
Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve 
Jeremain Lens, yarınki maçta sarı 
kart görmeleri halinde 29. haftada 

İttifak Holding Konyaspor karşısın-
da görev yapamayacak.

Burak Yılmaz oynayabilecek
Siyah-beyazlı ekipte cezası 

biten Burak Yılmaz, Yukatel De-
nizlispor karşısında görev alabile-
cek. Galatasaray ile oynanan derbi 
maçta gördüğü sarı kartla cezalı 
duruma düşen Burak, geçen haf-
taki Fraport TAV Antalyaspor kar-

şılaşmasında forma giyememişti.  
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bu-
lunan Domagoj Vida’nın yarınki 
karşılaşmada görev alması bek-
lenmiyor.

Beşiktaş’ın Fraport TAV Antal-
yaspor ile yaptığı maçta sakatla-
nan Vida’nın sağ uyluk iç adalesin-
de ödem tespit edilmişti. 
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y.SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.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.TARSU 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 28 46 -18 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 DURUMUAlanyaspor’dan tarihi başarı Antalyaspor’un kupa finali üzüntüsü
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye 

Kupası yarı finalinde ilk maçta 1-0 yendi-
ği Fraport TAV Antalyaspor’u rövanşta da 
4-0 mağlup ederek finale çıktı. Tarihinde 
ilk defa kupada finale yükselen Alan-
yaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak.  
Antalyaspor ise rakibine karşı farklı mağ-
lup olarak kupaya yarı finalde veda etti. 
Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, 
kupa finalinden önce bordo-mavililer ile 
Süper Lig’de 22 Haziran Pazartesi günü 
28. hafta mücadelesinde Alanya’da kar-
şı karşıya gelecek. 

CİSSE ‘HAT-TRİCK’ YAPTI 
Alanyasporlu Papiss Demba Cisse, 

daha önce turuncu-yeşilli formayla son 
iki sezonda 4 kupa karşılaşmasında 
görev aldı. Senegalli golcü, Türkiye Ku-
pası’nda ilk defa bir maçta 3 gol atarak 
‘hat-trick’ yaptı. Cisse, bundan önce ku-
pada son 16 turunda Kasımpaşa’ya karşı 
bir gol kaydetmişti. 

35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 
de bu sezon geride kalan 27 hafta so-
nundaki gol krallığında, Trabzonspor’un 
Norveçli forvet oyuncusu Alexander 
Sörloth’ün 3 gol gerisinde 16 golle ikinci 
sırada yer alıyor.  n İHA

Antalyaspor’da Türkiye Kupası’nda 
finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. 
Kırmızı-beyazlılar en son 1999-2000 se-
zonunda kupada finale çıkmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci 
maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı 
Antalyaspor ile Alanyaspor, önceki ak-
şam Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı 
karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden An-
talyaspor, ikinci maçta da rakibine 4-0 
mağlup olarak kupaya veda etti. Alan-
yaspor’u finale götüren gollerin üçünü 
Papis Cisse, birini Ceyhun Gülselam 
attı. Duran toplardan gelen gollerle skor 
dezavantajına düşen Antalyaspor’da fi-
nale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. 
Kırmızı-beyazlılar, pazartesi günü sa-
hasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor 
maçının hazırlıklarına ise ara vermeden 
başladı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası’nda 
1999-2000 sezonunda finale çıkma ba-

şarısını göstermiş ve Galatasaray’a 5-3 
yenilmişti. Bu sezonki Türkiye Kupası 
finalinde ise Trabzonspor ile Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşacak.  n İHA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 27 16 8 3 62 29 33 56
2.M. BAŞAKŞEHİR 27 16 8 3 52 25 27 56
3.DG SİVASSPOR 27 15 7 5 48 29 19 52
4.GALATASARAY 27 14 8 5 44 22 22 50
5.BEŞİKTAŞ 27 13 5 9 41 34 7 44
6.A. ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43
7.FENERBAHÇE 27 12 7 8 48 35 13 43
8.GÖZTEPE 27 10 7 10 32 33 -1 37
9.GAZİANTEP FK 27 8 9 10 37 42 -5 33
10.ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33
11.Y. DENİZLİSPOR 27 8 7 12 26 35 -9 31
12.GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 7 12 35 45 -10 31
13.KASIMPAŞA 27 8 5 14 40 51 -11 29
14.Ç. RİZESPOR 27 8 4 15 28 44 -16 28
15.İH KONYASPOR 27 5 11 11 22 35 -13 26
16.YENİ MALATYASPOR 27 6 7 14 39 42 -3 25
17.ANKARAGÜCÜ 27 5 9 13 24 46 -22 24
18.HK KAYSERİSPOR 27 5 7 15 29 64 -35 22

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 28. hafta heyecanı dün oy-
nanan karşılaşma ile başladı. Temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, yarın evinde Si-
vasspor ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar’ın 
tarihi mücadelesi saat 21.00’de başlayacak 
ve hakem Halil Umut Meler tarafından yö-
netilecek. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet 
Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Ma-
çın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

ANADOLU KARTALI KÖTÜ BAŞLADI
Koronavirüs arası öncesi evinde Fe-

nerbahçe’ye mağlup eden İttifak Holding 
Konyaspor, uzun süre sonra galip gelmiş 
ve rahat bir nefes almıştı. Uzun bir aradan 
sonra geçen hafta deplasmanda Gençler-
birliği karşısına çıkan Anadolu Kartalı iste-
diği başlangıcı yapamadı. Yeşil beyazlılar 
rakibine 2-1 mağlup olarak çok ağır bir yara 
aldı. 

TOPARLANMA ZAMANI
Gençler mağlubiyeti ile moral olarak 

dibe vuran Konyaspor, Sivasspor’u mağlup 
ederek yeniden toparlanmak istiyor. Düş-
me hattının hemen üzerinde bulunan Ana-
dolu Kartalı, Sivasspor maçından 3 puanla 
ayrılması durumunda alt sıralardan uzak-
laşma fırsatı yakalayacak. Olası bir puan 
kaybı ise Yeşil Beyazlılar’ı ateşe atacak. 

HURTADO DIŞINDA EKSİK YOK
Konyaspor’un Sivasspor maçı önce-

si önemli bir eksiği bulunmuyor. Geçen 
hafta Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 
oyundan çıkan müzmin sakat Hurtado dı-
şında bütün oyuncular forma giyebilecek. 
Gençler maçında kart cezası nedeniyle oy-
nayamayan Skubic ve Ömer Ali de Bülent 
Korkmaz’ın görev vermesi durumunda oy-
nayabilecek

RAKİP SİVASSPOR’DA 
ÖNEMLİ EKSİKLER

İttifak Holding Konyaspor’un yarın oy-
nanacak maçtaki rakibi Sivasspor’a ise 
önemli eksikler bulunuyor. Takımın en 

değerli isimlerinden Emre Kılınç kart cezası 
nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Di-
rektör Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş, 
Hakan Arslan Fernando, Ziya ve Yataba-
re’nin de durumun kritik olduğunu açıkladı. 
Bu oyuncuların da forma giyememe duru-

mu sözkonusu.
KADERE BAK

Geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran 
Rıza Çalımbay daha sonra yönetimin ka-
rarı ile gönderilmişti. Bu ayrılık o dönem 
çok tartışılmış ve Çalımbay tarafından uzun 

süre gündemde tutulmuştu. Kendisine 
haksızlık yapıldığını belirten Çalımbay, bu 
sefer Sivasspor’un başında şampiyonluk 
mücadelesi verirken Konya’ya gelecek. 
Konyaspor ise düşme hattında bulunuyor.  
n SPOR SERVİSİ

Kalk ayağa!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor yarın evinde tarihi bir maça çıkacak. 
Ateş hattına hiç olmadığı kadar yakın olan Anadolu Kartalı, kader maçında Sivasspor’u 

ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak mücadele Halil Umut meler tarafından yönetilecek
Rakip Sivas

hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor 6. kez 
Kovid-19 testi yaptırdı 

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında 21 
Haziran Pazar günü (Yarın) deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik di-
rektör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına 
kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top 
kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 
dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale 
maçla antrenmanı tamamladı.  Sivasspor, bugün gerçek-
leştirilecek idmanın ardından saat 15.00’te hava yolu ile 
Konya’ya gidecek.  n AA

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da fut-
bolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde 
ve stadyumda görevli personele 6. kez yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye 
Futbol Federasyonunun yayımladığı “Futbola Geri Dönüş 
Öneri Protokolü” kapsamında, A takım futbolcuları ve tek-
nik heyetin 6. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lüt-
fullah Bilgin Tesisleri’ne gelen ekip, A takım futbolcularımı-
za, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, 
tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 6. 
kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 5 kez teste tabi tutulan 
takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.” ifade-
lerine yer verildi. n AA

Süper Lig ve 1. Lig’de heyecan devam ediyor Konyaspor sosyal medyada kenetlendi
Süper Lig’e 28. hafta maçlarıyla 

devam edilirken, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yak-
laşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig’de 
heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla 
yeniden başladı.  Türkiye Futbol Fe-
derasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de haf-
tanın maç programı şöyle:

Süper Lig Bugün: 18.30 Hes 
Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 
(Büyükşehir Belediyesi Kadir Has), 
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş 
(Denizli Atatürk), 21.00 BtcTurk Yeni 
Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malat-
ya)

Yarın: 18.30 Kasımpaşa-Fe-
nerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan), 
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK 
(Türk Telekom), 21.00 İttifak Holding 
Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 
(Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi: 21.00 
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 
(Bahçeşehir Okulları), 21.00 Fraport 
TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor 
(Antalya)

TFF 1. Lig Bugün: 17.30 Ke-
çiörengücü-Bursaspor (Aktepe), 
20.00 Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor-Eskişehirspor (Erzurum 
Kazım Karabekir), 20.00 Ekol Has-
tanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Mene-
menspor (Balıkesir Atatürk)

21 Haziran Pazar: 17.30 Cesar 
Grup Ümraniyespor-Fatih Karagüm-
rük (Ümraniye Belediyesi Şehir), 

20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Ata-
türk), 20.00 Altay-Akhisarspor (Bor-
nova Aziz Kocaoğlu)

22 Haziran Pazartesi: 20.00 Ada-
na Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak 
Fatih Terim)
 n AA

TFF Süper Ligi’nde sıkıntılı bir 
sezon geçiren İH Konyaspor önceki 
gün saat 19:22’de #Konyaspori-
çinbirlik vakti hashtag’i ile sosyal 
medya üzerinden kenetlendi. Yarın 
oynanacak olan kritik Sivasspor kar-
şılaşması öncesinde kaptan Selim 
Ay’ın fitili ateşlemesinden sonra Ye-
şil-Beyazlı taraftarlar saat 19.22’de 
birlik oldu.  

Anadolu Kartalı’nın simge oyun-

cularından Selim Ay’ın paylaşımı şu 
şekilde oldu: “Konya için birlik vakti. 
Alnımız ak başımız dik. Sonuna ka-
dar savaşacağız. Birlikte yürüme za-
manı. Gelin hep birlikte omuz omuza 
mücadelemizi verelim. İsimler değil 
arma için. Akşam 19.22’de bütün 
Konyaspor sevdalılarını bu hash-
tag altında bekliyorum.” Kaptan 
Selim’in bu açıklamasını ardından 
Konyaspor’da resmi sosyal medya 

üzerinden bir açıklama yayımladı. 
Açıklamada, “Biz her zaman sizinle-
yiz! Yanınızdayız, biriz ve beraberiz! 
Asla pes etmeyeceğiz...! Siz yeter ki 
o sahada kalbi sizinle atan yüzbinleri 
unutmayın.” ifadelerine yer veril-
di. Bu paylaşımlardan sonra Kon-
yasporlu taraftarlar saat 19.22’de 
sosyal medya üzerinden kenetlendi 
ve futbolculara destek vererek moral 
depoladı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı taktik çalıştı Konya Spor medyası testten geçti

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta 
Sezonu 28.hafta maçında DG Sivasspor 
ile iç sahada karşılaşacak İttifak Holding 
Konyaspor dün akşam saatlerinde yaptı-
ğı antrenmanla değerlendirdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde 

Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenmana tedavi olan Ertuğrul Taşkı-
ran, Ozan Can Oruç ile Paolo Hurtado 
katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. 
Antrenman taktik çalışma ve çift kale 
maç ile tamamlandı. n SPOR SERVİSİ

Futbol müsabakalarında görev ya-
pacak Konyalı medya mensuplarının ilk 
Corona testi Konya Halk Sağlığı Labora-
tuvarında  yapıldı.

Pazar günü oynanacak İ.H. Kon-
yaspor-DG Sivasspor karşılaşmasında 
görev yapacak foto muhabiri, muhabir-

ler ve iki TSYD görevlisi, Sağlık Bakan-
lığının görevlendirdiği ekipler tarafından 
testten geçti.

Maçlardaki görev yapacak olan tüm 
medya mensupları her maç öncesinde 
teste tabi tutulacaklar.
n SPOR SERVİSİ
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