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Gönüllere 
taht kurdular

Selçuklu Vefa Sosyal Destek 
Grubu tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve Türkiye’de de ölümlere 
sebep olan koronavirüs salgı-
nında 98 bin kişinin yardımına 
koşarak gönüllerde taht kurdu.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay’ın dört bir 
yanında yol yapım 
çalışması var
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Sinema, insanı 
anlamak için 
bir yöntemdir’
n HABERİ SAYFA 5’TE

Alkollü sürücü 
bekçiyi ezdi, 
polisin ayağını kırdı!
n HABERİ SAYFA 6’DA

İvriz, serinletiyor 

Halkapınar ilçesinde, “dünyanın ilk tarım anıtı” olarak 
nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı’nın yanı sıra Sannabadae 
Manastırı ile doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel 
Peyzajı, sıcak yaz günlerinde serin havasıyla da 
vatandaşların ilgi odağı oldu. 
İvriz, bol oksijenli yaylaları, Bolkar Dağları, buz gibi akan 
çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasının yanı 
sıra Geç Hitit dönemine tarihlenen kabartma ve sunak 
alanı gibi mekanlarıyla, bölgenin önemli turistik yerleri 
arasında yer alıyor. n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Kriz var’ demediler
Ayvazoğlu Metal, kriz nedeniyle yaşanan süreçte, zorluklar karşısında dik duruşu ile dikkat çekiyor. Bu süreç içerisinde 
üretim bandına bir yeni makine daha ekleyerek üretim yelpazesini genişleten Ayvazoğlu Metal, bu alanda Konya’da tek

BU MAKİNE 
KONYA’DA TEK

Türkiye’de sayılı Konya’da ise 
tek örneği olan yerli üretim bir 
makineye sahip olduklarını 
vurgulayan Ayvazoğlu Metal 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Ayvaz, “Bu makinadan Kon-
ya’da sadece bizde mevcut. 
Türkiye’de ise sadece Kayseri 
ve Gaziantep’te var. Bizi diğer 
firmalardan ayrı kılan 5 eksenli 
tezgâhlarımızın olması” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

ÖZ SERMAYE 
İLE İLERLİYOR 

Ayvazoğlu metal, 53 yıllık 
geçmişi ile büyüme ve 
üretim pazarını genişletme 
yolunda ilerliyor. 
Türkiye’de sayılı örnekleri 
bulunan lazer saç kesim 
makinesini bünyesine katan 
Ayvazoğlu Metal, 3 bin met-
re kare kapalı alanda yaptığı 
üretimle makine parkurunu 
öz sermayesi ile genişlet-
meye devam ediyor.

ŞEHİRLERİMİZ 
NEFES ALACAK

BAKAN KURUM’A 
ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Türkiye genelinde yapılacak olan ‘2023’e Doğru Güçlü 
Şehirler Güçlü Türkiye’ toplantılarının ilkini Konya’da 

gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Bu projeleri inşallah 2023’e giden yolda 

her şehrimizde yapacağız. 2023’e geldiğimizde her 
ilimizde en az bir tane Millet Bahçesi yapacağız” dedi.  

n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran 
Mahallesi’ndeki dönüşüm çalışmalarına destek veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Büyük bir 

şükran borçluyuz” diyerek teşekkür etti.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

TOZOĞLU YENİDEN 
BAŞKAN SEÇİLDİ 

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı’nda genel kurul ve 
seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Av. Gökhan 
Tozoğlu ile Başkan Adayı Nurdoğan Okur’un yarıştığı 
seçimde oyların kullanılmasının ardından sandıklar 

açıldı. İpi göğüsleyen isim Tozoğlu oldu. 
n HABER SAYFA 11’DE

SAĞLIK-SEN 
KONYA’DAN SKANDAL

Sağlık-Sen Konya Şubesi’nin seçimli Genel Kurulu, 
tartışmalı bir süreçten sonra varılan uzlaşmayla nihayet 

yapılabildi. Ancak Genel Kurul’u takip etmek isteyen 
basın mensubunun dışarı çıkartılması, ahlaki olmaması 
gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. n HABER SAYFA 11’DE



2 22 HAZİRAN 2020HABER

Ayvazoğlu Metal, kriz nedeniyle yaşanan süreçte, zorluklar karşısında dik duruşu ile dikkat çekiyor. Bu süreç içerisinde 
üretim bandına bir yeni makine daha ekleyerek üretim yelpazesini genişleten Ayvazoğlu Metal, bu alanda Konya’da tek

‘Kriz var’ demedi, 
yeni yatırımlar yaptı 

Ayvazoğlu metal, 53 yıllık geç-
mişi ile büyüme ve üretim pazarını 
genişletme yolunda ilerliyor. Türki-
ye’de sayılı örnekleri bulunan lazer 
saç kesim makinesini bünyesine 
katan Ayvazoğlu Metal, 3 bin metre 
kare kapalı alanda yaptığı üretimle 
makine parkurunu öz sermayesi ile 
genişletmeye devam ediyor. Üretim 
ve makine yelpazesini genişlettikle-
rini ifade eden Ayvazoğlu Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Ayvaz, maki-
ne hakkında bilgiler verdi. Ayvaz, “4. 
Lazer saç işleme tezgâhımızı bünye-
mize kattık. 2020 model bu makine 
bünyemizdeki diğer makinalardan 
çok daha seri. Diğer tezgâhlarımız 1 
saatte üretim yapabiliyorsa bu tez-
gâh 40 dakikada üretim yapabiliyor. 
Bu sıkıntılı süreçte makinayı almaya 
karar verdik fakat bizim işlerimiz çok 
yoğun gelen talebe ve siparişlere ye-
tişemiyoruz. Biz bu yatırımı yapmak 
zorundayız. Kendi öz sermayemiz 
ile yeni bir makinayı daha aldık çok 
şükür. Diğer tezgâhlarımız 20 mm 
kadar keserken yeni aldığımız bu 
tezgâhımız 25 mm kesebiliyor. Öz 
sermayemiz ile büyüyoruz ve yolu-
muza devam ediyoruz. Bizim ma-
kine parkurumuzu büyütmemiz ve 
daha fazla üretim yapmamızın se-
bebi çok ciddi talep var ve müşteri 
portföyümüzün geniş olması aynı 
zamanda ürünlerimizin herkese hi-
tap etmesidir. Bizim ürünlerimiz he-
saplı ve kalitelidir. Aylık burada 250 
ton saç işleniyor” dedi. 

‘TÜRKİYE’DE SAYILI ÖRNEĞİ OLAN 
MAKİNEYE SAHİBİZ’

Türkiye’de sayılı Konya’da ise tek 
örneği olan yerli üretim bir maki-
neye sahip olduklarını vurgulayan 
Ayvaz, “Bu makinadan Konya’da 
sadece bizde mevcut. Türkiye’de ise 
sadece Kayseri ve Gaziantep’te var. 
Türkiye’de 3. Konya’da ise tek maki-
na. Bizi diğer firmalardan ayrı kılan 
5 eksenli tezgâhlarımızın olması bu 
makine ise Türkiye’de yok sadece 
bizde var. Makinalarımız yerli üre-
tim olup Bursa ERMAKSAN marka-
sına aittir” şeklinde konuştu.

‘ÇİN İLE KALİTEDE 
REKABETE GİRECEĞİZ’

Ayvazoğlu metal olarak alınan 
yeni makinelerle beraber pazarlama 
ağını geliştirmeyi düşündüklerini ve 
dış ticaret ağında da oldukça etkili ve 
iddialı olduklarını dile getiren Ayvaz, 
“Fiyatta rekabet değil kalitede re-

kabet gireceğiz. Bizim ürünlerimiz 
2 mm saçtan üretilirken Çin’den 
gelen ürünler ise 0.80 mm saçtan 
üretiliyor. Yani Çin’den gelen ürün-
ler hammadde halindeyken kestiği 
ürünler 9 kilo iken bizim hammadde 
halindeki kestiğimiz ürünler 32 kilo 
sonuç olarak kalite farkımız ortada.  
Ayrıca sadece yurtiçi ile değil yurt-
dışında da yoğun bir şekilde tercih 
edilen bir markayız. Malumunuz 

olduğumuz sıkıntılı süreçte Çin ile 
dünyada ihracat durdu biz bu pa-
zarı kendimize çevirmeyi başardık. 
İş konusunda ciddi bir talep ve artış 
meydana geldi. Yurtdışı birçok ülke 
ile alışverişlerimiz oluyor özellikle 
Çin ile alışveriş yapan ülkeler ara-
sında Bulgaristan, Almanya, Yuna-
nistan, Bahreyn gibi bu ülkeler ile 
görüşmelerimiz devam ediyor. Çin 
pazarı ile alışverişi tamamen bitirip 

bizle alışveriş yapmak istediklerini 
belirttiler. Türkiye olarak bu durum-
dan iyi bir şekilde faydalanırsak bazı 
şeyleri daha çabuk aşacağız gibi ge-
liyor” dedi.

ÜRÜNLERİMİZ TÜRKİYE’NİN 
HER BÖLGESİNDE

Ürettikleri ürünlere olan talep-
ler doğrultusunda metal sanat evi 
ile 11 şehirde şube açtıklarını dile 
getiren Ayvaz Türkiye’deki iç piya-
sa hakkında da bilgiler verdi. Ayvaz 
sözlerine şöyle devam etti, “Metal 
Sanat Evi olarak 11 ile şube açtık 
ve Türkiye’nin her bölgesine ulaşı-
yoruz. Konya’daki şubemiz ise Şe-
fikcan Caddesi’nde yer almaktadır. 
İç piyasadaki yoğunlukta çok fazla 
ve inanılmaz talep var. BİM ile olan 
anlaşmamızla bizim ürünlerimizi sa-
tıyorlar. ,

BİM olarak kampanyalar yapı-
yorlar ve ciddi ürünler satıyorlar. 
Online satış mağazalarında da yer 
almaktayız. Karantina süreci içeri-
sinde yaptığımız kampanyalar dahi-
linde online internet üzerinden ciddi 
ürün sattık. Şuanda bütün sosyal 
medya platformlarında bizim rek-
lamlarımız mevcut. Metal sanat evi 
olarak 3 yıl oldu. Metal Sanat Evi’ni 
hobi amaçlı kurduk, ilerleyen dö-
nemler içerisinde artan talepler doğ-
rultusunda satış ağını genişleterek 
oldukça özverili çalıştık. Metal sanat 
evi olarak ise ürünlerimiz birçok yer-
de mevcut. TRT1 ve TRT Spor aynı 
zamanda ulusal televizyon kanalları 
bizim ürünlerimizi kullanıyor. Gurur 
duyuyoruz; çünkü bizim ürünlerimi-
zi orada bütün dünya, bütün Türkiye 
görüyor.” n SEFA SALİH KULA

Ayvazoğlu Metal, Konya basın temsilcilerini üretim tesislerinde ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ayvaz, makine parkuru ve üretimleriyle alakalı bilgiler verdi. 
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Türkiye genelinde yapılacak olan ‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ toplantılarının ilkini Konya’da gerçekleştiren Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut, millet bahçesi, cephe düzenlemesi gibi bakanlık yatırımlarını da yerinde inceledi

‘Konya, daha güzel olacak’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, “2023’e Doğru Güçlü 
Şehirler Güçlü Türkiye” başlığında 
bütün şehirlerde yapılacak toplan-
tıların ilkini gerçekleştirdiği Kon-
ya’da TOKİ Ardıçlı Sosyal Konut 
inşaatı, Eski Stadyum Millet Bah-
çesi, Alaaddin Caddesi Cephe Dü-
zenlemesi, Mevlana Çarşısı ve Al-
tın Çarşı dönüşüm alanı ile Şükran 
Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm 
sahasında incelemeler yaparak 
Konya’daki mahalle muhtarları ile 
istişare toplantısı düzenledi.

2023’e Doğru Güçlü Şehirler 
Güçlü Türkiye başlığında Konya 
Projeleri Tanıtım Programına ka-
tılmak üzere Konya’ya gelen Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Konya’da bakanlık olarak yürüt-
tükleri bazı yatırımlarda inceleme-
lerde bulunarak Konya merkezde-
ki mahalle muhtarları ile buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Millet-
vekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet 
Sorgun, Orhan Erdem, Selman Öz-
boyacı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ve ilçe belediye başkanlarıyla bir-
likte ilk olarak yapımı devam eden 
Ardıçlı TOKİ Sosyal Konutlarında 
incelemelerde bulundu.

Daha sonra eski stadyum ala-
nına yapılacak Millet Bahçesi proje 
sahasını inceleyen Bakan Kurum, 
Millet Bahçesiyle ilgili gelinen son 
noktayı anlattı. İçinde bulunduk-
ları yaklaşık 108 bin metrekarelik 
alanın şehir merkezinde vatan-
daşlara yürüme mesafesinde bir 
konumda olduğunu ifade eden 
Bakan Kurum, “Burada biyolojik 
bir göletimiz, Millet Kıraathane-
miz, Millet Kütüphanemiz, yeşil 
alanlarımız, etkinlik alanımız, koşu 
yollarımız, bisiklet yollarımız ola-
cak. Tamamlandığında 7 gün 24 
saat güvenli ve huzurlu bir şekilde 
vatandaşlarımızın vakit geçireceği 
bir alan olacak.

 İhalesini gerçekleştirdik. İnşal-
lah bu ay içerisinde inşaatına baş-
layarak en kısa sürede Konyamıza 
hizmet etmek üzere projemizi ta-
mamlamış olacağız.” dedi.

ŞEHİRLERİMİZ NEFES ALACAK
Amaçlarının Konya’daki kişi 

başına düşen yeşil alan miktarı-
nı artırmak olduğunu dile getiren 
Bakan Kurum, şunları söyledi: “Bu 

projeleri inşallah 2023’e giden 
yolda her şehrimizde yapacağız. 
2023’e geldiğimizde her ilimizde 
en az bir tane Millet Bahçesi yapa-
cağız. Şu anda devam eden değe-
ri 14 milyar lirayı bulan 207 tane 
Millet Bahçesi projemiz var.

 Tamamlanmasıyla birlikte 
şehirlerimizin nefes alacağı, aynı 
zamanda ekolojik koridor oluştu-
racak bu projeler şehirlerimize, va-
tandaşlarımıza hizmet edecek. Biz 
bu noktada vatandaşımıza hizmet 
etmek için; hem sporcularımıza 
hem gençlerimize hizmet vere-
cek Millet Bahçesi’ni Konyamıza 
kazandırmış olacağız. Şimdiden 
hayırlı olsun. Diğer ilçelerimizde 
de projelerimiz var. İlçelerimizle 
birlikte etaplar halinde bu projeleri 
tamamlayacağız.”

ÇOK GÜZEL BİR PROJE OLACAK
İller Bankası hibesiyle Konya 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen Alaaddin Caddesi Cephe 
Düzenleme çalışmasını da yerinde 
inceleyerek bilgi alan Bakan Ku-
rum, burada yaptığı konuşmada, 
“Burası bir kültür aksı olacak in-
şallah. Alaaddin Bulvarında bütün 
binaları Mevlana Meydanına kadar 
yenileyeceğiz ve bu kültür aksında 
inşallah hemşehrilerimiz mutlu, 
huzurlu bir şekilde doğal ve tari-
hi güzellikleri hep birlikte görmüş 
olacak. Çok güzel bir proje olacak.” 
diye konuştu.

Bakan Kurum, Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte gerçekleştirile-
cek Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı 
dönüşüm alanı ile Meram Beledi-
yesi ile birlikte gerçekleştirilecek 
Şükran Mahallesi’ndeki kentsel 
dönüşüm sahasında incelemeler 

gerçekleştirdi.
BAKAN KURUM KONYA’DAKİ
 MUHTARLARLA BULUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum Konya programı kap-
samında günün sonunda Konya 
merkezdeki mahalle muhtarlarıyla 
bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’ndeki program-
da muhtarlara hitap eden Bakan 
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta 
muhtarları Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde ağırladığını anımsatarak, 
muhtarların milletin demokratik 
iradesinin somut örneklerinden 
biri olduğunu vurguladı.

MUHTARLAR MİLLETİMİZİN
 GÖREN GÖZÜDÜR

Bakan Kurum, devlet idaresi-
nin önce köyde ve mahallede baş-
ladığına işaret ederek, “Onun için 
muhtarlar bizim yol arkadaşımız, 
güçlü Türkiye davasında, dava ar-
kadaşlarımızdır. Muhtarlar milleti-
mizin eli, ayağı, gören gözü, duyan 

kulağıdır. Ekonomik kalkınmanın, 
huzurun, güvenliğin, istikrarın 
yereldeki teminatı, koruyucuları-
dır. Bu bakımdan Türkiye’nin her 
konuda, her meselede sizlere ve 
sizlerin gayretlerine ihtiyacı var.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin deprem bölgesi 
üzerinde olması ve iklim değişik-
liğinin olumsuz etkilerine maruz 
kalması nedeniyle afetlerle sıkça 
karşı karşıya kaldığını dile getiren 
Kurum, şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak biz de afetlere 
karşı büyük mücadeleler veriyo-
ruz. Bu noktada muhtarlarımızın 
kentsel dönüşüme vereceği des-
tekler çok önemli. Sizlerin destek-
leriyle, afetlerin yol açtığı can ve 
mal kayıplarını minimuma indir-
memiz mümkün olacak. 

Biz bu konuda ülkemizdeki 
tüm muhtarlıklarımız için birer 
bilgilendirme broşürü hazırlayarak 
vatandaşlarımıza bir yol haritası-
nı sizlerin vasıtasıyla iletmek isti-
yoruz. Bunu deprem yaşadığımız 

illerde yaptık. Ancak tüm illerde 
yapmak istiyoruz.”

KONYA ANADOLUNUN KALBİDİR
Konya Valisi Vahdettin Öz-

kan, “Konya Anadolu’nun kalbidir. 
Konya’nın oluşturmuş olduğu me-
deniyet tasavvuru Anadolu’nun 
dört bir yanına yayıldı. Konya’nın 
birliğini dışarıdan biliyorduk. Bunu 
fiilen müşahede etmek hizmet aş-
kımızı artırdı. 

Sayın bakanımızın riyasetinde 
mahallelerimizdeki bütün insanla-
rımıza gidecek kamu hizmetlerini 
en etkin şekilde yaygınlaştırması 
beni de yeni atanan bir vali olarak 
son derece sevindirdi.” açıklaması-
nı yaptı.

HİZMETLERİMİZİN BEL KEMİĞİNİ 
MUHTARLARIMIZ OLUŞTURUYOR

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın anlayışıyla hizmet ediyo-
ruz. Bu noktada hizmetlerimizin 
bel kemiğini oluşturan muhtarları-
mızla birlikte uyum içerisinde ça-
lıştığımız sürece mahallelerimizin, 
insanlarımızın sorunlarını birebir 
çözme imkanı buluyoruz. Verdiği-
niz emekler için, hizmetler için he-
pinize şükranlarımı sunuyorum.” 
şeklinde konuştu.

KONYA’NIN BAKANI OLARAK 
YAPTIKLARINIZI BU ŞEHİR ASLA 

UNUTMAYACAK
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
muhtarların hizmet halkasının en 
önemli temsilcileri olduğunu söy-
leyerek, “Özellikle Konya merkez-
de son dönemde belediye başkan-
larıyla muhtarlarla sağlanan uyum 
sayesinde tüm mahalleleri adeta 

nakış nakış işliyoruz. Sayın Bakanı-
mızın tanıttığı projelerle Konyamız 
çok daha güzel hale gelecek. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
Konyamızın hangi meselesi için 
kendisine başvursak, biz bir isti-
yoruz, bakanımız çantamıza üç ko-
yup gönderiyor. Ne kadar teşekkür 
etsek az. Ben şöyle ifade ediyorum. 
Bakanımız Konyalı bir bakan değil, 
Konya’nın bakanı. Kendisinden 
Allah razı olsun. Konya’nın bakanı 
olarak yaptıklarınızı bu şehir asla 
unutmayacak. Sizden aldığımız 
enerjiyle hem maddi hem manevi 
bizler de aşkla, şevkle şehrimize 
hizmet etmek istiyoruz. Muhtarla-
rımızla sürekli istişare halindeyiz. 
Onlar da Konyamıza hizmet etmek 
için çok yoğun bir şekilde çalışıyor-
lar, hepsinden Allah razı olsun. Bu 
birlik ve beraberlik Konya’da çok 
önemli bir bereket oluşturuyor.” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, “Sizler temsil ettiğiniz 
mahallelerde yerel yönetimler ile 
uyum içinde şehrimizi daha da 
güzelleştirmek için adına gece 
gündüz çaba sarfediyorsunuz. He-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Hamdi Demir de Konya’da 
bulunan 1.154 muhtar adına Ba-
kan Kurum’a teşekkür ederek, 
“Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere sizlerin de muhtarlara verdi-
ği değer ortadadır. Bu toplantı da 
bunun bir kanıtıdır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan 
Kurum, muhtarların sorularını ce-
vaplayarak istişarelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Karatay’ın dört bir yanında yol yapım çalışması var

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, belediye fen işleri mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü 
ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü 
yol yapım ve asfaltlama çalışmala-
rını inceledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin altyapısını tamamladığı il-
çedeki 30 farklı noktada çalışma 
yaptıklarını belirten Başkan Hasan 
Kılca, “Yol Hayattır, yol medeni-
yettir anlayışıyla hareket ediyoruz. 
Geçtiğimiz sezon koyduğumuz 
asfalt hedefini aştık. Bu yıl da yeni 

rekor bir hedef koyduk ve bunun 
da çok üstüne çıkacağımıza ina-
nıyoruz. Amacımız, vatandaşları-
mızın hayatlarını kolaylaştırmak” 
dedi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz as-
falt sezonunda olduğu gibi bu se-
zonda da ilçe merkezi ve merkeze 
en uzak mahallelerdeki yol yapım, 
asfaltlama, bakım ve onarım çalış-
malarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, yeni se-
zonun başladığı günden bu yana 

ilçenin 30 farklı noktasında yol 
yapım ve asfalt serimi gerçekleş-
tiriyor.

KILCA, GÖÇÜ VE İSMİL’DEKİ YOL 
ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI 

YERİNDE İNCELEDİ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da Göçü ve İsmil Mahal-
lelerini ziyaret ederek Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekiplerin böl-
gede yaptığı yol yapım ve asfaltla-
ma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Hasan Kılca, ekipleri-
nin geçtiğimiz asfalt sezonunda 

Karatay’ın dört bir yanında ça-
lışma yaptıklarını ve bu konuda 
önemli bir mesafe kaydettiklerini 
ifade ederek bu dönemde de gay-
retlerine devam ettiklerini söyledi.

ŞU ANDA KARATAY’IN 30 FARKLI 
NOKTASINDA YOL YAPIM VE 
ASFALT ÇALIŞMAMIZ VAR

Yol yapım ve asfaltlama çalış-
malarını değerlendiren Kılca, “Yol 
Hayattır, Yol Medeniyettir diyerek 
yola çıktık ve bu asfalt sezonun-
da 200 bin ton asfalt serimi gibi 
önemli bir hedef belirledik. Bu 

kapsamda da Karatay’da altyapısı 
tamamlanmış yerlerde yol yapım 
ve asfalt serim çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, 
şu anda ilçemizin 30 ayrı nokta-
sında tretuvar, kaldırım yapımı, 
sathi kaplama, yol hazırlık çalış-
maları ile asfalt serimi çalışması-
nı sürdürüyor. Bugün de İsmil ve 
Göçü mahallelerimizdeyiz. İsmil, 
merkeze uzak ama nüfus olarak 
en kalabalık mahallelerimizden 
birisi. Geçtiğimiz yıl KOSKİ Genel 
Müdürlüğümüz buradaki altyapı 

çalışmasını tamamlamıştı. Bizler 
de sıcak asfalt serimini yapıyoruz. 
İnşallah İsmil’de bu yıl özellikle 
ana arterlerde sıcak asfalt işlerimi-
zi tamamlamış olacağız. İsmil-O-
vakavağı arasındaki 9 kilometrelik 
yolu da genişlettik ve ekiplerimiz 
bölgede asfalt çalışması yapıyor. 
Amacımız, ilçemizin her yerinde 
her hemşehrimizin daha rahat ve 
konforlu bir şekilde yaşamını sür-
dürmesi. Bunun için gayretimiz 
sürecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere 
sebep olan koronavirüs salgınında 98 bin kişinin yardımına koşarak gönüllerde taht kurdu

Vefa’yla gönüllere
taht kurdular

Selçuklu Kaymakamlığı tarafın-
dan oluşturulan Selçuklu Belediyesi, 
Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Kızılay Selçuklu Şubesi iş birliği 
ile yürütülen Selçuklu Vefa Sosyal 
Destek Grubu, kurulduğu günden 
bu yana 98 bin kişiye ulaştı. Virüsle 
mücadele sürecinde sokağa çıkama-
yan 65 yaş üstü ve kronik hastaların 
ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal 
Destek Grubu, Selçuklu nüfusunun 
yüzde 15’ine ulaşmış oldu.

EN FAZLA TALEP BİLGİ 
ALMA AMAÇLI OLDU

Selçuklu Vefa Sosyal Destek 
Grubuna en fazla talep, bilgi edinme 
amaçlı oldu. 55 bin 447 vatandaş 
Vefa Sosyal Destek Grubu hattını 
arayarak bilgi aldı. Bilgi alma talebi-
nin ardından en fazla talep dışarı çık-
mak isteyen vatandaşlardan geldi. 
Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, 
23 bin 133 kişinin dışarı çıkma tale-
bini karşıladı. 10 bin 278 vatandaş 
maaşlarının çekilmesi noktasında 
yardım talebinde bulunurken, 2 bin 
104 kişi gıda, 2 bin 72 kişi ilaç, 805 
sosyal yardım, 232 fatura ödeme ve 
3 bin 794 diğer ihtiyaçları için Sel-
çuklu Vefa Sosyal Destek Grubuna 
müracaat etti.

8 BİN 400 KİŞİYE 
SOSYAL KART VERİLDİ

Süreç içerisinde, yardıma ihtiya-
cı olan vatandaşlara da ulaşan Vefa 
Sosyal Destek Grubu ekipleri Bü-

yükşehir Belediyesi ile birlikte yapı-
lan sosyal kart dağıtımında da görev 
aldı. Vatandaşların temel gıda ihti-
yaçlarını karşılaması için 8 bin 400 
kart dağıtımı yapıldı. Üç aylık süreç-
te, hanede yaşayan kişi sayısına göre 
belirlenen rakamlara göre Selçuklu 
Belediyesi toplamda bir milyon 674 
bin 750 TL yardımı finanse etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI VE KIZILAY’IN 

YARDIMLARINA DESTEK VERİLDİ
Selçuklu Vefa Sosyal Destek 

Grubu Kaymakamlık ve Belediyenin 
yardımlarının dışında Cumhurbaş-
kanlığı ve Kızılay Selçuklu Şubesinin 
yardımlarını dağıtma noktasında 
etkin rol oynadı. Vefa Sosyal Destek 
Grubu ekipleri, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara 
hazırlanan maske ve dezenfektan 
dağıtımlarını yaptı. 45 bin vatanda-
şın evine giden ekipler, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın he-
diyelerini vatandaşlara takdim etti. 
Kızılay’la da ortak çalışma içerisinde 
bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu 
ekipleri, 250 kişiye 400’er TL’lik 
yardımların dağıtımını yaptı. Yine 
Kızılay’la birlikte 425 yardım, 300 
hijyen kolisi vatandaşlara ulaştırıldı.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ÇALIŞ-

MALARINI SÜRDÜRÜYOR
1 Haziran itibariyle normalleş-

menin başlamasına rağmen Selçuk-
lu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 
çalışmalarına devam etti. Vefa ekip-

leri, halen evinden çıkamayan va-
tandaşlara gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanında vatandaşlara 
yardım etmeye devam ediyor. Sel-
çuklu Belediyesinin Cuma Namazla-
rında yaptığı 60 bin seccade dağıtı-
mını ise Selçuklu Belediyesi yürüttü.
BAKANLAR’DAN VEFA SOSYAL DES-

TEK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Bir takım ziyaretler için Kon-

ya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta 
Selçuklu Belediyesi Nikah Salonun-
da katıldıkları nikah töreninin ar-
dından Selçuklu Vefa Sosyal Destek 
Grubu çalışanlarıyla bir araya geldi. 
İki Bakan özverili çalışmalarından 
dolayı Vefa Sosyal Destek Ekiplerine 
teşekkür ederek, pandemi sürecinde 
etkin rol oynadıklarını aktardı.

AHMET PEKYATIRMACI: 
VEFA EKİPLERİ ZOR BİR İŞİN 

ÜSTESİNDEN GELDİ
Virüsle mücadele kapsamında 

Selçuklu Vefa Destek Grubunun 
önemli bir görev üstlendiğini be-
lirten Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Virüsün çık-
masının hemen ardından Selçuklu 
Kaymakamlığımızın koordinesinde 
oluşturulan Selçuklu Vefa Sosyal 
Destek Grubumuza gereken desteği 
ilk günden bu yana sürdürüyoruz. 
Hem maddi hem de iş gücü olarak 

hemşehrilerimize hizmet noktasın-
da çalışmalarımızı sürdürdük. Bu 
noktada ekiplerimiz 98 bin kişinin 
ihtiyaçlarını karşılaması bizi ziya-
desiyle memnun etti. Ekiplerimizle 
bu azimli ve fedakar çalışmaların-
dan dolayı ne kadar gurur duysak 
azdır. Selçuklu nüfusunun yüzde 
15’ine hizmet götürmek zor bir iş 
ve ekiplerimiz bu zor işin üstesinden 
alınlarının akıyla gelmiştir. Tabi bu 
noktada Büyükşehir Belediyemizle 
birlikte yürüttüğümüz sosyal kart 
dağıtımında da ekiplerimiz aktif rol 
oynarken biz de bu noktada bütçe-
mizi artırarak maddi anlamda kat-
kıda bulunduk. Cumhurbaşkanlığı-
mızın evinde kalmak zorunda kalan 
vatandaşlarımıza hediyelerinin ulaş-
tırılmasında yine bu arkadaşlarımız 
aktif rol oynadı. Kızılay’la birlikte 
yaptığımız çalışmalarda da arka-
daşlarımız özverili çalışmalarının 
bir örneğini gösterdi. Normalleşme 
sürecinin başlamasına rağmen ekip-
lerimiz çalışmalarına devam ediyor. 
Bu kapsamda Selçuklu Vefa Sosyal 
Destek Grubu camilerimizde secca-
de dağıtımını gerçekleştirdiler. Yine 
evden çıkma imkanı olmayan vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarına koşuyor-
lar. Ben arkadaşlarımıza bu özverili 
çalışmalarından dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

Bakan Murat Kurum’a 
‘şükran’ borçluyuz

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, tüm Konya’nın 
tamamlanmasını heyecanla bek-
lediği Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile 
Meramlıların daha modern bir or-
tamda hizmet almasını sağlayacak 
Meram Hükümet Konağı ihale-
lerinin müjdesini veren Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 
teşekkür etti. Başkan Kavuş, “Ge-
nelde Konya özelde ise Meram’a 
hizmet için büyük heyecan duyan 
Sayın Bakanımız Murat Kurum’a 
ve ekibine büyük bir şükran borç-
luyuz” diye konuştu.

ŞÜKRAN MAHALLESİ 
BUGÜN İHALE EDİLİYOR

Bakan Kurum’un ziyaretinde, 
projesi hazırlanan Şükran Mahal-
lesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Projesi ihalesinin 22 Haziran Pa-
zartesi, Meram Hükümet Konağı 
ihalesinin ise 25 Haziran Çarşam-
ba günü yapılacağının müjdesini 
verdiğini hatırlatan Başkan Musta-
fa Kavuş, “Sayın Bakanımız Murat 
Kurum’un, genelde Konya özelde 
ise Meram yatırımlarına ayrı bir 
önem vermesi bizim için gurur 
kaynağıdır. İlçemizin uzun süredir 
çözüm bekleyen Şükran Mahalle-
sinin dönüşümünde tüm engelle-
rin aşılmasında ve tüm pürüzlerin 
giderilmesinde Murat Kurum be-
yefendinin büyük emekleri var. Bu 
emeklerin nihayetinde bakanlığı-
mızın ve belediyemizin ortak pro-
jesi olan, 116 dükkan ve 182 işyeri 
inşaatı ile bunların altyapı ve çevre 
düzenlemelerini kapsayan Şükran 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Projesinin yapım ihalesi 22 
Haziran Pazartesi günü yapılacak. 
İnşaat en kısa zaman içinde baş-
layacak ve en kısa sürede tamam-
lanacak. Böylece büyük bir soruna 
neşter vurulmuş ve bölge yepyeni 
bir çehreye kavuşmuş olacak. Tüm 
bunlar için Çevre ve Şehircilik Ba-

kanımıza ve ekibine tüm Meram 
adına şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

‘2023 GÜÇLÜ MERAM GÜÇLÜ 
TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIMLAR 

ATILIYOR’
Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum’un Konya ziyare-
tinde Meram’a müjdelerinin Şük-
ran Mahallesi ile sınırlı olmadığını 
kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Sayın Bakanı-
mızın bir diğer müjdesi de Mera-
mımızın uzun süredir beklediği 
‘Meram Hükümet Konağı’ oldu. 
Bakan Kurum, toplamda 9 bin 347 
metrekare inşaat alanına sahip hü-
kümet konağının ihalesinin de 25 
Haziran günü gerçekleştirileceğini 
söyleyerek hemşehrilerimize bir 
güzel haber daha verdi. Meramlı 
hemşehrilerimizin çok daha mo-
dern şartlarda hizmet almasını 
sağlayacak hükümet konağının il-
çemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bakanlığın daha güzel bir Meram 
için yatırımları bunlarla sınırlı değil 
elbet. TOKİ tarafından yapımı de-
vam eden toplu konutlar, yine Me-
ram sınırları içinde bulunan eski 
stadyum alanına yapılacak olan 
Millet Bahçesi gibi yatırımlarla Me-
ram’ın çehresi değişecek. Bunlarla 
birlikte üzerinde çalıştığımız diğer 
projelerinde hayata geçmesiyle sa-
kinlerini ‘Güçlü ve Güzel’ bir Me-
ram bekliyor. Bir kere daha gördük 
ki, Hükümetimiz, Bakanlığımız, 
Büyükşehir Belediyemiz gerek ku-
rumsal yapılarıyla gerekse bu ku-
rumsal yapıyı oluşturan isimlerin 
hizmet aşkları müthiş bir sinerji 
oluşturuyor. Bu sinerji beraberinde 
başarıyı getiriyor. İşte bu başarıla-
rın altındaki en büyük imzalardan 
biri de Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Murat Kurum ve değerli ekibi-
nindir. Tüm bunlar için kendilerine 
hemşehrilerim adına teşekkür edi-
yorum.” n HABER MERKEZİ
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Bir birey kilo vermek istiyorsa etra-
fında daha önce diyet yapan kişilerden 
ya da internetten bulduğu diyet listesini 
uygulamak yerine uzmanından aldığı 
kendine özel, metabolizmasına uygun 
listelerle daha sağlıklı bir beslenme 
listesini uygulamak en doğru çözüm 
olacaktır. Doğru beslenmek, sağlıklı ya-
şam tarzı kazandırma sırasında hayata 
her daim tamamlayıcı niteliği vardır. 
Tüketilen besin bir bireye iyi gelirken 

başka bir bireye farklı tepki verebilir. 
Bireyin sağlık problemleri beslenmeye 
tehdit oluşturabilir. Sonrasında başarı-
sızlıkla sonuçlanan beslenmeler moral 
bozucu olabiliyor. Her diyet bünyeye 
uyum sağlamaz. Bireye hazırlanan özel 
beslenme programları detaylı çalışma-
lar sonucuna göre, bireyin yaşam tarzı, 

vücut ölçümleri, kan tahlilleri ve var ise 
hastalıklarda beslenme tedavisine göre 
yol çizilerek beslenmesi yazılır. Spor 
yapan ya da yapmayan, gün içerisin-
deki hareketliliğine göre beslenmeler 
değişebilir. Bedeninize her elbisenin 
uymayacağı gibi bedeninize her bes-
lenme listesi uymayacaktır. Bireye özgü 

beslenme hem sağlığımızı koruyor, 
hem de hastalıklardan kurtulmamızı 
sağlıyor. İnternet de gezen detoks di-
yetlerden kaçınmalısınız, sebebi ise size 
uygun olmayan sizin bedeninize yazılan 
diyetler olmadığındandır. Kısa sürede 
kaybedilen kilolar hemen alınabileceği 
gibi, farklı rahatsızlıkları da ortaya çıka-

racaktır. Her bireyin farklı kalori ihtiyacı 
var iken, her bireyin alışkanlıkları da 
farklı olacaktır. Beslenmenizi zorla değil 
de bir yaşam biçimi haline getirmek 
gerek.

Sağlıklı beslenmeler yaşam tarzınız 
olsun.

Sağlıcakla kalın… 

KİLO VERMEK İÇİN TERCİHİNİZ KİŞİYE ÖZEL BESLENME LİSTELERİ OLSUN

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

TYB Konya Şubesinde bu haf-
ta Akademisyen-Yönetmen Meh-
met Ali Sevimli, sinemanın disip-
linler arası bir sanat olduğunu 
anlamlandırmanın neden elzem 
olduğunu, Konya’da sinema ala-
nında sektörel ve akademik üre-
tim anlamında ne gibi gelişmeler 
olduğunu ve ödüllü kısa filmler 
video konferans yöntemiyle an-
lattı.

Sinemanın çok daha aşkın bir 

sanat olduğunu, Konya’nın bu 
alanda etkili çalışmalar yaptığı-
nı ve bağımsız sinema ile popü-
ler sinema ayrımının yapılması 
gerektiğini belirten Mehmet Ali 
Sevimli; “Sinemayı tanıtım mer-
kezine yerleştiren ve anlatı mer-
kezine insanı yerleştiren sinema-
dan bahsediyorum. 

Bu iki sinema ayrımını yap-
mak lazım. Popüler sinema kana-
dı başka bir şey. Tabi ki bu ikisi 

arasındaki pratikler çok değiş-
kendir. Her iki sinema kanadı da 
çok kıymetli ve çok iyi okumalar 
sunuyor. Sinemayı sanat olarak 
gören ve sanatın merkezine yer-
leştiren yönetmenler ve yapım-
cılar bu disiplinlerden çok daha 
fazla faydalanmak zorundadırlar” 
dedi.

Sinemanın hammaddesinin 
insan olduğuna vurgu yapan Se-
vimli; “İnsanı anlamak için insa-

na dair bütün süreçlere hakim 
olmak gerekir. Sinema üretim 
süreci çok sancılıdır” dedi.

Sevimli, programın akışına 
uygun olarak Ödüllü kısa film-
lerden yönetmenliğini kendisinin 
yaptığı “Yalnızlık Çağı” ve yönet-
menliğini Serhat Koca’nın yaptı-
ğı “Hoş geldin Bebek” filmlerinin 
de gösterimini izleyicilere suna-
rak yorumlarını paylaştı. 
n HABER MERKEZİ

Bankalar Caddesi eski 
günlerine dönecek

Seydişehir, kum ocağında
üç çeşit malzeme üretiyor

Seydişehir Belediyesi Banka-
lar Caddesi üzerindeki eski Vakıf-
lar Bankası binası, Esnaf Sanatlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi binası 
olarak hizmet verecek. Konuya 
ilişkin gazetecilere açıklamada 
bulunan Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, bankanın caddeden 
taşındıktan sonra eski yoğunluğu-
nu kaybettiğini belirterek, Esnaf 
Sanatlar Kredi ve Kefalet Koope-
ratifi binasının bankanın boşalttığı 
binaya taşınmasıyla caddenin ye-
niden eski günlerine kavuşacağını 
kaydetti.

Başkan Mehmet Tutal, “Ban-
kalar Caddesi’nde bulunan es-
naflarımız bankanın bölgeden 
ayrılması ile hareketliliğin azal-
masından dolayı mağduriyet ya-
şadıklarını dile getirmişlerdi. Eski 
canlılığının kazandırılması nokta-
sında bizde kendilerine bu konu-
da ne gerekiyorsa yapmaya hazır 
olduğumuzun sözünü vermiştik. 

Vakıflar Bankası Bölge Müdürlü-
ğümüz ile yaptığımız görüşmeler 
neticesinde binayı satın alarak 
Belediyemiz bünyesine kazandır-
dık.” dedi. 

Seyidharun Veli Cami ve Çev-
resi Düzenlemesi projesinin de 
halen sürdüğünü bu kapsamda 
camii çevresinde kamulaştırma 
çalışmaları yapıldığını anımsatan 
başkan Tutal, “Kooperatif Başka-
nımız Durmuş Onar ile yaptığımız 
görüşmeler neticesinde almış ol-
duğumuz Vakıflar Bankası binası 
ile Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif 
binasını takas yaparak kamulaş-
tırma çalışmalarımıza katkı sağla-
mış olduk. 

Bunda sonra Esnaf Sanatkar-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Bankalar Caddesi’nde üyelerine 
hizmet vererek caddenin hareket-
liliği ve canlılığına katkı sağlaya-
caktır.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya olarak uluslararası yerel diplomasiyi önemsediklerini belirten Başkan Altay, “Kardeş, dost ve partner şehirlerle olan 
münasebetlerimizi önemsiyoruz. İlişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi

Altay: Kardeş şehirlerle
ilişkileri önemsiyoruz

Birleşmiş Kentler ve Ye-
rel Yönetimler Dünya Teşkilatı 
(UCLG) Eş Başkanı, Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği (TDBB) 
Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türk-Alman Kardeş Şe-
hirler Konferansı öncesi video 
konferans üzerinden Büyükşe-
hir Belediye Başkanları Yuvar-
lak Masa Toplantısı’na katıldı. 

BELEDİYELER AKADEMİSİNİ 
KURDUK 

Türkiye Belediyeler Birli-
ği (TBB) ve Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin moderatörlüğünde Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran ile Türkiye’den ve 
Almanya’dan Büyükşehir Bele-
diye Başkanlarının katıldığı top-
lantıda konuşan Başkan Altay, 
ülkelerarası ilişkilerin kalıcı ve 
sürdürülebilir olması için ye-
rel diplomasinin öneminin gün 
geçtikçe arttığına dikkat çeke-
rek, bu bilinçle Belediye Aka-
demisi’ni kurduklarını belirtti. 
Kurdukları akademide Konya 
Büyükşehir olarak elde edilen 
tecrübe ve birikimi hem teo-
rik hem de pratik düzeyde tüm 
dünyadan genç belediyecilerle 
paylaştıklarını ifade eden Baş-
kan Altay, “Şu ana kadar Af-
ganistan, Kosova, Moğolistan, 
Özbekistan gibi ülkelerle bu ça-
lışmalar gerçekleştirildi. Böyle 
bir tecrübe paylaşım mekaniz-
ması Alman-Türk belediyele-
ri arasında kurulabilir. Her iki 
tarafın güçlü olduğu alanlarda 
bilgi ve tecrübe paylaşımı eği-
timleri düzenlenebilir.” dedi. 
KARDEŞ ŞEHİRLERLE İLİŞKİLERİ 

ÖNEMSİYORUZ 
Konya olarak uluslararası 

yerel diplomasiyi önemsedikle-
rini Başkan Altay, “Bunun bir 
göstergesi olarak Asya, Güney 
Asya, Güney Batı Asya, Avrupa, 
Balkanlar ve Afrika’da yer alan 
40 ülkeden 53 kardeş şehrimiz 
bulunmaktadır. Ayrıca 30 ül-
keden 1.200’e yakın belediye-
nin üye olduğu Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği Başkanlığı, 

UCLG Eş Başkanlığı, Uluslara-
rası Tarım Şehirleri Birliği Ku-
rucusu ve Başkanlığı, Anadolu 
Medeniyetleri Belediyeler Birliği 
Başkanlığını yürütmekle birlikte 
19 uluslararası birliğe daha üye-
yiz. Kardeş, dost ve partner şe-
hirlerle olan münasebetlerimizi 
önemsiyoruz. Bu münasebetle-
rin geliştirilmesi için çeşitli fiziki 
ve kültürel yatırımların yapıl-
masına destek verdik. İlişkileri-
mizin derinleşmesine katkı sağ-
layacak projeleri desteklemeye 

devam ediyoruz.” diye konuştu.
ALMANYA İLE DOSTLUK VE KAR-
DEŞLİK İLİŞKİLERİMİZİN ARTMA-

SI AÇISINDAN KARDEŞ ŞEHİR 
İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ 

“Belediyeler arasındaki iliş-
kilerde bu kurumsal yapıların da 
mutlaka aktif olarak kullanılma-
sı gerekir” diyen Başkan Altay 
şunları söyledi: “Belediyelerde 
kardeşlik ilişkilerimiz mutlaka 
üniversitelerimiz arasında öğ-
renci değişim programlarıyla ar-
tırılmalı. Konya\’da 5 üniversite 

150 bin üniversite öğrencisi var. 
Yine Sanayi ve tarımsal üretim 
konusunda özellikle koronavi-
rüs sürecinde tarımsal üretimin 
ve gıda güvenliğinin ne kadar 
önemli olduğuna hep birlikte 
şahit olduk. 42 bin kilometre ka-
relik alanıyla bir tarım şehri olan 
Konya\’da tarımın geliştirilmesi, 
tarımsal ticaretin arttırılması ve 
sanayi üretiminde Almanya\’y-
la mevcut dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerimizin artarak devam 
etmesi açısından kardeş şehir 
ilişkilerimizin çok önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler’de 
Kovid-19 salgını sonrası yerel 
yönetimler olarak ne yapılabi-
leceği hususu ile ilgili 10 mad-
delik prensipler hazırlandı. Bu 
prensipler çerçevesinde başta 
Hannover olmak üzere Alman-
ya’dan belediyeler ile her türlü 
ilişki ve desteğe hazırız.” Baş-
kan Altay, belediyelerin ortak 
hedef ve zorlukları konusunda 
UCLG olarak tüm dünyadaki be-
lediyeler için ortaya koydukları 
10 maddelik prensiplerin aynı 
zamanda Almanya ve Türki-
ye\’deki belediyeler için de bir 
hareket noktası olabileceğini 
paylaştı. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Çavuş 
Mahallesi sınırları içerisinde bulu-
nan kum ocağında ürettiği kumu 
parke, park ve bahçe çalışmala-
rında kullanıyor. Belediyeye ait 
kum ocaklarında 3 çeşit malzeme 
üretimi yapıldığını kaydeden Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Kendi ihtiyacımız olan 
kumu üreterek tasarruf ediyo-
ruz” dedi. Başkan Tutal, “Çavuş 
mahallemizde mülkiyeti beledi-
yemize ait olan sahada Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı-
mız başvuru onaylandıktan sonra 
Konya Valiliğimizden kum ocağı 
ham madde üretim izni aldık. Bu-
rada kum eleme, işlemleri yapıyo-
ruz. Park ve bahçelerimizde, çim 
ekiminde, parke altı ve parke üstü 
çalışmalarımızda dolgu malzeme-

si olarak ürettiğimiz malzemeleri 
belediyemiz çalışmalarında kul-
lanıyoruz.  Ayrıca üst yüzeyden 
aldığımız toprağımızı da yine park 
ve bahçelerimizde değerlendiri-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Kum ocağında elde edilen 
malzemelerinin belediye çalışma-
larında kullanıldığını ifade eden 
Başkan 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 anlamda 
kum ocağımız önemli bir kazanım 
bizim için. Mali kaynaklarımızı 
dikkatli kullanarak tasarruf sağlı-
yoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Sinema, insanı anlamak için bir yöntemdir’
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Şarampole devrildi
burnu bile kanamadı

Yarım kalan okul
inşaatı yeniden başladı

Aksaray’da yoldaki mazot-
tan kayan ve şarampole devrilen 
TIR’ın sürücüsü kazayı burnu bile 
kanamadan atlattı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Kara-
yolu 20. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa-
ray’dan Nevşehir istikametine sey-
reden Mehmet Şirin Çelik (37) ida-
resindeki 33 EFJ 49 plakalı yalıtım 
malzemesi yüklü TIR, iddiaya göre 
yoldaki mazottan dola kontrolden 
çıktı. Sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği tır şarampole 

devrildi. Kazayı gören diğer sürü-
cüler durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezine bildirdi. Olay yerine polis, 
jandarma ve sağlık ekibi sevk edi-
lirken, tırın sürücüsü kazayı burnu 
bile kanamadan atlattı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri karayolunda bir 
başka kazanın yaşanmaması için 
güvenlik tedbirleri aldı.

Yaşadığı kazayı anlatan sürü-
cü Mehmet Şirin Çelik, “Şu viraj-
da mazot vardı. Kaydı araba öbür 
tarafa gitti kurtarmaya çalıştım bu 
tarafa devrildi” dedi. n İHA

Yunak ilçesinde yarım kalan 
yatırımlar kaldığı yerden devam 
ediyor. İlçe merkezinde yapımına 
zamanın eski Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz’ın temel atma töre-
nine katılarak başlanılan öğretmen 
evi ve anaokulu inşaatları çeşit-

li nedenlerden dolayı durmuştu. 
Kaldığı yerden inşaatına başlanan 
yatırımların inşası hızla yükselme-
ye başladı. Öğretmen evi ve ana-
okulu inşaatlarının kısa zamanda 
bitirilerek faaliyete geçirilmesinin 
planlandığı belirtildi. n İHA

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 181 promil alkollü sürücü bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra, 
kovalamaca sonucu yakalandığı yerde gözaltına alınmamak için direnirken bir polis memurunun da ayağını kırdı

Bekçiyi ezdi, polisin
ayağını kırdı!
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Polisin dur ihtarına uymayan ve 
alkollü olduğu anlaşılan sürücü, oto-
mobiliyle çarptığı bekçiyi yaraladı. 
Kaçmaya devam eden alkollü şahıs, 
20 dakika sonra yakalandığı yerde 
gözaltına alınmamak için direnirken 
bir polis memurunun da ayağını kırdı. 

Olay, Taşpazar Mahallesi 802. 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, akşam saatlerinde şüp-
he üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. 
(32) idaresindeki 68 AAG 349 plakalı 
otomobil sürücüsüne ‘dur’ ihtarında 
bulunuldu. Polisin ihtarına uymaya-
rak kaçan otomobil sürücüsü 500 
metre ileride olaya müdahale etmek 
isteyen bekçi Mehmet Gökhan Ka-
ra’nın (27) üzerine otomobili sürerek 
çarpıp kaçtı. Bacağından ve kaburga-
sından yaralanan bekçiye diğer mes-
lektaşları tarafından ilk müdahalesi 
olay yerinde yapılırken, polis ekiple-
rinin anonsu üzerine Aksaray Emni-
yeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaç-
tıktan sonra yapılan tüm uyarılara 
rağmen durmayan sürücü 20 dakika 
süren kovalama sonucu Yeni Sanayi 
Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanma 
anında direnen alkollü sürücü polis 
memuru Neşet Güleç’in (35) ayağı-
nı kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle 
birlikte güçlükle gözaltına alınan 
Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 

Servisi’nde sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra sorgulanmak üzere 
İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine 
gelen 112 Acil Yardım ekiplerince 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılırken, ayağı kırılan polis me-
muru hastaneye getirilerek tedavi 
altına alındı.

Güçlükle gözaltına alındıktan 

sonra sağlık kontrolünden geçiril-
mek üzere Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne getirilen alkollü sürücü bu-
rada kendisini görüntülemek isteyen 
basın mensuplarına tepki gösterdi. 
Basın mensuplarının “Neden kaç-
tın?” sorusuna ise önce küfretti, son-
ra da “Ehliyetim yok lan ne olmuş?” 
diyerek cevap verdi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 
GİRDİĞİ CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bekçiye otomobille çarpıp kaçan 
ve gözaltına alınmamak için bir polis 
memurunun da ayağını kıran alkollü 
sürücünün yakalanmasının ardın-
dan yapılan inceleme ve araştırma 
çalışmalarında şahsın 22 Haziran 
2019 tarihinde uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan yakalandığı ve 
çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay ha-
pis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz 
aylarda cezaevinden korona virüs 
önlemleri kapsamında izinli çıktığı 
öğrenildi.

BEKÇİ VE POLİS MEMURUNUN 
SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayın ardından 112 Acil Yar-
dım ekiplerince Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi kal-
dırılan bekçi Mehmet Gökhan Kara 
ile ayağı kırılan polis memuru Neşet 
Güleç hastanede tedavi altına alınır-
ken durumlarının iyi olduğu öğrenil-
di. n İHA

Karaman’da iki otomobilin kav-
şakta çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi yara-
landı. Kaza sonrası araçlardan birisi 
iş yerinin cam çerçevesine çarparak 
dururken, olay yerinden uzaklaşan 
diğer araç ise düşürdüğü plakasın-
dan yola çıkılarak 200 metre ileri-
deki bir sokakta terk edilmiş halde 
bulundu.

Kaza, gece saat 03.30 sırala-
rında Külhan Mahallesi 1. İstasyon 
Caddesi üzerinde bulunan kavşak-
ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ü.B. yönetimindeki 07 GLH 
37 plakalı otomobil ile sürücüsü-
nün ismi öğrenilemeyen 70 DK 986 
plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle 07 GLH 37 
plakalı otomobil kaldırımdaki trafik 

ışığını yıkıp bir işyerinin cam çerçe-
vesine çarparak durabildi. Kazada, 
araç şoförü ile yanında yolcu olarak 
bulunan A.N. (22) yaralandı. Kaza-
dan sonra 70 DK 986 plakalı otomo-
bil plakasıyla birlikte ön tamponunu 
olay yerinde düşürerek uzaklaştı. 
Kazayı görenlerin haber vermesiyle 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulansla 

kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavi altı-
na alındı. Polis, kazadan sonra uzak-
laşan diğer otomobili, olay yerinde 
düşürdüğü plakasından yola çıkarak 
200 metre ilerideki bir sokak içeri-
sinde terk edilmiş halde buldu. Oto-
mobil yapılan incelemenin ardından 
çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uyuştu-
rucu operasyonunda 10 gram taş eroin ele 
geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahallede bir 
evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ya-
pılan ihbarı değerlendirerek eve baskın dü-
zenledi. Evde yapılan aramada 10 gram taş 
eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 
S.Ç. ve oğlu ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı. n İHA

Konya’da, 20 bin litre kaçak akaryakıt 
ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar-
la Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir 
iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi 
üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin iş yerinde 
yaptığı kontrolde, 20 bin litre kaçak akarya-
kıt ele geçirildi. Öte yandan, bir evde yapılan 
aramada ise 100 litre kaçak alkole el konuldu.   
Ev ve iş yerindeki kişiler hakkında adli işlem 
başlatıldı. n AA

Akşehir’de 10 gram
taş eroin ele geçirildi

20 bin litre kaçak
akaryakıt bulundu

Konya Berberler ve Kuaförler Oda-
sı ve Meram Belediyesi Zabıta ekiple-
rince Suriyeli berberler denetlendi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi 
veren Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkanı Veli Baranok, “Pandemi 
döneminde Suriyeli berberlere sosyal 
mesafe kurallarına, maske kullanımı-
na, temizlik ve tek kullanımlık ürünleri 

müşterilerinde kullanıp kullanmadık-
larının yanı sıra, iş yeri ruhsatıyla oda-
mıza kayıtlı olup almadıkları konusun-
da Meram Belediyesi zabıta ekipleriyle 
birlikte yaptığımız denetimler sonu-
cunda oda kaydı olmayan ve pandemi 
sürecinde kurallara uymayan Suriyeli 
berberlere cezai işlemler yapıldı. Sık 
sık bu denetimlerimiz zabıta ekipleri-

mizle birlikte devam edecektir. Dene-
timler sırasında bizlere yardımcı olan 
Meram Belediyesi Zabıta ekiplerine ve 
kurallara uyan bütün esnaflarımıza ve 
Suriyeli berberlere de teşekkür ediyo-
rum. Önümüzdeki günlerde Selçuklu 
ve Karatay bölgesinde berberlerde 
denetlemelerimiz devam edecektir” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Suriyeli berberlerde sosyal mesafe denetimi



7 22 HAZİRAN 2020HABER

Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı kamerada
Konya’da virajı alırken kont-

rolden çıkan otomobilin refüjdeki 
aydınlatma direğine çarpma anı 
güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülendi. Kazada yaralanan 2 kişi 
ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 23.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Dr. Hulusi Baybal Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, kimliği öğrenilemeyen 
sürücünün kullandığı otomobil, 
sürücünün virajı almak istediği 
sırada kontrolden çıkarak refüj-
deki aydınlatma direğine çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma 
direği devrilirken, araçta bulunan 
2 kişi hava yastıklarının açılmasıy-
la hafif şekilde yaralandı. Kazanın 
ardından sürücü ve yanında bulu-
nan arkadaşı araçtan inerek yolun 
karşısına geçti. Bu sırada araçtaki 
yolcu, kaldırıma gelerek kendisini 

yere bıraktı. Çevredeki vatandaş-
ların yardımına koştuğu sürücü ve 
arkadaşı için olay yerine ambulans 
çağrıldı. Ambulansın gelmesiyle 
yaralanan 2 kişi Konya Numune 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Yaşanan kaza anı ise, bir 
iş yerinin güvenlik kamerası tara-
fından görüntülendi. Görüntülerde, 
viraja gelen otomobilin bir anda 
kontrolden çıkarak refüjdeki aydın-
latma direğine çarptığı görülüyor. 
Aydınlatma direğinin devrilmesiyle 
ortaya çıkan kıvılcım nedeniyle bir 
iş yerinin önünde oturan 2 kişinin 
yaşadığı panik anları da görüntü-
lerde yer aldı. Kamera kayıtlarında 
çarpma anında araç içerisinden toz 
bulutunun yükseldiği ve yolcu ola-
rak bulunan şahsın otomobilden 
indikten sonra kaldırıma uzandığı 
yer alıyor.
n İHA

Suna kuşu ve allı turna 
katliamına büyük ceza

Trafoya giren hırsızları
düşürdükleri telefon yakalattı

Ruhsatsız tabanca, muşta
ve aranan plaka ele geçirildi

Konya’da yasak olmasına rağ-
men allı turna ve suna kuşu avı 
yaptığı iddia edilen 1 kişiye 13 
bin 237 liralık ceza kesildi. Edini-
len bilgiye göre, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şu-
besi ekipleri, Altınekin ilçesinde 
yasa dışı kara avcılığı yaptığı tes-
pit edilen 1 kişiyi yakaladı. Şahsın 
tüfekle 2 allı turna ve 1 suna ku-

şunu vurduğu belirlendi. Vurulan 
flamingo ve suna kuşu ile avda 
kullanılan av tüfeğine el konuldu. 
Hayatta olan bir keklik görevliler 
tarafından tekrar doğaya bırakı-
lırken, şahıs hakkında 4915 sayılı 
kara avcılığı kanununa muhalefet 
ettiği gerekçesiyle toplamda 13 
bin 237 liralık cezai işlem uygu-
landı. n İHA

Aksaray’da üvey çocuğu nedeniyle eşiyle tartışan bir kişi, kendisine hakim olamayarak eşinin başına 
bir şarjör mermi boşalttı. Şahıs, ardından 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti

Eşinin başına bir 
şarjör mermi boşalttı!

Aksaray’da bir kişi, üvey çocu-
ğu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı 
eşini tabancayla başına sıktığı bir 
şarjör mermiyle öldürdü.

Olay, Hasas Mahallesi 6645 
Sokak Tan Apartmanı 2. katında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre Ahmet K. (49) dini nikahlı 
olarak yaşadığı Rabia Ergin (36) ile 
üvey çocuğu nedeniyle tartışma-
ya başladı. Kadının ilk evliliğinden 
olan ve Ahmet K.’nın üvey çocuğu 
olan çocuk nedeniyle başlayan tar-
tışma kavgaya dönüştü. Ahmet K. 
ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla 
kadının kafasına bir şarjör mermi 
sıktı. Rabia Ergin olay yerinde ha-
yatını kaybederken, silah seslerini 
duyan mahalle sakinleri durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekibi sevk edildi.

112 ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK 
CİNAYET İŞLEDİĞİNİ İHBAR ETTİ
Polis ekipleri, cinayetle ilgili 

araştırma başlatırken, cinayet zan-
lısı Ahmet K. olayın ardından 112 
Acil Çağrı Merkezini arayarak dini 
nikahlı karısını öldürdüğünü iti-
raf etti. Bu ihbar üzerine harekete 
geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı 
Ahmet K.’yi bulunduğu yerden 
alarak gözaltına aldı. Polis ekiple-

ri, cinayette kullanılan tabancaya 
da el koydu. Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

sağlık kontrolünden geçirilen ci-
nayet zanlısı Ahmet K. daha sonra 
sorgulanmak üzere İl Emniyet Mü-

dürlüğüne götürüldü. Zanlı Ahmet 
K.’nin öldürdüğü kadından 2 çocu-
ğu, kadınında ilk evliliğinden bir ço-
cuğunun olduğu ve bu çocuk nede-
niyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte 
yandan, Ahmet K.’nin resmi nikahlı 
olan ilk eşinden de 2 çocuğunun ol-
duğu öğrenildi.

GENÇ KADININ ANNE VE BABASI 
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Rabia Ergin’in 
yakınları olay yerine geldi. Ayakta 
durmakta güçlük çeken anne Se-
biha Ergin (64) ve baba Mehmet 
Ergin (67) sinir krizi geçirdi. Anne 
ve baba yakınları tarafından sakin-
leştirilmeye çalışıldı. Fenalık geçi-
ren baba Mehmet Ergin güçlükle 
ambulansa bindirildikten sonra 
ambulansın arka kapısından ken-
dini dışarıya attı. Olay yerine ge-
len Cumhuriyet Savcısının yaptığı 
incelemelerin ardından cinayetle 
ilgili soruşturma başlatılırken, Ra-
bia Ergin’in cansız bedeni otopsi 
yapılmak üzere Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yaşananları an-
latan Hasas Mahallesi Muhtarı Ali 
Tan, cinayet zanlısının ikinci karısı-
nı vurduğunu aktardı. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturmanın sürdüğü 
bildirildi. n İHA

Ereğli ilçesinde sulama kuyu-
larındaki trafodan bakır elektrik 
tellerini ve trafo yağı çalan hırsızlık 
şüphelileri olay yerinde düşürdük-
leri telefon sayesinde yakalandı.

Olay, Ereğli ilçesi Kutören Ma-
hallesi Çavdarkili mevkisinde ya-
şandı. 

Edinilen bilgiye göre, tarım 
alanlarında bulunan sulama ko-
operatifine ait sulama trafosuna 
giren hırsızlık şüphelileri olay ye-
rinde telefonunu olay yerinde dü-

şürdü. Zengen Jandarma ve Ereğli 
JASAT ekipleri ele geçirdiği telefon 
üzerinde yaptıkları kapsamlı çalış-
ma sonrasında şüphelilerin kimlik-
lerini tespit etti. Trafodan 15 metre 
uzunluğunda bakır elektrik telini 
ve 250 litre yağı çalan hırsızlık 
şüphelileri T.C. ve A.C jandarma 
tarafından gözaltına alındı. Jan-
darmadaki işlemlerinin ardından 2 
hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri 
mahkemece tutuklanarak Ereğli 
cezaevine gönderildi. n İHA

Beyşehir ilçesinde, jandarma 
ekipleri iki şüphelinin otomobil ve 
evlerinde yaptıkları aramada ruh-
satsız tabanca, muşta ve kayıp ola-
rak aranan plaka ele geçirdi. Bey-
şehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, içerisinde iki kişinin bu-
lunduğu bir otomobilin bir yerle-
şim merkezinden silah satın alarak 
ilçe merkezi yönüne seyir halinde 
olduğu bilgisinin alınması üzerine 
harekete geçti. Ekipler, otomobili 
Beyşehir-Akseki kara yolu Karadi-
ken mevkisinde durdurdu.

Araç içerisinde ve zanlıla-

rın üzerinde yapılan aramada 
K.U.’nun üzerinde 9 milimetre 
çapında ruhsatsız bir tabanca ile 
şarjöründe 8 tabanca fişeği ele 
geçirilmesi üzerine, evlerinde de 
arama yapıldı. T.A.’nın evinde 9 
milimetre çapında kuru sıkı taban-
ca, 2 şarjör ve silaha ait 47 tabanca 
fişeği, K.U’nun adresinde ise 1 ta-
banca fişeği, 1 muşta ve kayıp ola-
rak aranan bir plaka ele geçirildi. 
Şüphelilerin ifadelerinin alınma-
sının ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi.
n AA

Aksaray’da park halindeki bir 
otomobile çarparak aynasını kıran 
kadın sürücü, sahibine ulaşamadı-
ğı otomobilin camına, “Aracınıza 
çarpan benim. Tüm masrafınızı 
karşılayayım” notuyla birlikte tele-
fon numarasını bıraktı. Olay yerine 
gelen polis ekipleri ise, not kağıdı 
yağmurda ıslanmasın diye şeffaf bir 
poşete koyarak cam ve silecek ara-

sına sıkıştırdı.
Olay, Nakkaş Mahallesi Cumhu-

riyet Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, yolda seyir halindey-
ken park halindeki otomobile çarpa-
rak aynasını kıran kadın sürücü, ka-
zadan sonra aracını yolun kenarına 
park ederek çarptığı otomobilin sa-
hibine ulaşmaya çalıştı. Otomobilin 
sahibini bulamayan kadın sürücü 

durumu polise bildirerek polisten 
yardım istedi. Olay yerine gelen po-
lis ekiplerine otomobile çarptığını ve 
masraflarını karşılamak için otomo-
bil sahibine ulaşmak istediğini be-
lirten kadın sürücü, polis ekipleriyle 
birlikte otomobilin sahibini aradı. 
Polis ekipleri de otomobilin sahibine 
ulaşamayınca kadın sürücü bir kağı-
da, “Aracınıza çarpan benim. Tüm 

masrafınızı karşılayayım” notu ile 
birlikte telefon numarasını yazarak 
olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, polis ekipleri hava-
nın azda olsa yağışlı olması nede-
niyle kadın sürücünün otomobilin 
camına bıraktığı notu alarak ıslan-
masın diye şeffaf bir poşete koyup 
tekrar otomobilin camı ve silecek 
arasına sıkıştırdı. n İHA

Çarptığı aracın sahibine ulaşmak için not yazdı
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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.

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:
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1-Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda listede adı geçen ihale tarih ve saatleri belirtilen 
taşınmazlar ve Üniversitemizin çeşitli birimlerinde konuşlandırılacak otomat yerleri, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda 
yapılacaktır.
3-İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk 
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya 
Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması 
zorunludur.
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen ihlale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen 
belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma 
Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 
haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi,
4.3-Kantin, kafeterya faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre 
Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya 
Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; 
Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/   Pastanelerin ve 
Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum 
Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  
Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi). Fotokopi 
çekimi gerçekleştirmeye yönelik ilgili odalardan alınan faaliyet belgesi;
Mevzuatı gereği (gıda faaliyetlerine uygun) kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası Belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi 
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına kantin, 
kafeterya, pastane, lokanta veya fastfood tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge. 
4.8-İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ( dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen 
tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9-Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” 
veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10-Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya 
Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına 
yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.12-İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize 
borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığından alınacaktır.) 
4.13-  Başkanlığımızdan temin edilecek yasaklı olunmadığına dair taahhütname. 
4.14- İstekliler ilgili yeri gördüklerine dair taahhüt beyanında bulunacaklardır.
4.15-İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış 
suretini verecektir. 
5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6-İstekliler hazırladıkları evrakları kapalı zarf içinde en geç ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne 
sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1176594

Sıra 
No

Yüz 
Ölçümü 

(m²)

Kiralanan Yerin Cinsi 
(3 Yıl Süreli)

Yıllık 
Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici 
Teminat 
%10(TL)

Öğrenci 
sayısı 

İhale Tarihi 
ve Saati

1 64 m² 
(1 ²*64)

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 
konuşlandırılacak Otomat Yeri (32 
Adet sıcak içecek,32 Adet yiyecek 
otomatı)

271.196,16 27.119,62 --- 02.07.2020-
10.00

2 486 m² Hukuk Fakültesi Kantin Yeri 87.650,00 8.765,00 2000 02.07.2020-
11.00

3 350 m² Sivil Havacılık Yüksekokulu 
Kantin Yeri 7.500,00 750,00 270 02.07.2020-

14.00

4 105,6 m² Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Kantin Yeri 2.000,00 200,00 500 02.07.2020-

15.00

İSLAM EKONOMİSİ (İKTİSADI) - FAİZ İKİLEMİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Geçen hafta içerisinde, İslam 
Kalkınma Bankasının kuruluşu 
olan İslami Araştırma ve Eğitim 
Enstitüsünün koordinasyonun-
da, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Uluslararası İslam 
Ekonomi ve Finansı Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birli-
ğiyle bu yıl 12. kez düzenlenen 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve 
Finansı Konferansı düzenlendi 
ve konferansa sayın Cumhurbaş-
kanımızda katıldı ve bu kapsamda 
bazı değerlendirmelerde bulundu. 

KISACA 
Sayın Cumhurbaşkanımız ko-

nuşmasında içerisinde manşet 
olan cümle ise “İslam iktisadı 
krizden çıkışın anahtarıdır.” 
Şeklindeydi . Özellikle  Kovid 19 
sürecinde tüm dünya ülkelerinin 
içerisinde bulunduğu ekonomik 
kriz ve çaresizlik içerisinde alter-
natif bir bakış açısı olarak günde-
me oturdu. Doğal olarak  geçen 
hafta ağırlıklı olarak İslami İktisat  
gündemdeydi. 

İSLAMİ İKTİSAT 
ÇALIŞMALARININ SIKINTISI 

Günümüzde birçok akade-
misyen, İslami iktisat içeresin-

deki çalışmalar ve enstrümanları 
finansal piyasalar üzerinde alter-
natif modeller üzerinde kurulmuş 
düzeyde ve bu alandaki sıkış-
mışlık maalesef ki İslam ekono-
misinin esas güzelliğini görme-
mizi ve etkinliğini anlamımızın 
üzerinde bir örtü olarak durmak-
ta. Bu kısmı da anlayabiliyorum 
çünkü hem küresel ölçekte  hem 
de yerel ölçekte   mevcut eko-
nomik sistem içerisindeki faizsiz 
sistemi nasıl adapte edebiliriz? 
Sorusunun cevabını aramaktalar. 
Haklılarda ama herkesin süreci 
finansal piyasa olarak algılaması 
ve bunun üzerine yoğunlaşması 
esastan uzaklaştırmak tehlikesi 
barındırdığının altını çizmek iste-
rim.

YANİ 
Demem o ki, zerreden (ku-

ruş diyelim) en yükseğine ka-
dar faizin olduğu yerde İslami 
İktisattan bahsetmek mümkün 
olmadığı gibi İslam İktisadı; fa-
izin çok ötesinde bir ekonomik 
sistemin adıdır. Bir ekonomide; 
Ne üretilecek?  Nasıl üretilecek? 
Kim için üretilecek sorularına ce-
vap veren, kendi içerisinde gelir 
bölüşümünden, piyasada fiyat 

oluşumuna, adaletten, 
mülkiyet kavramına, 
emekten, ahlaka kadar 
geniş bir perspektiften 
bakış sağlayan ekono-
mik sistemin adıdır. 
Problem ise mevcut  
ekonomik sistemin 
içerisinde alternatif 
enstrümanlar üretme-
nin ve sadece finansal 
piyasalar üzerine odaklanmanın, 
zımnen İslami İktisat sisteminin 
kendisini görmezlikten geleceği 
ve mevcut ekonomik sistem içeri-
sine yapılan bu enjektenin (alter-
natif ve bazılarında zorlama finan-
sal enstrümanların) İslam İktisat 
sisteminin kendini dejenere 
edeceği  kaygısını yaşamamdır.  

İSLAM İKTİSADI BİLİM Mİ 
DEĞİL Mİ? 

Geçen hafta içerisinde bu 
konu gündeme gelince birçok 
yazar (ekonomi bilimi  üzerine 
yazan) abilerimiz ve hocalarımız 
maalesef ki belirli bir pencereden 
bakarak birazda küçümseyerek 
hatta  İslam iktisadı bilim mi? 

Sanki dercesine ki 
dediler. Üst pence-
reden konuşmaları 
ile akademik yapıdan 
ne kadar uzaklaşıp, 
maalesef ki belirli bir 
görüş üzerinden üstü 
örtülü bir aşağılama 
sürecine girdiler. 
Buradan cevap ver-
mekte haddim ol-

mayarak bana mı düştü bileme-
dim ama birkaç lakırdı da etmek 
isterim. 

Bilim nedir? Sorusu  üzerin-
den gidersek bir çok tanımlar 
yapılabilir. Ama kısaca bilim de-
diğimiz olgu  “Sınıflandırmadır” 
Yani sınıflandırma yapmadan bi-
limin kendisini bile yapamazsınız. 
Bilim bile kendi içerisinde “Pozitif 
Bilimler” ve “Sosyal Bilimler” 
diye sınıflandırılırken aksini söyle-
mek mümkün değildir. 

ŞİMDİ 
• İslam iktisadı bilim değil-

dir  diyen hocalarımıza öncelikle 
şunu söylemek isterim. Şu an 
içinde bulunduğumuz dönemde 

bile küresel ölçekte, İktisa-
dın Bilim Olmadığını ifade 
edenlere önce İktisadın bi-
lim olduğunu anlatsınlar ve 
ispatlasınlar.  (Bu arada ikti-
sat bilim dalıdır onu da ayrıca 
ifade edeyim) 

• İslam iktisadı yoktur 
İslam ahlakı vardır diyen 
sayın hocalarımız. İktisat 
Biliminin kurucusu olarak 
derslerde anlattığınız Adam 
Smith’in Bir Ahlak Profesörü 
olduğunu da bu ifadelerinizin 
altına yazmanız gerektiğini 
neden unutursunuz?

• İslam İktisadı yoktur di-
yen sayın hocalarımız  İktisa-
da Giriş dersinde, iktisadın 
ilgilendiği konuları;  Neden 
Pozitif İktisat ve Normatif 
İktisat diye ikiye ayırırsınız 
? Normatif İktisadı bu arada 
nereye koyuyorsunuz? Bil-
meyenler için kısaca Norma-
tif iktisat;  ekonominin nasıl 
olması gerektiği konusunda-
ki çalışmalardır. Görüşme ve 
yargı gibi normatif ifadelerin 
kullanıldığı politika ekono-
misi olarak da bilinir. Düşün-
celer ve yargıların tartışılma-
sıyla ideal ekonomiyi belirler. 

• Normatif İk-
tisadı mı reddediyorsunuz 
yoksa? Eğer ki reddediyor-
sanız açık açık söyleyin de 
nasıl bir iktisatçı olduğunuzu 
herkes anlasın (biliyoruz ki 
reddetmeniz mümkün değil) 

• Normatif iktisadı red-
deden biri varsa (olması 
mümkün değil) Pozitif ikti-
satta neyi inceleyeceksiniz. 

• İktisat derslerinde eko-
nomik sistemleri anlatırken; 
Kapitalist, , Sosyalist ve 
Karma ekonomiler diye 
sınıflandırma yaparken ve 
detaylarını anlatırken, eğer 
yapıyorsanız  bu konudaki 
akademik  çalışmalarınızda  
bilim yapmıyor musunuz? 
(İslam iktisat modelinin 
derslerde olmayışının sebebi 
tüm iktisat literatürünün ba-
tıdan alınması ve sistemsel 
yapı olarak belirli bir tarihten 
itibaren incelemesidir) 

• İslami iktisadı yoktur 
diyen hocalarımız İktisat Ta-
rihini bir bilim olarak kabul 
etmiyor musunuz? 

• İktisat bilimini anlatır-
ken neden sınıflandırmalar 
yapıyorsunuz? Mikro iktisat 
-Makro İktisat -Uluslararası 
İktisat vb. 

• Mikro İktisatta 
(Örneğin İslam İktisadında 
fiyatın nasıl belirlendiğini bi-
liyor musunuz?)

• Makro İkti-
satta  (Örneğin  İslam İk-
tisadının, devlette nasıl bir 
ekonomik modeli oluşturdu-
ğunu  vergi sisteminin nasıl 
oluşturulduğunu biliyor mu-

sunuz?) 
• Uluslararası İktisatta ( 

Küreselleşmenin esamesi okun-
maz iken ve 1500’lü  yıllarda 

başlayan sömürgeci uluslararası 
ticaret modeli oluşmamışken ve 
ülkelerin sömürü düzeni oluştu-
rulmadan) Çok ama çok öncele-
rinde İslam coğrafyasında ki kü-
resel ticaret hakkında bilginiz var 
mı) 

• Hayatınızda hiç “Ahilik” 
müessesini duydunuz mu ? 

• İktisatta ki; “Gelir Bö-
lüşümü”  “Adalet”  “Mülkiyet”  
gibi konuların İslam İktisadında 
nasıl  değerlendirildiğini ve bu 
yöndeki politika araçlarını biliyor 
musunuz? 

• Bu arada İslami iktisat bu 
dünya ile ilgilenmez, ahiret-
le ilgilenir diyenler için. İslam 
iktisadı olduğu gibi bu dünya ile 
ilgilenir ve politika sonuçları bu 
dünyada kendini gösterir bunda 
zerre kadar şüphe yok. 

Ama inanalar için sonuçları 
hem bu dünya da hem de ahirette 
tecelli eder. 

Kusura bakmayın artık önü-
nüzdeki Prof veya yazar unvanları  
ile artık bizleri kandıramazsınız 
ve bilimi siyasi düşüncelerinize 
alet edemezsiniz. Biliyoruz ki iti-
razınız sınıflandırmaya değil, 
sınıflandırmanın  başında geçen 
İSLAM kavramına. Ayrıca artık 
pozitif bilimleri de sosyal bilimleri 
de çok iyi bilen bir o kadar da  ta-
rihini, geçmişini ve maneviyatını  
da  bilen bir nesil karşınızda dim-
dik duruyor. Artık buradan geçiş 
eskisi kadar kolay değil bilginiz 
olsun.

SAPLA SAMANI 
KARIŞTIRANLAR İÇİN 

Geçen hafta içerisinde iktisat 
biliminden uzaktan yakından ala-
kası olmayan ve her konu üzerin-
de uzman olan yazar sınıfı var ya, 
işte  bu sınıfında İslam iktisadi ile 
yazıları oldu. Ama her konu hak-
kında uzman oldukları için  hiçbir 
konuda derinlemesine bilgi sahibi 
olmadıklarını, İslam İktisadı hak-
kındaki yazılarında ayrıca göster-
diler. Diğer bir ifadeyle bilimden 
uzak, siyasi düşüncelerini yaz-
dılar. Bilelim ki bu yazar  grubu 
her zaman sapla samanı birbiri-
ne karıştırır. 

ÖNCELİKLE 
• İslam iktisadını önemseyen 

birisi olarak benim hatam beni 
bağlar. Düşüncemi bağlamaz 

• İslami hassasiyetlerle kuru-
lan Sivil Toplum Kuruluşları varsa 
ve eğer ki bunun içerisinde hatası, 
yanlışı olanlar varsa bu hatalar il-
gili kişileri bağlar. ilgili Sivil Tolum 
Kuruluşunun amacını bağlamaz 

• Eğer ki bir siyasi hükümet 
varsa ve bu hükümetin İslami 
hassasiyeti varsa bu hükümetin 
yanlış politikaları veya hükümet 
içerisindekilerinin bir hatası  bu 
ilgili hükümeti veya hükümet 
içerisindeki  hata yapan yetkilileri 
bağlar. İslam’ı bağlamaz. 

Ayrıca İslam iktisadı üzerin-
den, Cumhurbaşkanın düşünce-
lerini eleştirenler için söyleyeyim. 
Şu an için Türkiye’de İslami İk-
tisat Politikaları uygulanmıyor. 
Diğer bir ifadeyle eleştirdiğiniz 
ekonomi politikaları, İslam İktisat 
politikaları değil tam tersine sa-
vunduğunuz Ekonomik Modelin 
politikalarıdır. 

Bu kesim böyle hep sap ile 
samanı karıştırır. Örneğin Hac 
dönemi gelince usanmadan  yaz-
maya başlarlar, tırnak içerisinde 
kendi özelinde yıllarca zar zor 
biriktirdiği parayla hac hayali ku-
ran vatandaşımıza, neden hacca 
gidiyorsun, o parayla bir fakiri 
doyur daha sevaptır diyecek ka-
dar fetva verebilenler  var ya. 
(ayrı bir ironidir) Hiçbir zaman 
için Bodrum’da tatil yapan veya 
bir gecede belki bir hac parasının 
kaç mislini içki masasında meze-
lere veren gruba bir şey demezler. 
İkisi birbiri ile mukayese edilme-
yecek kadar o kadar ayrı ki. Gelin 
görün ki bu söylemlerden dolayı 
yazmak zorunda kalıyorum. Ay-
rıca İslami bir iktisadi bir model 
dünya ölçeğinde uygulanabilse  

fakirlik ve adalet gibi kavramalara 
uygulaması bambaşkadır orası 
apayrı bir mesele 

BURADAN FAİZE 
GEÇİŞ YAPALIM 

Geçen hafta içerisinde Diya-
net İşleri Başkanının açıklaması 
ajanslara düştü. Açıklamanın ana 
kısmı şöyle; “Faizle mücadele 
kapsamında diyanet işleri per-
sonelinin maaşlarının faizsiz 
finans kurumları aracılığıyla 
ödenmeye başladığının müjde-
sini verdi” Gerçekten sevineyim 
mi üzüleyim mi bilemedim. 

• Sevindim çünkü en azından 
faizsiz bir sistem içerisinden ma-
aşlar verilmeye başlanmış (buna 
da şükür derken) 

• Üzüldüm çünkü şu ana ka-
dar neredeydiniz?  Diyesim geldi. 
Ayrıca faizle mücadele olacaksa 
bu mücadele hükümetten ziyade 
Diyanetin meselesi olması gerek-
mez mi? 

• İroni yaşadım. Çünkü TOKİ 
kredilerindeki, faizli kredi alınabilir 
fetvası  veren bir kurumun, faizle 
mücadele kapsamına işaret etme-
si,  küçücük olan beynimi bir hayli 
yordu. Beynim az kaldı EROR ve-
recekti ki son anda kurtardım. 

Ayrıca da  sevindim ve taktir 
ettim. Hatırlatmak için söyleye-
yim Kamu Katılım Bankaları da 
yine Cumhurbaşkanımızın yöne-
timindeyken kuruldu. Bunu da 
bilmekte fayda var. 

FAİZ KREDİ İLİŞKİSİNE 
GİRERSEK 

Faizsiz sisteme bir yerden 
başlamak lazım diye düşün-
mekteyim. En azından esas uz-
manlığım olan Dış Ticaret ve bu 
konudan da sorumlu olan Ticaret 
Bakanlığı Bağlamından gidersem. 
Kovid 19 yüzünden kullanılma-
yan bir çok ihracat teşvikleri var. 
Örneğin; “Yurt Dışı Seyahat” 
teşviklerinden “Uluslararası Fu-
arlara Katılım”  teşvikleri gibi. 
Aslında  daha birçok var ama 
ikisi net kullanılmamakta. Neden 
Ticaret Bakanlığı kullanılmayan 
teşvik kadarını,  TürkExim Bank  
ile ihracatçıya faizsiz kredi im-
kanı sunmaz ki? Madem İslam 
iktisadından bahsediyoruz bir 
yerden başlamak gerekmez mi? 
Bu kapsamda  yazdığım 27 Ocak 
2020 tarihindeki yazımın belirli 
bir kısmın sizlerle paylaşmak 
isterim. 
FAİZ KAVRAMI VE İHRACATÇI 

HASSASİYETİ 
Öncelikle şunu net olarak ifa-

de etmekte fayda var. Ülkemizde 
faiz hassasiyeti olan birçok firma 
sırf bu hassasiyetten Eximbank 
kredilerini kullanmamakta. O za-
man aklıma şu sorular geliyor. 

• Faiz, devletimiz tarafından 
sübvanse edilemez mi? 

• Bu hassasiyeti olan firmala-
rımızda bu sürece dahil edilemez 
mi? 

• Hatta faiz hassasiyeti olma-
yan firmalar bile faizsiz krediyi 
tercih etmez mi?

Devlet açısından düşündüğü-
nüzde ise ihracatçıya vatandaşın 
vergileri ile verilen teşviklerin bir 
kısmı yerine, geri almak kaydı ile 
faizsiz kredi verilse ve geri alınan 
bu paranın farklı çıkar grupları 
lehine kullanılması daha cazip ol-
maz mı? 
TEKLİFİM VAR DUYAN OLURSA 

Teşvikteki performans krite-
rinin sisteme dahil edilmesi ve 
2020 yılı için bütçeden ayrılan 3,8 
milyar liranın belirli bir kısmının 
örneğin 1 milyar liranın teşvik ola-
rak verilmemesi ve bu bir milyar 
liranın, ihracatçıya geri ödemesi 
şartı ile uygun vade ve faizsiz kre-
di verilmesi güzel olmaz mı? 

BİRŞEYİ KAYBETTİK 
FARKINDAMISINIZ? 

Faiz her yerimize o kadar sira-
yet etmiş ki “Bereket” kavramını 
ticarette tamamen kaybettiğimizin 
farkında değil miyiz? Ticaret Ba-
kanlığının Cumhuriyet tarihindeki 
rekor teşvikini vermesine rağmen 
ihracatta ortalama % 2,11 oranın-
daki küçük artış buna delalet değil 
midir?

SONUÇ: Hem İslami İktisat 
vardır hem de İslami Ahlak
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Derebucak’ta hiç koronavirüs vakası görülmedi
Alınan tedbir ve önlemlerle 

bugüne kadar hiç korona virüs va-
kası görülmeyen ilçesi olan Dere-
bucak’ta, İlçe Kaymakamı Coşkun 
Doğan bu sürece olağanüstü katkı 
sunan vefa ve sosyal destek grupları 
onuruna yemek verdi.

Beyşehir Öğretmenevi’nde ve-
rilen yemekte konuşan Kaymakam 
Coşkun Doğan, vefa sosyal destek 
gruplarında gönüllü olarak çalışan 
kamu çalışanları ile mahalle muh-
tarlarına hitaben bir konuşma yap-
tı. Kaymakam Doğan, korona virüs 
salgınıyla mücadelede devletin ulu-
sal baz da aldığı tedbirleri kendileri-
nin de ilçe özelinde aldıklarını vur-
gulayarak, “Bilindiği üzere belli bir 
tarihten sonra 65 yaşından büyük 
vatandaşlarımız ile kronik rahat-
sızlığı bulunan vatandaşlarımızın 
sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu 
vatandaşlarımızın hayatlarını idame 
ettirecek ihtiyaçlarını bizler sizlerle 
beraber karşıladık. İlçemizde vefa 
sosyal destek grubuna bağlı sizlerin 

de içerisinde bulunduğu toplam 4 
adet alt çalışma grubu kurduk. Bu 
grupla beraber gece, gündüz deme-
den tüm vatandaşlarımızın yanında 
olduk; ilaç isteyene ilaç, ekmek is-
teyene ekmek gönderdik, maaşı 
bitenin parasını çektik teslim ettik, 
pazar ihtiyacını karşıladık vatan-
daşlarımızın. Tabiri caizse Derebu-
cak’ta Kaymakamlık olarak sosyal 
devletin en güzel görüntüsünü çiz-
dik” dedi.

‘VİRÜSÜN GİREMEDİĞİ 
İLÇE DEREBUCAK’

Kanuni Sultan Süleyman’ın 
“Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi, olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi” sözünü ha-
tırlatan Doğan, “İşte içerisinde bu-
lunduğumuz şu günlerde tam da 
böylesine güçlü, böylesine güveni-
lir, böylesine vatandaşların refahı-
nı düşünen bir devletin mensubu 
olarak gerekli şekilde vatandaşla-
rımıza yardım ettik. Sizler böyle-
sine önemli bir süreçte kapı kapı 

dolaştınız, belki de virüsün en fazla 
yayılma ihtimali sizler üzerindeydi, 
günde temas ettiğiniz kişi sayısı çok 
fazlaydı ama Allah’a şükürler olsun 
kaymakamlığımızın, emniyetimi-
zin, jandarmamızın yapmış olduğu 
uygulamalarla bugün burada bü-
yük bir onur ve gururla ‘virüsün gi-
remediği ilçe Derebucak’ diyoruz” 

ifadelerine yer verdi.
Derebucak’ta almış oldukları 

önlemlerin bazı ilçelere göre farklı 
gelmiş olabileceğini, ancak yönetim 
tarzını hiçbir ilçe ve ille kıyas etme-
diklerinin de altını çizen Kaymakam 
Doğan, sadece vatandaşların sağlı-
ğını düşündüklerini nihai hedefleri-
nin de bu süreci sıkıntısız, sorunsuz 

bir şekilde atlatmak olduğunu dile 
getirdi. Kaymakam Doğan, normal-
leşme sürecinde de ilçede korana 
virüs vakası görülmemesinin va-
tandaşları ve kendilerini rehavete 
sürüklememesi gerektiğini vurgu-
ladı.

‘BU NOKTADAN SONRA 
VATANDAŞLARIMIZ KENDİ 
TEDBİRLERİNİ ALMALIDIR’

Kaymakam Doğan ilçe halkına 
uyarılarda da bulunarak, “Bu nok-
tadan sonra tüm vatandaşlarımız 
kendi tedbirlerini kendileri alma-
lıdırlar; bizim kaymakamlık olarak 
üzerimize düşeni sonuna kadar 
yaptığımızı düşünüyorum. Virüsün 
ülkemizde görüldüğü ilk andan 
beri her türlü maddi ve manevi 
şekilde vatandaşlarımızı destekle-
dik, pandemi yardımlarını dağıttık, 
maskeler ve temizlik kitleri dağıt-
tık, almış olduğumuz İlçe Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği 
sosyal mesafe ve maske takılmasını 
denetledik. Şükürler olsun bugün 

içerisinde bulunduğumuz noktada 
Derebucakımızda herhangi bir vaka 
olmadan hayatımızı devam ettiriyo-
ruz. Tabi bunda siz vefa sosyal des-
tek gruplarının emeği yadsınamaz 
derecede büyüktür, Allah hepiniz-
den razı olsun. Bugün burada tüm 
arkadaşlarım gönüllü şekilde çalıştı-
lar, emniyetimiz, polisimiz, jandar-
mamız, muhtarlarımız, milli eğitim 
mensuplarımız, imamlarımız, bu 
saydığım gruplardan kimse ikrami-
ye almadı, gönüllü olarak çalıştınız. 
Sizlere çok teşekkür ediyorum. Al-
lah ailenizle beraber ağzınızın tadını 
bozmasın diyorum. Rabbim birliği-
mize, dirliğimize zeval vermesin, 
devletimizi, milletimizi korusun in-
şallah” şeklinde konuştu.

Yemeğe, Hüyük İlçe Kaymaka-
mı Dilara Şenoğlu, Derbent Kayma-
kamı Yakup Papaker ile Beyşehir 
ve Derebucak ilçelerinin bazı ku-
rum amirleri, mahalle muhtarları, 
vefa sosyal destek grubu mensubu 
kamu çalışanları katıldı. n İHA

Yunak’ta ilk korona
virüs vakası görüldü

LGS’ye giren öğrencilere
sınav çıkışı moral ikramı

Bugüne kadar korona virüs va-
kasına rastlanılmayan Konya’nın 
Yunak ilçesinde, ilk vaka ortaya 
çıktı. İlçede 1 kişi Covid-19 testinin 
pozitif çıkması sonucu karantinaya 
alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak 
merkeze bağlı Çayırbaşı Mahal-
lesinde bir kişinin Covid-19 testi 
pozitif çıktı. İlçede görülen ilk va-
kanın ardından testi pozitif çıkan 
şahıs karantinaya alınırken, kentte 
de tüm tedbirler alındı.

Konuyla ilgili sosyal medya 
hesabından açıklama yapan Yu-
nak Kaymakamı Mehmet Erdem 
Akbulut, “Değerli hemşehrilerim, 
Çayırbaşı Mahallemizde ilk test so-

nuçlarına göre korona virüs pozitif 
çıkan bir vakamız var. İvedi olarak 
gerekli tedbirler sağlık çalışanları-
mız ve kolluk kuvvetlerimiz tara-
fından alınmıştır. Sizlerden ricamız 
maske kullanımını ihmal etmeye-
lim. Gerekli hassasiyeti gösteren 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Ancak bazen üzücü görüntü-
lerde görmekteyiz; maskeyi çene-
ye takmanın, cebinizde taşımanın 
veya sadece ağzınızın kapanması-
nın hiç bir faydası yok. Aynı anda 
ağız ve burnu kapatacak şekilde 
maske kullanılmalıdır. Birbirimize 
lütfen yardımcı olalım gerekli ku-
rallara uymayanları uyaralım” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Beyşehir ilçesinde, jandar-
ma ekipleri Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS)’na giren öğrencilere sınav 
çıkışı esnasında çeşitli ikramlarda 
bulundu. Beyşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, ilçede sına-
va giren öğrencilere moral olmak 
ve destek vermek maksadıyla so-
rumluluk alanında bulunan tüm 
okul önlerinde bekleyerek sınav-
dan çıkan öğrencilere çikolata ve 

çeşitli ikramlarda bulundu. Sınav 
çıkışı karşısında kendilerine ikram-
da bulunan jandarma ekiplerini 
görünce yaşadıkları memnuniyeti 
ifade eden öğrenciler, Beyşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığına teşekkür 
ederek, “Her alanda yanımızda 
olup bizlere destek veren ilçe jan-
darma komutanlığımız mensup-
larına minnettarız” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Türkiye’nin tek organik sertifikalı sarımsak üretim yeri olan Aksaray’da üretilen ve yüksek aroma ile yüksek besin mine-
rallerine sahip sarımsaklar korona virüse karşı tedavi ve antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere Rusya’ya gönderiliyor

Rusya’nın ‘korona’ 
sarımsağı Aksaray’dan

Korona virüse karşı koruyucu 
tedavi ve önlem amaçlı kullanmak, 
ilaç fabrikalarında ise antibiyotik 
ilaçlarında kullanmak üzere sarım-
sak arayışına giren Rusya, sarımsak 
ihtiyacını Türkiye’nin tek organik 
sertifikalı üretim yeri olan Aksa-
ray’dan ithal ediyor. Türkiye’de bir-
çok ilde sarımsak üzerinde labo-
ratuvar ve analiz çalışması yapan 
Rusya, 2017 yılında Türkiye’nin bir-
çok ilinden aldığı sarımsak numu-
nelerini laboratuvarda inceleyerek 
analizler yaptı. 

Yapılan analizlerde Aksaray’ın 
merkeze bağlı Acıpınar köyünde 
Aydın Öngün tarafından üretilen 
sarımsak numunesinin değerleri-
nin, aromasının ve besin değerinin 
çok yüksek çıkması üzerine 3 yıldır 
ülkenin sarımsak ihtiyacını Aksaray 
karşılıyor. Korona virüs salgınının 
ardından araştırmalarını ve ince-
lemelerini yenileyen Rusya yine 
besin ve aroma değeri en yüksek 
çıkan Acıpınar sarımsağını almak-
ta karar kılarken, bu kez sarımsağı 
sadece antibiyotik ilaçlarda kullan-
mak için değil, korona virüse karşı 
tedavi ve önlem amaçlı kullanmak 
içinde ithal ediyor. Bu yıl yaklaşık 
150 ton sarımsağın ihraç edileceği 
Rusya’nın dışında Dublin, İran, Çek 
Cumhuriyeti ve Gürcistan’a da ih-
raç edilecek.

‘RUSYA AKSARAY SARIMSAĞINI 
ANTİBİYOTİK İLAÇLARINDA 

KULLANIYOR’
Bir takım araştırma ve çalışma-

lara göre sarımsağın korona virüse 
karşı etkili olduğunu ve Almanya’da 
doçent ve profesörlerin bununla il-
gili makaleler yayınladığını belirten 
sarımsak üreticisi Aydın Öngün’ün 
oğlu Uğur Öngün, “Ülkemiz son za-
manlarda zor şartlardan geçiyor. Bir 
takım çalışmalara göre sarımsağın 
korana virüse karşı vücuda bağışık-
lık kazanıldığı söyleniyor. Bunu tabi 
Almanya’da birkaç doçent ve profe-
sör doktorun yazdığı makaleler de 
var. 

Sarımsağın normalde endüstri-
yel olarak birçok kullanıldığı bölüm-
ler var, özellikle petrol ve gaz. Kok-
maması için kullanılıyor Rusya’da. 
Bununla ilgili de talepler vardı bize. 
Ama fiyatları düşük olduğu ve bi-
zim ürünlerimizin değerleri yüksek 
olduğu için antibiyotik firmasına ön-
celik verdik. Antibiyotik firmasında 
bunu özellikle antibiyotiğe kullanı-

lıyor, ilaçlarda kullanılıyor. Çünkü 
vücut bağışıklık kazandığı için, yani 
virüse karşı savaştığı için ve biliyor-
sunuz sarımsağı Hollanda’da küçük 
dişlerini soyup günlük ya da her üç 
güne bir yutuluyor. Koku kesinlikle 
yapmıyor. Ama dediğim gibi içinde-
ki besin değerleri ile alakalı” dedi.
‘KESKİN AROMASI VE ZENGİN BESİN 

İÇERİĞİYLE RAĞBET GÖRÜYOR’
Aksaray’dan giden sarımsakla-

rın Rusya’da laboratuvarda incelen-
diğini dile getiren Uğur Öngün, “Bu 
sarımsaklar Rusya’ya gittiği zaman 
laboratuvara giriyor ve inceleniyor. 
Özellikle tarım bakanlığı bunu ince-
liyor. Bize içindeki değerlendir bah-
settiler. Bize verdikleri laboratuvar 
sonuçları vardı. Ben orada gördüm 
antibiyotik firmasında sarımsağın 
ne kadar önemli olduğunu. Ben 
inanıyorum ki insanların ilaç yerine 
sarımsağı tüketmeleri bence daha 
mantıklı. 

Aksaray ürünleri ve bu cins 
sarımsaklar genelde çok rağbet 
gördüğü için yurt dışında, özellikle 
keskin aroması ve içindeki besini 
ile çok rağbet görüyor. Biz de bu 
rağbete göre bunu devam ettirme-
ye çalışıyoruz. Bunun içinde ARGE 
çalışmalarımız devam ediyor” şek-
linde konuştu.
‘RUSYA’YA ANTİBİYOTİK SARIMSAK 

İHRACATI 3 YIL ÖNCE BAŞLADI’
Rusya’ya sarımsak ihracatının 3 

yıl önce başladığını ve Türkiye’nin 
birçok ilinden numuneler alındı-
ğını belirten Öngün, “Aslında 3 yıl 
öncesinde bizim ihracatımız başladı 
ve Türkiye’nin belirli yerlerinden 
belirli sarımsak numuneleri alındı. 
Bizim Aksaray sarımsağının numu-
ne değerleri volkanik bölge olduğu 
için çok yüksek çıktı. Bunun içinde 
Rusya’da bir antibiyotik firmasıy-
la 2017 yılında anlaşıldı. İlk olarak 
Türkiye’den 2017 yılında Rusya’ya 
ilk sarımsak ihracatını gerçekleştir-
dik. Rusya bu sarımsakları antibiyo-
tik firmasında kullanıyor. Bu yıl ki 
normalde Aydın Öngün’ün hedefi 
150 ton ile 200 ton arasında. Şu 
anda kontratlar 200 ton üzerinde 
ama korona virüsten dolayı maale-
sef kota var ve bunu aşmaya çalışı-
yoruz. Onun dışında Dublin, İrlan-
da’da büyük bir teklifimiz var. Çek 
Cumhuriyeti ve Gürcistan. Ama 
öncelik olarak Rusya. Çünkü anti-
biyotik firması bizim için önemli bir 
firma” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEK ORGANİK 
SERTİFİKALI SARIMSAK 

ÜRETİM TARLASI
Organik üretimin son dere-

ce önemli olduğuna vurgu yapan 
Öngün, “Üretilen sarımsaklarımız 
organik, tam organik sertifikalı. 
Türkiye’de sarımsak organik ola-
rak, tam anlamıyla organik olarak 
Aksaray’da üretiliyor. Sadece Ak-
saray’da üretimi var. Bu sarımsağı 
üreten çiftçimizde Aydın Öngün. 
Kendisi ortalama yılda 150 ve 200 
ton arası organik sarımsak üretimi 
yapıyor. Kendisi bu yaptığı üretimi 
başta Rusya olmak üzere Dublin, 
İrlanda, çek Cumhuriyeti ve Gürcis-
tan olmak üzere bu yılki siparişleri, 
bu ülkelere gönderiyor. Ülkemize 
yaptığımız ihracatlardan bir katkı 
sağlamışsak ne mutlu bize. İhraca-
ta daha çok önem verip Türkiye’ye 
döviz getirisini daha yüksek rakam-
lara çıkartmayı hedefliyoruz. Ama 
inşallah bu yıl ki ihracatlarımızdan 
sonra, korona virüsten sonra daha 
da yüksek bir ihracata ulaşacağımızı 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AKSARAY’DAKİ HAYVANCILIK 
TOPRAĞIN ORGANİK ORANINI 

YÜKSELTİYOR’
Ziraat Mühendisi Emrah Ka-

raaslan ise, Aksaray topraklarının 
hayvancılığın gelişmiş ve yoğunluk-
la yapılmasından dolayı toprakların 
doğal gübrelenme oranının yüksek 
olduğunu belirterek, bu oranla bir-
likte oluşan toprak organikliğinin 
ürünlere de yansıdığını ifade etti. 
Ziraat Mühendisi Karaaslan, “Özel-
likle toprağımızın alüvyal yapıda ol-
ması zengin içeriği ekilen bitkilerde 
etkisini gösteriyor. Aksaray hayvan-
cılık bölgesi olduğu için toprakları-
mızın organik maddesi, yani hay-
van gübresi oranı çok yüksek. Bu 
hayvan gübresinin kullanılması ne-

deniyle de bu direk besinlere, yani 
ekilmiş olan ürünlere yansıyor kali-
tesi. Aksaray’da yetişen sarımsakla-
rımızın kalitesi, topraklarımızın ya-
pısı, zenginliği itibari ile dünyada bir 
numara diyebiliriz yani” dedi.
‘AKSARAY SARIMSAK ÜRETİMİNDE 

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ’
Ziraat Odası Başkanı Emin Ko-

çak ise, “Şu anda sarımsak üretimi 
ve kalitesinde Türkiye üçüncüsü-
yüz. Türkiye’de tüm marketlerde, 
sucukçuların birçoğu Aksaray sa-
rımsağını kullanıyor. 15 bin dekar 
alanda yaklaşık 20 bin tona yakın 
sarımsak üretiyoruz. Bu da Aksaray 
ve ülkemiz için çok iyi bir rakam. Şu 
anda da Türkiye üçüncüyüz. Üret-
tiğimiz sarımsak da tamamen kat-
kısız ve organik sarımsak. Organik 
sertifikası olan bir sarımsak. Türki-
ye’de organik sertifikalı olan yer tek 
Aksaray” şeklinde konuştu.

Sarımsak üretiminde Aksa-
ray’ın Türkiye üçüncüsü olduğuna 
değinen Tarım ve Orman Müdürü 
Bülent Saklav, “Aksaray’ın sarım-
sak üretimi ile Türkiye’de 3. sırada. 
15 bin ton alanda yaklaşık 20 bin 
ton sarımsak üretimi yapıyoruz. 
İnşallah pandemi sürecinde de ta-
rımsal üretimimiz devam ediyor. 
Sarımsak hasatlarımız sorunsuz bir 
şekilde devam ediyor. rekolte de ge-
çen seneye göre yüzde 30 artış var. 
İnşallah bu şekilde devam edecek” 
diye konuştu.

‘ÇİFTÇİLERİMİZİN 
EMEKLERİNE SAĞLIK’

Sarımsak tarlalarında tarım ve 
hayvancılık heyeti ile birlikte incele-
melerde bulunan Aksaray Belediye 
Başkanı Evren Dinçer, “Tarım şehri 
Aksaray’ımız da bugünde sarımsak 
hasadında çiftçilerimizle beraberiz. 
Aksaray’ımız sarımsak üretimin-
de Türkiye’de 3. sırada yer alıyor, 
rekolte açısından. Bu yılda öngörü-
müz inşallah 15 bin dekar alanda 
20 bin tona yakın sarımsak rekol-
tesini hedefliyoruz. İnşallah bere-
ketli olması dileğiyle, çiftçilerimizin 
emeklerine sağlık. 

Ülkemizin sarımsak ihtiyacını 
karşılamanın da mutluluğu içerisin-
deyiz” ifadelerini kullandı. Rusya’ya 
gönderilen sarımsak üretim merke-
zinin sahibi Aydın Öngün de, “Sa-
rımsak ekiyoruz, üretiyoruz. Yurt 
dışına ihracatını yapıyoruz. Organik 
sarımsak olarak üretip yurt dışına 
yapıyoruz” dedi. n İHA
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Sağlık-Sen Konya’dan skandal!
Sağlık-Sen Konya Şubesi’nin seçimli Genel Kurulu, tartışmalı bir süreçten sonra varılan uzlaşmayla nihayet yapılabildi. 

Ancak Genel Kurul’u takip etmek isteyen basın mensubunun dışarı çıkartılması ahlaki olmaması gerekçesiyle tepkiyle karşılandı

Sağlık-Sen Konya Şubesi olaylı 
bir seçimli genel kurul süreci yaşı-
yordu. Mahkemeye kadar taşınan 
süreç dün uzlaşmalı seçimle so-
nuçlandı. Ancak seçimde yeni bir 
skandala imza atıldı. Seçimi takip 
etmek isteyen basın mensubu, se-
çimin basına kapalı yapılması kara-
rının alınmasıyla apar topar dışarı 
çıkarıldı. Basının genel kuruldan 
çıkarılması Sağlık-Sen Konya’daki 
olaylı seçim süreci düşünüldüğün-
de kafalarda soru işareti bırakırken, 
kamu görevi yürüten basın men-
suplarının haber alma özgürlüğü-
nün bu yöntemle engellenmesi, 
etik olmaması nedeniyle tepkiyle 
karşılandı. 

SEÇİM NİHAYET YAPILDI 
Sağlık-Sen Konya Şubesi’n-

de tartışmalı bir şekilde yürütülen 
seçimli genel kurul süreci, nihayet 
varılan uzlaşmayla dün yapılabildi. 
Bir otelde gerçekleştirilen Seçimli 
Genel Kurul’a AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta, Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Semih Durmuş, 
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi 

Nazif Karlıer ve Sağlık-Sen Konya 
delegeleri ile üyeleri katıldı. Uzun 
zamandır tartışmalara neden olan 
ve yapılamayarak mahkemelere ta-
şınan Sağlık-Sen Konya Şubesi’nde 
bir aday üzerinde uzlaşılmasıyla se-
çimler nihayet yapılmış oldu. 

SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?
Sağlık-Sen Konya Şubesi’n-

deki olaylı seçimli genel kurulda 3 

aday vardı. Bu adaylar; Daha önce 
Sağlık-Sen Genel Merkez Başkan 
Yardımcılığı görevi de yürüten 
Himmet Bayar, Gökhan Arıcan ve 
Ahmet Nihat Baysal’dan oluşuyor-
du. Ancak seçimler delege süre-
cinin devam ettiği sırada, karışık 
bir hale gelmiş, Genel Merkez’in 
istemediği iddia edilen Himmet 
Bayar’ın seçimi önde götürmesiyle 

genel merkezin seçime müdaha-
le ettiği gündeme gelmişti. Sağ-
lık-Sen Genel Merkezi Gökhan Arı-
can’ı istiyor o yüzden diğer 2 adayı 
egale etme girişiminde bulunduğu 
iddia ediliyordu. Bu nedenle delege 
seçimlerinin olduğu bir süreçte di-
ğer aday olan Ahmet Nihat Baysal, 
Elazığ’da yaşanan depremin ardın-
dan oraya görevlendirilmesinin, 

Baysal’ın seçimden kopartılmaya 
çalışıldığı yorumlarına neden ol-
muştu. Ayrıca Genel Merkezin, 
Aday olan Himmet Bayar’ın süreci 
önde götürmesine karşı hamle ya-
parak, baskın seçim yapma girişi-
minde de bulunduğu öğrenilmişti. 
Yaşanan bu olaylar nedeniyle Sağ-
lık-Sen Genel Merkezi seçimi mah-
kemeye taşımış, aday olan Himmet 

Bayar da karşı bir mahkemeyle sü-
rece karşılık vermişti. Gelinen sü-
reçte sağlanan uzlaşmayla, mevcut 
3 aday da adaylığını geri çekmiş, 
bağımsız tek bir aday olarak Dr. 
Ahmet Uzunay belirlenerek Sağ-
lık-Sen Konya Şubesi’nde seçimli 
genel kurul yapılabildi.

BASINI GENEL KURUL’DAN 
ÇIKARTMAK ETİK Mİ?

Sağlık-Sen Konya Şubesi’n-
de yaşanan tüm bu tatsız sürecin 
ardından seçimlerde bir skandala 
imza atıldı. Kamuoyunu bilgilen-
dirmek için görevinin başında bu-
lunan Yenigün Gazetesi Muhabiri 
Muhammed Esad Çağla’nın Genel 
Kurul’u takip etme çabası, Divan 
Başkanı’nın kararıyla engellendi. 
Basının Konya’daki bir sendika-
nın seçimlerini takip etmesinin 
istenmemesi kafaları karıştırırken, 
alınan bu karar etik olmaması ge-
rekçesiyle tepkiyle karşılandı. An-
tidemokratik bu tutuma karşı yeni 
başkanın ve Sağlık-Sen Genel Mer-
kezinin nasıl bir açıklama yapacağı 
ise merak konusu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İYİ Parti Konya İl Başkanlığı’nda genel kurul ve seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Av. Gökhan Tozoğlu ile Başkan Adayı 
Nurdoğan Okur’un yarıştığı seçimde oyların kullanılmasının ardından sandıklar açıldı. İpi göğüsleyen isim Tozoğlu oldu 

Tozoğlu güven tazeledi
İYİ Parti Konya 2. Olağan İl 

Kongresi bir otelde düzenlenen 
program ile gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen kongreye İYİ Parti Mer-
sin Milletvekili Behiç Çelik, İYİ 
Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
CHP Konya İl Başkanı Barış Pek-
taş, siyasi parti temsilcileri ile çok 
sayıda partili katıldı. Gerçekleşti-
ren kongrede yeni tip korona virüs 
(Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 
önlemler alınırken sosyal mesa-
fe ve maske uyarısı da yapıldı. 2 
adayın yarıştığı kongerede mevcut 
başkan Gökhan Tozoğlu 310 oy 
alırken, Nurdoğan Okumuş 162  
oy aldı. Mevcut başkan Gökhan 
Tozoğlu yapılan seçimlerinin ar-
dından yeniden İYİ Parti Konya İl 
Başkanı oldu. 
‘BUNLAR BAKAN DEĞİL SEKRETER’

Kongrenin açılış konuşmasını 
ve divan başkanlığını yapan İYİ 
Parti Mersin Milletvekili Behiç Çe-
lik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemini eleştirdi. Bakanlıkların 
bakanlık değil, sekreterlik yaptığını 
ileri süren Çelik konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Bunlar bakan değil 
sekreter. Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan’ın MEB’den sorumlu sekrete-
ri, dış işlerinden sorumlu sekrete-
ri, içişlerinden sorumlu sekreteri.  
Artık bakanlık diye bir kurum kal-
madı. İYİ Parti Konya 2. Olağan İl 
Kongresi partimize ve Konya’mıza 
hayırlı olsun.” 

‘KONYA’NIN DEĞİŞİMİNİ 
DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ’

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, iktidarın artık Konyalıla-
rı kandıramayacağını söyleyerek, 
“Konya’nın değişimini tüm dün-
yaya göstereceğiz. Türkiye seyret 

Konya’yı. 18 yıllık iktidara baş kal-
dıran şerefli insanlar var burada. 
Hakkımızı alacağız iktidar olaca-
ğız. Konyalıyı artık kandıramazlar, 
Konyalı artık onlara göz açtırma-
yacak. Yaptıklarının hesabını sor-
mayan namerttir. Bunca destek 
aldınız ama Konya’ya hak ettiği 
hizmeti vermediniz. Hesabını so-
racağız. Konya merkezde yaşayan-
lara sesleniyorum. Hani yeşil Kon-
ya ne oldu? Konya artık beton şehir 
oldu. 3 milyar TL borcu olan bele-
diyeye sorarım. 18 yılda 3 milyar 
TL borç nasıl yapıldı? Ne yaptınız 
nereye harcadınız? Yediniz, içtiniz 
burnunuzdan gelsin. Bizi aldatan-
lara, Konyalıyı aldatanlara yazıklar 
olsun. Şeytanın aklına gelmeyeni 
bunlar yapar. Çünkü şeytanla yatıp 
şeytanla kalkıyorlar” dedi.

‘MÜCADELEMİZ İYİ PARTİNİN 
İKTİDAR OLMASI’

Önleri tıkanan, yolları kesilmek 
istenen bir kadronun Türkiye’nin 
geleceğini belirlediğine dikkat çe-
ken İYİ Parti Konya İl Başkan Ada-
yı ve Başkanı Av. Gökhan Tozoğlu, 
“Siyasetten beklentimiz, milleti-
mizin mutlu olmasıdır. Şahsımızda 
çıkacak bir hatanın, partililerimizin 
boynunu bükeceğinin bilincindey-
dik. Bu sorumluluk ile çalıştık, ça-
baladık. Siyaset, doğru insanlarla 
yapılırsa kıymetli bir sonuç alınır. 
Kısa vadeli hesapları bir kenara 
bıraktık, hep doğruların ardından 
gittik. Yalan ve iftiradan beslen-
medik. Ayak oyunlarına hiç girme-
dik. Nezaketsiz bir üslubu kabul 
etmiyoruz. İnanmayanlarla yola 
çıkılmaz. Biz, partililerimize sadece 
kapımızı değil, gönlümüzü de aç-
tık. Kapalı kapılar ardında siyaset 

yapmadık. Partililerimiz arasında 
ayrım yapmadık. Göreve geldiği-
mizde bin 400 olan üye sayımız, 4 
bin 500’e yükseltilmiştir. Gönüllü 
kardeşlerimizle birlikte bu sayı 
Konya’da 10 binleri aşmıştır. Si-
yaset topluma hizmet vasıtasıdır. 
Beklentimiz milletimizin müreffeh 
olmasıdır. Burası bir geçim kapısı 
değildir. Hiç bir partilimizi boynu 

bükük bırakmadık. İnsanların dü-
şüncelerini açıklayamadıkları bir 
dönemdeyiz. Siyasal farklılıklara 
tahammül edemeyen iktidar par-
tisine verdiğimiz mücadele zaferle 
taçlanacaktır. Yalandan iftiradan 
haksızlık ve ahlaksızlıktan bes-
lenmedik. Doğru duvar yıkılmaz 
anlayışıyla hareket ettik. Mücade-
lemiz İYİ Partinin iktidar olması, 

Genel Başkanımızın Cumhurbaş-
kanı olmasıdır. Akrabalık ilişkile-
rinin ön planda olduğu bu sisteme 
baş kaldıracağız, doğrudan asla 
vazgeçmeyiz. Kayırmacı, akrabayı 
koruyan, saltanat görüntüsü veren 
yapının bir an önce durdurulması 
gerekmektedir. Çare bellidir. Çare 
İYİ Parti’nin iktidar olmasıdır. Yola 
inanmışlarla çıkılır, ikna edilmiş-

lerle değil. Mücadelemiz sonuna 
kadar devam edecektir. Bu sebeple 
görevime tekrar talibim. Teşkilat-
larımızı kalkındırmak için mücade-
lemize devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

‘YENİDEN TOPARLANMAMIZ 
GEREKİYOR’

İYİ Parti Konya İl Başkan Ada-
yı Nurdoğan Okur ise “Kongreler 
buluşmadır. İstişarenin bol olduğu 
yerlerdir. Konya’nın sorunlarını bi-
liyoruz. Ben, siyasetçi bir aileden 
geliyorum. Kırgınlar, küskünler 
çok fazla. Ben, bunlara son ver-
mek için aday oldum. Biz, kimseyi 
ötekileştirmeyeceğiz. Seçimi kaza-
nırsak sahada olacağız. Çiftçinin, 
sanayicinin içinde olacağız. Otur-
duğumuz yerden yönetme anlayı-
şına sahip olmayacağız. Her yerde 
olacağız. Partimizin kapısı, asla 
kapalı olmayacak. Siyaset, uzun 
soluklu bir iştir. 

Siyaset, gönül almak işidir. 
Kimseyi kırmamak, incitmemek 
gerekir. 31 Mart yerel seçimlerin-
de keşke Konya’da 31 ilçe arasın-
da bir belediye kazanılsaydı. Bana 
göre bu sonuç, Millet İttifakı adına 
bir başarısızlıktır. En az 10 bele-
diye alabilirdik. Kurucu değerleri-
mize yeniden dönmemiz gerekir. 
Yeniden toparlanmamız gerekir” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Açış ve selamlama konuşma-
larının ardından seçime gidildi. İki 
adayın yarıştığı seçimde İYİ Parti 
mevcut İl Başkanı ve yeni dönem 
Başkan Adayı Av. Gökhan Tozoğ-
lu, delegelerden aldığı 310  Oy ile 
yeniden başkan seçilirken; diğer 
aday Nurdoğan Okur ise 162  Oyda 
kaldı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Behiç Çelik

Av. Gökhan Tozoğlu Nurdoğan Okur

Fahrettin Yokuş 
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2500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine 
bağlı Göktepe beldesinde kurulan 
tekstil atölyesinde salgın sürecinde 
nüfusunun 800 katından fazla, 2 
milyonu aşkın maske üretildi. To-
roslar’ın eteğinde 2 bin 500 nüfus-
lu Göktepe beldesinde belediyenin 
girişimleriyle kurulan özel tekstil 
atölyesi, 80’e yakın kişiye iş imkanı 
sağladı.

Tekstil atölyesinde yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını süre-

cinde talep üzerine gerekli düzen-
lemeler yapıldıktan sonra maske 
üretilmeye başlandı. Günde 100 
bin maske üretebilecek kapasite-
ye sahip atölyede salgın sürecinde 
2 milyondan fazla maske üretimi 
gerçekleştirildi.

Göktepe Belediye Başkanı 
Mustafa Doğan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, geçen yıl bele-
diyenin de desteğiyle özel firma ta-
rafından kurulan tekstil atölyesinin 

beldedeki işsizler için umut kapısı 
olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Tür-
kiye’yi de etkisi altına alan Ko-
vid-19 salgınının Göktepe beldesi 
için fırsata dönüştüğünü dile ge-
tiren Doğan, “Firmayla ortak bir 
toplantı yapıldı. Yetkililer, hemen 
maske üretimi için çalışmalarını 
yaptı. İşçilere kısa bir eğitim verildi 
ve maske üretimi başladı.” dedi.

İlk önce Sağlık Bakanlığı için 

maske üretildiğini anlatan Doğan, 
şunları kaydetti: “Tekstil atölyesi-
nin günlük 100 bin maske üretme 
kapasitesi var. Şu ana kadar üreti-
len maske sayısı 2 milyondan fazla. 
Sağlık Bakanlığımız bu maskeleri 
ülkemizde kullandı hatta ihtiyacı 
olan yabancı ülkelere bile dağıttı. 
İnsanlara şifa oldu. Maske üretimi 
hala devam ediyor. Önceden sade-
ce Sağlık Bakanlığına üretilen bu 
maskeler, şimdi bütün isteyenlere, 

belediyelere, kurumlara üretiliyor. 
Hollanda başta olmak üzere Avru-
pa ülkelerine ihraç ediliyor. Başta 
firma sahibi olmak üzere, burada 
çalışan tüm işçilerimizi canıgö-
nülden kutluyorum. Onları ayakta 
alkışlıyoruz. Bu süreçte biz belde 
olarak hiç sıkıntı çekmedik. Çevre 
yerleşim yerlerinin de ihtiyaçlarını 
karşıladık. Nüfusumuz 2 bin 500 
ama nüfusumuzun 800 katından 
fazla üretim yaparak bu sürece kat-

kı sağlamış olduk.”
Beldede üretilen maskelerin 

oldukça kaliteli olduğunun altını 
çizen Doğan, “Standartlara uygun 
üretilen maskeler Sağlık Bakanlığı 
onaylı, belgeli, 3 katlı ve telli. Biz 
beldemizdeki vatandaşlarımıza bol 
bol maske dağıttık. Koronavirüs 
tüm dünyayı etkisi altına alırken 
beldemizde hiç vaka görülmedi. 
Talep olduğu sürece maske üretimi 
devam edecek.” diye konuştu. n AA

‘Demir köprü çalındı’ 
iddialarını yalanladı

AK Parti Karapınar Teşkilatı 
mahalleleri ziyaret ediyor

Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, Büyükdoğan (Si-
nandı) Mahallesi’nde 4 yıldır atıl 
durumda bekleyen demir köprü-
nün tamir edildiğini belirtti.

Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal sosyal medyada 
çıkan Büyükdoğan Mahallesi’n-
deki köprünün çalındığı yönün-
de ortaya çıkan iddaların gerçeği 
yansıtmadığını kaydetti.

Konuya ilişkin Başkan Bakkal 
dört yıldır atıl bir vaziyette duran 
söz konusu köprünün onarımı için 
Delimahmutlu Mahallesi’ne ta-
şındığını ifade ederek şunları söy-
ledi: “Büyükdoğan Mahallesi’nin 
köprü talebi ise atıl durumda bı-
rakılmayacak ve ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde tarafımızdan yap-
tırılacaktır. Beni asıl üzen, bu du-
rumu köprü çalındı, satıldı, suya 

düştü, hayal oldu gibi aslı astarı 
ve gerçekliği olmayan, tamamen 
siyasi iftira ve siyasi gelecek kay-
gısı taşıyan kişiler tarafından orta-
ya atılması ve bu durumun sözde 
bazı haber sitelerinde ve sosyal 
medya hesaplarına yer alması 
olmuştur. Bu asılsız haber ve yo-
rumları yapan, yayınlayan kişi ve 
kurumlar hakkında hukuki mü-
cadele başlatacağımı bilinmesini 
istiyorum.’’

Köprü çalışmalarında sona 
yaklaşıldığını dile getiren Başkan 
Bakkal, “Yaklaşık 4 yıldır bek-
leyen demir köprü yerine daha 
geniş, daha sağlam ve Büyükdo-
ğan’a yaraşır bir köprü yapılacağı-
nın sözünü verdim. İnşallah 2020 
yılı içerisinde Büyükdoğan mahal-
lemizin köprüsünü tamamlamış 
olacağız.’’ diye konuştu. n İHA

AK Parti Karapınar İlçe Teşki-
latı, mahalle ziyaretlerinde bulu-
nuyor. AK Parti İlçe Başkanı Yusuf 
Zengin, Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka, yönetim kururlu üyeleri ve 
Belediye Meclis üyeleri vatandaş-
ları ziyaret ederek, istek ve so-
runlarını dinledi. AK Parti heyeti 
Hotamış, Kayacaık, Ortaoaba, Kü-
çükaşlama, Sazlıpınar ve Akçayazı 
mahallelerinde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Ziyaretlerde, vatan-

daşlara yapılan yatırımlar ve pro-
jeler hakkında bilgiler verildi.  AK 
Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf 
Zengin, mahalle ziyaretlerinin de-
vam edeceğini belirterek, “Vatan-
daşlarımızın sorunların dinleyip 
çözüm noktasında çaba sarf ede-
ceğiz. Karapınar gelişen bir ilçe. 
Bizler de vatandaşlarımızla el ele 
vererek birlik ve beraberlik içinde 
çalışmaya gayret edeceğiz.” dedi.
n AA

Halkapınar ilçesinde, dünyanın ilk tarım anıtı olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı’nın yanı sıra Sannabadae Manastırı ile 
doğal güzellikleri buluşturan İvriz Kültürel Peyzajı, sıcak yaz günlerinde serin havasıyla da vatandaşların ilgi odağı oldu

İvriz, serin havası ve
doğallığıyla ilgi odağı

Halkapınar ilçesinde, “dünya-
nın ilk tarım anıtı” olarak nitelen-
dirilen İvriz Kaya Anıtı’nın yanı sıra 
Sannabadae Manastırı ile doğal gü-
zellikleri buluşturan İvriz Kültürel 
Peyzajı, sıcak yaz günlerinde serin 
havasıyla da vatandaşların ilgi oda-
ğı oldu. 

İvriz, bol oksijenli yaylaları, 
Bolkar Dağları, buz gibi akan çayı, 
çayırlarında koşan yılkı atları ve 
eşsiz doğasının yanı sıra Geç Hitit 
dönemine tarihlenen kabartma ve 
sunak alanı gibi mekanlarıyla, böl-
genin önemli turistik yerleri arasın-
da yer alıyor. 

Doğal güzelliklerin arasında yer 
alan İvriz Kaya Anıtı’nda, Tuwana 
Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı 
Tarhunzas’ın kabartması bulunu-
yor.

Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, 
“Ben hakim ve kahraman Tuwa-
na Kralı Warpalawas. Sarayda bir 
prens iken bu asmaları diktim. Tar-
hunzas onlara bolluk ve bereket 
versin.” sözleri dikkati çekiyor.

Geçmişte Evliya Çelebi ile Ka-
tip Çelebi tarafından da varlığı ve 
öneminden bahsedilen anıtın çev-
resindeki akarsular ve bitki örtüsü, 
ziyaretçileri hayran bırakıyor. Tarih 
ve kültür turlarının düzenlediği böl-
ge, Toros Dağları’ndan akan sular-
la besleniyor. Bölge, 2017 yılında 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi’ne girmişti.

MİNİK ASEL’İN GÖRDÜĞÜ 
İLK DOĞAL GÜZELLİK İVRİZ

Bölgeyi ziyarete eşi ve 3 aylık 
kızı Asel ile gelen İbrahim Çibik, 
Asel’i ilk kez dışarı çıkarmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Sıcak havaların başlaması ve ülke-
de normalleşme sürecine girilme-
siyle, bebeklerini artık dışarı çıkar-
maya başladıklarını belirten Çibik, 
“Kızımız daha 3 aylık.

 İlk defa birlikte dışarı çıktık. 
Hoşuna gitti, mutlu oldu. İvriz çok 

güzel. Artık bundan sonra devamlı 
geleceğiz.” dedi. 

Anne Rana Çibik de “Kızımızı 
ilk defa doğaya çıkardık. Burası ai-
lecek gelinebilecek güzel ve etkile-
yici bir ortam.” ifadesini kullandı. 

İstanbul’dan Konya’ya gelen 
üniversite öğrencisi 22 yaşında-
ki Mehmet Akif Gencer ise ilk kez 
gördüğü İvriz’i çok beğendiğini dile 
getirdi. İvriz’de hem serin havadan 
hem de doğal güzelliklerden çok 
etkilendiğini vurgulayan Gencer, 
“Buralar çok güzel. Tam bu yaz ha-
valarında, sıcak günlerde, herkesin 

gelip görmesini tavsiye ediyoruz. 
Özellikle pandemi sürecinde her-
kes evlerinde kaldı. İnsanlar artık 
evlerde çok sıkıldı. Aileleriyle gezip 
görebilecekleri çok güzel bir yer bu-
rası.” diye konuştu. 

Hüseyin Ağar da mekanın at-
mosferinden adeta büyülendiğini 
belirterek, “Arkadaşlarımızla bir-
likte salgın süreci dolayısıyla uzun 
zamandır evdeydik. 

Bir hava alalım dedik, buraya 
geldik. Burası yemyeşil, inanılmaz 
güzel. Çok beğendik.” ifadesini kul-
landı. n AA
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‘Memurlara da bayram ikramiyesi verilsin’
İYİ Parti Konya Milletvekili 

Fahrettin Yokuş, memurlara bay-
ram ikramiyesi verilmesine ilişkin 
aynı zamanda da emeklilere veri-
len bayram ikramiyelerin 1500 TL 
çıkarılarak, tüketici fiyatları endeksi 
artışı oranına göre her yıl artırılma-
sı yönünde kanun teklifini Meclis 
Başkanlığına verdi. 

Yokuş kanun teklifine ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Sosyal dev-
let, devlettin vatandaşlarının top-
lumsal ve ekonomik varlıklarını 
iyileştirmek için vatandaşlarına 
olanaklar sunmaktadır. Sosyal 
devlette; vatandaşların fırsat eşit-
liği, gelir dağılımı ve asgari yaşam 
şartlarını sağlayarak sorumluluk 
üstlenmesi sosyal devletin önceli-
ğidir. 11.05.2018 tarihinde yapı-
lan düzenlemeyle birlikte Bayram 
ikramiyesi, sosyal devlet ilkesi çer-
çevesinde emeklilere Ramazan ve 

Kurban Bayramlarında ödenen bir 
ödeme şekli haline gelmiştir. 5510 
Sayılı Kanuna ek madde eklene-
rek ‘Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramında 1000’er TL tutarında 
bayram ikramiyesi ödenir.’ Hükmü 
ile sadece emekli olan vatandaşları-
mız yararlanacağı şekilde geçici de-
ğil kalıcı olarak kanunlaşmıştır. Bu 
kanuna göre de her yıl iki bayram 
öncesinden emekli vatandaşlarımız 
1000 TL bayram ikramiyesi almaya 
devam edeceklerdir” dedi. 

KAMUDA ÇALIŞAN 
MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 

VERİLMELİŞDİR
“Sosyal devlet anlayışında, va-

tandaşların fırsat eşitliği ilkesine 
göre çalışan memurlarımıza da 
bayram ikramiyesi düzenlenmesi 
gerekmektedir” diyen Yokuş, “Ka-
muda bayram ikramiyesi almayan 
tek kesim memurlardır. Bu durum 

adalete hakkaniyete uygun değil-
dir. Anayasamızın da özünü teşkil 
eden eşitlik ve adalet ilkeleri ile 
çelişmekte ve kamu görevlilerinin 
mağduriyetlerinin artarak devam 
etmesine neden olmaktadır. Bu ne-
denle kamu görevlilerine de bay-
ram ikramiyesi verilmesi bir zorun-
luluktur” ifadelerini kullandı. 

BAYRAM İKRAMİYELERİ 
ENFLASYONA GÖRE
 AYARLANMALIDIR

Yapılacak olan yeni düzenle-
me ile emeklilerle birlikte çalışan 
memurlara da bayram ikramiyesi 
sağlanması gerektiğini savunan 
Yokuş, “Bununla birlikte emekliler 
için halihazırda düzenlenmiş olan 
kanunda bayram ikramiyesinin 
miktarı sabit kalmıştır. Memur ve 
emeklilerin gelir ve gider adaletsiz-
liği de aşikardır. Bu düzenlemeye 
göre de enflasyon oranı ile birlik-

te bayram ikramiyesinin değerini 
kaybetmeden ödenmesi esas olma-
lıdır” ifadelerini kullandı. 

MEMURLARA VE EMEKLİLERE 
1500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ
İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-

rettin Yokuş, “Bu kanun teklimiz ile 
memurların da “Bayram İkrami-
yesi” alması, kamu görevlilerinin 
yıldan yıla eriyen alım gücünü bay-
ramlar vesilesi ile bir nebze olsun 
yükseltilmesini sağlayacak, çalışma 
barışına ve adaletin tecelli etmesi-
ne de katkı sağlayacaktır. Bununla 
birlikte “memurların ve emeklilerin 
ekonomik sorunlarına bir nebze çö-
züm üretilmesi amacıyla, Ramazan 
ve Kurban bayramlarında 1.500 
TL ikramiye verilmesi ve tüketici 
fiyatları endeksi artışı oranına göre 
her yıl artırılması öngörülmektedir” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İktidarın baroların yapısını de-
ğiştirecek yasal düzenlemeden geri 
adım atmaması üzerine Türkiye ge-
nelinde baro başkanlarının başlattığı 
Cübbeli Yürüyüşü hakkında bir açık-
lama yapan CHP Konya İl Başkanı 
Av. Barış Bektaş, Türkiye genelinde 
baro başkanlarının baroları korumak 
amacıyla düzenledikleri yürüyüşü 
desteklediklerini söyledi.

CHP Konya İl Başkanı Av. Barış 
Bektaş iktidarın baroların yapısını 
değiştirecek olan düzenlemesinin 
yanlış ve demokrasiye uygun ol-
madığını belirterek, “Barolar kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluş-
ları olup, bunların sayısını çoğaltmak 
istemek adeta taraftar kulüpleri gibi 

dernek haline getirmek sonucunu 
doğuracaktır. Her ilde siyasi görüş-
lere ve gruplara göre ayrı barolar 

kurulması Baroların demokratik 
baskı unsuru niteliğini yok edecek-
tir. Kadına karşı şiddet ve benzeri 

olaylarda bireylerin takip etmekten 
çekindikleri birçok olayı takip eden 
baroları zayıflatmak kutsal savunma 
hakkını da yaralayacaktır. Bu neden-
le Baroların Ankara’ya gerçekleştir-
diği yürüyüşü adalet ve demokrasi 
açısından önemli buluyor ve destek-
liyoruz. İktidarın baroların yapısını 
değiştirecek olan yasal düzenlemesi 
yanlış olduğu kadar da demokrasiye 
aykırıdır. Biran önce bu düzenleme-
den vazgeçilmelidir. Demokrasiye 
inanan herkes gibi, kutsal savunma 
hakkını ve kamu kurumu niteliği 
ortadan kaldırılmak istenen baroları 
korumak için yapılan yürüyüşün ya-
nındayız” dedi.
n DURAN ÇÖLCÜ

Yunak’ta sezonun ilk 
arpa hasadı yapıldı

Ürettikleri kirazı 
10-18 liradan satıyorlar

Tartıştığı postacının
kulağını ısırarak kopardı

Yunak ilçesinde sezonun ilk 
arpa hasadı yapıldı. Yunak mer-
keze bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi 
mevkisinde sezonunun ilk arpa 
hasadı gerçekleştirildi. 

9 dekarlık sulanmayan tar-
ladan 4 tona yakın ürün aldığını 
ifade eden çiftçi Bünyamin Gö-
koğlu, “Bu yıl ilk hasadı biz yaptık. 
Verim gayet güzel. Dekara 350 ile 
400 kilogram arasında ürün aldık. 

Geçen seneye göre bu rakam ol-
dukça iyi.” dedi. Biçerdöver ustası 
Mehmet Ercan da ilçenin ilk ürü-
nünü biçmenin mutluluğunu ya-
şadığını belirterek, “Bu yıl verim 
oldukça iyi gözüküyor.  

Bugün  itibariyle bölge hasata 
hazır hale gelmiş görünüyor. İlçe-
miz ve bölgemiz için bereketli bir 
yıl olmasını diliyorum.” diye ko-
nuştu.n AA

65 yaş üstü olduğu için Cuma namazı kılınacak olan alana alınmayan Osman Duymaz’ın duvarın gerisinde 
namaz kılanları izlerken fotoğrafını çeken Alper Şener, sosyal medyada en çok beğenilen fotoğraf ödülü aldı

Meşhur olan fotoğraf
ödüle layık görüldü

Beyşehir ilçesinde 65 yaş üzeri 
olduğu için cuma namazının kılına-
cağı stada alınmayan 88 yaşındaki 
Osman Duymaz, kendisini stadın 
duvar gerisinde namaz kılanları iz-
lerken fotoğrafını çekip sosyal med-
yada paylaşarak ülke gündemine 
taşıyan Alper Şener ile bir araya 
geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü 
tarafından “Babalar Günü” dolayı-
sıyla düzenlenen “Bu adam benim 
babam” konulu fotoğraf yarışma-
sında jürinin sosyal medyada en 
fazla beğeni alan fotoğraf karesi 
ödülüne, Alper Şener’in çektiği 65 
yaş üzeri olduğu için cuma nama-
zının kılınacağı stada alınmayan 88 
yaşındaki Osman Duymaz’ın stadın 
duvar gerisindeki hüzünlü bakışı-
nın yer aldığı fotoğraf layık görüldü. 
Av tüfeği sektöründe silah parçası 
üretimi işinde çalışan Alper Şener, 
kazandığı ödülü evinde ziyaret edip 
tanıştığı Osman Duymaz’a vermek 
istedi. Osman Duymaz, kendisine 
verilmek istenilen ödülü, “Bu be-
nim hakkım değil” diyerek önce 
kabul etmek istemedi. Ancak ya-
rışma sponsorlarından sarraf Hasan 
Soylu, Osman Duymaz’ın bu hedi-
yeyi söz konusu gerekçe ile kabul 
etmeyeceğini düşünüp Alper Şener 
için de ayrı bir hediye hazırlayıp 
getirdiklerini aktarınca kabul etti. 
Osman Duymaz’a ayrıca yarışmada 
ödül kazanan o fotoğraf karesi de 
çerçeveli haliyle hediye edildi.

‘KENDİSİNİ ÖYLE GÖRÜNCE 
DAYANAMADIM VE 

FOTOĞRAF KARESİNİ CEP 
TELEFONUMLA ÇEKTİM’

Kendisine yarışmada ödül ka-
zandıran fotoğraf karesinin hikaye-
sini anlatan Alper Şener, av tüfeği 
sektöründe silah parçası üretimi 
işinde çalıştığını belirterek, “O gün, 
fotoğraftaki şekilde otururken ‘amca 
ne yapıyorsun’ orada diye soru sor-
dum. Kendisi de ‘benim yaşım genç 
olduğu için içeriye almadılar’ dedi, 
esprili bir şekilde cevap vermişti. 
Ben de o anda kendisini böyle gö-
rünce dayanamadım ve fotoğraf ka-
resini cep telefonumla çektim. Sos-
yal medya hesabımda paylaşınca 
bir anda bayağı bir yayıldı, büyüdü. 
Ben de buralara kadar geleceğini 
tahmin etmiyordum. Ondan sonra 
da bu zamana kadar kendisini gör-
me şansım olmamıştı. Bugün ken-
disinin yanındayız ve tanıştık. Çok 
iyi bir insan” diye konuştu.

Çektiği fotoğraf karesiyle yarış-
maya da girdiğini vurgulayan Alper 
Şener, herhangi bir ödül bekleme-
diğini ancak sosyal medyada baya-
ğı bir beğeni alınca beğeni dalında 
ödül kazandığını da vurgularken, 
“Beğeni dalında birinci olduk. Her-
kese teşekkür ediyorum. Bu konuda 
da aldığım hediyeyi Osman amaya 
hediye etmek istedim, çünkü o fo-
toğrafın kahramanı Osman amca 
idi. Osman amca gerçekten çok iyi 
kalpli bir insan, o fotoğrafta ne ise 
burada da o şekilde gördüm, tanı-

dım. İyi ki de tanımışım” ifadelerini 
kullandı.

GAZETECİLER EVİNE GELİNCE 
SOSYAL MEDYADA POPÜLER 

OLDUĞUNU ANLAMIŞ
Cuma namazı için gittiği stattan 

geri çevrildikten sonra sosyal med-
ya paylaşımı ve basında yer alan 
haberlerden sonra Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başda-
nışmanı Mustafa Akış aracılığıyla 
seccade, tespih ve bazı hediyeler 
gönderdiği 88 yaşındaki Osman 
Duymaz da, stat dışında içeride na-
maz kılmak için bir araya gelen va-
tandaşlara bakarken fotoğrafını çe-
ken kişiyi bugüne kadar hep merak 
ettiğini söyledi. Osman Duymaz, 
“Kendisiyle o gün konuştuk. Şimdi 
hatırladım görünce kendisini. Ama 
o arkadaşın böyle bir şey yapacağın-
dan haberim yoktu. Yaptığını da bil-
diğim yoktu. Bu durum karşısında 
bu kadar Cumhurbaşkanımızın da 

bu şekilde göreceğini bilmiyordum. 
Bu işin Cumhurbaşkanımıza kadar 
varıp, Cumhurbaşkanımızın bana 
bir hediye göndereceğini, böyle bü-
yüyeceğini bilmiyordum Allah var. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, bu fotoğrafı çekene de haber 
yapan siz gazetecilere de ziyarete 
gelen Cumhurbaşkanı Başdanışma-
nımız Mustafa Akış, milletvekilimiz 
Gülay Samancı ve herkese çok te-
şekkür ediyorum. Allah razı olsun 
Cumhurbaşkanımız bu kadar der-
dinin, sıkıntının, telaşının içinde bizi 
düşünmüş ve bir hediye gönder-
miş” diye konuştu.

Stadyumda fotoğrafının çekilip 
sosyal medyada gündem olduğunu 
torunlarının söylemesine rağmen 
inanmadığını, daha sonra evine 
gazetecilerin de gelip durumu an-
latması üzerine inandığını da dile 
getiren Duymaz, “Torunlar söyle-
yince ben inanmadım, hiç inanma-
dım. Sizler evime gelinceye kadar 
hiç inanmadım. Bir şeyden haberim 
yok, bildiğim yok. Böyle bir şey dü-
şünmüyordum. Allah razı olsun siz-
lerden” şeklinden konuştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı 
da, yarışmada en fazla beğeni ödülü 
alan Alper Şener ile diğer kategori-
lerde dereceye giren isimleri kutlar-
ken, yaşanan süreç nedeniyle ödül 
töreni yapmadıklarını ev ziyaretle-
riyle ödül kazanan isimlere hediye-
lerinin verildiğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Güneyyurt Belediye Başkanı 
Ahmet Arı, Ermenek Turkuaz Ba-
raj gölünün yarattığı mikroklima 
iklimi sayesinde beldelerinde ki-
razın erken olgunlaştığını söyledi. 
Bu nedenle beldede yetişen kirazın 
ihracatçıların ilgisini çektiğini belir-
ten Arı, şunları kaydetti: “Şu anda 
beldede kiraz alımı yapan 8 firma 
var. Alınan kirazlar tırlarda şok-
landıktan sonra direkt dünyanın 
çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Ki-
razımız birinci kalite. Pazara günde 
100 ile 150 ton arasında kiraz geli-
yor. Göl kenarındaki kiraz bahçele-

rinde ürün bittikten sonra yaylalar-
daki bahçelerin hasadı başlar. Yani 
sezon 45 gün sürer. Bu yıl 5 bin 
tona yakın rekolte bekleniyor. Fiyat 
10 lira ile 18 lira arasında değişi-
yor. Fiyatlardan üretici memnun. 
Turfanda sayıldığı için ilgi görüyor. 
İnanıyorum üreticilerimizin çabası 
ve tüccarların Güneyyurt kirazı-
na ilgisi şirin beldemizi gelecekte 
kiraz merkezi yapacaktır. Bizler 
de belediye olarak üreticilerimize 
gereken desteği vermeye devam 
edeceğiz.”
n AA

Karaman’da tartıştığı posta-
cının kulağını ısırdığı öne sürü-
len zanlı gözaltına alındı. İddiaya 
göre, Karamanoğlu Mehmetbey 
Mahallesi’nde posta dağıtan Onur 
Kızıl, teslimat yapacağı apartmana 
bahçesindeki köpek nedeniyle gi-
remedi. Kızıl, köpeğin sahiplerin-
den yardım istedi. Bahçeye gelen 

köpeğin sahibi S.Ç. ile postacı Kızıl 
arasında tartışma çıktı. Kavgaya 
dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl’ın 
kulağını ısırarak kopardı. Karaman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılan Kızıl, ilk müdahalesinin 
ardından Konya’ya sevk edildi. 
Şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.
n AA

‘Cübbeli yürüyüşü destekliyoruz’



Galatasaray Nihat 
Bekdik’i andı

Rizespor’un test 
sonuçları negatif

Pedro Henrique 
ırkçılığa tepki gösterdi

Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün eski sporcusu “As-
lan” lakaplı Nihat Bekdik için anma mesajı yayımladı. 
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 
“Mücadeleci oyunuyla aldığı ‘Aslan’ lakabının Galatasa-
ray’ımızın simgesi haline gelmesinin sebebi, ‘Bize durmak 
yaraşmaz’ diyerek tanımladığı Galatasaraylılık ruhunun en 
önemli figürlerinden Nihat Bekdik’i aramızdan ayrılışının 
48. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.” ifa-
deleri kullanıldı. İstanbul’da 1902’de doğan Nihat Bekdik, 
futbolun yanı sıra kürek, atletizm, binicilik, yüzme ve yelken 
sporlarıyla da ilgilendi. 14 yaşındayken Galatasaray Futbol 
A Takımı’na yükselen Bekdik, “Aslan Nihat” lakabını aldı ve 
sarı-kırmızılıların sembolüne ilham oldu.

Galatasaray ile altı İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan 
Bekdik, A Milli Takım formasını ise 21 kez giydi. n AA

Süper Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport 
TAV Antalyaspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor, yapılan 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif 
çıktığını açıkladı. Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu baş-
kanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, An-
talyaspor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yö-
neticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak 
raporlandığı belirtilerek, “Çaykur Rizespor ailesi olarak sal-
gın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm 
birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin 
bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler 
dileriz.” ifadesine yer verdi. Son çalışmasını bugün Rize’de 
gerçekleştirecek Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde 
Antalya’ya hareket edecek. n AA

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırk-
çılık karşıtı eylem ve söylemlere tepki gösterdi

Süper Lig’in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 
karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayse-
rispor’da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki 
gösterdi. Maçın ilk yarısında takımının ilk golünü attıktan 
sonra takım arkadaşları Djedje ve Mensah’ı yanına alarak 
elini yumruk yapıp havaya kaldıran Pedro Henrique, Ame-
rika’da yaşanan ırkçılık olaylarına tepkisini ifade etti. Pedro 
Henrique, maç sonrasında da “Brezilya’da farklı renkten in-
sanlarla büyüdüm. Her renkten arkadaşım var. Irkçılık kabul 
edilemez bir durum. Bugün takımdaki en iyi arkadaşlarım-
dan Djedje ve Menhsah ile birlikte ırkçılığa tepki göstermek 
adına böyle bir sevinç yaptım” dedi. Golü ile ilgili olarak da 
konuşan Pedro Henrique, “Genelde gollerim sağ ayak ile 
oluyor ama bu kez sol ayak ile yaptım ve bu da benim için 
ilginç bir gol oldu. Çok iyi bir vuruş yaptım. Takımıma gol 
kazandırdığım için mutluyum” açıklaması yaptı. n AA
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Kupa finalistleri ligde karşılaşacak
Tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye 

Kupası’nda finale yükselen Aytemiz 
Alanyaspor, rakibi Trabzonspor’u kupa 
finali öncesinde Süper Lig’in 28. hafta-
sında bugün Alanya’da konuk edecek. 
İki takım arasında bugüne kadar oynan 7 
maçta Alanyaspor 4, Trabzonspor ise 2 
galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle 
sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türki-
ye Kupası yarı finalinde ilk maçta 1-0 
mağlup ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 
rövanşta da 4-0 mağlup ederek finale 
çıktı. Tarihinde ilk defa kupada finale 
yükselen Alanyaspor, Süper Lig’in 28. 
haftasında sahasında kupada rakibi olan 
Trabzonspor ile karşılaşacak. Bahçe-
şehir Okulları Stadyumu’nda 21.00’de 
oynanacak olan müsabakayı Atilla Kara-
oğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardım-
cılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim 

Bozbey yapacak.
7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper 
Lig’e yükselen Alanyaspor, bordo-mavi-
li ekiple bugüne kadar 4 sezonda 7 kez 
karşı karşıya geldi ve rakibine karşı 2’si 
dış sahadaki 4 maçından galip ayrıldı. 
Rakibine 2 mücadelede yenilen Akdeniz 
temsilcisi, Karadeniz ekibiyle 1 maçta 
ise berabere kaldı.

ALANYASPOR’UN 
SAHASINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya’da oy-
nanan 3 maçta ev sahibi takım 2, 
Trabzonspor ise 1 galibiyet elde etti. 
Bordo-mavililer tek galibiyetini ise 24 
Şubat 2018’de 2-1’lik skorla almıştı. 
Alanyaspor evinde attığı 5 gole karşılık 
kalesinde 2 gol gördü.

MUHTEMEL 11
Sakat ve cezalı futbolcusu bulunma-

yan Alanyaspor’un muhtemel 11’i ise 
şöyle: “Marafona, N’Sakala, Caulker, 
Welinton, Juanfran, Ceyhun, Siopis, 
Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.”

ALANYASPOR AVRUPA 
KAPISINI ARALADI

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı fi-
nalinde rakibi Fraport TAV Antalyaspor’u 
mağlup eden Alanyaspor bu sonuçla 
Avrupa yolunda da büyük avantaj sağ-
ladı. Alanyaspor’un, finaldeki rakibi 
Trabzonspor’un ligdeki sıralaması ve 
Avrupa’dan men cezası nedeniyle UEFA 
Avrupa Ligi’ne gitme şansı yükseldi. 
Alanyaspor ilkleri yaşadığı bu sezonda 
Avrupa’ya da giderek başarılarına yeni-
sini eklemek istiyor.

TRABZON ŞAMPİYONLUK İÇİN
Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haf-

tasında bugün Aytemiz Alanyaspor’a 
konuk olacak. Koronavirüs tedbirleri 

nedeniyle lige verilen aranın ardından 
Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen, Zi-
raat Türkiye Kupası’nda da İstanbul’da 
Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu 
geçerek finale yükselen bordo-mavililer, 
Aytemiz Alanyaspor karşısında da kaza-
narak yoluna devam etmek istiyor. Ka-
radeniz ekibi, bugün galip gelerek maç 
fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol 
Başakşehir’den tekrar liderlik koltuğunu 
devralmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan 
Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada gö-
rev alamayacak. Cezası sona eren Gu-
ilherme ise takımdaki yerini alabilecek. 
Trabzonspor’un, Aytemiz Alanyaspor 
karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Da 
Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Par-
mak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir 
Ömür, Ekuban ve Sörloth 11’i ile çıkması 
bekleniyor. n İHA

Süper Lig’in 28. haftasında Yukatel 
Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup 
eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen 
Yalçın döneminde daha etkili bir dış saha 
performansı sergiledi. Sezona Abdullah 
Avcı’nın teknik direktörlüğünde başlayan 
siyah-beyazlı ekip, 19. haftaya kadar dep-
lasmanda kötü bir performans gösterdi. 
Avcı’nın çalıştırıcılığında 18. haftaya kadar 
dışarıda 3 kez kazanabilen Beşiktaş, bir 
beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan topla-
yabildi. Avcı’nın görevinden ayrılmasının 
ardından Göztepe deplasmanına giden 
siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı da 2-1 
yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Yalçın 
öncesindeki 19 haftada çıktığı 9 dış saha 
maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 ye-
nilgiyle 10 puan elde edebildi.

SERGEN YALÇIN 
HER YÖNDEN TOPARLADI

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin dış 
saha performansını her yönden daha iyi 
hale getirdi. Yalçın yönetiminde 5 deplas-
man maçına çıkan Beşiktaş, Sergen Yal-
çın öncesindeki 9 dışı saha performansını 
yakalamayı başardı.  Siyah-beyazlı ekip, 
Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 5 deplas-
man karşılaşmasında 3 galibiyet, birer 
beraberlik ve yenilgiyle 10 puana ulaştı. 
Süper Lig’in 19. haftasına kadar deplas-
manda yüzde 33,3’lük galibiyet oranında 
kalan Beşiktaş, Yalçın ile bunu yüzde 60’a 
kadar çıkardı.

HÜCUMU ETKİLİ, SAVUNMASI İYİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın yönetimin-

de konuk olduğu maçlarda gol atma ve 
yeme konusunda da başarılı bir görüntü 
ortaya koydu. Ligin 19. haftasına kadarki 
9 dış saha maçında 11 gol atabilen si-
yah-beyazlı ekip, 1,2 gol oranında kaldı. 
Söz konusu dönemde kötü savunmasıyla 
da dikkati çeken ve 18 gol yiyen Beşiktaş, 

2 gol yeme oranıyla kötü bir performans 
sergiledi. Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın gö-
reve geldiği 20. haftadan itibaren çıktığı 5 
deplasman maçında 9 gol atarak bu oranı 
1,8’e çıkardı. Söz konusu 5 maçta iyi sa-
vunma yapan ve kalesinde 4 gol gören 

siyah-beyazlı ekip, gol yeme oranını ise 
0,8’e düşürdü.

EN FARKLI GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki en farklı 

galibiyetini de Sergen Yalçın yönetiminde 
elde etti. Abdullah Avcı’nın teknik direktör-

lüğünde evinde Göztepe’yi 3-0 yenen ve 
Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği 
karşılaşmalarını 4-1’lik skorlarla kazanan 
Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Yukatel 
Denizlispor’a deplasmanda 5-1 üstünlük 
kurdu. n İHA

Beşiktaş Sergen’le 
deplasmanda etkili
Süper Lig’in 19. haftasına kadar 9 dış saha maçında 10 puan alabilen Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın 
teknik direktörlüğünde bunu 5 maçta başardı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın yönetiminde deplas-
manda attığı gol ortalamasını 1,2’den 1,8’e çıkarırken, yediği gol oranını da 2’den 0,8’e düşürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper 
Lig’in 28. haftasında bugün konuk 
edeceği Çaykur Rizespor’u mağlup 
edip yenilmezlik serisini 10 maça 
çıkarmayı hedefliyor.  Ligde geride 
kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 
puanla 10. sırada yer alan kırmızı-be-
yazlılar, son 9 müsabakasını kaybet-
meyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle 
hanesine 19 puan yazdırdı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle ara verilen lige, 
geçen hafta Beşiktaş’ı deplasmanda 
2-1 yenerek galibiyetle dönüş yapan 
Akdeniz temsilcisi, bu hafta Çaykur 
Rizespor ile oynayacağı karşılaşma-
ya kilitlendi. 

Antalyaspor, Süper Lig’de iç sa-
hada en son mağlubiyetini 19 Ocak’ta 
Göztepe’ye (0-3) karşı yaşadı.  Çaykur 
Rizespor’la Süper Lig’de 8 sezonda 
15 kez karşı karşıya gelen kırmızı-be-
yazlılar, bu maçlardan 3’ü iç sahada 
olmak üzere 6’sından galibiyetle ay-
rıldı, 4 karşılaşmayı yeşil-mavililer 
kazandı. Takımlar 5 mücadelede sa-
hadan beraberlikle ayrıldı. 

SÜĞLÜN: “KENDİ SAHAMIZDA 
İYİ OYNUYORUZ”

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcü-
sü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, 
ligde inanılmaz başarı elde ettiklerini 
söyledi.  Bu başarının devam etme-
sini istediklerini vurgulayan Süğlün, 
şöyle konuştu: “Kendi sahamızda iyi 
oynuyoruz. Taraftarsız bir maç daha. 
Taraftarlarımız Kovid-19 tedbirleri ne-
deniyle stada gelemeyecek. Bu maçı 
da onlar için almak istiyoruz. Çünkü 
her dakika yanımızdalar. Kupa ma-
çında da kamp yaptığımız otele gelip, 
bizi yolcu ettiler, inanılmaz destek 
verdiler. Sahamızda Rizespor maçını 
da alıp 10 maç yenilmez olmayı plan-
lıyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza 
armağan etmek istiyoruz.” Sakatlığı 
süren defans oyuncusu Bahadır Öz-
türk’ün yurt dışından Antalya’ya dön-
düğünü ve bireysel antrenmanlara 
başladığını, ancak sezonu kapattığını 
ifade eden Süğlün, Çaykur Rizespor 
maçında Nazım Sangare’nin de kart 
cezalısı olması nedeniyle forma gi-
yemeyeceğini sözlerine ekledi.   n AA

Antalya serisini sürdürmek istiyor 



TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, geç-
tiğimiz hafta takım olarak çalışmalarına 
başladı. TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da 
tekrardan başlama kararının verilmesin-
den sonra yoğun tempoda antrenmanla-
rını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci 
devresinde yakaladığı çıkışla ateş hattın-
dan kurtularak 13. basamağa kadar yük-
selmişti. Ligde kalmayı garantiledikten 
sonra genç oyunculara daha fazla şans 
vermeyi planlayan teknik ekip son haf-
talarda takımı gençlere emanet edecek. 

MORALLER YERİNDE 
18 Temmuz’da başlaması planlanan 

TFF 2. Lig için takımların çalışmaları sü-
rüyor. Temsilcimiz 1922 Konyaspor’da 
uzun bir aranın ardından takım olarak 
çalışmalarına başladı. 

Salih Eken, yönetiminde Saraçoğ-
lu Tesisleri’nde güç depolayan Yavru 
Kartal’da morallerin de oldukça yerinde 
olduğu gözlemlendi. Spor müsabaka-
larına ara verilmeden önce iyi bir çıkış 
yakalayan Yeşil-Beyazlılar,28 maç so-
nunda aldığı 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 
13 mağlubiyetle 33 puan topladı. 13. sı-
rada bulunan 1922 Konyaspor, söz konu-
su karşılaşmalarda rakip filelere 38 gol 
bırakırken, kalesinde ise 45 gole engel 
olamadı. Ligin ikinci devresinde yaka-
ladığı çıkışla düşme hattından bir nebze 
uzaklaşan Yavru Kartal’ın hedefi liglerin 
başlaması durumunda ligde kalmak ola-
cak. 

SAHNE GENÇLERİN
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele-

sini sürdüren 1922 Konyaspor, liglerin 
tekrardan başlaması durumunda sahneyi 
gençlere emanet edecek. 

Takım yaş ortalaması olarak genç bir 
ekip olan Yeşil-Beyazlılar’ın hedefi önce 
ligde kalmayı garantilemek sonrasında 
ise kadroda bulunan genç oyunculara 
şans vererek vitrine çıkarmak. Kadro-

sunda 20 yaş altı 7 oyuncusu bulunan 
1922 Konyaspor, devre arasında İH Kon-
yaspor, takımından 3 oyuncuyu kadroya 
dahil etmişti. 

Liglerin başlaması durumunda genç 
oyunculara şans vereceklerini söyleyen 
1922 Konyaspor Genel Menajeri Mesut 
Erçetin, “Gelecek sezonun omurgasını 

oluşturmak için kalan haftalarda genç 
oyuncularımıza şans vererek onların 
performansını gözlemleyeceğiz. 7 tane 
20 yaş altı genç oyuncumuz var. Bunların 
en az 4 tanesi kalan haftalarda süre ala-
cak. Gelecek sezon için ise hedefimiz ilk 
11’de 6 tane genç oyuncuyu oynatmak.” 
şeklinde konuştu. n İLHAN ATLI

1922 Konyaspor 
Gençlere emanet

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’da 18 Temmuz’da başlaması planlanan ligin çalışmaları sürüyor. 
Ligin başlaması durumunda genç oyunculara şans vereceklerini söyleyen 1922 Konyaspor Genel Menajeri Mesut Erçetin, 

“Gelecek sezonun omurgasını oluşturmak adına 7 genç oyuncumuzun 4’ünü kalan haftalarda sahaya süreceğiz.” diye konuştu

Göztepe’ye 
penaltı yaramıyor

Konyalı spor adamı 
görevinden ayrıldı

Göztepe, Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Yeni 
Malatyaspor’a 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini 
aldı. İzmir ekibi, bu sezon penaltı atışını gole çevirdiği 4 
maçın yalnızca birinden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon lig yarışında bugüne kadar 28 maçta 6 kez 
lehine penaltı kararı verilen Göztepe, bu penaltıların 4’ünü 
gole çevirmeyi başardı. Ancak gole çevirilen 4 penaltının 
yalnızca 1’i Göztepe’yi galibiyete taşıdı. Sarı-kırmızılılar, 
ligin 5. haftasında sahasında Konyaspor’a karşı kazandığı 
penaltı atışını gole çevirerek maçtan 1-0’lık galibiyetle ay-
rılmıştı. İzmir ekibi, 13. haftada ağırladığı Fenerbahçe’ye 
karşı da penaltı atışını gole çevirmesine karşın maçtan 
2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Ligin son iki haftasında ise 
Göztepe, bulduğu iki golü de penaltıdan atmasına rağmen 
geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a sahasında 3-1, bu hafta ise 
deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 kaybetti. n İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, sportif direktör 
Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı 
açıklamada, sportif direktör Selçuk Erdoğan’ın, kendi isteği 
doğrultusunda görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 
“Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yol-
culukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için ken-
disine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Bir süredir Bursaspor sportif direktörlüğü görevini yürü-
ten Selçuk Erdoğan Konyalı ve Konyaspor camiası tarafın-
dan yakından tanınıyor. n SPOR SERVİSİ

“Ağzını hayra aç, Konyaspor düşmez” Gençlerbirliği Konyaspor’u ateşe attı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, önceki gün Konya’da ilerleyen 
dönemlerde hayata geçirilecek projeler-
le ilgili bilgilendirmede bulundu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay ile yeni bir projenin hayata 
geçirileceği noktada bilgiler alan Murat 
Kurum’un davetsiz bir misafiri vardı. 
Uğur İbrahim Altay ile yapılacak proje 
alanına doğru yürürken bir çocuk Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yak-
laştı ve ‘Murat ağabey hangi takımlısın’ 
dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum da ‘Konyasporluyum’ cevabını 
verirken, küçük çocuğun “Konyaspor lig-
den düşüyor” ifadesini kullanması bakan 
Kurum’u şaşırttı. Bunu duyan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay da araya girerek ‘Ağzını hayra aç. 
Konyaspor düşmez.” şeklinde cevap ver-
di. Bakan Kurum ve Başkan Altay küçük 
misafirleri ile bir süre ilgilenirken Kon-
yaspor için de ligde kalacağına yönelik 
temennide bulundular.  n SPOR SERVİSİ

Geçen hafta Konyaspor’u mağlup ederek 
Anadolu Kartalı’na ağır bir darbe vuran Genç-
lerbirliği, bu hafta da Kayserispor’a yenilerek 
zarar verdi. Süper Lig’in 28. haftasında konuk 
olduğu Hes Kablo Kayserispor’a dün 2-0 yeni-
len Gençlerbirliği, bu sezon deplasmandaki 9. 
mağlubiyetini yaşadı. Başkent temsilcisinin 
deplasmandaki kötü performansı Kayseri’de 
de sürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya son 
sırada giren Hes Kablo Kayserispor’a deplas-
manda 2-0 mağlup oldu. Son üç deplasman-
dan puansız dönen Gençlerbirliği, dış sahada 
oynadığı 14 maçın 9’unu kaybetti. Başkent 
temsilcisi bu sezon deplasmanda 3 kez galip 
gelirken, 2 kez de sahadan beraberlikle ay-
rıldı. Dış sahada 11 puan toplayabilen Genç-
lerbirliği, deplasmanda Fraport TAV Antal-
yaspor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor’u 
yendi, Trabzonspor ve İttifak Holding Kon-
yaspor ile berabere kaldı. Süper Lig’de 31 pu-
anı bulunan başkent temsilcisi, sahasında ise 
5’er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet 
aldı. Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesinde 
Ankara’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak. n AA

Yeni Malatyaspor aylar sonra kazandı
Süper Lig’in 28. haftasında Gözte-

pe’yi 2-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, 189 gün sonra kazanmanın 
sevincini yaşıyor. 

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçi-
ren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla 
dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarı-
da istediği sonuçların uzağında kaldı. 
Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 10 
karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle 
kötü performans sergiledi. Süper Lig’de 
son galibiyetini 15. haftada (15 Aralık 
2019) Beşiktaş’a karşı deplasmanda 
2-0’lık skorla alan Yeni Malatyaspor, 
ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 
puan elde edemedi. Sarı-siyahlılar, söz 
konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak 
Holding Konyaspor’la 1-1 berabere ka-
lırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol 
Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor 
(1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasa-
ray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), 
Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor 
(1-3), Hes Kablo Kayserispor’a (1-2) ve 
Kasımpaşa’ya (1-2) yenildi.

Süper Lig’in 28. haftasında Gözte-
pe’yi sahasında 2-1 mağlup eden Btc-
Turk Yeni Malatyaspor, aylar sonra gali-
biyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

İKİNCİ YARIDAKİ İLK GALİBİYET 
HİKMET KARAMAN İLE GELDİ

Sezonun ilk yarısında teknik direktör 

Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, 
daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam 
etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan 
Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı.

Özdeş ile yolların ayrılmasının ar-
dından Yeni Malatyaspor, teknik direktör 
Hikmet Karaman ile anlaştı. Sarı-siyah-
lılar, Hikmet Karaman yönetiminde çık-
tığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 
mağlubiyet aldı.

SON 6 MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE 
Malatya ekibi, sezonun son 6 hafta-

sında her biri final niteliğinde maçlara 

çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sa-
hada oynayacağı 3 müsabakayı kümede 
kalma bileti olarak görüyor. 28 puan 
toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haf-
talarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, 
Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, 
Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol 
Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tüm 
maçlarda puan hedefleyen Yeni Malat-
yaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak 
olmasına karşın, ev sahibi olmayı da 
avantaja çevirme peşinde.

ÇELİKEL: “GALİBİYET 
YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Söz-
cüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, 
Göztepe maçını kazandıkları için çok 
mutlu olduklarını söyledi. Bu galibiyete 
camianın çok ihtiyacı olduğunu anlatan 
Çelikel, “Galibiyet yüzümüzü güldürdü 
ancak önümüzde 6 maçlık bir maraton 
var. İnşallah bu maçlardan da galibi-
yetle ayrılarak kümede kalırız.” diye 
konuştu.

Çelikel, takımın mücadelesinden 
son derece memnun olduklarını dile ge-
tirerek, şöyle devam etti: “Tüm futbolcu-
lar hak ederek, mücadele ederek bir ga-
libiyet aldı. Bundan dolayı çok mutluyuz. 
Karşılaşmada hocamıza verilen haksız 
kırmızı kart ve penaltı var. Bu da bizi o 
kadar üzdü. Biz istiyoruz ki adalet herkes 
için olsun ancak Malatya söz konusu 
olduğu zaman birçok konu es geçiliyor. 
Geçen hafta da aynısı oldu. İnşallah bu 
son olur çünkü biz bu seviyelere gelmek 
için çok emek veriyoruz. 

Emeklerimizin boşa çıkmasını veya 
yanlış kararlarla heba olmasını istemi-
yoruz. Adaleti kendimize değil herkese 
istiyoruz. Varsa verilsin ama yoksa da 
böyle saçma sapan penaltıdan hocamı-
zın atılmasına neden olmak hak yemek-
tir.” n AA

15 22 HAZİRAN 2020SPOR 2

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 DURUMU



Konyaspor ve 1922 Konyaspor’dan
babalar günü mesajı

Takımda testler 
negatif çıktı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor ve TFF 
2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, babalar günü nedeniyle 
resmi internet sitelerinden paylaşımda bulundular. Anado-
lu Kartalı, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 
“Her zaman ve her yerde bizi yalnız bırakmayan armaya 
sevdalı Babalar ve çocuklarına saygıyla... 

Başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere, 
tüm babalarımızın gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı 
esenlikler diliyoruz...” 1922 Konyaspor ise konuyla ilgili 
şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimizin babaları başta olmak 
üzere baba adaylarının ve tüm babaların babalar günü kutlu 
olsun...”  n SPOR SERVİSİ

28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan 
İttifak Holding Konyaspor’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetimimize, teknik 
heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün 
yapılan Kovid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmış-
tır.” denildi.  Konyaspor’da daha önce 4 kez test yapılmış 
ve pozitif vakaya rastlanmamıştı. n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 28 17 8 3 54 26 28 59
2.TRABZONSPOR 27 16 8 3 62 29 33 56
3.DG SİVASSPOR 28 15 8 5 50 31 19 53
4.GALATASARAY 28 14 9 5 47 25 22 51
5.BEŞİKTAŞ 28 14 5 9 46 35 11 47
6.ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43
7.FENERBAHÇE 28 12 7 9 48 37 11 43
8.GÖZTEPE 28 10 7 11 33 35 -2 37
9.GAZİANTEP FK 28 8 10 10 40 45 -5 34
10.ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33
11.KASIMPAŞA 28 9 5 14 42 51 -9 32
12.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31
13.Y. DENİZLİSPOR 28 8 7 13 27 40 -13 31
14.Y. MALATYASPOR 28 7 7 14 41 43 -2 28
15.Ç. RİZESPOR 27 8 4 15 28 44 -16 28
16.İH KONYASPOR 28 5 12 11 24 37 -13 27
17.HK KAYSERİSPOR 28 6 7 15 31 64 -33 25
18.ANKARAGÜCÜ 28 5 9 14 25 48 -23 24

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor dün evinde Sivasspor ile 
karşılaştı. Maça tedirgin başlayan Yeşil 
Beyazlılar, Kone’nin golüne engel olamadı 
ve 1-0 yenik duruma düştü. Yediği golle 
birlikte oyununu düzelten Anadolu Kartalı, 
önce Skubic ile beraberliği sağladı sonra 
da Milosevic ile 2-1 öne geçti. İkinci yarı 
boyunca rakibinin baskısına direnen Kon-
yaspor, maçın son dakikalarında yediği 
kafa golü ile sahadan 2-2 beraberlikle 
ayrıldı. 

27 puanla haftayı kapatan Yeşil Beyaz-
lılar, bu sezon ilk kez haftayı düşme hattın-
da kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Goiano’nun ceza sahası 

dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst-
ten auta gitti. 

28. dakikada Guilherme’nin sol kanat-
tan ceza sahası içerisine gönderdiği topa 
yükselen Bajic’in vuruşunda, meşin yuvar-
lak yan direğe çarparak auta çıktı. 

30. dakikada konuk ekip öne geçti. 
Yasin Öztekin’in sağ kanattan ortasına iyi 
yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara 
gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ar-
dından maske takarak ekrana karşı eliyle 
tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut 
Meler, Kone’nin bu hareketini sarı kartla 

cezalandırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği 

yakaladı. Guilherme’nin sol kanattan ceza 
sahası içerisine gönderdiği topa gelişine 
vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gön-
derdi: 1-1  

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor 
öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Had-
ziahmetovic’in ara pasıyla topu önünde 
bulan Milosevic’in vuruşunda, meşin yu-
varlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi eki-
bin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

İKİNCİ YARI
70. dakikada Alper Uludağ’ın ceza 

sahası içerisinden pasına hareketlenen 
Bajic, kaleci Samassa ile karşı karşıya 
kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin 
yuvarlak Samassa’dan döndü.

85. dakikada Claudemir’in ceza yayı 
önünden sert şutu üstten auta gitti. 

89. dakikada konuk ekip beraberliği 
yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornere 
iyi yükselen Skuletic’in vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

90+1. dakikada Jonsson kaleci Sa-
massa ile karşı karşı kaldığı pozisyonda 
yaptığı vuruşunda top kaleci Samassa’dan 
döndü. 

Karşılaşma 2-2 berabere bitti. n AA

BU KAÇINCI?
Konyaspor, taraftarını çıldırtmaya devam ediyor. Dün evinde Sivasspor’u ağırlayan Anadolu Kartalı önce yenik duruma 
düştü, ardından ise reaksiyon gösteretek 2-1 öne geçti. Uzun süre maçı önde götüren Yeşil Beyazlılar’ın yine son dakika 

hastalığı nüksetti. Maçın son bölümünde Sivasspor’un golüne engel olamayan Konyaspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı

RPS

Konyaspor, UEFA kulüp lisansı aldı Stadyum maç öncesi dezenfekte edildi
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Kulüp Lisans Kurulu kara-
rı neticesinde gerekli şartları yerine 
getirerek 2020-2021 sezonu için Sü-
per Lig’de UEFA Kulüp Lisans ve Fi-
nansal Fair-Play Lisansı almaya hak 
kazandı. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Anadolu Kartalı, resmi inter-
net sitesinden şu ifadeleri kullandı: 
“Kulüp Lisans Kurulu Başkanı Ömer 
Okan Çağlar ve 6 kurul üyesinin 
imzasıyla Kulübümüze gönderilen 
UEFA Lisansı sertifikasında, “Lisans 
adayının başvurusu incelendi; Sunu-
lan dosyaların ve uzman raporları-
nın incelenmesi sonucunda, lisans 
başvurusunda bulunan kulübün, TFF 
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play 
Talimatı’nda düzenlenen Sportif, Alt-
yapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali 
kriterleri tam ve gerekli şekilde kar-
şıladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp 

Lisansı başvurusunda bulunan lisans 
adayı kulübün, TFF Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair Play Talimatı’nın 18. 

Maddesi uyarınca UEFA Kulüp Li-
sans talebinin kabulüne, oybirliği ile 
karar verildi.” n SPOR SERVİSİ

Yeni tip koronavirüsle mücadele 
kapsamında dezenfeksiyon çalışma-
larını sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, dün Konya’da oynanan 
İttifak Holding Konyaspor- Demir 
Grup Sivaspor maçı öncesinde Bü-
yükşehir Belediyesi Stadyumunun 
dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında dezenfeksiyon çalışma-
larını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüsle mücadele çalışma-
ları kapsamında Spor Toto Süper 
Lig’in 28’inci haftasında İttifak Hol-
ding Konyaspor’un Demir Grup 
Sivasspor’u sahasında konuk ettiği 
karşılaşma öncesinde Büyükşehir 
Belediyesi Stadyumunun dezenfeksi-
yonunu yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire-
si ekipleri, çim zemin başta olmak 

üzere soyunma odaları, tribünler, 
hakem odaları, yedek kulübeleri ve 
futbolcuların sahaya çıkış yaptığı 

koridorların detaylı şekilde dezen-
feksiyonunu yaparak maça hazır hale 
getirdi.n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Stat: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan 
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur 
Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, 
Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, 
Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fatih Aksoy, Yasin 
Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Kone
Goller: Dk. 30 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Skubic, 
Dk. 44 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 
Kone (Demir Grup Sivasspor)


