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Mektup yazdılar, 
ödülleri aldılar

Meram kurban 
hazırlığına başladı

Kültür turizminde 
merkez olacak 

Selçuklu Belediyesi’nin Babalar 
Günü sebebiyle düzenlediği 
ve yoğun ilgi gören “Babama 
Mektup Yazıyorum” yarışma-
sında ödüller Babalar Gününde 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın mesajıyla 
teslim edildi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediyesi, Çomaklı 
Mahallesinde kurulu bulunan 
kurban satış yerinde vatandaş-
lar ile besici ve satıcıların daha 
sağlıklı bir alışveriş gerçek-
leştirebilmeleri adına tüm ara 
yollara kilitli taş döşedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya’daki doğa harikası 
Kızören Obruğu’nun yakının-
da bulunan 800 yıllık Obruk 
Hanı’nın, restorasyon ve çevre 
düzenleme çalışmalarının 
yüzde 40’ı tamamlandı. Bölge, 
kültür turizminin önemli bir 
merkezi olacak.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kışın çorba, 
yazın limonata

Kış aylarında sıcak çorba ikramında bulunarak soğuktan üşüyen 
insanların içini ısıtan Lokman Yıldız, içinde bulunduğumuz yaz 

döneminde de sıcak havadan bunalan insanlara limonata ikram 
ederek adeta hızır gibi yetişiyor.  n HABERİ SAYFA 11’DE

060503 Kulağı kopan postacı
tedavi altına alındı

Bakanlık Konya’da
4 yeni okul yapacak

Çumra’da asfalt 
seferberliği sürüyor

TARIM ARAZİLERİ 
İŞGAL EDİLİYOR!

Son yıllarda tarım arazilerinin üzerine hobi bahçesi ve bağ evi adı altında yapılan 
yapılar yaygınlaşırken, bu durum tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. 

Uzmanlar tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurguluyor
TARIM ARAZİLERİ 

DARALIYOR! 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Murat Akbulut 
da, “Hobi bahçelerinde tarım yapıla-
mıyor. Bu alanlarda hobi bahçesi 
sahipleri kendi sosyal ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Bu işlemler ise tarımsal 
alanların daralmasına sebep oluyor” 
diye konuştu. Tarım ve gıda dü-
zenlemelerinden oluşan yeni yasa 
teklifiyle tarım arazilerinin hobi bah-
çeleri için satılmasına ve bölünmesi 
sorununun ortadan kaldırılması 
bekleniyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

BİRİLERİ BU İŞTEN 
PARA KAZANIYOR!

Konya’da da son yıllarda verimli 
tarım arazilerinin bulunduğu Me-
ram bölgesindeki bazı alanlar hobi 
bahçesi adı altında işgal ediliyor. 
Meram Ziraat Odası Başkanı Mu-
rat Yağız, “Meram bölgesinin en 
verimli arazileri hobi bahçesi adı 
altında yok edildi. Bu topraklarda 
kan ekersen can biter topraklarda 
bu tür bir rant haline dönüştüre-
rek, metrekaresi 10’a katlayacak 
şekilde satışları yapılıyor. Bu işten 
birileri para kazanıyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İÇİN EYLEM PLANI 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya İklim Değişikliği Eylem Planı ile iklim 

değişikliğinin Konya üzerindeki olumsuz etkilerini en 
aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

 n HABERİ SAYFA 3’TE

ÇUMRA’DA 10 AYDA 
HAFIZLIK BAŞARISI 

Çumra İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen tarafından 
uygulanan koro yöntemiyle hafızlık eğitimi sayesin-
de Çumra’daki öğrenciler 10 ayda hafız oldu. Yeni 

dönem hafızlık eğitimine başlayan öğrenciler için ise 
hedef 8 ay olarak belirlendi.

n HABER SAYFA 13’TE

VEKALETEN KURBAN 
BAĞIŞI BU YIL ARTACAK 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yardım 
kuruluşları, vekâleten kurban bağışı bedellerini 

açıkladı. Bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
nedeniyle vekaleten kurban programlarına 

vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniliyor. 
n HABER SAYFA 4’TE

Murat Yağız Murat Akbulut
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Son yıllarda tarım arazilerinin üzerine hobi bahçesi ve bağ evi adı altında yapılan yapılar yaygınlaşırken, bu 
durum tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Uzmanlar tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurguluyor

Tarım arazilerine dokunmayın!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM)’nin koronavirüs nedeniy-
le ara verdiği çalışmalarına yeni-
den dönmesiyle birlikte, yeni yasa 
çalışmalarının içerikleri de belli 
olmaya başladı. Tarım ve gıda dü-
zenlemelerinden oluşan yeni yasa 
teklifi çalışmalarında son noktaya 
gelindi. Bu kapsamda tarım arazi-
lerinin hobi bahçeleri için satılma-
sına ve bölünmesine izin verilme-
yecek.  Konya’da da son yıllarda 
verimli tarım arazilerinin bulun-
duğu Meram bölgesindeki bazı 
alanlar hobi bahçesi adı altında 
işgal ediliyor. Meram Ziraat Oda-
sı Başkanı Murat Yağız ve Ziraat 
Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut konu 
ile ilgili düşüncelerini Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne değerlendirdi.

‘VERİMLİ ALANLAR 
HOBİ BAHÇESİ YAPILDI’

Meram Ziraat Odası Başka-
nı Murat Yağız, son zamanlarda 
verimli tarım arazilerinin amacı 
dışında hobi bahçesi olarak kul-
lanılmasından çiftçi temsilcileri 
olarak rahatsız olduklarını ifade 
ederek, “Konya’nın en verimli ta-
rım arazileri hobi bahçeleri altında 
tarım üretiminin dışında kullanı-
lıyor. Yaklaşık 5 yıl önce başlayan 
toplamda 7 yılı bulan bir çalışma 
yapıldı ve birinci sınıf tarım arazi-
leri hobi bahçesi adı altında parça-
lanarak bu arazilerin tarım dışında 
kalınması sebep olundu.   Bir çiftçi 
temsilcisi olarak bu kişilere hak-
larımızı helal etmiyoruz. Özellikle 
Meram bölgesinde hobi bahçeleri 
mantar gibi gelişim sağladı.3.sınıf 
tarım arazilerinde bu hobi bahçe-
leri yapılabilir. 

Meram bölgesinin en verimli 
arazileri hobi bahçesi adı altın-
da yok edildi. Bu topraklarda kan 
ekersen can biter topraklarda bu 
tür bir rant haline dönüştürerek, 
metrekaresi 10’a katlayacak şe-
kilde satışları yapılıyor. Bu işten 
birileri para kazanıyor ama gelecek 
nesillerimize bırakacağımız, çoğal-
ması mümkün olmayan verimli 
arazileri milyonluk alana yaklaş-
mış kısmı talan edilmiş durumda. 
Onun için Konya’da Ziraat Odaları 
olarak bizim de bu konudan aşırı 
derecede muzdarip olduğumuz, 

ama elimizden bir şey gelmediği, 
Tarım ve Orman Bakanlığının da 
bu konu ile ilgili çalışma yaptığını 
biliyoruz.  Tarım ve Orman Baka-
nımızın bu konu ile ilgili açıkla-
maları bizleri mutlu etmiştir. Bu 
kararın arkasında durulması ge-
rektiğini düşünüyoruz. 

Gelecek nesillere suyumuzu 
ve toprağımızı bırakarak onların 
da yaşamlarını idare ettirebilmele-
ri için bu konunun çok önemli bir 
konu olduğunu belirtmek isterim. 
Koronavirüs bizlere gıdanın öne-
mini bir kez daha ortaya çıkardı 
ve gösterdi.  Bu arazilerin amacı 
dışında kullanılmasını engelleyen, 
bu alanlarda üretime ağırlık vere-
lim ve tarımda dünyada güç ola-
lım.  Bizler tarım arazilerinin kulla-

nılmasını istemiyoruz” ifadelerini 
kullandı.
‘TARIM ALANLARI DARALTILIYOR’

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Başkanı Murat Akbulut da Tarım 
ve Orman Bakanın verimli tarım 
alanlarının hobi bahçesi adı altında 
daraltıldığına dair demecine dik-
kat çekerek, “Tarım alanları hobi 
bahçeleri adı altında küçük küçük 
parsellere bölünüyor. Bu da kanu-
nen aslında mümkün değil. Vatan-
daşlar tapularını alamasalar bile 
örneğin 20 dekarlık alanı 40 kişiye 
500’er metrekarelik alanlar şeklin-
de küçük parçalara bölüyorlar.  20 
dekarlık alanda tarım yapılabilir-
ken 40 kişinin 500 metrelik hobi 
bahçesi alanına dönüşüyor.  Hobi 
bahçelerinde tarım yapılamıyor. 

Bu alanlarda hobi bahçesi sahipleri 
kendi sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Bu işlemler ise tarımsal alanların 
daralmasına sebep oluyor. Gerek 
hobi bahçesi adı altında, gerekse 
yapılaşma ile olsun tarım alanları-
nın daraltılmasını kabul edemeyiz. 
Tarımsal arazilerin hangi amaç ile 
olursa olsun, tarım alanı dışındaki 
kullanımına izin verilmemeli.  Bu 
araziler dedelerimizin bizlere ema-
neti. Bu alanlarımızı gelecek ne-
sillere aktarmamız gerekiyor.  Ba-
kanlığın bu araziler ile ilgili çalışma 
yapması da olumlu bir adım. Artan 
nüfusumuza rağmen toprağımızın 
miktarı azalmak yerine en azından 
aynı kalmalı. Koronavirüs sürecin-
de de gıdanın önemini dolayısıyla 
tarım arazilerinin önemini bir kez 
daha gördük.”

KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI
TBMM’de, Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu tarafından ha-
zırlanan kanun teklifinin kabul 
edilmesiyle, arsa özelliği kazan-
mamış tarım alanına kurulan hobi 
bahçelerindeki yapıların yıkılacağı 
belirtildi. TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Yunus Kılıç, Meclis’e göndere-
cekleri yeni torba kanun teklifinde, 
hobi bahçelerine ilişkin düzenle-
melerin yer alacağını söyledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geçtiğimiz cuma günü Konya tarihî 
anlara bir kez daha şahit oldu. Şehir, 
ülke ve Konya sevdalısı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum Konya’da 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde “2023’e 
Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye” 
programında bakanlığının Konya pro-
jelerini açıkladı. Bakan Kurum Konya’ya 
her geldiğinde müjdeler ile geliyor. Baş-
ta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanları 
tarafından iletilen Konya projelerinin bir 
an önce hayata geçirilmesi için büyük 
gayret ve özveri ile çalışıyor. Konyalılar 
olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum olmak üzere korona vi-
rüs ile mücadelede destan yazan Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca ile Konyalılar 
olarak gurur duyuyoruz. 

Bakan Kurum’un Konya’ya müjde-
lerini değerlendirmeden önce program 
ile ilgili görüşlerimi de aktarmak istiyo-
rum. AK Parti, MHP ve BBP’nin oluştur-
duğu Cumhur İttifakını biliyoruz. Ancak 
Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP 
Lideri Devlet Bahçeli konuşmalarında 
BBP’nin ismini anmıyor. Konya’da da 
yapılan milletvekilliği seçimlerinde BBP 
kontenjanında İl Başkanı Osman Seç-
gin seçimlere katılmıştı. Programda 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Kara-
arslan katılarak bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmalarında Bakan Kurum’a teşekkür 
eden İl Başkanları Cumhur İttifakına bir 
kez daha dikkat çekti. Ancak bu prog-
ramda ismi anılmasa da BBP Konya İl 
Başkanı Osman Seçgin ve BBP Konya 
yöneticilerinin olmamasını garip karşı-
ladım. Umarım Konya’da da Konya için 
yapılan ya da yapılacak programlarda 
BBP Konya İl Başkanı ve yöneticilerini 
de  görmek isteriz. BBP Cumhur İttifa-
kının neresinde?

Bir diğer garipsediğim olay ise 
programda  Ahmet Sorgun, Orhan Er-
dem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, 
Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, 
Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı ve 

Halil Etyemez vardı. Ancak 
Konya için çok önemli olan 
bu programda Konya’ya 
uzun yıllar Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olarak hiz-
met etmiş, şimdi TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komis-
yonu Başkanı olan Tahir 
Akyürek’i gözlerim aradı. 
Umarım Sayın Akyürek’i 
Konya’yı ilgilendiren prog-
ramlarda görürüz. Tahir 
Akyürek’in Konya fikirlerinin Konya için 
değerli olduğunu düşünüyorum. Yine 
programda MHP Konya Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı ve Esin Kara’nın olmasını da 
beklerdim. 

Bakan Murat Kurum tarafında 
Konya’ya müjdelenen projeler:

1.Konya’daki eski stadın yerine 108 

bin metrekarelik alanda 
Meram 2.Etap Millet 
Bahçesi kazandıracak. 
Konya’nın da içerisinde 
olduğu bin 700 kilomet-
relik bisiklet yolu yapımı 
başladı. Böylece Kon-
ya’da hâlihazırda 320 
kilometre olan mevcut 
bisiklet yolu ağı 2,5 katı-
na yani 786 kilometreye 
çıkacak. Sosyal konut 

projesi kapsamında Kon-
ya’da 4 bin 53 yeni konut inşa edilecek. 
İlçelerin de dâhil olduğu bu konutların 
merkezdeki adresi ise Ardıçlı. Mevlana 
Çarşısı, Altın Çarşı dönüşüm projesinin 
çalışmaları başladı. Şükran Mahallesin-
de inşaat ihalesi gerçekleşecek. 

SAĞLIK SEN KONYA’DAN 
BASINA SANSÜR 

Sağlık-Sen Konya Şubesi’nde tar-

tışmalı bir şekilde yürütülen seçimli 
genel kurul süreci, nihayet varılan 
uzlaşmayla pazar günü yapılabildi. 
Bir otelde gerçekleştirilen Seçimli 

Genel Kurul’a AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 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 taşınan 
Sağlık-Sen Konya Şubesi’nde bir aday 
üzerinde uzlaşılmasıyla seçimler niha-
yet yapılmış oldu.  Ben de görev aşkı ile 
pazar günü kongrenin yapılacağı otele 
ulaştım. Program saatini beklemeye 
başladım. Sendika üyeleriyle gündemle 
ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu-
raya kadar her şey güzeldi. 

Protokolün salona girmesinin ar-
dından Divan belirlendi ve Kongre saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşının okunması ile 
devam etti. Divan Başkanı İstiklal Mar-
şı’nın ardından basına teşekkür ederek, 

kongrenin basına kapalı olacağını ifade 
etti. 

Basının Konya’daki bir sendikanın 
seçimlerini takip etmesinin istenmeme-
si kafaları karıştırdı. Ben oraya seçimi 
hem takip etmek hem de uzun süre 
Konya kamuoyunun merak ettiği seçi-
mi haberleştirmek için gitmiştim. Zaten 
kongreye katılan delegelerin yüz ifadesi 
ve eski başkan ve seçim döneminde 
aday olarak çıkan adayların ise yüzlerin-
de olsa da kurtulsak ifadeleri vardı. Bu 
arada basına engel olan Divan Başkanı 
keşke kamuoyundan gizlediği kongreyi 
sosyal medya adresinden canlı yayın 
yapan eski başkana da engel olsaydı. 

Sağlık-Sen üyelerine açık çağrım; 
haklarını savunan sendika üyelerini 
tekrar gözden geçirsinler. Bu gidişle 
Sağlık-Sen Konya Şubesi Konya’da ha-
ber yaptıracak basın kuruluşu bulama-
yacak. Umarım yeni seçilen Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanı bu konuların dü-
zelmesi için çaba harcar.

Baki selamlar…

KONYA SEVDALISI BAKAN MURAT KURUM

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Murat Yağız Murat Akbulut
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Geçtiğimiz Pazar günü Sağlık Sen 
Konya Şubesi seçimleri yapıldı.

Dr. Ahmet Uzunay Sağlık Sen İl 
Başkanı oldu.

Hayırlı olsun…
Da…
Süreci hepiniz biliyorsunuz.
Olaylı geçen ve sonunda mahkeme 

sürecinin işlediği bir seçimden bahse-
diyoruz. Mevcut adaylardan Himmet 
Bayar, Gökhan Arıcan ve Ahmet Nihat 
Baysal’dan hiçbiri başkan olamadı.

Bütün isimler adaylıktan çekilerek 
tek isim üzerinde uzlaştılar.

Sonunda Ahmet Uzunay, başkan 
oldu.

Süreci en başından beri takip eden 
gazetecilerden biriyim. Hatta adaylar-
dan ikisini radyo programında da ağır-
ladım.

Konya ve sektör adına güzel pro-
jeleri de vardı. Zira sendika demek 
aynı zamanda şehrine katkı sunması 
gereken önemli ayaklardan birisi de-
mekti.

Elbette ki üyelerinin sosyal haklarını 

koruyacak, isteyecek, koparacak ama 
bulunduğu şehre de katkı sunacak.

Yeni başkan bu konuda ne düşü-
nüyor? bilemem ama süreçte yapılan 
kavga şehre katkı sunmaktan ziyade 
zarar verdi.

Konya, kavgayla anılır hale geldi.
Hoş olmadı yani…
Tarafsız, dışarıdan bir isim üzerinde 

anlaştılar dedim ya…
Geçtiğimiz Pazar günü tek adaylı 

seçimde bile kavga vardı.
Vardı ki; Salonda yerini alan gaze-

temizin muhabiri, kardeşimiz Muham-
med Esad Çağla’yı bile ‘basına kapalı’ 
diyerek salondan çıkardılar.

Neden?
Ayrıntı vereceğim ama bu ‘Neden?’ 

sorusuna net bir şekilde cevap vereyim 
mi?

Kavga çıkacak!
Kendileri de biliyorlar ki; kavga çı-

kacak!
Öyle de olmuş zaten…
Kardeşim neyi paylaşamadınız?
Salonda AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin 
Usta da var.

Sağlık Sen Genel 
Başkanı Semih Durmuş 
orada…

Memur Sen İl Tem-
silcisi Nazif Karlıer ora-
da…

Protokolde kimin 
olduğu önemli değil san-
ki… Bari delegelerinize 
saygınız olsun…

Kavgaya devam….
Gazetemizin muhabiri Muham-

med Esad Çağla kardeşimizin salondan 
çıkarılmasının nedenlerini öğrendikçe 
artık neyi paylaşamıyorsunuz? sorusu-
nu sormuyorum.

Efendim…
Öncelikle şunu ifade edeyim ki; 

Sağlık Sen Konya Şubesi’nin 10 binin 
üzerinde üyesi var.

Kavganın büyüklü-
ğünün nedeni de bu olsa 
gerek…

Konuyu biraz kurca-
ladım.

Kavganın nedenini 
yani…

Gazeteciyi salondan 
çıkardın ama önceki baş-
kan Zeynel Abidin Uysal 
salondan canlı yayın yaptı.

Sosyal medya üzerin-
den…

Genel Merkez ile ilgili farklı iddialar 
da var.

Makam aracı falan…
Onlara girmeyeceğim ama bu kav-

ga durulmayacak gibi görünüyor.
Hani tek isim üzerinde mutabakata 

varıldı, seçim yapıldı ve Ahmet Uzunay 
başkan oldu ya…

Kavga bitmedi daha…
Hatta yeni başladı! Ya da başlamış 

diyeyim.
Nereden mi anladım?
Zeynel Abidin Uysal’ın konuşma-

sını basının duymasını istememişler 
ya…

Ne varmış o konuşmada?
Erbain Grubu var.
Genel merkeze başkaldırmış bir 

gruptan bahsediyorum. Yeniden yapı-
lanma içerisine girmiş ve tüm kirli ça-
maşırları ortaya dökecek bir gruptan…

Hem de sadece Konya değil Türki-
ye’nin birçok ilinde yapılanması devam 
eden bir gruptan…

O zaman Uysal’ın konuşmalarına 
bir göz atalım.

“Bizim değerlerimizde bir şeyin 
tam olması, kemale ermesi 40 ile an-
latılır. Kırkı çıkar çocuğun, kırk kez yı-
kanır kir arınsın diye. Kırk yaş kemale 
erme yaşıdır. Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır. Kırk erbaindir. Ta-
savvufta da öyledir. 40 günde maddî 
bağları azaltıp manevi tarafı kuvvet-
lendirmek için kırk gün az yemek, 
az içmek, az konuşmak, az uyumak, 

çok ibadet etmek gerekir. Buna çile 
de denir. İşte biz de sendikacılıkta bu 
anlamda bir olgunluk süreci yaşadık. 
Rabbim tamama erdirsin. Kırk yani 
erbain yolcularına da selam olsun”

Peki kimdir bu Erbain Grubu Ha-
reketi?

Biraz daha kurcalayınca onun da 
cevabını konuşmalarda bulabiliyorsu-
nuz.

“Erbain Grubu Hareketi Genel 
merkez grubundan ayrılan bir mu-
halefet grubudur İllere çekilen ope-
rasyona sessiz kalmayan, zulme rıza 
zulümdür düsturuyla biraraya gelen 
onurlu bir grubun adıdır. Konya,Kır-
şehir,Karaman,Yalova,Adana ve Ur-
fa’ya yapılan zulümden sonra daha 
çok aktif hale gelmişlerdir. Hareketin 
adı  ve hedefi işaret fişeği Konya’dan 
verilmiştir”

Erbain Grubu Hareketi geliyor…
Yani kavga yeni başlıyor.
Gazeteciye baskı uygulamakla bun-

ları kapatamazsınız.
Bekleyip göreceğiz…

SAĞLIK SEN’DE ‘ERBAİN GRUBU’…  KAVGA YENİ BAŞLIYOR!

Selçuklu Belediyesi’nin Baba-
lar Günü sebebiyle düzenlediği ve 
yoğun ilgi gören “Babama Mektup 
Yazıyorum” yarışmasında ödüller 
Babalar Gününde Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
mesajıyla teslim edildi. Yarışmada 
dereceye giren öğrencileri aileleri 
ile birlikte makamında ağırlayan 
Başkan Pekyatırmacı ödül takdimini 
burada yaptı. Çocukların babalarına 
en temiz duygularının mektup mıs-
ralarında hayat bulduğu ilkokul ve 
ortaokul olarak iki kategoriden olu-
şan yarışmaya 889 mektup katıldı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN HER 
BİRİNİN MEKTUBU BİZİM İÇİN 

ÇOK KIYMETLİDİR’
Yarışmaya katılan tüm öğren-

cilere seslenen Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ba-

balar Günü sebebiyle düzenlediği-
miz “Babama Mektup Yazıyorum” 
yarışmasına mektuplarında baba-
larına en güzel,en samimi duygu-
larıyla mısralarında yer veren tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum bu 
yarışmaya katılmak zaten tüm öğ-
rencilerimizi başarılı kılmıştır her 
birinin yazmış olduğu mektup bi-
zim nezdimizde çok kıymetlidir . 
Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bir 
iletişim aracı olan, duyguların daha 
samimi ve tesirli olarak anlatıldığı 
mektup geleneğinin devamı için de 
öğrencilerimiz bir adım attılar inşal-
lah devamı da gelecektir ve hayat-
larında mektup yazmanın önemini 
daha iyi anlayacaklardır. Ben tekrar 
yarışmamıza katılan tüm öğrencile-
rimize, velilerine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum hayatları boyunca onlara 

başarılar diliyorum” dedi.
Babama Mektup Yazıyorum ya-

rışmasında 1.kategoride Şehit Os-
man Demir İlkokulu 1. Sınıf öğren-
cisi Tuğsem Akbulut birinci olurken 

2. Kategoride ise Kaşgarlı Mahmut 
Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Naci Can 
Kürkçü birinci oldu.

İki kategoride de dereceye giren 
21 yarışmacıya bisiklet, 40 yarışma-
cıya Sanat Tasarım Atölyesi’nde çini 
ve seramik eğitimi, 50 yarışmacıya 
Kelebekler Vadisi ücretsiz giriş bileti 
ve ilk 42’ye giren tüm öğrencilerin 
babalarına köstekli saat Babalar Gü-
nünde teslim edildi.

Sanat Tasarım Atölyesi Çini ve 
Seramik eğitimi alacak yarışmacıla-
rın planlaması temmuz ayı içerisin-
de hafta sonları olacak şekilde ya-
pılacak. Konya Tropikal Kelebekler 
Vadisi ücretsiz girişi kazanan yarış-
macılar 20 Temmuz 2020 tarihi iti-
bariyle kimliklerini ibraz ederek ve-
lileriyle ücretsiz giriş yapabilecekler.
n HABER MERKEZİ

Çumra’da asfalt 
seferberliği sürüyor

Kalpazanlara büyük 
cezalar geliyor!

Çumra Belediyesi ekipleri il-
çenin birçok noktasında başlattığı 
asfalt seferberliğine aralıksız bir 
şekilde devam ediyor.  Çumra Be-
lediyesi bir yandan ülkeyi etkisine 
alan Covid-19 ile mücadele eder-
ken, bir yandan da cadde, sokak 
ve mahalle yollarının yenileme 
ve asfalt çalışmalarına yoğunlaştı. 
Belediye ekipleri, ilçedeki birçok 
noktada yol asfaltlama, bakım ve 
onarım faaliyeti yürütüyor. İlçede 
devam eden yol yapım ve asfaltla-
ma çalışmalarını inceleyen Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 
tüm mahallelerde yürüttükleri yol 
çalışmalarına ilişkin Çumra’nın 
her yanına aynı kalitede hizme-
ti götürdüklerini söyledi. Başkan 
Oflaz, “Bütün hemşehrilerimizin 
çok daha güvenli ve konforlu yol-
lardan faydalanması, yaşamlarını 
sağlıklı bir şekilde sürdürmesi 
için her türlü gayreti göstermeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. 

‘HER FIRSAT, MİLLETE HİZMETLE 
DEĞERLENECEK’

Çumra Belediye Başkanı Ha-
lit Oflaz, bu süreçte devam eden 
çalışmalar hakkında, “İlçemize 
yapılan tüm hizmetler vatandaş-
larımızın yaşam kalitesini arttır-
mak içindir. Çumra Belediyesi 
olarak yol çalışmalarımız devam 
ederken, Konya Büyükşehir Be-
lediyemiz ile de ilçemizde yol ve 
asfalt çalışmalarında koordine 
halindeyiz. Yapımı ve onarımı 
elzem gerektiren yollarımız ile 
alakalı göstermiş olduğu ilgile-
rinden dolayı Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkürlerimi 
sunuyorum. Onarılması gereken 
caddelerimizi, mahalle yollarımızı 
asfaltlama ile güzelleştirerek bu 
süreçte daha çok hızlandırıp va-
tandaşlarımızın kullanımına hazır 
hale getireceğiz. Her fırsat millete 
hizmetle değerlenecek” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İklim Değişikliği Eylem Planı ile 
iklim değişikliğinin Konya üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi

İklim değişikliğinin
etkileri azaltılacak
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

uluslararası küresel iklim anlaşma-
ları doğrultusunda iklim değişikliği 
kriterlerini dikkate alarak; uyum, 
azaltım, sera gazı envanterini içe-
ren Türkiye’nin iller bazındaki en 
kapsamlı eylem planlarından olan 
“Konya İklim Değişikliği Eylem 
Planı” çalışmalarına başladı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, proje ile iklim deği-
şikliğinin Konya üzerindeki olum-
suz etkilerini en aza indirmeyi he-
deflediklerini belirterek, Konya’nın 
bu konuda da örnek bir şehir olaca-
ğını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
iklim değişikliğinin olumsuz etki-
lerini azaltmak amacıyla hazırladı-
ğı “Konya İklim Değişikliği Eylem 
Planı” çalışmalarını başlattı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, iklim değişikliği ve 
küresel ısınmanın 21. yüzyıl dün-
yasının en büyük tehditlerinden bi-
risi olduğunu belirterek, dünya hü-
kümetlerinin ve yerel yönetimlerin 
geleceğimizi tehdit eden bu soruna 
karşı etkin şekilde mücadele et-
mesi gerektiğini söyledi. Özellikle 
tüm dünyayı derinden etkileyen 
koronavirüs salgını sürecinde çev-
re sorunlarının ve iklim değişikliği 

ile mücadelenin daha belirgin şe-
kilde ortaya çıktığına dikkat çeken 
Başkan Altay, “Pandemiyle birlikte 
istemeyerek de olsa çevreye yaptı-
ğımız pozitif katkıyı salgından son-
raki süreçte de devam ettirmek zo-
rundayız. Biz de Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak uluslararası küre-
sel iklim anlaşmaları doğrultusun-
da iklim değişikliği kriterlerini dik-
kate alarak Konya İklim Değişikliği 
Eylem Planı çalışmalarını başlattık. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
desteğini de alacağımız proje ta-
mamlandığında Konya bu konuda 
da örnek bir şehir olacak.” diye ko-
nuştu. Proje ile iklim değişikliğinin 
Konya üzerindeki olumsuz etkile-
rinin azaltılmasını hedeflediklerini 
vurgulayan Başkan Altay, “Konya 
il sınırlarında devam eden endüst-
riyel, tarım, hayvancılık, enerji, 
trafik gibi faaliyetler ile su ve katı 
atık yönetimi, afetler, iklim para-

metreleri gibi olayların mevcut 
durum analizleri yapılacak. Bu fa-
aliyetlerden kaynaklanan sera gazı 
emisyonları hesaplanacak ve iklim 
değişikliğine olan olumsuz etkileri 
azaltılacak.” dedi. Uyum, azaltım, 
sera gazı envanterini içeren Türki-
ye’nin iller bazındaki en kapsamlı 
eylem planlarından olan Konya 
İklim Değişikliği Eylem Planı’nda 
yer tesliminin ardından çalışmalar 
başladı. n HABER MERKEZİ

Konya Sarraflar ve Kuyum-
cular Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir, sahte altın, sahte ziynet 
eşyası, çeyrek, yarım, lira, gremse, 
cumhuriyet altını gibi altın türlerini 
yasa dışı yollarla imal eden sahte-
karlarla etkin bir şekilde mücadele 
verdiklerini söyledi. 

Sahte ve kayıt dışı altın üreti-
miyle ilgili devlet yetkililerine ge-
rekli bilgilendirmeyi yaptıklarını 
ve şimdilerde seslerinin duyulmuş 
olmasının mutluluğunu yaşadık-
larını dile getiren Konya Sarraflar 
ve Kuyumcular Derneği Başkanı 
Mehmet Kuşdemir, “Kuyumcu 
oda ve dernekleri ile darphane yet-
kililerinin biraraya geldiği toplantı 
oldukça verimli geçti. Bunları imal 
eden sahtekarlara kanunda yeni 
düzenleme yaparak çok büyük 
ceza ve yaptırımlar uygulanacağı 
açıklandı. Türkiye’de bulunan bü-
tün kuyumcu oda ve dernekleri 
olarak bu sahtekarlarla etkin bir 

şekilde mücadele veriyoruz, müca-
delemize bundan sonra da devam 
edeceğiz. Bilhassa düğünlerde ta-
kılan imitasyon çeyrek, yarım ve 
cumhuriyet altını, gelin ve damat-
larımızı çok büyük bir hüsrana uğ-
ratıyor ve mağdur ediyor. Bijuteri 
mağazalarında 5-10 TL’ye satılan 
altın görünümlü ziynet eşyalarının 
satılmaması için, art niyetli kişile-
rin bundan istifade etmemeleri için 
bundan sonra da mücadelemiz de-
vam edecek” dedi. 

Darphanenin de sahtecilik ve 
sahte altın imalatının cezalandırıl-
ması için yasal çalışma başlattığı-
nı ifade eden Mehmet Kuşdemir, 
“Bugüne kadar bununla ilgili bir 
yasal düzenleme olmadığı için sah-
tekarlar insanlarımızın iyi niyetini 
suiistimal ediyorlardı. Bu düzen-
lemelerdeki amacımız kuyumcu 
esnafımızı ve müşterilerimizi koru-
maktır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Babalarına yazdıkları mektup ödül getirdi

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yardım kuruluşları, vekâleten kurban bağışı bedellerini açıkladı. Bu yıl dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüs nedeniyle vekaleten kurban programlarına vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor

Yardım kuruluşları kurbana hazır
Kurban Bayramı’na sayılı günler 

kala yardım kuruluşları, vekâleten 
kurban bağışı bedellerini açıkladı. 
Fiyatlar bölgeye göre farklılık gös-
teriyor. Kurban Bayramı’na sayılı 
günler kala vekâleten kurban bağışı 
bedelleri de netleşiyor. Bu yıl tüm 
dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs salgını nedeniyle çok sayıda 
vatandaşın kurbanları yardım kuru-
luşlarına bağışlanması bekleniliyor.  
Kurbanının farklı ülkelerde kesilip 
muhtaçlara dağıtılmasını isteyenler, 
yardım kuruluşlarına müracaat edi-
yor. Yardım kuruluşlarının açıkladı-
ğı vekâleten kurban hisse bedelleri 
bölgelere göre farklılık gösteriyor.  
Derlenen bilgilere göre 2020 yılında 
hangi yardım kuruluşunda vekale-
ten kurban bağışları şu şekilde orta-
ya çıkıyor;

İHH KURBANDA 
52 ÜLKEYE ULAŞACAK 

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki 
Kurban organizasyonunu ‘Kurban 
rahmettir’ sloganıyla yurt içindeki 
Kurban çalışmaları ile birlikte 52 
ülke ve bölgede gerçekleştirerek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedef-
liyor. 1993 yılında bir grup hayırse-
verin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk 
defa kurban projesini gerçekleştiren 
İHH, 28 yıldır gerçekleştirdiği kur-
ban çalışmalarında her yıl onlarca 
ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca 
insana yardım ulaştırıyor. İHH inter-
net sitesinden yapılan açıklamada, 
“Kurban’ın rahmeti tüm dünyaya 
yayılsın diye hazırlıklarımıza başla-
dık. Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır 
olduğu gibi bu yıl da, İHH ile dünya-
nın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi 
bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibi-
nin sevincine ortak olabilirsiniz. Bu 
yıl Türkiye ile birlikte 52 ülkedeyiz; 
Orta Asya ve Kafkasya Moğolis-
tan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Kazakistan. Balkanlar Macaristan, 
Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbis-
tan (Sancak ve Preşova) Afrika Çad 
(Çad ve Orta Afrikalı Mülteciler), 
Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, 
Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, 
Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, 
Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan 
(Darfur, Hartum ve Kesele), Soma-
li, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, 
Eswatini, Mozambik, Cibuti (Ye-
menli Mülteciler) Ortadoğu Yemen, 
Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak 
(Musul ve Kerkük), Lübnan (Lübnan 
ve Filistinli Mülteciler), Suriye . Asya 
Bangladeş (Bangladeş ve Arakanlı 
Mülteciler), Pakistan (Pakistan ve 
Doğu Türkistan), Endonezya (Açe 
ve Palu), Tayland (Patani), Hindis-
tan (Hindistan ve Assam), Nepal, 
Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), 
Myanmar (Arakan) İHH 2019 Kur-
ban’da sizlerin desteğiyle 93 ülke-
de 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 
51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdı. 
İHH’nın 2020 yılı kurban bedeli ise 
900 TL olarak belirlendi.

AYDER KURBANDA DA MAZLMLARI 
UNUTMADI

AYDER Anadolu İnsani Yar-
dım Derneği, dünyanın herhangi 
bir yerinde, savaş, açlık, yoksulluk, 
zulüm görmüş, yaralanıp sakat kal-
mış insanlara yardım ulaştırmak 
amacıyla 2005 yılından bu yana fa-
aliyetlerini sürdüren AYDER Kurban 
Bayramı’nda da mazlumları unut-
mayacak. Yetim Fakir Mazlumlara 
kurbanla yaklaş sloganıyla bu yıl 
AYDER dünyanın dört bir tarafında 
mazlumlara ulaşacak. AYDER Af-
rika’da 590 TL,  Ukrayna,Arakan, 
Yemen,Azerbeycan(Çeçen kampla-
rı), Gürcistan, Batum, Ahıska, Çeçen 
kampları, Afganistan,Kırım 850 TL, 
Gazze bin900TL, Türkiye, Kosova, 
Makedonya, Sancak, Bosnahersek, 
Karadağ,Çeçenistan, Türkmendağ, 
Afrin, İdlib, Mısır, Lübnan Bin 100 
TL olarak belirlendi.
KURBAN BAYRAMINI BEKLEYENLERE 

DOST ELİ UZANACAK
Yaklaşan Kurban Bayramı için 

çalışma programını belirleyen Dost 
Eli Derneği bu yıl 18 ülkede kurban 
organizasyonu gerçekleştirecek. 
Dernek; Konya’dan başlayarak bu 
yıl da binlerce kişiye Kurban bere-
keti taşıyacak. Dost Eli Derneğinin 
yıllardan beri hayırseverlerin desteği 
ile yürüttüğü yardım çalışmalarında 
önemli bir yer tutan Kurban progra-
mı ile bu yıl yine birbirini tanımayan 
binlerce insan arasında manevi bir 
bağ kurulacak. Paylaşılan kurbanlar; 
insanlar arasındaki sevgi, saygı, kar-
deşlik, yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu kuvvetlendirerek umudunu 
yitirmek üzere olanlar için yeni baş-
langıçlara vesile olacak.

 Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yılda bağışçıların talebine en iyi 
şekilde cevap verebilmek için şehrin 
önde gelen alışveriş merkezleri ile 
önemli noktalarına tanıtım stantları 
kurulacak. 

Kurban bağışı yapmak isteyen-
ler Dost Eli Derneği merkez binasına 
gelerek bağışlarını yapabilecekleri 
gibi yine derneğin tanıtım ve bağış 
stantlarına Kurban bağışında bulu-
nabilecekler. Ayrıca bağışçılar inter-
net üzerinden kredi kartı ile (https://

dosteli.org.tr/online-bagis) adresin-
den online bağış ve derneğe ait in-
ternet sitesinde verilen banka hesap 
numaralarından da (https://dosteli.
org.tr/banka-hesap-numaralari) ba-
ğış işlemlerini gerçekleştirebilecek-
ler. Kurban bedelleri; yurt dışı 750 
TL, yurt içi bin 200 TL olarak belir-
lendi. Ayrıca Suriye’de bin 200 TL 
Filistin’de ise 2 bin TL olarak bedel 
biçildi. Dost Eli Derneği’nin kurban 
çalışması yapacağı ülkeler ise şöyle; 
Türkiye, Benin, Burkina Faso, Çad, 
Fildişi Sahili, Nijer, Togo, Zimbabve, 
Moğolistan, Afganistan, Pakistan, 
Bangladeş, Moro, Yemen, Suriye, 
Bosna Hersek, Kosova, Filistin.

RİBAT 3 KITA 39 ÜLKEDE
RİBAT ‘Bu bayram hisseniz 

iyilik olsun’ sloganıyla 3 kıta 39 
ülkede Kurban bereketini yaşata-
cak. RİBAT’da yapılan açıklamada, 
“Mazlum ve mağdur coğrafyaların 
yetim ve yoksul evlatlarına Kurban 
ibadetiyle Bayram yaşatalım. Gelin 
Bu Kurban’da Hissemiz İyilik Olsun. 
Yurt İçi Hisse Bedeli 1250 TL Yurt 
Dışı Hisse Bedeli 700 TL Online Ba-
ğış: www.ribatasevi.org”

CANSUYU, 2020 KURBAN’A HAZIR
Cansuyu Yardımlaşma ve Da-

yanışma Derneği 2020 kurban or-
ganizasyonları kapsamında hazırlık-
larını tamamladı. Her sene Kurban 
Bayramı’nda bağışçıların emanetleri 
ile alınan kurbanları vekalet yolu ile 
kesen ve kesim yaptığı bölgelerde 
dağıtan Cansuyu, bu sene de Tür-
kiye başta olmak üzere Afrika, Asya 

ve Ortadoğu ülkelerinde mazlumlar 
ve muhtaçlar için kurban organizas-
yonları düzenleyecek.  

Cansuyu, içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecine rağmen, 2020 
Kurban Bayramı’nda, 60 farklı böl-
gede kurban kesimi gerçekleştire-
cek. Hangi ülkede ne kadar kesim 
yapılacağı, mağduriyet ve muhtaç-
lık durumuna göre tespit edilecek, 
bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı 
partner kuruluşlar ile işbirliği halin-
de kurban etleri muhtaçlara dağıtı-
lacak.  Cansuyu, bölgelerdeki kur-
ban fiyatlarını göz önüne alarak dört 
farklı kurban bedeli açıkladı. Buna 
göre Kurban bedelleri; Afrika ve As-
ya’da 700 TL, Arakan ve Moro’da 
900 TL, Türkiye, Filistin Kampları 
ve Yemen’de bin 300 TL, abluka 
altındaki Gazze’de ise 2 bin 300 TL 
olarak belirlendi. Kurbanlar, Can-
suyu ekipleri tarafından satın alınıp 
Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi 
vaktine kadar belirlenen noktalarda 
kesilerek muhtaçlara et olarak da-
ğıtılacak. Bütün kesimlerin bir hiz-
met olarak kayda alınıp daha sonra 
bağışçılara internet sitesi üzerinden 
ulaştırılması planlanıyor. Derneğe 
vekalet vermek isteyenler kurban 
bedellerini; Cansuyu Derneği resmi 
internet sitesinden (cansuyu.org.tr) 
kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Ban-
kası, Türkiye Finans, KuveytTürk, 
Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halk-
bank’taki bağış/kurumsal tahsilat 
sisteminden ödeyebilecek. Ayrıca 
PTT’den 511 75 63 Nolu posta çeki 

hesabına ödeme yaparak ya da Can-
suyu il temsilciliklerinden makbuz 
karşılığında kurban hisselerini öde-
yebilecekler.

DİYANET MAZLUMLARI 
UNUTMAYACAK 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kur-
ban kesim bedellerini açıkladı. Buna 
göre, yurt içinde ücret 975 lira, yurt 
dışında ise 825 lira olacak. Geçen 
sene ise yurt içinde 890, yurt dışında 
725 lira olarak belirlenmişti.

‘NEREDE BİR İHTİYAÇ 
SAHİBİ VARSA ULAŞACAĞIZ’
2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kur-

ban Kesim Organizasyonu” tanıtım 
toplantısında konuşan Erbaş, “Kur-
banları yurt içinde ihtiyaç sahiple-
rine, sığınmacılara, muhacirlere, 
mültecilere, kuran kurslarına yani 
nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ön-
celikle onlara ulaşmak için çabala-
yacağız. Yurt dışında ise açlık, yok-
sulluk ve savaşların yoğun olduğu 
Afrika’dan başlamak üzere, Orta 
Asya’dan Balkanlara, Kafkasya’dan 
Uzak Doğu ve Latin Amerika’ya ka-
dar uzanmak üzere muhtaç kardeş-
lerimize ulaşacağız” dedi.

‘GEÇEN YIL 453.560 HİSSE 
EMANET ALDIK’

 Geçen yıl kesilen kurbanlara iliş-
kin de konuşan Erbaş, “2019 yılında 
Diyanet’e emanet edilen 453.560 
hisse kurban yurt içinde 424 kesim 
noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 
423 bölgesinde bizzat gönüllüleri-
mizin nezdinde kesilmiş ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmıştır” ifadelerine 
kullandı.
ÜCRETLER NEREDEN YATIRILACAK?

Kurban vekaleti vermek isteyen-
ler, Diyanet’in internet sitelerinden, 
Diyanet’in mobil bağış uygulamala-
rından, il ve ilçe müdürlükleri Diya-
net Vakfı şubeleri, PTT şubeleri ve 
anlaşmalı bankalar yoluyla ücretleri-
ni yatırabilir.

AGD İYİLİĞİ PAYLAŞACAK
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 

Konya Şubesi, bu kurbanda da ihti-
yaç sahiplerini unutmayacak. AGD 
Konya Şubesi Paylaş, iyilikler yeşer-
sin sloganıyla bu yıl da Kurban orga-
nizasyonunu gerçekleştirecek. AGD 

Konya Kurban hisse bedelini bin200 
TL olarak belirledi. Dernek üyeleri 
ayrıca vatandaşların Kurban derisini 
de toplayacak.

RİDA 10 ÜLKEDE OLACAK
RİDA Uluslararası Yetim ve 

Muhtaçlara Yardım Derneği bu yılda 
kurban programını dünyada 3 kıtada 
ve 10 bölgede organize ederek, “Al-
lah için kurban, ümmet ve mazlum-
lar için bayram” sloganıyla binlerce 
kurban hissesi ile yetimlerin ve maz-
lumların yanında olacak. Yurtdışı 
Kurban bedelini 750 TL, Yurtiçi Kur-
ban Bedeli Bin200 TL olarak belirle-
yen dernek, Kurban 2020 programı-
nı açıkladı. RİDA Derneği Başkanı 
Tamer Kalender yaptığı açıklamada 
bu Kurbanda 10 farklı bölgede vekâ-
let verilen kurbanları keserek etle-
rinin binlerce yetime, mazluma ve 
yoksula bizzat ulaştırılacağını söyle-
di. Kalender 2010 yılından bu yana 
dernek olarak gerçekleştirdikleri 
tüm Kurban organizasyonlarında 
kesilen her kurbanın video görün-
tüsünü tek tek kayıt altına alarak 
bağışçılara ulaştırıldığını söyledi. 
Kurban kestikleri bölgelerin, dünya-
nın yaşanması en zor, kritik olan böl-
geler ve kamplar olduğunu söyleyen 
Kalender, bu kurbanda da vekâlet 
aldıkları tüm kurbanları bizzat video 
kaydı ile bağışçılara ulaştıracaklarını 
ifade etti. Başkan Kalender dağıtılan 
kurbanlara sadece et ve gıda gözüy-
le bakmanın eksik olduğunu, özellik-
le Afrika’da dağıtılan bu kurbanların 
misyonerlerin kıskacında olan ve ye-
rel dinlere inanıp ama kalbi İslam’a 
yakın olan insanların bu kurban his-
seleri sayesinde Müslüman oldukla-
rını söyledi. Ayrıca açlık-kuraklıkla 
ve ölümle yaşam arasında kalan 
özellikle kamplarda barınan insanlar 
için bu kurbanların çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekti. Kalender, sadece 
kurban eti değil, bölgelerde bulunan 
başta yetimler olmak üzere mazlum 
çocuklara ve Kuran talebelerine her 
bayram olduğu gibi bu bayramda da 
çifte bayram yaşatmak adına Bay-
ramlıklarını ulaştıracağız. Her yıl ol-
duğu gibi kesilen kurbanlarımız tek 
tek video kaydı alınarak bağışçılara 
ulaştırılacak. 

Bağışçılarımız Kurban bağışları 
için Dernek merkezine makbuz kar-
şılığında elden ulaştırılabilir. Ayrıca 
derneğimizin banka hesaplarına ve 
online bağışla dernek web sitemiz 
olan www.ridader.org.tr den bağışta 
bulunabilirsiniz. Hayırseverlerimiz 
Derneğimizin çalışmaları hakkında 
+90 332 2341616 telefondan de-
taylı bilgi edinebilirler” bilgilerine 
yer verildi. Kurban Fiyatları: Yurt 
Dışı: 750 TL, Yurt İçi: Bin 200 TL, 
Suriye Kurban: Bin 200 TL. RİDA 
Kurban Organizasyonunu Sudan 
Darfur kampları, Kenya Somali Da-
dab Kampı, Kenya Kakuma kampı, 
Afganistan, Arnavutluk, Gürcistan, 
Moğolistan, Suriye İdlip Kırsalı, Filis-
tin (Gazze) ve Türkiye.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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İzmir’de yaşayan Adanalı bi-
siklet gezgini seyyar satıcı Orhan 
Kotluk, dostlarına olan vefa bor-
cunu ödeyebilmek için başlattığı 
tur kapsamında il il gezip kilo-
metrelerce yolu pedal çevirerek 
aşıyor.

44 yaşındaki bisiklet tutkunu 
Orhan Kotluk, Türk bayrağı takı-
lı olan bisikletiyle başlattığı tur 
çerçevesinde güzergahında yer 
alan Konya’nın Beyşehir ilçesine 
geldi. Kotluk, 2005’te başlayan 
bisiklet tutkusunun o tarihlerden 
bu yana devam ettiğinin altını 
çizerek, 15 yıldır bireysel olarak 
tek başına bisiklet turları gerçek-
leştirdiğini söyledi. Orhan Kotluk, 
bu süreçte 2000 yılından 2019 
yılına kadar Çanakkale şehitlerini 
anmak amacıyla memleketi olan 
Adana’dan Çanakkele’ye 8 kez 

pedal çevirdiğini ifade etti. Bisik-
letiyle birlikte pedal çevirdiği 15 
yılda yaptığı kilometrenin 20 bini 
geçtiğini belirten Kotluk, bu süre 
zarfında yolculuk yaptığı güzer-
gahlarda çok sayıda dost kaza-
nımı elde ettiğini vurgulayarak, 
“Kazandığım bu dostlarıma olan, 
onların bana gösterdiği ilgiye 

karşılık bir vefa borcum olduğu-
nu hissettim. Şu an bu turu onlar 
için bir sponsorumun katkısıyla 
dostlara vefa olarak düzenliyo-
rum. Güzergah boyunca tarihi 
alan, ören yeri ziyaret etmeden 
İzmir’den bisikletimle yola çık-
tım. 8 günde Beyşehir’e ulaştım. 
Beyşehir Kültür ve Turizm Der-

neği Başkanımız Mustafa Büyük-
kafalı’ya beni buradaki bisiklet 
evinde misafir ettiği için gönül-
den kendisine teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir’in ardından bun-
dan sonraki tur rotasının Ispar-
ta olacağını, burada bisikletçi 
dostlarıyla buluşmasının ardın-

dan Denizli ve Aydın üzerinden 
İzmir’e ulaşıp turunu bitirmeyi 
hedeflediğini aktaran Kotluk, 
“Turumu 15 gün içerisinde bi-
tirmeyi planlıyorum. Şu anda bu 
tur kapsamında sadece güzer-
gahımdaki illeri gezdim ama tek 
parçada Edirne’den Ardahan’a 
Türkiye turu hayalim var. Onu 

da zaman içerisinde gerçekleştir-
meyi planlıyorum. Bu turu, bana 
sürekli destek veren, yolda ara-
yan, çeviren Anadolu insanı için 
düzenledim. Anadolu insanını 
herkesin tanımasını isterim. Mil-
letimizin ne kadar altın kalpli ol-
duğunu, meyve bahçesinden üç 
tane meyvesini benimle paylaşıp, 
kamyoncunun, tırcının sofrasını 
bana açması o kadar çok anla-
tacak şey var ki bunlar kitaplara 
sığmaz. Tur esnasında akşamları 
misafir olduğum yerlerde kalıyo-
rum. Kırsal alanda kalırsam çadır 
malzemem var, elektrik ihtiya-
cını güneş panelim var, çaydır, 
mutfak malzemesi bunları ya-
nımda taşıyorum. Bu tur bittiğin-
de kendi hesabıma göre bin 370 
kilometre pedal çevirmiş olaca-
ğım” diye konuştu. n İHA

Dostlara vefasını göstermek için il il gezip pedal çeviriyor

Bakanlık Konya’da
4 yeni okul yapacak

Hüyük’te içme suyu
şebekesi yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının başlatmış olduğu “Hazine 
Taşınmazları Karşılığında Okul 
Yaptırılması Projesi” (AKOY) kap-
samında 5 ilde, 201 derslik kapa-
siteli toplam 12 okul inşa edilecek. 
İhaleleri yapılan okullar 90 milyon 
TL’ye mal olacak. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığının başlatmış oldu-
ğu “Hazine Taşınmazları Karşılı-
ğında Okul Yaptırılması Projesi” 
(AKOY) ile binlerce öğrenciye eği-
tim verilecek. İzmir, Bursa, Kon-
ya, Adana ve Balıkesir illerinde 
yer alan hazine taşınmazlarına 
proje kapsamında 12 okul yapıla-
cak. Konya’ya yapılacak 4 okul 73 
derslikten oluşacak. 4 okul toplam 

43 milyon 114 bin TL’ye inşa edi-
lecek. İzmir’de yer alan hazine ta-
şınmazlarına 3 okul inşa edilecek. 
64 derslikten oluşacak okullar 23 
milyon 568 bin TL’ye mal olacak.

Bursa, Adana ve Balıkesir ille-
rine de 1’er adet okul inşa edile-
cek. 16 derslikten oluşacak Bur-
sa’da ki okul, 2 milyon 976 bin 
TL’ ye, Adana’da 24 derslikten 
oluşacak okul 14 milyon 942 bin 
TL’ ye ve son olarak Balıkesir’de 
24 derslik halinde inşa edilecek 
okul da 6 milyon 402 bin TL’ mal 
olacak. 5 ilde inşa edilecek 12 
okulda toplam 201 derslik olacak. 
12 okul toplamda 90 milyon 981 
TL’ye inşa edilecek. n İHA

Konya’daki doğa harikası Kızören Obruğu’nun yakınında bulunan 800 yıllık Obruk Hanı’nın, restorasyon ve 
çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. Bölge, kültür turizminin önemli bir merkezi olacak

Tarihi Obruk Hanı 
önemli bir üs olacak

Konya’da, restorasyon ve 
çevre düzenlemelerinin yüzde 
40’ı tamamlanan 800 yıllık Ob-
ruk Hanı’nın, turizmin önemli bir 
destinasyonu olması bekleniyor. 

İçinde su bulunan, 180 met-
re genişliği ve 145 metre derin-
liğiyle görenleri etkileyen doğa 
harikası “Kızören Obruğu” Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın imzasıyla “Kesin Koruna-
cak Hassas Alan” ilan edildi.

Adını bu doğa harikasından 
alan 800 yıllık Obruk Hanı’nda 
yapılan restorasyon ve çevre dü-
zenlemeleri de Karatay Belediye-
si tarafından Cumhurbaşkanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Konya Valiliğinin desteğiyle de-

vam ediyor.
‘SELÇUKLU DÖNEMİNİN 

EN GÜZEL HANLARINDAN’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, bölgenin hem köklü 
bir geçmişe hem de harika bir 
doğal güzelliğe sahip olduğunu 
belirtti. Kapadokya yolu üze-
rindeki hanın, o bölgeye giden 
turistlerin rotasında olduğunu 
vurgulayan Kılca, “Kapadokya’ya 
giden turistler Obruk Hanı’na 
uğramadan geçmiyor. Ancak 
han, turizm programları için uy-
gun değildi. Selçuklu döneminin 
en güzel han örneklerinden bir 
tanesi olan Obruk Hanı ve he-
men yanı başında bulunan Kızö-
ren Obruğu’na sahip çıkıyoruz.” 

dedi.
Bölgede kapsamlı bir resto-

rasyon çalışması başlattıklarını 
vurgulayan Kılca, “Şu anda yüz-
de 40 seviyelerine ulaştık. Bu 
yıl içerisinde restorasyon çalış-
malarını tamamlayarak, bölge-
yi, kültür turizminin önemli bir 
destinasyonu haline getirmeyi 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

Oturum alanı 2 bin 500 met-
rekare olan han ile obruğun bu-
lunduğu alanda yaklaşık bir yıl 
sürecek çalışmaların, gelecek yıl 
ocak ayında tamamlanması plan-
lanıyor.

OBRUK HANI’NIN 
TARİHİ VE KONUMU

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. 

Alaeddin Keykubat tarafından 
yaptırılan tarihi Sultanhanı’nın 
da yer aldığı İpek Yolu güzer-
gahındaki Obruk Hanı, Konya 
kent merkezine 75 kilometre 
uzaklıkta, Konya-Aksaray kara 
yolunun 4 kilometre kuzeyinde 
bulunuyor. Yaptıranı ve mimarı 
bilinmeyen Obruk Hanı, tarih-
çiler tarafından 13’üncü yüzyıl 
Anadolu Selçuklu eseri olarak 
nitelendiriliyor. 

Selçuklu kervansaraylarının 
karakteristik özelliği olan, ker-
vanların 9 saatte alacağı 30-40 
kilometrelik menzile uygun ko-
numlandırılan Obruk Hanı, adı-
nı yanı başındaki Kızören Obru-
ğu’ndan alıyor. n AA

Hüyük ilçesinde, yürütülen 
çalışmalarla içme suyu şebeke 
hattının yenilenmeye başlandığı 
bildirildi. Hüyük Belediye Başka-
nı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı 
açıklamada, Hüyük kent mer-
kezinde toplam 5,5 kilometrelik 
içme suyu şebeke hattının yenile-
riyle değiştirilerek, ilçede yıllardır 
kangren olmuş önemli bir soru-
nun ortadan kaldırılmasına yöne-
lik adımların atıldığını belirtti.

Başkan Çiğdem, “Selki mahal-
lemizin ardından ilçemiz merke-
zinde de başlatılan çalışmalar sür-
dürülüyor. Bu kapsamda, ilçemiz 
merkezinde ilk etapta 5,5 kilo-
metrelik bir şebekenin yenilenme 
çalışması yapılıyor. Bu anlamda, 
katkı ve desteklerinden dolayı 
Büyükşehir Belediye başkanımıza 
ve KOSKİ yetkililerimize teşekkür 
ediyorum.”ifadelerini kullandı.
n AA

Dağlardaki tabii güzellikleri fotoğrafladılar

Dağlarındaki Dolamaç Kepiri 
Dağına zirve tırmanışı gerçekleş-
tirerek doğal güzellikleri fotoğraf-
ladı.

Dağcılar sabah erken saat-
lerde Antalya’nın Alanya ilçesine 
bağlı Suluca Meydan yaylasından 

tırmanışa başladı. Dağcılar 4 saat-
lik yürüyüşün ardından 2 bin 450 
rakımlı Dolamaç Kepiri Dağının 
zirvesine ulaştı. Yürüyüş etkinliği 
boyunca fotoğraf çeken dağcılar, 
yamaçlardan akan kar suları, la-
leler, rengarenk çiçekler, kuş ve 

doğa güzelliklerini objektiflere 
yansıttı.

Tırmanış ekibinde yer alan 
dağcılardan Üzeyir Gümüş, her 
hafta sonu gezi veya zirve tırma-
nışı gerçekleştirdiğini söyledi. Do-
ğanın insana huzur verdiğini ifade 

eden Gümüş, “Doğada vakit geçir-
meyi seviyorum. Orta Toroslar’da 
yaşadığım için de kendimi şanslı 
hissediyorum. 

Çünkü hem eşsiz doğa güzel-
likleri hem de tırmanışa uygun 
dağların içinde yaşıyorum. Bugün 

de Hasan Sayın ile birlikte Konya 
ile Antalya sınırındaki Dolamaç 
Kepiri Dağına tırmanış gerçek-
leştirdik. 2 bin 450 rakımlı dağa 
tırmandıkça eşsiz manzaralar 
gördük. Metrelerce kar yığınları 
ve kar sularının oluşturduğu de-

reciklerin arasından zirveye ulaş-
tık. Ters laleler, endemik çiçekler, 
kuşlar ve enginli yüksekli dağların 
manzaralarını objektifimize yan-
sıttık. Dağ tırmanışına merakı olan 
herkesi buraya davet ediyorum” 
dedi. n İHA
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Tartıştığı kişiyi vuran 
şahıs suç makinası çıktı

Kontrolden çıkan otomobil 
takla attı: 2 yaralı

Konya’da tartıştığı kişiyi vur-
duktan sonra kaçan ve 11 ayrı 
suçtan aranan şüpheli şahıs, ki-
raladığı aracı takip eden polisler 
tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 05.30 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi Hacıibali 
Mahallesinde yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, İ.C. (37) ile R.Ş. (37) 
arasında henüz belirlenemeyen 
nedenle tartışma çıktı. Tartışma-
nın büyümesi üzerine İ.C. üze-
rinde bulundurduğu tabanca ile 
R.Ş.’yi bacaklarından vurdu. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.Ş. 
ambulansla Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Olayla ilgili inceleme 
başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
şüphelinin araç kiralayarak kaç-
tığını belirledi. Kiralık aracı ince-
lemeye alan polis ekipleri, gece 
yarısına kadar takip ettikleri ara-
cı durdurarak şüpheliyi yakaladı. 
Gözaltına alınan şüphelinin kira-
ladığı araçta ve üzerinde yapılan 
aramada 370 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Şüpheli İ.C.’nin 
uyuşturucu ticareti yapmak, si-
lahlı tehdit ve hırsızlık gibi 11 ayrı 
suçtan aranması olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan şüpheli emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliye-
ye sevk edilecek.
n İHA

Ereğli ilçesinde, kontrolden çı-
kan otomobilin takla atması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 
sıralarında Ereğli ilçesi Bulgurluk 
Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgilere göre, Ne-
zahat A. idaresindeki 35 KG 0037 
plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyeti kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak dev-

rildi. Takla atarak ters dönen oto-
mobilde yolcu olarak bulunan G.A. 
ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin 
haber vermesi üzerine olay yerine 
ambulans, jandarma ve polis ekip-
leri sevk edildi. İlk müdahaleleri 
olay yerinde yapılan yaralılar am-
bulansla Ereğli Devlet Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Karaman’da tartıştığı kişinin ısırması sonucu kulağı kopan postacı Onur Kızıl, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı Kızıl’ın kulağı yerine dikilemedi 

Kulağı kopan postacı
tedavi altına alındı
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Karaman’da tartıştığı kişi ta-
rafından kulağı ısırılarak koparılan 
postacının Konya’daki tedavisi sürü-
yor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesinde tedavi gören postacı 
Onur Kızıl (27), posta dağıtımı sıra-
sında adres araştırması yaparken bir 
çocuk tarafından gezdirilen köpeğin 
üzerine geldiğini ve ayağını ısırdığını 
söyledi.

Çocuğu köpeği kendisinden 
uzaklaştırması için uyardığını ifade 
eden Kızıl, bunun üzerine yanına 
gelen çocuğun ağabeyi S.Ç’nin ken-
disine tepki göstererek tokat attığını 
anlattı.

S.Ç. ile aralarında kavga çıktığı-
nı, olayı gören diğer aile bireylerinin 
de kendisine saldırdığını iddia eden 
Kızıl, şunları kaydetti: “Kavga sıra-
sında S.Ç’nin küçük kardeşiyle kö-
peğin sahibi olan en küçük kardeşi 
de bana saldırdı. Çevredekiler ayır-
maya çalıştı ancak yine saldırmaya 
devam ettiler. S.Ç. bu sefer kulağımı 
ısırdı. Kulağımın kopma sesini duy-
dum. Gözümün önünde yere düştü. 
Kulağım o haldeyken olay yerine ge-
len S.Ç’nin babası, ‘Bunların kulağı-
nı değil, başını koparacaksın.’ diye-
rek beni tehdit etti. Olayın ardından 
hastaneye kaldırıldım ve Konya’ya 
sevk edildim.”
KOPAN KULAK YERİNE DİKİLEMEDİ

Kızıl, sevk edildiği Selçuk Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 
yaklaşık 4 saat süren operasyon ge-
çirdiğini belirtti. 

Hukuki süreç başlattıklarını ve 
bu işin peşini bırakmayacaklarını 
dile getiren Kızıl, “Isırılarak koparı-
lan kulağımdan geriye sadece kulak 
memesi ile üst taraftan az bir parça 
kalmıştı. 

Ameliyatın ardından yerine diki-
len kulağımın parçası, kan dolaşımı 
olmadığı için geri alındı. 

Kavgaya karışan tüm aile fertle-
rinden şikayetçiyim. ifadelerini kul-
landı.

‘ÇOCUKLARIMIZI İYİ 
YETİŞTİREMİYORUZ, 

TELEVİZYONDAKİ DİZİLERDEN 
ETKİLENİYORLAR’

Kızıl’ın annesi Filiz Sertan Kızıl da 
başlarına gelen bu olaydan dolayı çok 
üzgün olduklarını söyledi. Hayvan-
sever olduklarını belirten anne Kızıl, 
şöyle devam etti: “Bir hayvan bizi 
ısırsa asla onu cezalandıracak insan-
lar değiliz. Bir şeyden çok etkilendim. 
Olayda oğlumun kulağı koptuktan 
sonra S.Ç’nin annesi, oğlumu kuca-
ğına alarak ağlamış. O da bir anne 
sonuçta. Çocuklarımızı iyi yetiştire-

miyoruz, televizyondaki dizilerden 
etkileniyorlar. Bunlara mani olma-
lıyız. O çocuk için de çok üzgünüm 
ancak hukuki süreci başlattık.”İddi-
aya göre, Karamanoğlu Mehmetbey 
Mahallesi’nde posta dağıtan Onur 
Kızıl, bir çocuğun sokakta gezdirdiği 
köpeğin saldırısına uğramış, çocu-
ğun ağabeyi S.Ç. (19) ile tartışmıştı. 
Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı 
Kızıl’ın kulağını ısırarak koparmıştı.  
Karaman Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılan Kızıl, ilk müdaha-
lesinin ardından Konya’ya sevk edil-
miş, şüpheli S.Ç. gözaltına alınmıştı.

İTİRAZLAR ÜZERİNE TUTUKLANDI
Postacı Onur Kızıl’ın ısırarak ku-

lağını kopardığı gerekçesiyle gözaltı-
na alınan S.Ç, emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Şüpheli S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi Sulh 
Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriy-
le serbest bırakıldı. Şahıs daha sonra 
yapılan itiraz üzerine gözaltına alına-
rak tutuklandı. İddiaya göre, Kara-
manoğlu Mehmetbey Mahallesi’nde 
posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat 
yapacağı bölgedeki bir çocuğun so-
kakta gezdirdiği köpeğin saldırısına 
uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa 
tepki göstermişti. Bunun üzerine 
yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç, 
Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya 
dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl’ın 
kulağını ısırarak koparmıştı. n AA

Bekçiyi ezen, polisin ayağını kıran alkollü sürücü adliyede
Aksaray’da polisin dur ihtarına 

uymayarak önce bekçiye çarpıp 
yaraladıktan sonra kaçan, yakalan-
dığında da gözaltına alınmamakta 
direnirken bir polis memurunun 
ayağını kıran alkollü sürücü adli-
yeye sevke edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde 
Taşpazar Mahallesi 802. Sokakta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, polis ekipleri şüphe üzerine 
seyir halindeki Mustafa Ç. (32) 
idaresindeki 68 AAG 349 plakalı 

otomobil sürücüsüne ‘dur’ ihta-
rında bulunuldu. Polisin ihtarına 
uymayarak kaçan otomobil sürü-
cüsü 500 metre ileride olaya mü-
dahale etmek isteyen bekçi Meh-
met Gökhan Kara’nın (27) üzerine 
otomobili sürerek çarpıp kaçtı. Ba-
cağından ve kaburgasından yara-
lanan bekçiye diğer meslektaşları 
tarafından ilk müdahalesi olay ye-
rinde yapılırken, polis ekiplerinin 
anonsu üzerine Aksaray Emniyeti 
alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaç-

tıktan sonra yapılan tüm uyarılara 
rağmen durmayan sürücü 20 da-
kika süren kovalama sonucu Yeni 
Sanayi Mahallesinde yakalandı. 
Yakalanma anında direnen alkol-
lü sürücü, polis memuru Neşet 
Güleç’in (35) ayağını kırdı. Diğer 
ekiplerin gelmesiyle birlikte güç-
lükle gözaltına alınan Mustafa Ç., 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servi-
si’nde sağlık kontrolünden geçiril-
dikten sonra sorgulanmak üzere İl 

Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Yapılan araştırmada alkollü sü-
rücü Mustafa Ç.’nin 22 Haziran 
2019 tarihinde uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan yakalandığı ve 
çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırıldığı, geçti-
ğimiz aylarda cezaevinden korona 
virüs önlemleri kapsamında izinli 
çıktığı öğrenildi. Şüpheli emniyet-
teki sorgusunun ardından Aksaray 
Adliyesine sevk edildi.
n İHA

Eşini öldüren zanlı 
adliyeye sevk edildi

Evden yoğurt ve peynir 
çalan şüpheli yakalandıAksaray’da üvey çocuk mese-

lesi yüzünden tartıştığı dini nikahlı 
eşini tabancayla başından vurarak 
öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. 
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 çocuk meselesi 
nedeniyle tartışmaya başladı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönü-
şünce Ahmet K. ruhsatsız olarak 
taşıdığı tabancayla kadının kafasına 
bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin 

olay yerinde hayatını kaybederken, 
silah seslerini duyan mahalle sakin-
leri durumu 112 Acil Çağrı Merke-
zine bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Olayın ardından emniyeti arayarak 
eşini öldürdüğünü söyleyen şüphe-
li, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besi ekiplerince olayı gerçekleştirdi-
ği tabanca ile yakalanarak gözaltına 
alındı. Emniyetteki sorgusunun ar-
dından cinayet zanlısı Aksaray Ad-
liyesine sevk edildi.
n İHA

Ereğli ilçesinde girdiği bir ev-
den 2 adet 5 kiloluk yoğurt ve 7 
kiloluk peynir çalan hırsızlık şüp-
helisi, polisin kamera kayıtlarını 
incelemesinin ardından yakalandı. 
Olay, dün saat 16.00 sıralarında 
Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahal-
lesi’ndeki bir ikamette meydana 
geldi.

 Edinilen bilgiye göre, bir ev-
den 2 adet 5 kiloluk yoğurt ve 7 ki-
logram peynirin çalınması üzerine 
Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekiple-

ri, çalışma başlattı. 
Mahallede bulunan güvenlik 

kameralarını incelemeye alan po-
lis, hırsızlık olayını gerçekleştiren 
şüphelinin kimliğini tespit etti. 
Şüphelinin evine baskın düzenle-
yen polis, hırsızlık şüphelisi B.Ç.’yi 
(21) gözaltına aldı. 

Evde yapılan aramada, çalınan 
yoğurt ve peynirler de ele geçirildi. 
Peynir ve yoğurt sahibine teslim 
edilirken, şüpheli B.Ç. gözaltına 
alındı. n İHA
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Bir mahalle ve bir apartman 
daha karantinaya alındı

Araçlarda maske
kullanımı denetlendi

Seydişehir’de sivrisinek ve 
sineğe karşı etkin mücadele

Seydişehir ilçesinde 1 mahalle 
ile 1 apartmanda, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında karantina uygulaması 
başlatıldı. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 
1 Mahallesi’nde yapılan testlerde, 
Kovid-19 vakalarına rastlandı. 
Bunun üzerine Kesecik Mahalle-

si’nin tamamı ile Alaylar 1 Ma-
hallesi’ndeki bir apartman, İlçe 
Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ka-
rantina altına alındı. 

Kararın ardından Kesecik Ma-
hallesi’ne giriş ve çıkışlar kapatıl-
dı. Cami hoparlörlerinden sık sık 
yapılan anonslarla da vatandaşlar, 
evlerinden çıkmamaları konusun-
da uyarılıyor. n AA

Aksaray’da korona virüse (Covid-19) karşı geniş tedbirler alan bir kuaför işletmecisi, dükkanda bulunan her 
şeyi dezenfekte ederken, özel kıyafetleri ile tıraş ettiği müşterilerinden aldığı parayı bile dezenfekte ediyor

Kuaför, parayı bile
dezenfekte ediyor

Aksaray’da korona virüse kar-
şı tam teşekküllü olarak tedbirleri 
alan kuaför, dükkandaki her şeyi 
dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve 
birçok ülkede binlerce insanın ölü-
müne neden olan korona virüse 
karşı Türkiye’de etkin bir mücadele 
devam ederken, birçok işletme sa-
hibi de kendi imkanları doğrultu-
sunda geniş sağlık tedbirleri alarak 
mücadeleye destek veriyor. 

Aksaray’da kuaför işletmecisi 
Bahadır Kulaksız da korona virüse 
karşı aldığı tedbirlerle dikkat çe-
kiyor. En üst seviyede tedbir alan 
kuaför Kulaksız, sabah dükkanını 
açtığında ilk olarak özel koruyucu 
tulumunu giyiyor. 

Kulaksız, virüse karşı maskesi-
ni, eldivenini ve yüz koruma sipe-
rini de takarak işinin başına geçi-

yor. Ardından gelen müşterilerini 
ağırlayan kuaför Kulaksız, müşte-
rilerinin önce ateşini ölçüyor, müş-

terilerini, kuaför koltuğunu, tıraş 
malzemelerini o an dezenfekteden 
geçiriyor. Geniş tedbirlerle tıraşını 

yapan kuaför Kulaksız son olarak 
müşterisinden aldığı tıraş parasını 
da dezenfekteden geçirerek müşte-
risini uğurluyor.
‘MALZEMELERİMİ HER MÜŞTERİDEN 

SONRA DEZENFEKTE EDİYORUM’
Korona virüse karşı geniş ted-

birler aldığını ifade eden kuaför Ba-
hadır Kulaksız, “İnsanlarımızın sağ-
lığını düşündüğüm için, kimseleri 
riske atmak istemediğim için böyle 
hijyen kurallarına tam uymaya gay-
ret göstermeye başladım. Bütün 
malzemelerimi her müşteriden 
sonra tek tek dezenfekte ediyorum. 
Müşterilerimin sağlığı benim için 
çok önemli. İnşallah bütün berber-
ler de bu şekilde temizliğe, titizliğe, 
insan sağlığı için katılır ve devam 
eder. Biz de bu korona virüsten bir 
an önce kurtulmuş oluruz” dedi.
n İHA

Seydişehir Emniyet Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler ilçede kurduk-
ları denetim noktasında maske ve 
sosyal mesafe denetimi yaptı. Ata-
türk Caddesi üzerine kurulan uy-
gulama noktasında, ekipler geçen 
araçlardaki bulunan vatandaşları 
maske kurallarına uyup uymadık-
ları konusunda kontrol yaptı. Ge-

çen araçlarda yapılan uygulamada 
bütün araçlar tek tek durdurularak 
maske kullanımı ve araç içerisin-
de oturma düzeninin uygun olup 
olmadığı kontrol edildi. Maskesiz 
sürücüler maske takmaları konu-
sunda uyarılarak, maske taktıktan 
sonra yola devam etmelerine izin 
verildi. n AA

Seydişehir Belediyesi ekipleri 
uçkunla mücadele kapsamında 
ilaçlama çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.  Belediye ekipleri ilçe 
genelinde ana arter cadde ve so-
kaklar olmak üzere yürüttükleri 
çalışmalarında karasinek ve sivrisi-
nek başta olmak üzere diğer uçkun 
zararlılarına karşı ilaçlama hizmet-
lerine devam ediyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ekiplerin  uçkunla 
mücadele kapsamında ilaçlama 
çalışmalarına gece-gündüz deme-
den 7/24 esasına göre çalıştığını 
belirtti.

Başkan Tutal; “Bahar ayların-

da larva, karasinek ve sivrisinekle 
mücadelesiyle başlayan ilaçlama 
çalışmalarımız, uçkun ilaçlama 
çalışmaları ile devam ediyor. İlçe 
merkezimizde her akşam periyo-
dik olarak 18.00-02.00 saatleri 
arasında ilaçlama çalışmalarımız 
yapılmaktadır.” dedi.

Haşereyle mücadelede vatan-
daşlara da önemli görev düştüğünü 
ifade eden Tutal, ilçe sakinlerinden 
gıda artıklarını mutlaka poşetleye-
rek atmalarını, çevre temizliğine 
dikkat etmelerini ve evsel atıklarını 
çöp konteynırlarına koyarak açıkta 
bırakmamalarını istedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da PTT çalışanları, sal-
dırıya uğradığı kişi tarafından kulağı 
ısırılarak koparılan postacı arkadaş-
ları için bir araya gelerek, olaya tep-
ki gösterdi.  

Memur-Sen’e bağlı Birlik-Ha-
ber-Sen Karaman İl Temsilciliği 
üyesi PTT çalışanları, görev başında 
bir kişinin saldırısına uğrayıp darp 
edilen postacı arkadaşları Onur Kı-
zıl için PTT binası önünde bir araya 
geldi.

Çalışanlar, alkış tutarak sal-
dırganları protesto etti. Birlik-Ha-
ber-Sen Karaman İl Temsilcisi Mus-
tafa Şentürkoğlu, burada yaptığı 
açıklamada, hafta içi şubede, hafta 
sonu merkez müdürlüğünde görev 
yapan Onur Kızıl’ın, görevini ku-
rallara uygun yapmak isterken Cu-
martesi günü darbedildiğini söyledi.

Şentürkoğlu, şunları kaydetti: 
“Vatandaşa hizmet etmenin, gö-
revini dürüstçe ve layıkıyla yerine 
getirmenin karşılığı bu mu olma-

lı? İçinde bulunduğumuz pande-
mi döneminde çoğu memurumuz 
dönüşümlü çalışırken, postacıları-
mız daha yoğun bir şekilde yaz, kış 
demeden kapı kapı dolaşarak, hiç 
yüksünmeden gözlediğimiz haber-
leri ayağımıza kadar getiren cefalı 

bir mesleğin neferlerdir. Postacı, 
bazen hasret yüklü mektupları bize 
ulaştıran bir müjdeci, bazen hüzün 
dolu haberleri paylaştığımız bir dert 
ortağı olur bizim için. Taşıdığı zarfın 
içinde ne olduğunu bilmeden sevin-
ce ya da kedere ortak olan postacıla-

rımız hak ettiği vefayı vatandaşları-
mızdan göremezken aksine hizmet 
ettiği vatandaşların tehdit, küfür ve 
kötü muamelelerine maruz kalmak-
tadır.”

Şentürkoğlu, arkadaşları Kızıl’ın 
uğradığı saldırıyla ilgili adli sürecin 
takipçisi olacaklarını vurgulayarak, 
“Bu tutum böyle devam ettikçe bu 
olay ilk olmadığı gibi son da olma-
yacaktır ama biz Birlik Haber Sen 
olarak arkadaşımızın uğradığı in-
sanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, 
bu gidişata artık bir ‘dur’ demek is-
tiyoruz. 

Yaşanan olayın yasal takipçisi 
olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu 
süreçte her türlü platformda arka-
daşımızın yanında olacağız ve hak-
kını arayacağız. Biz Birlik Haber Sen 
olarak, meslektaşlarım ve hizmet 
etmekten şeref duyduğumuz kıy-
metli vatandaşlarımız adına bu çir-
kin saldırıyı esefle kınıyoruz.” diye 
konuştu. n AA

PTT çalışanları, postacıya saldırıyı protesto etti

Zamanın trafiğine takılıyoruz. Saniye 
farklarla kaçırıyoruz hayatı. Kâinat, sola 
sinyal veriyor da biz sağa kaçıyor gibiyiz. 
Sol şeritte hızla akan müthiş bir düzen, ışıl 
ışıl yansıyor aklımızın aynasına; farkında 
değiliz. Bizi biz yapan; bizi diğer varlıklar-
dan ayırması ile meşhur “aklımıza” bilerek, 
isteyerek gem vuruyoruz. Hızla saniyeleri 
kovalayan o ışıltıları yakalamasına engel 
oluyoruz. Bu tükenmişliğimizin, yetersiz 
hissedişimizin, kendimize gelemeyişimi-
zin bir nedeni olmalı değil mi, ne sanıyo-

ruz? Sâhi, bazen bir şeyler sanmaya dâhi 
tâkât bulamıyoruz. 

Takılsak şu kâinatın peşine, çözsek 
şu saniyelerle sorunumuzu, barışsak akıl 
aynalarımızla. Işıltıların arasına bir ışıltı da 
biz olsak, lâyık değil miyiz? 

Sahte ışıkların konvoyunda ne işi-
miz var? Dünya, iş, okul, kem ve küm... 
Evet, dünyadan nasibimizi unutmamakla 
emrolunduk. Bu, hep dünyayı hatırlamak 
değildi; düşünmedik, savrulduk.  Ama 
ye’is yok; “savrulmak” şerri, “toplanmak” 

hayrının kapısına bırakıyor bizi. Çünkü biz, 
bizim için hep en hayırlısını takdir eden 
Allah’a inanıyoruz. Akıl aynalarımızı, te-
fekküre kavuşturmak vaktidir; o hâlde ne 
duruyoruz?

Hızlı adımlara mahkûm kaldırım taşla-
rının arasında, umudu taşıyor naif çiçekler.

Uçsuz telaşlar sırtını döndüğünde; 
bucaksız göğün berrak yüzünden refahın 

haberi geliyor.
Kalabalıkların arasında kaybolan gü-

ven, tenhadaki tefekkürü katletti. Oysa 
sessizliğin sesinde tevekkülün tadı yaşı-
yor.

Bir ağacın gölgesindeki aziz ikindi, 
nice ruhu tedavi ediyor.

Bir pencere önündeki seher vakti, çok 
şeyin sağlam besmelesi oluyor.

Göğün gürültüsü, asıl güç sahibini 
haber ediyor. 

Kumsalımıza uğrayan devâsâ dalgalar 
çok uzakların selamını getiriyor.

Ufuk çizgisi, haddimizi bildiriyor.
Kâinat, tefekkürün sayısız vesilesi 

ile donatılmış; bizi bekliyor. Üç boyuttan 
ibaret değil bu eşsiz düzen, boyutların üs-
tünde değerler taşıyor. Kurtulmak lâzım şu 
tekdüzeliğimizin öldürücü trafiğinden. Akıl 
aynalarımıza sunulan sonsuz nimeti sarfı-
nazar etmek bize yakışmıyor.

AKIL AYNALARI 

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 



8 23 HAZİRAN 2020İLAN

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

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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Konya Merkez İmam Hatip Lisesi Peyzaj Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası  : 2020/305570
1-İdarenin
a) Adresi   : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1,089 metreküp kazı ve dolgu, 44 adet Karatay Belediyesi logolu
     bank temini nakli ve montajı olmak üzere 38 kalem peyzaj işleri
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya Merkez İmam Hatip Lisesi Bahçesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Karatay Belediye Başkanlığı-Meclis Salonu (1.Kat)
b) Tarihi ve saati   : 08.07.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin 
(A) Altyapı XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Veya Peyzaj Mimarlığı Diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı-Yazı İşleri Müdürlüğü (5.Kat) 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1175217

Konya basınının yakından tanıdığı MHP camiasının sevilen isimlerinden İbrahim Demirel’in kızı Havva, 
düzenlenen nikah töreninde Gökçen Toptaş’a evet diyerek mutlu birlikteliklerinin en önemli adımını attı

İbrahim Demirel’in
kızı Havva evlendi
Şehnaz-İbrahim Demirel çiftinin 

kızları Havva ile Güllü-İbrahim Top-
taş çiftinin oğulları Gökçen, Selçuklu 
Belediyesi Nikâh Salonunda organi-
ze edilen nikâh töreniyle bir ömür 
boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
imzalarını attı. 

Koronavirüs nedeniyle sade bir 
törenle gerçekleştirilen nikah mera-
siminde Havva ile Gökçen’in nikah 
şahitliklerini Hacıkaymak Mahal-
lesi Muhtarı Hacı Mustafa Kaymak 
ile Emrah Toptaş yaptı. Genç çiftin 
düğün merasimi 19 Temmuz 2020 
saat:16.00’da İbrahim Demirel’in 
Aydınlık Evler Mahallesi eski son 
durak civarında bulunan evinde dü-
zenlenecek.

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Havva ve Gökçen çiftine kurdukları 
yuvada ömür boyu mutlu olmaları-
nı diler, Demirel ve Toptaş ailelerini 
tebrik ederiz. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

APKANT PRES TEZGÂHI 
OPERATÖRÜ

DURMA MARKA CNC PRES KULANABİLEN
 - En az 3 yıl deneyimli
 - Teknik resim okuma ve yorumlama
  yetisine sahip olan,
 - Gerekli ölçüm aletlerini kullanabilen,
 - Askerlik hizmetini tamamlamış 

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

Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA
 0 (332) 345 03 08
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Biz millet olarak “politize”-
yiz. Aldığımız aile terbiyesinden 
midir, örf ve adet baskısı mıdır 
bilinmez genç ihtiyar,kadın er-
kek Herkes  ülke meselelerin 
kıyısından köşesinden ilgilenir.
Konu memleket olunca kanı-
mızda kıpırdanma olur her sese 
kulak kabartırız.Özellikle biz ve 
bizden sonraki kuşak daha bir 
özüne girmiştir siyasetin.

“İki Mehmet bir araya gel-
se devlet kurar” sözü buradan 
kaynaklanır. (Mehmet ismi Mu-
hammed kökünden geldiği için 
bizi temsil eder.)

Bizimde orta  okul yıllarında 
başlayan üç uğraşımız vardı

1-Fenerbahçe-Galatasaray 
rekabeti

2-Kıbrıs ve Filistin davası
3-Ülke tarımla mı kalkınır, 

sanayi ile mi?
Biz bunları tartışarak büyü-

dük.Bizim kuşağın ekseriyetinin 
olduğu gibi bizde aktif siyasetin 
içinde bir teşehhüt miktarında 
da olsa bulunduk.Muhalefeti de 
iktidarı da gördük .

Bunları şunun için anlatıyo-
rum yarın seçim olacak ve biz 
seçimde hizmete mi hizbe mi oy 
vereceğiz?

97 yıllık Cumhuriyet tarihi-
mizde son 1.5 yılı hariç parla-
menter sistemle yönetildik.1 
Meclisten tutunda son meclise 
kadar meclis üyeleri hep tartışıla 
gelmiştir.Bir türlü istenilen kalite 
yakalanamamıştır.Bu yüzdende 
aldıkları maaştan tutunda yedik-
leri yemek bile sorun olmuştur. 
Neden?

Biz neden profili yüksek in-
sanları seçemiyoruz?

Bizim coğrafyamızın kade-
rimi bu ? Basiretsizlik,öngörü-
süzlük,sorumsuzluk…

Evvela şunu belirtmeliyim ki 
bizim insanımız hamiyet sahi-
bi,hoşgörülü ve vatanperverdir.
Sağduyu sahibidir.Merhametli-
dir.Düşküne yardım eder,zalim 
karşısında dik durur,Devletine 
bağlıdır.Meclisimiz gazi meclis-
tir ve şehit kanları ile kurulmuş-
tur.Asla ve kat’a meclisimizin 
önemsizleştirilmesine izin ver-
memeliyiz.

Bu sorun Cumhuriyeti kurar-
ken de vardı ,öncesinde de.

Siyaset kurumu dış akım-
lardan etkilenmeye müsait ol-
duğundan iç çatışmalar kaçınıl-
mazdır.

Siyaset kapısı ülkeyi yönet-
mekten öte, geçim kapısı gibi 
görülmeye başlandığı için itibarı 
en düşük kurumlardandır.Tıpkı 
medreselerin bir dönem ma-
tematik,astronomi,fizik kimya 
gibi  bölümlerini kapatılıp,”ilahi 
ilimler bize yeter” mantığı ile 
,ulema güruhu işi o kadar ileri 
götürmüşler ki ,beşikteki çocuk-
larına bile “beşik ulemalığı” 
unvanı ile maaş bağlayıp dev-
leti ve halkı soymuşlardır.Zaten 
zanaat ve siyasette çocuklarını 
görmek istemeyen Anadolu in-
sanı  oynanan bu oyunları göre-
memiştir.

Cennet mekan 2 Abdülha-
mit Han bir Cuma selamlığında 
merdivenlerde kendini protesto 
eden mavi gözlü sarışın tipleri 
görünce “Anadolu insanı -be-
şiğin ötesi gurbettir- sözünü 
bir kenara bırakıp çocuklarını 
askeriyeye,mülkiyeye gön-
dermelidir yoksa geleceğimiz 
karanlıktır” sözünü söyleyiver-
miştir.

Maalesef o günlerde ortaya 
çıkan “jön Türk” hareketi  ve 
onu takiben “İttihat ve  terak-
ki” cilik o günlerde Osmanlı 
devletinin yıkılmasının başlıca 
Saiklerindendir.Cumhuriyet ku-
rulurken de maalesef bu siyaset 
tüccarları, Kurucu liderin etra-
fında yer almışlar.Zaten kıt olan 
insan kaynağı, bunlara mecbur 
etmiştir.

Hep söylenir kuvvetler ayrı-
lığı ilkesi.Yazılır çizilir.Doğrusu 

ne kadarı uygulanır ne kada-
rı özümsenir bilinmez.Vasata 
göre değişir.

1-Yasama ; Kanun koyucu 
yani TBMM’dir

2- Yürütme; Başbakan ve 
Bakanlar kuruludur

3-Yargı; Yasaları uygulayıcı-
sıdır.

Birde bunlara dördüncüsü 
ve en etkin olanı eklenir ki söz-
de yürütmeye bağlıdır lakin son 
döneme kadar hiç öyle olma-
mıştır. ÖRFİ-GÜÇ ! (askeri erk.)

Sözde üçü de birbirini kont-
rol ve denetleme için vardır. La-
kin hiç öyle olmamıştır. Gücün 
kimin elinde olduğuna bağlıdır. 
Yani silah kimin elinde ise o 
güçlüdür.

Bir dönem Refah Partisi 
1995  seçimlerinde birinci par-
ti gelmesine rağmen hükümet 
kurma görevini vermemek için 
uğraştılar. Hocanın direnci sa-
yesinde daha sonra kurduğu 
koalisyon 11 ay sürebildi.Aske-
ri vesayetin tahakkümü altına 
giren,Askerlerden cübbeleriyle 
brifing alan bağımsız(?)yargıç-
lar tarafından “yargı darbesi” 
ile indirildi.Adamlar o zaman de-
mişti “İKTİDİDAR OLURSUNUZ 
LAKİN MUKTEDİR OLAMAZSI-
NIZ” diye,nitekim de öyle oldu..

Yine fazilet partisinin Ana-
yasa Mahkemesi tarafından 
kapatılmasından önce Anayasa 
Mahkemesi Başkanvekili Haşim 
Kılıç’ın şu sözü ülkedeki erkler 
ayrılığının olmadığını gözler 
önüne sermektedir., “FP davası 
siyasi bir dava, biz bu davayı 
hukukun içine oturtmaya çalı-
şıyoruz” 

Yine 2011-2015 arası ha-
kim-savcı vesayeti ile ülkenin 
değerleri çeşitli bahanelerle zin-
danlara atıldı.Kısaca “erkler ay-
rılığı” ideal seviyede hiç olmadı.

Peki bizde böylede ileri 
demokrasi ülkelerinde fark-
lımı. Hayır!Bakın özgürlükler 
ülkesi(?) ABD’deki durumu 
Tramp’ın ulusal güvenlik da-
nışmanlığını yapmış birisi olan 
John Bolton’un kitabındandan 
bir parağraf. “Mayıs 2018’de 
Türk Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Trump’a, İran 
yaptırımlarını ihlal nedeniyle 
New York Güney Bölgesi Sav-
cılığı tarafından soruşturulan 
bir Türk firmasının suçsuz ol-
duğunu iddia eden kısa bir not 
gönderdi. Trump, Erdoğan’a 
konuyla ilgileneceğini, Gü-
ney Bölgesi savcılarının kendi 
adamları olmadığını, Oba-
ma’nın adamları olduğunu, 
onların yerini kendi adamları 
aldığında sorunun çözüleceği-
ni söyledi.”

Bizim 2000 yıllık devlet ge-
leneğimize bakıldığı zaman isti-
şare edilir lakin lidere ve devlete 
yön veren akla uyulur.En doğru 
yol da budur.Parlamenter sis-
tem bizim devlet geleneğimize 
ve toplum yapısına uymamak-
tadır. Zaten parlamenter sistem 
de bu güne kadar eksiksiz uygu-
lanamamıştır.Devlet başkanları 
yerini, parti genel başkanları 
almıştır. Ağzınız ile kuş tutsanız 
genel başkanın olurunu almadı-
ğınız sürece  değil mebus, çaycı 
bile olamazsınız.

Kısmen bu işlerin kıyıcığında 
bulunmuş biri olarak bir Millet-
vekili adayı nasıl tespit edilir ona 
bakalım.Seçim zamanı partiler 
kendilerinden MVk olmak iste-
yenlere kayıt parası adı altında 
salma çıkartır sonra onları aday 
adayı yapar.Bu aslında partilerin 
harmanıdır.Onlara eğitim adı 
altında önce ilkelerini anlatırlar,-
sonra performans testi dediği-
miz saha çalışmasına sürerler, 
sonrasında genel merkeze gö-
türürler orada bir kurul dosya-
sındaki not ve huzurdaki intiba-
sına göre değerlendirilir, birde 
ilçe ve il teşkilatının o adayla 
ilgili görüşleri alınır sonrasında 

Genel Başkanın ona-
yına sunulur.Uzun,-
yorucu ve yıpratıcı 
bir süreçtir.İşinde 
başarılı olmuş hiçbir 
kişi bu yolla siyasete 
girmez.

Müvekkili olma-
yan avukat,mükellefi 
olmayan muhasebe-
ci,statüsünü ve öz-
gül haklarını yükseltmek isteyen 
devlet memurları buna katlanır.
Sonuçta bu günkü konumun-
dan yirmi kat daha derece ala-
caktır.

O yüzdende hep şikayet 
ederiz bu ülkede profili yüksek 
karizmatik millet vekilleri neden 
çıkmaz diye.İşinde başarılı ol-
muş insanlar bu siyasi imbikten 
geçer mi? Geçmez.

Siyaset;Statü atlama ve ge-
çim kapısı olarak günümüze 
kadar gelmiştir. Birde şu sıkın-
tımız var. Bir kere mebus se-
çilmiş kişi artık onu kendisine 
müktesep hak iddia edip ölün-
ceye kadar o koltuktan kalkma-
mak için mücadele eder.Halbuki 
oraya gelirken başkalarının ira-
desi ile geldiğini unutur yada 
işine gelmez.Sonrası malum 
yeni kapılar aranır, yahut karala-
ma kampanyası.Bu her partide 
yaşanır.Yürütmeyi yasamaya 
bağımlı hale getirirseniz,Asli işi 
milletinin haklarını korumak ve 
onların talep ve ihtiyaçlarını böl-
gelerine göre tespit edip karar 
merciine iletmek ve takipçisi 
olmayı unutup kerameti kendin-
den menkul sayan “fikir fahişe-
lerine”,”şahsiyetini cüzdanına 
hapsetmiş ”fırıldaklara, Yüce 
Meclisin manevi ruhu ve şahsı-
na muğayır insanlara pirim yolu 
açılmış olur.

 1995te DSPden Afyon Mil-
letvekili olarak Meclise giren, 
Meclis dışı kaldığı 1999akadar 6 
kez parti değiştirerek bir rekora 
imza atmış olan “Fırıldak Kubi” 
lakaplı eski milletvekili Kubilay 
Uygun’u hepiniz hatırlarsınız.

Fazilet Partisi dönemi idi,-
Büyük kongreye gidiyoruz ve 
Yargıtay baş savcısı Fazilet par-
tisine kapatma davası açmış.
Milli Görüşün lideri merhum 
Erbakan hocamız ömür boyu 
siyasetten yasaklı.2 adaylı se-
çime gidiyoruz.Küresel basının 
şişirmesi ile kendilerine “er-
demliler hareketi” veren Ab-
dullah Gül ve ekibi Hocaya rağ-
men aday oldular.İl il dolaşarak 
Kongre delegelerine kendilerini 
anlatmaya çalıştılar.Bendenizde 
kongre üyesi olduğum için İl 
teşkilatında yapılan toplantıya 
katıldım.

Abdullah Gül ve beraberin-
deki ekip, niçin aday olduklarını 
anlattıktan sonra soru bölü-
müne geçtik. Ben söz aldım ve 
Abdullah Beye hitaben –Sayın 
bakan sizler bizim starlarımız-
sınız,biz sizleri anlatarak bu 
günlere geldik.Şimdi önümüzde 
kongre ve sonrasında da seçim-
lere gideceğiz.

Biz biliyoruz ki sizin genel 
başkanlığınızda seçimlere git-
sek şimdiki oyumuzun üzerinde 
10 puan koyarak seçimlerden 
yine büyük parti olarak çıkarız.
Yine ben sizi İslami hassasiyet 
konusunda radikal olduğunuzu 
biliyorum.Siz Avrupa Parla-
mentosunun koridorunda ikindi 
namazı geçmesin diye ceke-
tinizi serip ikindi namazı kıldı-
ğınız söyleniyor doğrumudur 
dedim.-  Doğrudur, diye cevap 
verdi.Demin dediniz ki biz Genel 
Başkan olamaz isek partimiz 
kapatılmayacak. Yok, mevcut 
yönetim, yani Recai bey olursa 
kesinlikle kapatılacak dediniz 
dedim,--Doğrudur. Dedi. Peki 
o zaman yüzde 15 oyu olan 
mevcut yönetime katlanamayan 

sistem yüzde 26-30 
oy alacak ve üstelik-
te radikal birine nasıl 
tahammül edecek? 
yoksa siz sistemle 
anlaştınız mı deyince 
Abdullah beyin ya-
nında oturan şimdi 
kim ona sandalye 
verirse onun kapı-
sında yatan Abdül-

latif Şener atladı ve bizi azarlar 
biçimde “ister Amerikan ajanı 
deyin ister anlaştı deyin biz 
gelirsek parti kapatılmayacak 
mevcut yönetim gelirse yüzde 
bir milyon kapatılacak” diye 
çıkıştı. Bende,- o zaman burası 
fazilet partisi Amerikan ajanın 
işi yok! dedim ve ortalık geril-
di. Sonrasında Ak  parti iktidara 
geldi başbakan yardımcısı oldu 
görevden alınınca da gemiyi 
terk edip parti kurdu, tutmayın-
ca da CHP den Konya Millet Ve-
kili oldu.CHP seçmeni de yolda 
görse boğazına sarılacağı adamı 
seçmek zorunda kaldı.

Yine Mehmet Bekaroğlu’da 
aynı yoldan gidip CHP den Mil-
letvekili.

Allah aşkına ne meziyetiniz 
varda bilmem kaç dönem mec-
lisi işgal ediyorsunuz?

İşim münasebeti ile Anka-
ra’ya gittim işim bittikten sonra-
da meclisteki arkadaşları ziyare-
te gittim .Kuliste sohbet ederken 
biri geldi acil genel kurul salonu-
na geçmelerini, kanun oylaması 
olduğunu söyledi.Arkadaş izin 
aldı ve salona yöneldiler.Bir bi 
tanesi dedi ki ne oy vereceğiz? 
Öteki;- grup başkan vekiline bak 
,o ne diyorsa aynısını ver.Şimdi 
soruyorum Bu mebuslar ne işe 
yarar? Eski dönem bir millet-
vekili tanıyorum 8 yıllık döne-
minde ilçesine koyunlar geçsin 
diye karayolunun altına menfez 
yapılmasını sağlamıştı hala onu 
anlatır.

Yine siyaset tarihinin yüz 
karası olarak değerlendirilen 
Güneş Motel hadisesini hatırla-
talım.

5 Haziran 1977 yılında yapı-
lan genel seçimden CHP galibi-
yetle çıkmıştı ancak, Meclis’te 
kazandığı 213 sandalye tek 
başına iktidar olmasına yetmi-
yordu. Bunun üzerine Adalet 
Partisi (AP) lideri Süleyman 
Demirel, AP ile Milli Selamet 
Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi’nin (MHP) katılımıyla 
II. Milliyetçi Cephe hükümetini 
kurdu. Fakat 11 Aralık 1977’de 
yapılan yerel seçimleri de CHP 
kazanınca dengeler değişmeye 
başladı.

AP den istifa edip bağımsız 
olan  11 millet vekili CHP genel 
başkanı Sayın Bülent Ecevit’in 
gözünü karartmıştı.

Ecevit 11 bağımsız milletve-
kiline, kuracağı hükümete des-
tek karşılığında bakanlık önerdi, 
10’u kabul etti. Konya Milletve-
kili Oğuz Atalay bakanlık teklifini 
kabul etmedi. CHP’nin gensoru-
su ile 31 Aralık 1977’de Süley-
man Demirel başkanlığındaki 
II. MC Hükümeti devrildi. 12’ler 
içinde olan ve daha sonra tarihe 
11’ler olayı olarak geçecek bu 
gensoru görüşmesine Balıkesir 
Milletvekili Cemalettin İnkaya 
eski partisinden aldığı aşırı bas-
kı nedeniyle katılmadı. Böylece 
12’ler grubu gensoru görüşme-
leri sırasında 11’e düştü ve öyle 
anılmaya başlandı. Ardından 
Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. 
11’lerden Orhan Atalay dışında-
ki 10 milletvekili yeni kurulan 
hükümette bakan oldu.

Öztürk Yılmaz,Emine Ülker 
Tarhan,Ali Babacan,Ahmet Da-
vutoğlu gibi isimlerde kerameti 
kendinden görenler.Görevde 
iken Genel Başkanın çantasını 
taşıyanlar görevlerini kaybedin-

ce parti kurup “konuşursam 
sokağa çıkamazlar” motto-
sunu benimsemişler ve kendi-
lerine değil, partisi için verilen 
oylara ihanet etmişlerdir. Konu-
şacaksan görevde iken konuş ki 
karakterinin kaç karat olduğunu 
bilelim. Konuş ki özgül ağırlığın 
İyot mu? Civa mı? Bilelim.

Acilen Milletvekillerinin 
transfer edilmesinin önüne ge-
çilmelidir.Partisinden istifa eden 
Milletvekili vekillikten de istifa 
etmiş sayılsın.Böylece A  parti-
sine oy veren seçmenin oyu da 
B partisine gitmiş olmaz.

 Bunları şunun için anlat-
tım;Muhalefetin  son günlerde 
iktidara operasyon çekme,yada 
birilerine mesaj verme çabasın-
da olduğunu sözcülerinin be-
yanlarından anlıyoruz.

1960-1971-1980-1997-
2007-GEZİ-17-25 ARALIK 
operasyonları ve 15 TEMMUZ 
2015 Hain kalkışma.Milletimiz 
bu darbelerle uğraşa gelmiştir.
Bunların tamamı Parlamenter 
sistemdeki kargaşadan doğan 
yetki dengesizliğinden ola gel-
miştir.

Her darbe öncesi muhalefet 
eli ile darbeciler şunları söyle-
mişlerdir,

1960 – İsmet İnönü’nün 
‘büyük taarruz’ gezileri
Tüm bu gelişmeler yaşanır-

ken CHP Genel Başkanı İnönü, 
Nisan 1959’da “Büyük Taarruz” 
adı verilen bir geziye çıktı. 48 
milletvekili, partililer ve gazete-
cilerden oluşan grubun ilk du-
rağı, Uşak oldu. Heyet burada 
hükümet tarafından organize 
edildiği öne sürülen bir grup 
gösterici tarafından protesto 
edildi ve İnönü bir göstericinin 
attığı taşla yaralandı. Ancak bu 
olayın tren içinden yapılan bir 
provokasyon üzerine gerçekleş-
tiği, yıllar sonra İnönü’nün Uşak 
gezisini izleyen gazetecilerden 
Güngör Yerdeş’in hatıraların-
da anlatıldı. Yerdeş, trenden 
bir şahsın perondaki Demokrat 
Partililere el hareketi yapması 
üzerine taş atma hadisesinin 
gerçekleştiğini, o taşın İnönü’ye 
değil, el hareketi yapan kişiye 
atıldığını kaydetti. Bu saldırı-
nın yanı sıra İnönü, İstanbul’a 
dönüşünde arabasıyla şehre 
girerken bir grubun saldırısına 
uğradı, iddiaya göre olaya polis 
ve asker müdahale etmedi.

Üniversite öğrencilerinin 
gösterileri

İstanbul Beyazıt Meydanı’n-
da üniversite öğrencilerinin ey-
lemi sırasında Orman Fakültesi 
öğrencisi Turan Emeksiz, bir 
kurşunun başına isabet etme-
si sonucu hayatını kaybetti. Bu 
olayların arkasından üniversite 
öğrencileri, hükümet aleyhine 
gösterilere başladı. Emeksiz’in 
“polis kurşunuyla hayatını kay-
bettiği” yönündeki haberler 
dolayısıyla olaylar daha da şid-
detlendi. Menderes, eylemcilere 
hitap etmeye çalıştı ancak ba-
şaramadı. Öğrencilerin arasına 
girerek konuşmak isteyince, bir 
öğrenci Menderes’in boğazını 
sıktı. Menderes “Ne istiyorsun” 
diye sorduğu gençten “Hür-
riyet istiyorum” cevabını aldı. 
Menderes, tarihe geçen “Bir 
Başbakanın boğazını sıkıyorsun 
bundan ala hürriyet mi var?” ifa-
delerini ise burada kullandı. Ya-
şananlar nedeniyle İstanbul ve 
Ankara’da sıkıyönetim ilan edil-
di. Ankara’da 5 Mayıs 1960’da 
bir öğrenci grubu, ‘’555K’’ yani 
“5’inci ayın 5’inde saat 5’te Kı-
zılay’da” koduyla gösteri düzen-
ledi. 21 Mayıs’ta da Harp Okulu 
öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer 
Anıtı’na kadar ‘’sessiz” yürüyüş 
yaptı.

Gençlerin kıyma makinala-
rında kıyılmasından ,ülke kay-
naklarının yandaşlara peşkeş 
çekilerek talan ve yağma edildi-
ği yalan haberleri ortalığa saçıl-

mıştı.
Sonuç;Başbakan ve iki ba-

kanı ile  isimleri hatırlanmayan 
yüzlerce vatan evladı idam seh-
palarında can verdi.Asıl ülkenin 
kıt kaynakları darbe yapanlar 
tarafından yağma edildi.

 1971- 1961 Darbe Anaya-
sası’nı bu sefer de giderek 27 
Mayıs Darbesi’ni yapan askeri 
cunta üyeleri beğenmemeye 
başlamışlar, bu cunta üyele-
rinden emekli general Cemal 
Madanoğlu’nun başkanlığında 
kurulan, Doğan Avcıoğlu, İlhan 
Selçuk gibi sivillerin de ortağı 
olduğu “9 Mart Cuntası” kendi 
darbesini yaparak, “Siviller ül-
keyi idare edemiyorlar, biz daha 
iyi yönetiriz” gerekçesiyle, ma-
kul Seçkinci – Devletçi ve Dev-
rimci programından olarak “ Sol 
Kemalist Devrim Programı” ile 
ülkeyi idare etmeye kalkışmış-
lardır.

1980-ülkemizin bütün fikir 
hareketinin biçildiği yani bu top-
lumun geleceğinin katledildiği 
darbedir.

Darbe öncesi yine ülke iyi 
yönetilmiyor bahaneleri.

Fikir hareketlerinin arasına 
sokulan gizli servis ajanları ma-
rifeti ile anarşiyi azdıran darbe 
heveslileri darbenin olgunlaş-
ması için günde 50-60 genci-
mizin birbirini öldürmesine göz 
yummuşlar ve bu olayların mü-
sebbibinin hükümetin becerik-
sizliği üzerine bina etmişlerdir..
Darbeden sonra anarşi bıçakla 
kesilmiş gibi durmuştur,Döne-
min başbakanı Demirel daha 
sonra bu olayı kendine soran 
gazetecilere  Kenan Evren’den 
için “Siz o zaman tapu me-
muru muydunuz.Sıkı yönetim 
komutanı idiniz niye müdahale 
etmediniz” diyecekti..

Günümüze gelirsek,Muhale-
fet yine aynı yola başvurmuştur.
HDP ve BAROLAR birlikte , bu 
günkü Cumhurbaşkanlığı siste-
mine karşı yürümekteler.

Siz Dünyanın başkenti İstan-
bul’un altın boynuzu olana haliç 
arıtma tesislerini kapatıp temel 
atmama törenleri düzenlerken,

Ordumuz Irak’ta,Suriye’de,-
Libya’da,Doğu Akdeniz’de des-
tanlar yazarken,Küresel salgınla 
mücadele dünyanın en iyi ve 
en başarılılarından olurken,Sa-
vunma sanayimiz başta ABD 
olmak üzere AB ülkeleri kıska-
narak izlerken,Tarımda yapılan 
AB ülkelerinde 1 numara olur-
ken,Denizlerde hakimiyetimiz 
söz konusu olmuşken,Hiçbir 
yatırama ara vermeden tam gaz 
devam edip planlandığı günde 
bitirilirken,70 yıllık Ilısu barajı ve 
Kars barajı bitirilip ekonomiye 
katkı sağlamışken,halkına işsiz-
lik parası,esnafa ve sanayicisine 
destek kredilerini en ucuza ve-
rirken,Yerli ve Milli sanayiyi şah-
landırırken bunlar içeride post 
derdine düşmüşler.ülke iyi yö-
netilmiyor,ekonomi çöktü,hak 
aç,işsizlik aldı başını gidiyor…

Saray rejiminin sonu geldi!
Sokağa dökülmeliyiz!
Sokağı organize etmeliyiz!
Seçimle yahut bir şekilde!
Her gün bir arkadaşımız kıy-

ma makinesine atılıyor! (güya 
teşbih yapıyor)

Ülke talan ediliyor!
AKP dağılıyor!
Libya petrolünü sana(Erdo-

ğan) yedirtmeyeceğiz!
Diye karşınızdakini dolayısı 

ile milleti rahatsız edeceksiniz 
öylemi? Bu sefer öyle olmaya-
cak!

Yine bir ayaklanma öncesi 
söylemleri ile halka gözdağı ve 
korku salmaya çalışan muhale-
fet umutlanmasın.

Bundan önce nasıl püskür-
tüldü iseniz yine püskürtülecek-
siniz, lakin bu defa…..

DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜ-
NÜ DEĞİL CELALİ İLE KARŞI-
LACAKSINIZ BİLMİŞ OLUN!

SİYASET KURUMU

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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‘İşçinin kazanılmış haklarını korumalıyız’
HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-

mut Arslan kıdem tazminatı ile 
ilgili yazılı açıklamada bulundu. 
Arslan, mevcut sistemdeki kıdem 
tazminatını hak etme ve erişimde 
birtakım zorluklar bulunduğunu 
belirterek, “Kazanılmış hakların ko-
runduğu ve çalışanların tamamına 
yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir modele ihtiyaç duyul-
duğu inancındayız” dedi. 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan kıdem tazminatı ile ilgili 
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadele-
re yer verdi: “Çalışma hayatımızın 
en önemli gündem maddelerinden 
biri olan kıdem tazminatı gerek ye-
rine getirdiği fonksiyonları ve ge-
rekse hukuki niteliği bakımından 
uzun süredir tartışılmaya devam 
etmektedir. Mevcut kıdem taz-
minatı sistemi içerisinde, işçilerin 
kıdem tazminatı hakkına erişimin-
de gerek yasal birtakım boşluklar 
gerekse birtakım olumsuz işveren 
uygulamaları nedeniyle, oldukça 
zorluklar bulunmaktadır.  Kıdem 
tazminatında tavan uygulaması, bir 
yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu 
kapsamındaki işçilerin tazminattan 
yararlanması gibi birçok sınırlama 

mevcuttur. HAK-İŞ olarak kıdem 
tazminatı konusunda kazanılmış 
haklardan geriye gidiş olmayacak 
şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir 
düzenleme yapılması gerektiği gö-
rüşümüzü her platformda dile ge-
tirdik. Çalışma hayatının bu önemli 
sorununu sosyal taraflarla müzake-
re etmeye ve mutabakata açık ol-
duğumuzu bir kez daha belirtmek 
isteriz. Ancak bu salgın döneminde 
ülkemizin yaşadığı ekonomik ve 

sosyal zorluklar devam ederken 
kıdem tazminatı konusunun tar-
tışılmasının uygun olmayacağını 
düşünmekteyiz. Kıdem tazmina-
tının daha erişilebilir, daha güçlü 
ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması 
hususunda yapılacak düzenlemele-
ri zamanlama olarak uygun bulma-
dığımızı belirtmek isteriz.  Ülkemiz 
Covid-19 salgını sebebiyle devletin 
tüm kurumlarıyla omuz omuza 
mücadele ederek tüm dünyaya ör-

nek olacak bir duruş sergilemiştir. 
Covid-19 sürecinde Türkiye, eko-
nomik, sosyal ve sağlık alanında 
dünyada öncü bir model olmuşken, 
kıdem tazminatı konusunun böyle 
hassas bir zamana sıkıştırılarak tar-
tışılmasını uygun görmemekteyiz.  
HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir 
modelin kurulabilmesi için tüm işçi 
ve işveren konfederasyonlarının ve 
devletin ortak aklı ortaya koyacağı 
bir sosyal diyalog mekanizması iş-

letilerek çalışmaların gerçekleşti-
rilmesi gerektiğini savunmaktayız. 
Kıdem tazminatına ilişkin görüşle-
rimizin sosyal diyalog anlayışı çer-
çevesinde müzakere edilmesine 
ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı 
olarak görüşlerin paylaşılmasına 
her zaman olumlu bakmaktayız.  
Toplumsal barış, çalışma barışı ve 
sosyal diyaloğu her daim destek-
leyen öncü bir işçi kuruluşu olarak 
işçi ve işveren taraflarının tam ka-

tılımıyla bir platform oluşturulması 
kıdem tazminatı sorununa yönelik 
adımlar atılması açısından önem-
li olacaktır. Kıdem tazminatı gibi 
önemli bir sorunun daha uygun 
bir zaman ve zeminde kazanılmış 
haklardan geriye gidiş olmayacak 
şekilde çalışanlar lehine çözüme 
kavuşturulması için somut önerileri 
konuşmaktan ve tartışmaktan yana 
olacağız.”
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl kış aylarında evin-
de eşiyle birlikte pişirdiği çorbayı Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Doğum ve ço-
cuk Hastanesi’nin önünde ücretsiz 
dağıtan emekli esnaf Lokman Yıldız, 
havaların ısınmasıyla birlikte hayır 
hizmetlerinin yönünü değiştirdi. 

Kış aylarında sıcak çorba ikra-
mında bulunarak soğuktan üşüyen 
insanların içini ısıtan Lokman Yıldız, 
içinde bulunduğumuz yaz döne-
minde de sıcak havadan bunalan 
insanların imdadına adeta hızır gibi 
yetişiyor. 

Yaptığı hayır hizmetleriyle kısa 
sürede sosyal medya başta olmak 
üzere pek çok platformda adı sıklıkla 
anılır olan Lokman Yıldız, şimdi de 
sıcak havada yoldan gelip geçenlere 
soğuk su ve limonata ikram ediyor. 

İnsan sirkülasyonunun yoğun 
olduğu yerlerden olan Kayalıpark 
civarında arabasının bagajında su ve 

limonata dağıtan Yıldız, “İkramdır, 
yiyin için, Allah razı olsun deyin ye-

ter” yazısıyla da dikkat çekiyor. 
Hayırsever Lokman Yıldız’ın ik-

ramını alan birçok vatandaş da ken-
disine dua ediyor. Lokman Yıldız’ın 
bu güzel ikramını alan vatandaşlar, 
sosyal medya platformlarında bu 
güzelliği paylaşarak yayılmasını ve 
daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. 

Lokman Yıldız’ın su ve limona-
ta ikramından alan Yavuz Bayram, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Mevlana’ya çıkan ara 
sokaklardan birinde, insanlara buz 
gibi limonata ve su ikram eden gü-
zel bir insan gördüm. Suyundan 
içip, Rabbim’den ona cennet dile-
dim. Havalar sıcak, ne insanla, ne 
hayvanlar, hasseten de gönüller ve 
umutlar susuz kalmasın. Su gibi aziz 
olasın abi” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Normalleşme sürecindeki ilk 
ehliyet uygulama sınavı yapıldı

Bağ evinden hırsızlık 
yapan şüpheli yakalandı

Yunak ilçesinde korona virüs 
tedbirleri kapsamında 1 Haziran-
dan itibaren normalleşme süreci-
nin başlamasıyla ilk ehliyet uygu-
lama sınavı yapıldı. 

Yunak ilçesinde 1 Haziran’dan 
itibaren normalleşme sürecinin 
başlamasıyla ilk ehliyet uygula-
ma sınavı gerçekleştirildi. Sınav 
öncesinde araçlar dezenfekte 

edilerek uygulama sınavına giren 
adayların hijyen kurallarına uy-
ması sağlandı. Sınava girecek her 
adayın ateşi ölçüldü, sınav esna-
sında araçta bulunan adaylar ve 
denetmenler maske taktı. Ayrıca 
uygulama sınavına girecek her 
yeni aday için araçlar yeniden de-
zenfekte edildi.
n İHA

Meram Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde kurulu bulunan kurban satış yerinde vatandaşlar ile besici 
ve satıcıların daha sağlıklı bir alışveriş gerçekleştirebilmeleri adına tüm ara yollara kilitli taş döşedi

Meram’da kurban
hazırlıkları başladı

Meram Belediyesi, bu yılda Ço-
maklı Mahallesinde  kurulacak olan 
Kurban Satış Alanı için çalışmaları-
na, pazar yerinin tüm ara yollarına 
kilitli taş döşeyerek başladı. Alanı 
tozdan ve çamurdan koruyacak bu 
çalışma sayesinde vatandaşlar ve 
besiciler daha sağlıklı ve daha rahat 
bir ortamda alışveriş gerçekleştire-
bilecekler. 

‘KURBANLIK SATIŞ ALANINI 
TOZDAN TOPRAKTAN ÇAMURDAN 

KURTARIYORUZ’
Meramlıların ve Meram bölge-

sinden hizmet alacak tüm vatan-
daşlarımızın bayram sürecinde en 
iyi hizmeti alabilmeleri adına çalış-
malarına geçen yılda olduğu gibi 
bu yılda erken bir tarihte başladık-
larına dikkat çeken Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Kurban 
Bayramı’na sayılı günler kaldı, tabii 
pazarın açılması daha erken olacak. 
Pazar alanında geçen yıl yaptığımız 
çalışmalara yeni çalışmalar ilave edi-
yoruz. Geçen yıl pazar alanı içerisin-
deki ara ve ana caddelerin hepsini 

asfaltlamıştık. Bu sene de padokların 
arasındaki yaklaşık 15 bin metreka-
relik alanı kilitli taş ile döşedik. Bu-
raya gelen vatandaşlarımız;  ayakları 
hiç toza bulaşmadan, sağlıklı bir şe-
kilde, dezenfekte edilmiş bir ortam-
da kurbanlık alışverişlerini yapmış 
olacaklar. Şu anda çalışmalar bitmek 
üzere. Bittikten sonra da buranın 
temizlenmesi ve kurbanlık satışına 
hazır hale getirilmesiyle ilgili çalış-
malarımızı tamamlıyoruz. Buraya 

gelen vatandaşlarımızın hem ga-
rantili bir şekilde hayvan almalarını 
sağlayacağız hem de kendilerinin bu 
alanda sağlık problemi yaşayabile-
cekleri olumsuzlukları ortadan kal-
dırmış oluyoruz. Şimdiden pazarları 
bereketli olsun” diye konuştu.  

‘İLAVE ÖNLEMLERLE BU 
BAYRAMIMIZ BAYRAM TADINDA 

OLACAK İNŞALLAH’
Meram Çomaklı Kurban Satış 

yerinin sadece bununla değil, gü-

venlik kontrol birimi, veterinerlik ve 
sağlık ile temizlik hizmetleri, altya-
pısı ve sosyal tesisleriyle vatandaş-
larımızın huzur ve güven içerisinde 
kurbanlık alışverişlerini yapabile-
cekleri bir alan olduğunu kaydeden 
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Eğer pandemi sü-
recinden dolayı bir aksilik yaşamaz-
sak Meram, yine sorunsuz kurban-
lık alışverişleri ile rahat ve sağlıklı 
kurban alışverişinin adresi olacak. 
Pandemiyi de göz önünde bulundu-
rarak tüm tedbirleri en ince ayrıntı-
sına kadar alıyoruz. Daha önce alanı 
tel çitlerle birbirinden ayırmış ve 
herkesin ihtiyaç duyacağı birimleri 
kurmuştuk. Hijyen, sağlık, otopark 
gibi noktalarda gerekli yatırımları 
da gerçekleştirmiştik. Bu yıl hijyen 
noktasında ilave tedbirler alınacak 
ve önceki tedbirlere ilaveten sosyal 
mesafe gibi konularda hassasiyeti-
mizi artıracağız. Vatandaşlarımızın 
göstereceği hassasiyetle de bu bay-
ramımız bayram tadında olacak in-
şallah.” n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde bir bağ 
evinden sulama tabancası, sırt 
pompası ve kuzine soba çalan 
hırsızlık şüphelisi yakalandı. Edi-
nilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tol 
Mahallesinde E.Ç.’ye (47) ait bağ 
evinden sulama tabancası, sırt 
pompası ve kuzine soba çalındı. 
Durumu fark eden E.Ç. durumu 
jandarmaya haber verdi. Olayla 

ilgili çalışma başlatan Çavuş Jan-
darma Karakol Komutanlığı ekip-
leri, olayın üzerinden 24 saat geç-
meden şüpheli İ.Ç.’yi (24) Gevrekli 
Mahallesindeki evinde çaldığı iddia 
edilen eşyalar ile birlikte yakalaya-
rak gözaltına aldı. Jandarmadaki 
işlemleri tamamlanan İ.Ç. adliyeye 
sevk edildi.
n İHA

Gönüllere ‘su’ serpiyor, dua alıyor
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Avlanma alanları belirlendi

Olta meraklılarına İçerişehir 
Mahallesindeki Beylerbeyi Konağı 
ile Beyşehir Öğretmenevi arasın-
daki sahil şeridi ile Karaburun plajı 
mevkisi serbest zamanda dahil 
olmak üzere amatör avcılığa kapa-
tıldı. Olta avcılığına yasak getirilen 
alanlar arasında balıkçı barınakları 
ve limanlar, izcilik kampı alanı, su 
alımı pompaları ve 300 metre çev-
resi, Üstünler Adası’nın Karaburun 
plajına bakan tarafı ve plajla ada 
arasında kalan koy, göle dökülen 
Sarıöz Deresi, Huğlu Boğaz Deresi, 
Derebucak baraj deresi ve Yeşildağ 
Büyükçay Dderesi vb. dere ağızları 
yer alıyor. Bunun dışındaki alanlar-
da ise olta avcılığı yapılabilecek.

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğünün ilgili kararına ilişkin 
yazısı göle sınırı olan tüm kayma-

kamlıklara ve belediye başkanlık-
ları ile kolluk kuvvetleri ve milli 
parklar şefliklerine de gönderilir-
ken, konunun bu şekilde takibinin 
yapılması istendi.

BEYLERBEYİ KONAĞI İLE 
ÖĞRETMENEVİ ARASINDAKİ 

KIYILARDA OLTA AVCILIĞI YASAK
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Mehmet Kaya konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, 15 Ha-
ziran’da su ürünleri av yasağının 
sona ermesiyle birlikte Beyşehir 
Gölü’nde amatör sportif olta avcı-
lığının da tamamen serbest hale 
geldiğini söyledi. Bu yıl Beyşehir 
Gölü’nde sportif olta balıkçılığı 
yapacak alanların yeniden belir-
lendiğini ve sınırının genişlediğini 
belirterek olta tutkunlarına müjde-
yi veren Kaya, hobi balıkçılığının 

İçerişehir Mahallesi sahilindeki 
Beylerbeyi Konağı’ndan itibaren 
Öğretmenevi arasındaki sahil ke-
simi ve su pompaları haricinde, İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ta-
rafından alınan kararda belirtilen 
diğer alanlar dışında serbest hale 
geldiğini belirterek, “Bu yasak alan 
dışındaki yerlerde sportif olta avcı-
larımız belirtilen kurallar çerçeve-
sinde olta balıkçılığı yapabilecek-
lerdir” dedi.

ÜSTÜNLER ADASINDA BOTLA
 OLTA AVCILIĞA İZİN ÇIKTI

Beyşehir Gölü’nün adalarının 
olta ile balık avcılığına kapalı oldu-
ğunu ancak sadece Üstünler Ada-
sı’nın Karabarun plajına bakan kıs-
mının bu yıl alınan kararla ilk kez 
serbest hale geldiğini vurgulayan 
Kaya, “Konya İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz, oltacılardan ge-
len talep üzerine adalardan sade-
ce Üstünler Adası ile Karaburun 
plajı dediğimiz yer arasını bot ve 
tekneyle olta balıkçılığına açmış 
bulunuyor. Burada bot ve tekney-
le amatör avcılığı teşvik amacıyla 
alınan bu karardan olta meraklıla-
rımız istifade edebileceklerdir. Bu, 
biliyorsunuz olta turizmi açısından 
da çok önemliydi. En çok para bı-
rakan, harcama yapan olta tutku-
nu arkadaşlar bot ve tekneyle bu 
hobiye yapanlar olduğu için, bu yıl 
ilk defa belirttiğimiz bu kesimi hobi 
balıkçılığına açtık. Bunu da çok 
önemsiyoruz. Çünkü bunun ilçe-
mize ekonomik yönden de önemli 
bir getirisi olacak. Normalde daha 
önce olta tutkunlarımız bot ve 
tekneyle bu avı yapamıyordu. Bu 

yıl alınan kararla bu kısmı da olta 
avcılığına açmış olduk. Artık bura-
da da hobi balıkçılığı bundan böyle 
yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

‘GÖLDE OLTA AVI YAPILABİLİR 
KIYI ŞERİDİ UZUNLUĞU 

88 KİLOMETRE DAHA ARTTI’
Avrasya Amatör ve Sportif Olta 

Balıkçılığı Federasyonu Başkanı 
İlhan Bal da Beyşehir Gölü’nde 
daha önceki dönemde 12 kilomet-
reyle sınırlı olan olta balıkçılığına 
açık alan uzunluğu, son kararla 
88 kilometre daha açılarak 100 
kilometreye ulaştığını söyledi. Bal, 
Üstünler Adası’nın olta balıkçılığı-
na açılmasından duyduğu mem-
nuniyeti de dile getirirken, “Fede-
rasyon olarak göldeki 5 adanın olta 
avcılığına açılmasını istiyorduk. 
Ancak, bir tanesi açıldı. Burada 

bot ve tekneyle olta avcılığı yap-
manın da bazı kaide ve kuralları 
var. Yani önüne gelen ‘benim bo-
tum, teknem var’ deyip bu kesim-
de av yapamayacak. Bunlar; bot 
ve teknenin bağlama kütüğünün 
olması, kullanacak kişinin kaptan-
lık belgesinin bulunması, botun 
gezinti yapabileceğine dair liman 
başkanlığından alacağı can güven-
liği ile diğer aradıkları hususlarda 
uygunluk belgesi gibi bazı şartla-
rı var. Bu belgelerin ne olduğuna 
ilişkin bilgiler liman başkanlığın-
dan öğrenilebilir. Bu şartları yerine 
getirmeden av yapılması halinde 
çok yüksek para cezaları olan idari 
yaptırımlarla karşılaşılmaması için 
olta avcılarımızın bu kesimde ava 
çıkmadan önce tüm bunlara da ri-
ayet etmesi gerekiyor” dedi. n İHA

Beyşehir Gölü’nde serbest dönemde amatör ve sportif olta balıkçılığının yapılabileceği alanlar yeniden belirlendi. 12 
kilometre kıyıyla sınırlı olan olta avcılığı yapılabilecek sahil şeridi 88 kilometre daha uzatılarak 100 kilometreye yükseltildi

Zorunlu maske kullanımına 
uymayanlara 900 lira para cezası

İçişleri Bakanlığının yeni tip 
korona virüs tedbirleri kapsa-
mında zorunlu maske kullanı-
mına uymayanlara karşı 900 lira 
para cezası verilmesi konusunda 
aldığı karar, 22 Haziran Pazarte-
si günü itibariyle uygulanmaya 
başlandı. Ankara’da da vatandaş 
yasak çerçevesinde maske takma 
kuralına uymayı sürdürdü, mas-
kesiz gezenlere ise polis ve bekçi 
ekipleri yasağın başladığı nokta-
sında uyarıda bulundu, kurallara 
uymayanlara ise idari para cezası 
kesildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il va-
liliğine gönderdiği talimat doğ-
rultusunda 22 Haziran Pazartesi 
gününden itibaren zorunlu mas-
ke takılması kuralına uymayan-
lara idari para cezası uygulaması 
başladı. Maske takma zorunlu-
luğu olan illere İstanbul, Ankara 
ve Bursa’nın ardından Samsun 
da eklendi. Böylece maske tak-
ma zorunluluğu olan illerin sa-
yısı 48’e yükseldi. Korona virüs 
salgınında Adıyaman, Ankara, 
İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, 

Amasya, Ardahan, Aydın, Balı-
kesir, Bartın, Batman, Bolu, Bur-
dur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişe-
hir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, 
Isparta, Kahramanmaraş, Kara-
bük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Malatya, Mar-
din, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, 
Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, 
Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis 
ve Çanakkale’de maskesiz soka-
ğa çıkmak yasaklandı. Maskesiz 
sokağa çıkanlar ve belirtilen ön-
lemleri ihlal edenler hakkında 
idari para cezası uygulanacağı 
belirtildi.

Bu kapsamda maske takma 
kuralına uymayan kişilere 900 
lira idari para cezası kesildi. Baş-
kentte Kızılay Meydanı’nda bekçi 
ve polis unsurları da vatandaş-
lara yönelik maske denetimini 
sürdürdü. Ankara’da vatandaşlar 
büyük ölçüde belirlenen kuralla-
ra uydu ancak kurallara uymayan 
kişilere de polis idari para cezası 
uyguladı. n İHA

KİRALIK ARSALAR
Konya Çimento San. A.Ş. mülkiyetinde bulunan ihtiyaç fazlası, lojistik depolama alanı 
olarak kullanılmak üzere kiralık arsalar.

Teklifler; 08.07.2020 Çarşamba günü saat 17:00 ‘ye kadar Konya Çimento San. A.Ş. Satınalma 
Müdürlüğü’ne kapalı zarf usulü verilecektir.          Bilgi İçin; Taner SEZEN  Tel: 0.534.815 20 00

Adres : Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:15 Selçuklu / KONYA Tel : 0.332.346 03 55

SIRA 
NO İLİ-İLÇE MAHALLE PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2

1 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23509 1 5.260,36
2 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23507 4 9.009,40
3 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23513 1 9.290,04
4 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23513 2 5.000,25
5 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23513 4 5.000,00
6 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23510 4 5.008,56
7 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23510 6 5.012,36
8 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25O4 23516 3 5.000,10
9 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25N3 23506 3 8.950,77
10 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 24N1-2 23506 8 7.096,31
11 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 24N1-2 23521 9 6.568,49
12 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 24N3 42422 1 3.005,43
13 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 25N3 42423 1 5.229,18
14 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 24O1 42424 1 8.214,92
15 KON-SELÇUKLU DİKİLİTAŞ 24N2 42425 2 5.000,00
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Beyşehir Gölü Milli Parkı
engelli öğrencilere tanıtılacak

Vekiller depremden hasar gören 
köylerde depremzedeleri dinledi

Beyşehir ilçesinde, hayata ge-
çirilecek proje ile aynı zamanda 
doğal sit alanı olarak da koruma 
altında bulundurulan Beyşehir 
Gölü Milli Parkı ve doğasının en-
gelli öğrencilere tanıtılmasının 
planlandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ar-ge uzmanı Metin Yıl-
maz, yaptığı açıklamada, Beyşehir 
Belediyesi ile Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile ortaklaşa hazırla-
nan proje ile Beyşehir doğasının 
engelli öğrencilere tanıtılacağını 
söyledi.

Proje çerçevesinde, engelli öğ-
rencilere türü yok olma tehlikesi 
altında olan canlılar ile bölgedeki 
doğal dokunun tanıtılmasının he-
deflendiğini vurgulayan Yılmaz, 
şunları kaydetti: “Bu kapsamda, 
yöremizde bu güne kadar bu yön-
de yapılmış olan münferit çalış-
malardan da yararlanılmak sure-
tiyle, proje alanı olarak belirlenen 
Yeşildağ–Kurucuova arasındaki 
bölgede bulunan floranın, envan-
teri çıkartılarak bitki, balık, kuş ve 
diğer canlı türleri fotoğrafları bir 
katalogda toplanacaktır. Ayrıca, 
proje kapsamında hassas türlerin 
bulunduğu yerlere proje katılım-
cısı engelli gençlerle, eğitmenler, 
doğa yürüyüşçüleri ve üniversite 

öğrencileriyle ziyaretler gerçek-
leştirilecektir. Beyşehir’de doğa 
ziyaretlerinde engelli gençlerle, 
ANFODER gönüllüleri eğitmenler 
ve üniversite öğrencileri fotoğraf-
lar ve videolar çekerek basılı ma-
teryalleri inceleyerek Beyşehir’in 
doğa zenginlikleri ortaya kona-
caktır. Toplanan veriler, fotoğraf, 
bitki örnekleri vs. il genelinde ve 
yurt genelinde zihinsel engelli ve 
down sendromlu gençlerin de 
içinde bulunacağı bir yaklaşımla 
tanıtılacaktır. Dolayısıyla engellilik 
konusunda oluşturulacak farkın-
dalık çevre konusundaki farkında-
lıkla birlikte çalışılacaktır. Ayrıca 
Proje kapsamında, Beyşehir Gö-
lü’nün nesli tehlike altındaki balık 
türleri ile bu bölgede bulunan bit-
kileri, leylekler vadisinde bulunan 
leylekleri ile Akçabelen fasulyesi 
gibi ürünler incelenecek ve proje 
etkinlikleri ile tanıtım faaliyetle-
rinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP), Kü-
resel Çevre Fonu (GEF), Küçük 
Destek Programı (SGP), UNDP 
6.Çevre Koruma Programı ile 
Dedegöl dağlarındaki endemik 
bitki türleri ve yöreye özgü ende-
mik balık türlerinin korunması da 
planlanıyor.” n AA

Çumra İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen tarafından uygulanan koro yöntemiyle hafızlık eğitimi sayesinde Çumra’daki 
öğrenciler 10 ayda hafız oldu. Yeni dönem hafızlık eğitimine başlayan öğrenciler için ise hedef 8 ay olarak belirlendi 

10 ayda hafız oldular
Çumra’da uygulanan bir hafız-

lık yöntemiyle öğrenciler 10 ay gibi 
kısa bir sürede hafız olmayı başardı. 
Bizzat Çumra İlçe Müftüsü Ekrem 
Akmanşen’in takip ettiği bu yön-
temin tüm Konya’ya örnek olması 
bekleniyor.

2019 yılı Eylül ayı sonunda 
Çumra İlçe Müftüsü olarak göreve 
başlayan Ekrem Akmanşen, hafız-
lık konusunda yeni bir uygulanın da 
startını verdi. Göreve gelir gelmez 
hafızlık Kur’an Kursu’nda koro yön-
temiyle hafızlık eğitimini başlatan 
İlçe Müftüsü Akmanşen, öğrencile-
rin 10 ay gibi bir sürede hafız olma-
ları hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. 
Yapılan çalışmalar meyvesini verdi 
ve yeni yöntemle hafızlık eğitimi 
alan öğrenciler 10 gibi bir sürede 
hafızlıklarını tamamladı. Şimdi aynı 
eğitim modeliyle ikinci öğrenci gru-
bunun eğitimine başlanan Çum-
ra’daki Kur’an Kursu’nda hafızlık 
için yeni hedef 8 ay. 
HAFIZLIĞI 10 AYDA TAMAMLADILAR 

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Çumra İlçe Müftüsü Ekrem 
Akmanşen, 2019’un 25 Eylül’ünde 
Çumra’da göreve başladığını hatır-
lattı.  Göreve başlamadığı günden 
sonra Kuran Kursundaki öğrenci-
lerle ciddi bir şekilde ilgilenmeye 
başladığını belirten Akmanşen, 
“Dolayısı ile 10 ay gibi bir zamanda 
öğrencilerimiz hafızlıklarını bitirdi-
ler. Bu sürenin son 2 buçuk 3 ayı da 
pandemiden dolayı evde internet 
üzerinden yapılan derslerle geçti. 
Bu öğrencilerimizin aynı zamanda 
Kuran’ı Kerim’e anlam verebilecek 
kadar da Arapça eğitimi aldılar. Bu 
manada bizdeki eğitim oldukça fark-
lı. 10 ayda hafız olan öğrencilerimizi 
mezun ettikten sonra şimdi yeni öğ-
rencilerimizi de kursumuza başlat-
tık. İnşallah hedefimizde bir sapma 
olmazsa bu öğrencilerimizi de 8 ay 
gibi bir sürede hafız olmalarını sağ-
layacağız. Şuanda 26 günde takri-
ben 90 sayfa ezber yaptı bu öğrenci-
lerimiz. Bu ezber normalde 3 ay gibi 

bir sürede yapılır. Biz 90 günlük bir 
sürede yapılacak ezberi 26 günde 
tamamlatmış olduk” dedi. 

KORO YÖNTEMİYLE EĞİTİM
10 ay gibi kısa sürede hafızlığın 

başarılmasındaki eğitim modeliyle 
ilgili bilgiler veren Akmanşen, “Öğ-
rencilere koro halinde hafızlık yap-
tırıyoruz. Dolayısı ile öğrencilerimiz 

hafızlığa aynı gün başlıyorlar aynı 
gün bitiriyorlar. Arapça derslerini de 
bizzat kendim takip ediyorum. Şu-
anda bizim öğrencilerimiz bir İmam 
Hatip Lisesi’nden mezun olup da 
tercüme edemeyeceği kısımları bi-
zim öğrencilerimiz rahatlıkla tercü-
me edebiliyorlar” ifadelerini kullan-
dı. 

ÖNCE İNANMADILAR FAKAT SONRA 
MEMNUN OLDULAR

Öğrencilere 10 gibi kısa sürede 
hafız olabileceklerini söylediğinde 
kendisine inanmadıklarını vurgula-
yan Akmanşen, “Çocuklar önce be-
nim söylediğime inanmadılar. Ken-
dilerini ikna etmek biraz zor oldu. 
Çünkü fazla sayfa ezber yapamaya-
caklarına inanmışlar. Öteden beri 10 
ay gibi kısa sürede hafız olan olma-
dığı için onlar 1 buçuk, 2 hatta 3 yılı 
gözden çıkarıyorlardı. Benim söyle-
diklerime inanmadılar. Ama bizzat 
işin içine girdikleri zaman onlar da 
inanmaya başladılar. Bu vesileyle 
öğrencilerimiz kısa bir sürede hafız 
olmanın da mutluluğunu yaşadılar. 
Bu mutluluk ifadelerini de öğrenci-
lerimiz bizlere yazdıkları mektupla 
da anlattılar.

 Aileleri de bizleri ziyaret ettiler. 
Hepsinin gözlerinde mutluluk var-
dı. İnşallah bu örnek eğitimi devam 
ettireceğiz bölgede yayılmasını da 
sağlayacağız” değerlendirmesinde 
bulundu. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Merkez üssü Bingöl’ün Kay-
narpınar köyünde meydana gelen 
5.7 büyüklüğündeki depremden 
etkilenerek 47 yapının ağır hasar 
gördüğü Erzincan’ın Tercan ilçe-
sinde, AK Parti Erzincan Milletve-
killeri Süleyman Karaman ve Bur-
han Çakır incelemede bulunarak 
depremzedelerin dertlerine ortak 
oldular.

14 Haziran’da merkez üssü 
Bingöl / Karlıova - Yedisu arası 
Kaynarpınar köyünde meydana 
gelen deprem sonrası Erzincan’ın 
Tercan ilçesine bağlı Kökpınar, 
Küllüce, Konarlı, Yaylım, Kalecik, 
Başbudak, Oğulveren ve merkeze 
bağlı Mertekli köylerinde Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 
ön hasar tespit çalışması yapıldı. 

Yapılan ön hasar tespitine göre 
388 yapı incelenerek bunlardan 
40 yapı ağır hasarlı, 181 yapı az 
hasarlı ve 167 yapı hasarsız olarak 
belirlendi.

Hafta sonunda Erzincan’a ge-
len AK Parti Milletvekilleri Süley-
man Karaman ve Burhan Çakır, İl 
Başkanı Mehmet Cavit Şireci’yle 
birlikte Tercan’a çıkarma yaparak 
depremde hasar gören köylerde 
incelemelerde bulundular.

Depremzedelerin dertlerine 
ortak olan vekiller, yaraların sarıl-
ması için devletin her zaman tüm 
kuruluşlarla vatandaşının yanında 
olduğunu belirttiler. Vatandaşlar, 
Milletvekilleri Karaman ve Çakır’a 
duyarlılıkları için teşekkür ettiler.
n İHA

SATILIK TAŞINMAZLAR
Konya Çimento San. A.Ş. mülkiyetinde bulunan ihtiyaç fazlası olan taşınmazlar satılacaktır. 

Teklifler; 08.07.2020 Çarşamba günü saat 17:00 ‘ye kadar Konya Çimento San. A.Ş. Satınalma 
Müdürlüğü’ne kapalı zarf usulü verilecektir.           Bilgi İçin; Taner SEZEN  Tel: 0.534.815 20 00

Adres : Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:15 Selçuklu / KONYA Tel : 0.332.346 03 55

SIRA İLİ İLÇESİ MAHALLE NİTELİĞİ ADA PARSEL TOPLAM M2

1 KONYA SELÇUKLU DİKİLİTAŞ ASMA KATLI 
DÜKKAN 19168 1 183

2 KONYA SELÇUKLU DİKİLİTAŞ ASMA KATLI 
DÜKKAN 13750 37 288

3 KONYA SELÇUKLU ÇANDIR TARLA 42812 3 109.543
4 KONYA SELÇUKLU ÇANDIR TARLA 42819 3 113.114
5 KONYA SELÇUKLU A.PINARBAŞI TARLA 29863 7 73.869
6 KONYA SELÇUKLU A.PINARBAŞI TARLA 29864 7 49.432
7 KONYA SELÇUKLU SİLLE ARSA 17381 2 929
8 KONYA SELÇUKLU SİLLE ARSA 17381 3 925
9 KONYA KARATAY ÇENGİLTİ TARLA 190 12 135.392
10 KONYA KARATAY ÇENGİLTİ TARLA 191 10 250.215
11 KONYA KARATAY ÇENGİLTİ TARLA 204 2 560.051
12 KONYA KARAPINAR ZAFER ARSA 26 2 624
13 KONYA KARAPINAR REŞADİYE TARLA 2040 17 116.500
14 KARAMAN KAZIMKARABEKİR KARALGAZİ TARLA 191 15 334.391
15 KARAMAN KAZIMKARABEKİR KARALGAZİ TARLA 193 3 29.100

Ekrem Akmanşen



Hikmet Karaman 
ile 5 maçta 4 puan

Gençlerbirliği’nde 
sakatlık sorunu sürüyor

Galatasaray’da 
Falcao sakatlandı

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 
beşinci maçında galibiyet tanıştı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malat-
ya temsilcisi Sergen Yalçın’dan sonra gelen Kemal Özdeş 
ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı. 
Sarı-kırmızılılar, Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ge-
çen hafta Göztepe karşısında elde etti. Süper Lig’de oldukça 
kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 13 maçtan sadece 
bir galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor’da Göztepe ga-
libiyeti umutları yeniden yeşertti. Aldığı galibiyetle düşme 
potasından çıkan Malatya temsilcisi puanını 28’e yükseltti. 
Kalan haftalarda final niteliğinde 6 maça çıkacak Yeni Ma-
latyaspor, bu maçlardan en az 9 puan çıkarmayı hedefliyor. 
Hikmet Karaman ile çıktığı 5 maçtan 4 puan alabilen Malat-
ya ekibinde gözler 29.haftadaki Fenerbahçe maçına çevril-
di. Hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor’da sakatlığın-
dan dolayı Göztepe maçında forma giyemeyen Bifouma’nın 
Fenerbahçe maçına yetişeceği belirtildi. n İHA

Gençlerbirliği Kulübü, Hes Kablo Kayserispor ile oyna-
nan maçta sakatlanan genç futbolcu Arda Kızıldağ’ın sağlık 
durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifade-
lere yer verildi: “Hes Kablo Kayserispor maçında sakatla-
nan Arda’nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5. tarak 
kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem 
tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen 
kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapısında 
herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine 
sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” n İHA

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun 
sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi-
ğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 
3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 
yaşındaki Falcao’nun, sağ arka alt adale grubunda birinci 
derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray’dan yapılan 
açıklamada, “Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün 
yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda 
birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit 
edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadele-
rine yer verildi.

Türkiye Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şener ise İhlas Haber Ajan-
sı’na yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun 2 ila 3 hafta 
sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sa-
katlanarak oyundan çıkmıştı. n İHA
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Fenerbahçe deplasmanda kayıp
Süper Lig’in 28. haftasında konuk 

olduğu Kasımpaşa’ya 2-0 yenilen Fe-
nerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği 
kötü performansla dikkati çekti. Sa-
rı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında 
misafir olduğu 6 deplasmandan sadece 
1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz 
konusu maçlarda 1 beraberlik alırken 
rakiplerine 4 kez boyun eğdi. Sezonun 
ikinci yarısına Gaziantep FK deplas-
manında başlayan sarı-lacivertliler, 
rakibini mağlup ettikten sonra oynadığı 
5 karşılaşmadan ise sadece 1 puan 
toplayabildi. Fenerbahçe, Trabzonspor 
deplasmanında yaşanan mağlubiyetle 
başlayan süreçte, MKE Ankaragücü, İtti-
fak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa’ya 
yenilirken tek puanını Fraport TAV Antal-

yaspor’a karşı elde etti. Konuk olduğu 
mücadelelerde 14 puan yitiren Fener-
bahçe, kalesini gole kapatamazken, son 
bölümde gol yollarında da etkisiz kaldı.

DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA 
EN KÖTÜ İKİNCİ EKİP

Fenerbahçe, son 5 deplasman 
maçları baz alındığında en az puan top-
layan ikinci ekip oldu. Sarı-lacivertliler, 
konuk olduğu son 5 lig deplasmanında 
1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fe-
nerbahçe, bu süreçte 5 mağlubiyet alan 
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ardından 
en az puan alan ikinci takım oldu. Sa-
rı-lacivertliler, kötü istatistiğini Çaykur 
Rizespor ile paylaştı.

DEPLASMANDA GOLE HASRET
Fenerbahçe, deplasmanda gol 

atmakta da oldukça zorlandı. Sarı-laci-
vertliler söz konusu dönemde oynadığı 
5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez ha-
valandırabildi. Bu süreçte kalesinde 9 
gole engel olamayan Fenerbahçe, son 
iki deplasmanda ise gol atma başarısı 
gösteremedi.

VEDAT MURİC, SUSTU
Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu 

Vedat Muric, son haftalarda gol yolla-
rında etkisi kaldı. Sarı-lacivertli ekibe 
transferi uzun süre konuşulan ve sezona 
çok iyi bir başlangıç yapan Muric, ikinci 
yarıda ise performansını kaybetti. Ligin 
ilk 19 haftasında 12 gol kaydeden Muric, 
son 9 haftada ise biri penaltıdan sadece 
iki gol atabildi.
n AA

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son 6 ma-
çında sergilediği performansla ilk 22 haf-
tada elde ettiği puana ulaştı. Üst Yönetici 
(CEO) görevine Serkan Rençber’i getiren 
lacivert-beyazlı takım, teknik direktörlük 
koltuğuna Fuat Çapa’nın oturmasının ar-
dından son 6 haftada büyük bir çıkış ya-
kaladı. Ara transfer döneminde kadrosunu 
büyük oranda değiştiren Kasımpaşa, ligin 
son bölümüne doğru gösterdiği perfor-
mansla dikkati çekti.

SON 6 MAÇTA, 22 HAFTADA ELDE 
ETTİĞİ PUAN SAYISINI YAKALADI
Kasımpaşa, son 6 haftada 16 puanı 

hanesine yazdırmayı başardı. Sezonun ilk 
22 haftasında sadece 16 puan toplayabi-
len lacivert-beyazlı ekip, son 6 maçının 
5’ini kazandı, birinden ise beraberlikle 
ayrıldı. İstanbul temsilcisi, böylece Süper 
Lig’de kritik haftalar öncesi küme düşme 
hattından uzaklaştı ve 32 puanla 11. sıra-
ya yükseldi.

SÜPER LİG TARİHİNDE İÇ SAHADA İLK 
KEZ ÜST ÜSTE 4 GALİBİYET

Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde iç 
sahada ilk kez üst üste 4 maçını kazandı. 
Bu kulvarda 16. sezonunu yaşayan laci-
vert-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 
müsabakada sırasıyla Yukatel Denizlispor 
(2-0), Hes Kablo Kayserispor (5-1), Göz-
tepe (2-0) ve Fenerbahçe’yi (2-0) mağlup 
etti.

13 GOLÜN 8’İ KOİTA, THİAM VE 
YUSUF ÜÇLÜSÜNDEN

Kasımpaşa’nın son 6 maçta kaydettiği 
13 golden 8’ine Fode Koita, Mame Thiam 
ve Yusuf Erdoğan imza attı. Lacivert-be-
yazlı takım, bu 6 karşılaşmanın skor üret-
tiği 5’ini kazanmayı başardı. İstanbul tem-
silcisinin 3 puanı hanesine yazdırdığı söz 
konusu müsabakalarda Koita ile Thiam 
3’er, Yusuf Erdoğan ise 2 kez fileleri ha-
valandırdı. Bu süreçte Kasımpaşa’nın di-
ğer gollerini ise Tomas Brecka, Zvonimir 
Sarlija, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara ve 

Dieumerci Ndongala attı. Kasımpaşa, bu 
süreçte kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

HASAN HİLMİ ÖKSÜZ: 
“SON 6 MAÇTA 16 PUAN 

TOPLAMAK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL”
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Ha-

san Hilmi Öksüz, son 6 maçta 16 puan ka-
zanmanın kolay olmadığını söyledi. Ligin 
ilk yarısında istenilen sonuçları alamadık-
larını ve devre arasında Serkan Rençber’i 
tam yetki ile Üst Yönetici (CEO) olarak 

göreve getirdiklerini aktaran Öksüz, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Takımı tam yetki ile Serkan Renç-
ber’e teslim ettik. Tüm transferlerde 
isabet kaydedildi. Başarılı bir ekip oldu. 
Keşke bu yapılanmayı sezon başında 
yapsaydık, Kasımpaşa şu an daha farklı 
sıralamada olabilirdi. Son 6 maçta 16 
puan toplamak kolay bir şey değil. Böyle 
bir performans gösteren bir takımın bu 
sıralamada olmaması gerekiyordu. Sezon 

sonuna kadar kalan 6 maçta da bu başarı 
devam eder ve inşallah hak ettiğimiz yer-
de oluruz.”

Kasımpaşa Kulübünün gelecek se-
zon 100. yılını kutlayacağını vurgulayan 
Hasan Hilmi Öksüz, “İnşallah 100. yılda 
Avrupa kupalarına katılma başarısını elde 
ederiz diye düşünüyorum. Takımın bu 
performansını sürdürmesi halinde gele-
cek sezon için kadromuzu güçlendirmek 
istiyoruz.” şeklinde görüş belirtti. n AA

Paşa 22 haftayı 
6 maça sığdırdı

Lacivert-beyazlı takım, son 6 maçında sergilediği performansla ilk 22 haftada topladığı puan sayısına ulaştı. Sezo-
nun ilk 22 haftasında sadece 16 puan toplayabilen Kasımpaşa, son 6 maçının 5’ini kazandı, birinden ise beraberlikle 
ayrıldı. Kasımpaşa’nın son 6 maçta kaydettiği 13 golden 8’ine Fode Koita, Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan imza attı

Süper Lig’in 28. haftasında konuk 
olduğu Galatasaray ile 3-3 berabere 
kalan Gaziantep FK’nin teknik direktö-
rü Marius Sumudica, iyi bir mücadele 
sergileyip, hak ettikleri puanı aldıkla-
rını söyledi.

Rumen teknik adam, yaptığı açık-
lamada, Galatasaray’ın Türkiye’nin 
en büyük camialarından biri olduğunu 
ifade etti. Her ne kadar eksikleri olsa 
da kadro derinliği nedeniyle Galatasa-
ray karşılaşmalarının her zaman zorlu 
geçeceğini aktaran Sumudica, şöyle 
konuştu:

“Galatasaray’ın gücünü biliyorduk 
ve zorlu bir maçın bizi beklediğine ken-
dimizi hazırlamıştık. Buna göre de ta-
kımla sık sık bir araya gelmiştik. Oyun-
cularıma teşekkür ediyorum. Maçın 
ilk dakikasından son anına kadar pes 
etmediler, mücadeleden vazgeçme-
diler. Hak ettiğimiz puanı hanemize 
aldık. Özellikle maçın son bölümlerin-
de Galatasaray gibi bir takımın zaman 
geçirmek için çaba gösterdiğine şahit 

olduk. Yenilsek bile bunu sağlayan 
oyuncularıma teşekkür ederdim.”

“DÜŞME STRESİ YAŞAMAMAYI 
UMUT EDİYORUM”

Ligin sonuna yaklaşıldıkça her ma-
çın öneminin daha da arttığını anlatan 
Sumudica, “Ligde kalan maçlarımıza 
baktığımızda rakiplerimizle karşılaşa-
cağız. Her maç artık hem bizim hem 
de rakiplerimiz için final niteliğinde 
geçecek. MKE Ankaragücü maçında 
bunun örneklerinden birini yaşadık. 
Şu an 34 puanımız var. Alacağımız bir 
galibiyetle, daha da rahat bir konuma 
geleceğimize inanıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Kulüpte herkesin elinden geleni 
yaptığını dile getiren Rumen teknik 
adam, “Bu tablo üzerinden yorum 
yapacak olursam, son haftalara doğ-
ru düşme stresi yaşamamayı umut 
ediyorum. İyi bir futbolcu grubuna sa-
hibim ve onlar benim beklentilerimin 
net olarak farkında.” diyerek sözlerini 
tamamladı.  n AA

Sumudica: Düşme stresi yaşamayız



TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, liglerin tekrardan 
başlamasından sonra çıktığı ikinci karşı-
laşmada da galibiyet alamadı. Sivasspor 
karşılaşmasına mutlak galibiyet parola-
sıyla çıkan Anadolu Kartalı, 1-0 geriye 
düşmesine rağmen önce Skubic’le bera-
berliği sonra da Milosevic’le üstünlüğü 
yakaladı. Uzun süre karşılaşmayı önde 
götüren İH Konyaspor, Bajıc’le farkı ikiye 
çıkarma şansını elde etti ancak faydala-
namadı. 90. dakikada ise Skuletic’in kafa 
golüne engel olamayan Yeşil Beyazlılar, 
Jonsson’un da kaleci ile karşı karşıya 
pozisyonu kaçırmasından sonra sahadan 
boynu bükük ayrıldı.

KABUS DEVAM EDİYOR
Ligde sıkıntılı bir sezon geçiren Ana-

dolu Kartalı’nda kabus devam ediyor. Ge-
çen hafta Gençlerbirliği’ne mağlup olan 
Konyaspor, bu hafta ise Sivasspor’la be-
rabere kaldı. Süper Lig’de direkt rakipleri 
olarak Kayserispor ve Yeni Malatyaspor 
takımlarının maçlarını kazanmasından 
sonra Sivasspor maçından 3 puan çıkar-
ması gereken Yeşil Beyazlılar, son daki-
ka golüyle yıkıldı ve haftayı küme düşme 
hattında tamamladı. Ligin 29. haftasında 
Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile 
karşılaşacak olan İH Konyaspor için kalan 
karşılaşmalar tabiri caizse ateşten göm-
lek olarak görülüyor. 

EN AZ 10 PUAN
Süper Lig temsilcimiz İH Konyaspor, 

alarm veriyor. Süper Lig’de kalmak adına 
kalan haftalarda çok kritik karşılaşmalara 
çıkacak olan temsilcimiz önce Beşiktaş 
ile deplasmanda karşılaşacak. Sonrasın-
da ise evinde Çaykur Rizespor’u ağırla-
yacak. Akabinde Gaziantepspor’a konuk 
olacak Konyaspor’da ilk 3 karşılaşma bü-
yük önem arz ediyor. İlk 3 karşılaşmada 
alınacak 7 puan Konyaspor’u rahatlata-

cakken aksi bir durumda ise Konyaspor, 
alarm verecek. Ligin 32. haftasında ise 
şampiyonluk hedefi olan Başakşehir’i 
konuk edecek olan İH Konyaspor, hemen 
sonrasında 33. haftada yine şampiyonluk 
hedefi olan Trabzonspor’la deplasman-
da karşılaşacak. Anadolu Kartalı, TFF 
Süper Ligi Cemil Usta Sezonu’nun son 
karşılaşmasında ise Alanyaspor’u evinde 

ağırlayacak. Kalan 6 maçta en az 10 puan 
toplaması gereken Yeşil-Beyazlılar, kritik 
6 hafta için ilk karşılaşmasına Cuma günü 
Beşiktaş karşısında çıkacak. 

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Liglerin zaruri olarak tekrardan baş-

lamasıyla birlikte 27. haftada Gençler-
birliği’ne deplasmanda mağlup olan İH 
Konyaspor, 28. haftada ise sahasında Si-

vasspor’u ağırladı. Karşılaşmadan 2-2’lik 
beraberlikle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, maç 
sonunda büyük üzüntü yaşarken, bir bö-
lüm Konyasporlu taraftarlarda takıma ve 
yönetime isyan etti. Karşılaşmanın bitiş 
düdüğünün ardından stad etrafında top-
lanan bir kesim Konyasporlu taraftarlar 
tezahüratlarla tepki gösterdi.
n SPOR SERVİSİ

ATEŞTEN GÖMLEK
Süper Lig temsilcimiz İH Konyaspor, Sivasspor karşılaşmasından aldığı bir puanla küme 

düşme hattına geriledi. Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un galip gelmesinden sonra 
Sivasspor maçına çıkan Anadolu Kartalı son dakikada yıkıldı ve kendisini ateşe attı

Trabzon Barosu’ndan Gümüşdağ ve Baykan’a suç duyurusu
Trabzon Barosu dün Trabzon’daki 

yerel gazetelerde “Her yol O’na çıkıyor” 
başlıklı haberleri ihbar kabul ederek 
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gü-
müşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Bay-
kan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal 
Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat 
Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF 
Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Baş-
kanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt 
kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet 
etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulun-
du.

Dün Trabzon’da yayın yapan 5 yerel 
gazetenin “Her yol O’na çıkıyor” başlığıy-
la gündeme getirdiği Göksel Gümüşdağ, 
Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal 
Çimen ve Abdurrahman Arıcı’nın TFF 
içerisinde örtülü bir yapı kurduğu, Ba-
şakşehir Kulübü’nü şampiyon yapmak ve 
Trabzonspor’u şampiyonluk yarışından 
kopartmak amacıyla hakemler üzerinden 
operasyon çektiğine yönelik iddiaları ge-
rekçe gösteren Trabzon Barosu üç sayfa-
lık bir başvuru dilekçesi hazırladı.

Trabzon Barosu adına Genel Sekreter 
Duygu Keleş Aydın’ın yaptığı suç duyuru-
sunda çarpıcı iddialar yer aldı.

İşte o iddialar;
“07/03/2020 tarihinde Gaziantep’te 

oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Trab-
zonspor müsabakasında maç 1-1 devam 
ederken uzatma dakikalarında Trab-
zonspor’un attığı nizami gol yine müsaba-

ka hakemi Halis Özkahya tarafından iptal 
edilmiş ve Trabzonspor’un 2 puanı gasp 
edilmiştir.

15/03/2020 tarihinde Trabzon’da oy-
nanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir 
müsabakası 1-1 devam ederken Medipol 
Başakşehir oyuncusu Skrtel’in yaptığı pe-
naltı hareketinin müsabaka Var hakemi 
Mete Kalkavan tarafından görmezlikten 
gelinmek suretiyle yine Trabzonspor’un 2 
puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm 
spor kamuoyu tarafından dile getirilmiş-
tir. 08/02/2020 tarihinde Ankara’da oyna-
nan Gençlerbirliği - Trabzonspor müsa-
bakası esnasında Trabzonspor’un önemli 
oyuncularından olan Alexander Sorloth’a 
rakip takım oyuncusunun bilerek ve iste-
yerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına 

sessiz kalınmış akabinde de Sorloth’a di-
rekt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor 
hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem 
de gelecek maçlar için en önemli oyuncu-
sundan mahrum kalmıştır.

Son olarak 19/06/2020 tarihinde An-
kara’da oynanan Ankaragücü - Medipol 
Başakşehir Futbol Kulübü müsabaka-
sında, müsabaka 1-0 Ankaragücü’nün 
lehine devam ederken Ankaragücü’nün 
atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt 
gerekçesiyle müsabaka hakemi Hüseyin 
Göçek tarafından iptal edilmiştir.

Trabzonspor, Galatasaray ve Si-
vasspor’un şampiyonluk iddiası olan 
takımlar olduğu değerlendirildiğinde ha-
kemler üzerinden yapılan operasyonlarla 
şampiyonlukta iddialı takımların şam-

piyonluk iddiası azaltılmaya çalışılarak 
şüphelilerin organize şekilde şampiyon 
yapmaya çalıştığı Medipol Başakşehir 
Futbol Kulübü lehine sonuçlar ürettikleri 
anlaşılmaktadır.

Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev 
yaptığı Süper Lig’de, Hüseyin Göçek’in 
27 haftasının geride kaldığı müsabaka-
ların 9 haftasında Medipol Başakşehir 
maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf 
olamayacağı gibi TFF’nin hakem gö-
revlendirmesi tarihinde bir ilk olduğunu 
da düşünüyoruz. Bunun nedenlerinin 
yukarıda izah ettiğimiz nedenler olduğu 
değerlendirilerek tüm şüphelilerin ceza-
landırılması için gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla talep ediyoruz.”
n SPOR SERVİSİ

15 23 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

Yavru Kartal, ikinci yarı uçuşa geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-

cadele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, ikinci devrede yakaladığı 
çıkışla düşme hattından uzaklaştı. 
Ligin ilk devresini küme düme 
hattında tamamlayan Yavru Kar-
tal, ikinci yarıda adeta küllerinden 
doğdu ve 13. sıraya kadar yüksel-
di. TFF 2.Lig’in ikinci devresinde 
teknik direktörlük görevine Salih 
Eken’i getiren 1922 Konyaspor, 
ligin ikinci yarısına bambaşka bir 
şekilde başladı. Genel Menajerlik 
görevine de Konya, spor camia-
sının başarılı ismi Mesut Erçetin’i 
getiren 1922 Konyaspor yönetimi 
hem gelecek adına hem de bu 
sezon için önemli bir işe imza 

attı. Ligler ertelenmeden önce 11 
karşılaşmaya çıkan Yeşil-Beyazlı-
lar, söz konusu karşılaşmalarda 5 
galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi 
alarak 19 puan topladı. Ligin ilk 
devresini 14 puanla kapatan 1922 
Konyaspor, ikinci yarıda da topla-
dığı 19 puanla puanını 33 yaptı. 

GENÇ OYUNCULAR 
ÖN PLANA ÇIKTI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz 1922 
Konyaspor, genel menajerlik göre-
vine Mesut Erçetin’i getirmesinden 
sonra genç oyuncularıyla ön plana 
çıktı. Kadro yaş ortalaması olarak 
ligin en genç takımlarından biri 
olan Yavru Kartal, genç oyuncula-

rın iyi performanslarıyla gelecek 
dönemler için Konyaspor’a birçok 
genç oyuncuyu kazandırabilir. 
Sezonun ilk yarısında kadroda 
bulunan ancak yeterli forma şan-
sını bulamayan Seddar Karaman 
ve Güray Gazioğlu’da Salih Eken, 
Mesut Erçetin ikilisinin takımın 
başına gelmesinden sonra çıkışa 
geçti. Gol yollarında Seddar ve 
Güray’ın skora katkı yapmasından 
sonra ligin güçlü ekiplerine de diş 
geçiren 1922 Konyaspor, Mani-
saspor ile 3-3 berabere kalırken, 
İnegölspor’la da 0-0 berabere kal-
mıştı. Sancaktepe FK’yı da 2-1’lik 
sonuçla deviren Yeşil-Beyazlılar, 
ikinci yarı itibariyle rakipler için 

tehlikeli bir takım haline bürün-
müştü.

GÜÇ DEPOLUYOR
18 Temmuz’da başlaması bek-

lenen TFF 2. Lig için temsilcimiz 
1922 Konyaspor’un da çalışma-
ları sürüyor. 11 Haziran’da takım 
çalışmalarına başlayan Yeşil-Be-
yazlılar, Saraçoğlu Tesisleri’nde 
teknik ekibin hazırladığı program 
şeklinde güç depoluyor. Liglerin 
başlaması halinde pandemi son-
rası ilk karşılaşmada Zonguldak 
Kömürspor’la deplasmanda karşı-
laşacak olan Yavru Kartal, rakibini 
yenmesi durumunda puanını 36’ya 
yükseltecek ve ilk 10 için iddialı bir 
konuma erişecek.  n SPOR SERVİSİ

Kayserispor 
6. kez kazandı

Ankaragücü 
itirazda bulunacak

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 
maçta 6.galibiyetini aldı.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28.haftasında Gençler-
birliği’ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken 6.kez maç 
kazanmanın keyfini yaşadı. Ligde 7 beraberlik ve 15 yenil-
gisi bulunan sarı kırmızılı ekip, Gençlerbirliği’ni sahasında 
yenerek galibiyet sayısını 6’ya yükseltti.

25 puana yükselen Sarı-Kırmızılılar, daha önce Fe-
nerbahçe, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Göztepe ve Yeni 
Malatyaspor maçlarını kazanmıştı. Kayserispor’un ligde 
kazandığı maçlar şunlar:

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0
Denizlispor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Göztepe 1-0
Kayserispor-Yeni Malatya 2-1
Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0
 n İHA

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Medipol 
Başakşehir maçında  attıkları ikinci golün ofsayt gerekçe-
siyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona itiraz 
edeceklerini açıkladı. Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımda, “Cuma günü bizim sayılma-
yan golümüz, dün Gaziantep’in benzer pozisyonda sayılan 
golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz.” ifadele-
rini kullandı. MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında 
konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilmişti. Gerson 
Rodrigues’in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne 
geçen MKE Ankaragücü’nün 22. dakikada bulduğu ikinci 
gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. Medipol Ba-
şakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca’nın attığı 
gollerle üç puan almıştı. 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 ittifak Hol-
ding Konyaspor, ligin 28. haftasında evin-
de Sivasspor ile karşılaştı. Anadolu Karta-
lı, büyük bölümünü önde götürdüğü maçın 
son dakikalarında yediği gol ile karşılaş-
mayı 2-2 berabere tamamladı.  Bu sezon 
pek çok maçta son dakika golleri ile puan 
kaybeden Yeşil Beyazlılar, Sivasspor ma-
çının son bölümünde 2 puan bıraktı. Kon-
yaspor sezon başından beri öne geçtiği 
8 maçta üstünlüğünü koruyamayarak 16 
puandan oldu. 

ANTALYA MAÇI İLE BAŞLADI
Sezona Ankaragücü ve Galatasaray 

beraberlikleri ile başlayan Konyaspor, 
ligin 3. Haftasında evinde Antalyaspor ile 
karşılaşmıştı. Maçı uzun süre önde götü-
ren Konyaspor, son dakikalarda yediği gol 
ile karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıl-
mıştı. 

GENÇLER’E 2 MAÇTA DA 
PUAN BIRAKTI

Konyaspor’un bu sezon öne geçme-
sine rağmen puan bıraktığı maçların en 
ağırı iç sahada Gençlerbirliği ile oynanan 
mücadele oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 öne 
geçen Konyaspor, mücadelenin son sani-
yesinde yediği korner golü ile 2 puandan 
olmuştu. 

ALANYASPOR HEDİYE
Konyaspor’un rakibine puan hediye 

ettiği bir başka maçı Alanyaspor maçı. 
Deplasmanda oynanan mücadelede öne 
geçen Anadolu Kartalı, son dakikada yedi-
ği gol ile rakibine mağlup olmuştu. Yeşil 
Beyazlılar 3 puanı Akdeniz’de bırakarak ilk 
yarıyı moralsiz tamamlamıştı. 

GÖZTEPE MAÇINDA
ÖNE GEÇİP FARK YEDİ 

Konyaspor bu sezon öne geçip puan 
kaybettiği maçlarda en ağır sonucu Göz-

tepe karşısında aldı. Konyaspor, evinde 
ağırladığı Göztepe karşısında Ömer Ali ile 
öne geçerken daha sonra yediği gollerle 
rakibine mağlup olmuştu. 

KAYSERİ VE YENİ 
MALATYA TRAVMA OLDU

Düşme korkusunu yakından hisset-

tiği dönemlerde ateş hattındaki direkt 
rakipleri ile karşılaşan Konyaspor hem 
Kayseri hem de Yeni Malatya maçların-
da öne geçmiş ve son dakikalarda yediği 
gollerle maçları berabere tamamlamıştı. 
Konyaspor bu 2 maçta sahada 4 puan 
bıraktı.

SİVAS MAÇI TUZU BİBERİ OLDU
Konyaspor’un bu hafta oynadığı 

Sivasspor maçında kaybedilen 2 puan 
camiayı derinden yaraladı. Büyük bir 
özgüven kaybı yaşayan Yeşil Beyazlılar, 
Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile 
karşılaşacak. n SPOR SERVİSİ

16 puan bıraktı!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor ile evinde 2-2 berabere 

kalarak haftayı düşme hattında tamamladı. Maçın son dakikalarında yediği gol ile 2 puan 
bırakan Anadolu Kartalı, bu sezon öne geçip puan kaybettiği maçlarda tam 16 puan bıraktı

RPS

Bu sezon her türlü şanssızlığı yaşayan 
İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor ma-
çının son bölümünde 2 puan bıraktı. Raki-
be 1 puanı getiren golü Skuletic atarken, 
oyuncunun bu sezonki ilk golü olması 
Konyaspor taraftarını hiç şaşırtmadı.

Demir Grup Sivasspor’un forvet oyun-
cusu Petar Skuletic, kırmızı-beyazlı ekibin 
deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 
ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 
Sivasspor formasıyla ilk kez gol sevinci 

yaşadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle lig-
de sadece Gaziantep FK ve Ziraat Türki-
ye Kupası’nda Fraport TAV Antalyaspor 
maçlarında kırmızı-beyazlı formayı gi-
yen Skuletic, Konyaspor maçında 72. 
dakikada Yasin Öztekin’in yerine oyuna 
dahil oldu.  Skuletic karşılaşmanın 90. 
dakikasında rakip ağlara gönderdiği golle 
Sivasspor’a altın değerinde 1 puan kazan-
dırmayı başardı. 

Sivas temsilcisinin devre arası trans-

fer döneminde Fransız ekibi Montpel-
lier’den kadrosuna kattığı Skuletic, Süper 
Lig’de son olarak 2017-2018 sezonunun 
34. haftasında 15 Mayıs 2018’de Genç-
lerbirliği formasıyla Bursaspor ağlarını 
havalandırmıştı.

Sivas temsilcisinde 11 oyuncu ge-
ride kalan haftalarda gol atma başarısı 
gösterdi.  Bu periyotta rakip fileleri 50 
kez havalandıran Sivasspor’da, Malili fut-
bolcu Mustapha Yatabare attığı gollerle 

takımının en golcü oyuncusu oldu.  Sivas 
ekibinin sezon başında İttifak Holding 
Konyaspor’dan transfer ettiği Yatabare, 
geride kalan 28 haftalık periyotta 12 golle 
takıma önemli katkı sağladı.

Sivasspor’da Emre Kılınç ve Hakan 
Arslan 7’şer, Mert Hakan Yandaş 6, 
Arouna Kone ve Fernando 5’er, Erdoğan 
Yeşilyurt 4, Uğur Çiftçi, Petar Sukuletic, 
Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1’er gol 
kaydetti. n İHA

Konyaspor şansızlığın her türlüsünü yaşıyor

Bülent Korkmaz: Teslim olmak yok Çalımbay: İki takım da çok iyi mücadele etti
2-2 berabere sona eren D.G. 

Sivasspor karşılaşmasının ardından 
düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan Konyaspor Teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz, maçı kopartacak 
golü bulmayıp berabere kaldıkları 
için üzgün olduklarını ve teslim ol-
madan mücadeleyi son ana kadar 
sürdürüp ligde kalacaklarına inandı-
ğını söyledi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 
maçın ardından yaptığı açıklamada, 
“Bu göreve geldiğimiz günden bu 
yana iyi oynayıp maçı kopartacak 
golü bulamayınca puan kaybettiği-
miz Y.Malatyaspor, Kayserispor, 
Gençlerbirliği ile beraber 4.maç 
oldu. D.G.Sivasspor karşısında mağ-
lup duruma düşmemize rağmen ilk 
yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci 
yarı yakaladığımız fırsatlar var. Maçı 
kopartacak fırsatlarımız oldu ancak 
bunları değerlendiremedik. Son 
dakikalarda yediğimiz golle maç be-
rabere geldi. Ancak uzatmalarda bul-

duğumuz net pozisyonda galibiyeti 
getirecek golü atamadık. Kazanaca-
ğımız, kazanmaya çok yakın olduğu-
muz bir maçtan puan kaybı ile ayrıl-
dığımız için üzgünüz. Ancak teslim 

olmak yok. Mücadelemizi sonuna 
kadar devam ettireceğiz. Ben inanı-
yorum. Sonunda başarılı olarak ligde 
kalacağız” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, “İki takım da çok iyi mü-
cadele etti. Oyunu daha iyi şekle 
çevirebilirdik ama istediklerimizi ya-
pamadık. Galibiyet kadar önemli bir 
puan aldık” dedi.

Süper Lig’in 28. haftasında Si-
vasspor, Konya deplasmanında 2-2 
berabere kalarak karşılaşmadan 
bir puanla ayrıldı. Maç sonu basın 
toplantısında mücadeleyi değerlen-
diren Çalımbay, “Maçın başından 
sonuna kadar iyi mücadele içinde 
geçti. Biz de çok iyi mücadele ettik. 
Konyaspor da çok çok iyi mücadele 
etti. Biz çok iyi şekilde golü de bul-
duk. Oyunu daha iyi şekle çevirebi-
lirdik ama maalesef istediklerimizi 
yapamadık. Maç toplantılarında çok 
çalıştığımız ve çok konuştuğumuz 
şey Konyaspor’un yapacakları hak-
kındaydı ve bu şekilde goller yedik. 
Hiçbir zaman oyundan kopmadık. 
Mağlubiyeti de kabul etmedik. Sü-
rekli değişiklikler yaptık. En sonunda 

da son dakikada golü de attık. Yani 
çok iyi şekilde, galibiyet kadar önem-
li bir puan aldık. Ama şunu gösterdi 
ki fikstüre baktığınız zaman herkesin 
söylediği gibi ‘kolay maçlar var ra-
hat maçlar var’ diyorlar ama en zor 
maçları biz oynuyoruz. Konyaspor 
ile oynadık. Pazar günü Kayserispor 
ile arkasından Kasımpaşa ile sonra 

Malatyaspor ile oynayacağız. Bu 
takımlar tabii ki telafisi olmayan 
maçlar oynuyorlar. Bizim maçlarımız 
hakikaten zor geçecek. Bugün için 
söylenecek söz, aldığımız puan çok 
iyi ve bu maçta kazandığımız oyun-
cularımız vardı. Bizim için son dakika 
atılan gol her açıdan güzel bir gol 
oldu” şeklinde konuştu. n İHA

Hadziahmetovic 
dalya dedi

Temsilcilerimiz 
kararı bekliyor

İttifak Holding Konyaspor’un Bosna Hersekli futbolcusu 
Amir Hadziahmetovic, Sivasspor maçında forma giyerek 
Konyaspor forması adı altında 100. maçına çıktı. 2015/2016 
sezonunun devre arasında Bosna Hersek’in Zeljeznicar takı-
mından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Amir Hadziah-
metovic, Yeşil-Beyazlı forma altında 77 Süper Lig, 17 Ziraat 
Türkiye Kupası ve 6 kez de UEFA Avrupa Ligi maçlarında 
görev yaptı. Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu söz konusu 
karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağla-
dı. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele 
eden temsilcilerimiz Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve 
Sarayönü Belediyespor Türkiye futbol Federasyon’un vere-
ceği kararı bekliyor. TFF Süper Lig’in 12 Haziran’da başla-
masından sonra TFF 1. Lig’de 18 Haziran’da startını aldı. 
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin ne zaman başlayacağı 
ile ilgili karar ise önümüzdeki günlerde verilecek. Bölgesel 
Amatör Ligi 7. Grup’ta yer alan temsilcimiz Akşehirspor, 37 
puanla 5. sırada yer alırken, Konya Ereğlispor ve Sarayö-
nü Belediyespor ise ligde kalmak adına mücadele veriyor. 
Konya Ereğlispor, 19 puanla 10. sırada yer alırken, Sarayö-
nü Belediyespor ise 17 puanla son sırada yer alıyor. 
n SPOR SERVİSİ


