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Deva’nın Konya İl
Başkanı Karaca oldu

Gelecek Partisi
Selçuklu’dan ziyaret

Kantinciler 
derman arıyor!

AGD yaz etkinliklerini
online ortama taşıdı

Türkiye genelinde teşkilat-
lanma çalışmalarını sürdüren 
DEVA Partisi’nin Konya İl 
Başkanlığı’na sürpriz bir isim 
atandı. Konya sağlık camiasının 
yakından tanıdığı isim Dr. Seyit 
Karaca, DEVA Partisi Kurucu İl 
Başkanı oldu. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali 
Kaya, Adem Apak ve Mustafa 
Uğuz ile birlikte Konya Yenigün 
Gazetesi’ni ziyaret etti. Başkan 
Osman Başaran, kuruldukları 
günden bu yana gelinen süreci 
anlattı. n HABERİ SAYFA 11’DE

Kantin İş Sendikası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ethem Tartan, 
Konya Kasaplar Odası Başkanı 
zararlarının büyük olduğunu 
belirterek, “Kantin kiralarına 
bir yıl zam yapılmasın. Sicil affı 
getirilsin ki rahatlayalım” dedi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Geleneksel hale getirilen yaz 
etkinliklerini bu yıl online yapa-
caklarını belirten AGD Konya 
Şube Başkanı Ceylani Kılıç, 
sürecin uygunluğuna göre 
öğrencilere sosyal ve kültürel 
faaliyetler de yaptıracaklarını 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

15 yaşındaki 
çocuk komşusunu 
öldürdü
n HABERİ SAYFA 6’DA

Şehit başkanın 
ailesinden duygulu 
paylaşım
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Ağustos’ta 
40 bin atama 
bekliyoruz’
n HABERİ SAYFA 4’TE

Bera Holding’den yeni 
Vali Özkan’a ziyaret

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Konya Valiliği’ne 
atanan Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Alaboyun ziyarette, Vali Özkan’a Bera 
Holding’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  

n HABERİ SAYFA 3’TE

Balonla Konya turlanacak
Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ), Konya 
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Konya’nın balon 
turizmine açılması için başlattığı çalışmanın ilk etabında 
Konya semalarında sıcak hava balonu test uçuşu 
yapıldı. NEÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Doğan, balon 
turizminin açılması ile birlikte Konya’nın yeni bir turizm 
faaliyet alanına sahip olacağını dile getirdi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Üreticiyi destekleyecek
Konya Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 

tarafından, koç-teke 
üretim merkezinde 

üreticiye destek olmak 
amacıyla bin 500 adet 

koçun hibesi başlatıldı. 
Verilen bu desteklerle, 
bölgenin refahının artı-

rılması amaçlanıyor 

DERDİMİZ KÜÇÜKBAŞ
ÜRETİMİNİ ARTIRMAK

Konya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah 
Öztürk, amaçlarının bölgede kü-
çükbaş hayvan üretimini artırmak 
olduğunu belirterek, “Küçükbaş 
hayvancılıkta yeni bir destekleme 
modeli olan ve ilk defa bu yıl 
ödenen sürü büyütme ve yenile-
me desteklemesinde Konya önü 
oldu. Diğer yandan damızlık koç 
üretim tesisimiz de küçükbaş 
hayvan kapasitesini artırma ama-
cına hizmet edecek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

DAMIZLIK YETİŞİYOR
HİBE İLE DAĞITILIYOR

Konya İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlü-
ğünce hayata geçirilen Da-
mızlık Koç Teke Yetiştiriciliği 
Yatırımlarının Desteklenme-
sine İlişkin Proje kapsamın-
da, bin 500 başlık Damızlık 
Koç ve Teke Üretim Merkezi 
kuruldu. Merkezde, küçük-
baş hayvan sürülerinin ıslahı 
için yetiştirilen koçlar, üreti-
cilere hibe ile dağıtılıyor.

SELÇUKLU, VİRÜSLE
ETKİN MÜCADE EDİYOR

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri 
virüsle mücadele kapsamında çöp konteynırlarında 

dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ekipler çöp konteynır-
larında çöpler alındıktan sonra dezenfekte çalışması 
yaparken, konteynırların etrafı da dezenfekte edilerek 

temizleniyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

‘GELECEĞE YAPTIĞIMIZ
EN DEĞERLİ YATIRIM’

Karatay Belediyesi tarafından yapımına başlanan 
Hamzaoğlu ve Doğuş Mahallesine kazandırılan iki 

anaokulun inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. 
Çalışmaları yerinde inceleyen Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, en değerli yatırımın geleceğe 
yapılan yatırım olduğunu söyledi. 

n HABER SAYFA 4’TE
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Acıgöl, vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor

Kulu’da muhtarlarla 
istişare toplantısı yapıldı

Karapınar’daki Acıgöl, bunal-
tıcı sıcaklarda serinlemek isteyen 
vatandaşlar tarafından ilgi gö-
rüyor. Kovid-19 nedeniyle tatile 
gidemeyen vatandaşlar, bunaltıcı 
sıcaklarda serinlemek için Acı-
göl’e akın ediyor. İlçeye yaklaşık 
10 kilometre uzaklıktaki göle ya-
kın il ve ilçelerinden çok sayıda 

vatandaş geliyor. Özellikle hafta-
sonları ziyaretçi sayısında  artış 
yaşanıyor. Gün batımına doğru 
göl kenarına gelen ziyaretçiler, 
yüzerek vakit geçiriyor. Bir çok 
vatandaş ise gün batımını izliyor. 
Birçok vatandaş da gölün güzelli-
ğini fotoğraf çekerek ölümsüzleş-
tiriyor. n AA

Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, koç-teke üretim merkezinde üreticiye destek olmak ama-
cıyla 500 adet koçun hibesi başlatıldı. Verilen bu desteklerle, bölgenin refahının artırılması amaçlanıyor 

Devlet destekliyor,
damızlıklar yetişiyor

Konya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı Hayvancılık Ge-
nel Müdürlüğünce hayata geçirilen 
Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği 
Yatırımlarının Desteklenmesine 
İlişkin Proje kapsamında, bin 500 
başlık Damızlık Koç ve Teke Üre-
tim Merkezi kurdu.  Konya’da ku-
rulan Damızlık Koç ve Teke Üretim 
Merkezinde, küçükbaş hayvan sü-
rülerinin ıslahı için yetiştirilen koç-
lar, üreticilere hibe ile dağıtılıyor.
‘KONYA HAYVANCILIĞINI GELİŞTİR-

MEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Konya İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah 
Öztürk, birliğin çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi. Birlik olarak amaçla-
rının bölgenin küçükbaş hayvancı-
lığını geliştirmek olduğunu belirten 
Öztürk, şunları söyledi, “Hayvancı-
lık sektöründe bölgemizin ihtiyaç-
larını tespit edip bunların gideril-
mesinde lider rolü üstlenmek, tüm 
personellerimiz ile birlikte üyele-
rimizin çıkarlarını korumak amacı 
ile yasa ve yönetmeliklere uygun 
şekilde çalışmalar yapmak. Uygu-
ladığımız tüm faaliyetler ile bölge-
mizin ve ülkemizin küçükbaş hay-
vancılığına gönül vermek, sürekli 
gelişme ve sürekli iyileşme yoluyla 
hep daha iyi hizmet sunmak ve 
üyelerimizin memnuniyetini en 
üst seviyede tutmaktır. Konya İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler 
Birliği 2006 yılında kurulmuş olup 
şu anda aktif olarak 9 bin 480 üyesi 

bulunmaktadır. Konya İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ku-
rulduğu ilk yılında 4 bin 300 üyesi-
ne hizmette bulunmuş ve 837 bin 
256 adet anaç küçükbaş hayvanın 
destekten yararlanmasını sağla-
mıştır. Bugün ise birliğimiz 9 bin 
480 aktif üyesi ve kayıtlı 1.532.267 
adet anaç küçükbaş hayvan var-
lığına ulaşmıştır. Birliğimiz 2011 
yılından itibaren çiğ süt destek-
lemesinden yararlanmak isteyen 
üyelerinin, satmış oldukları çiğ süt 
fatura veya müstahsil makbuzları-
na ait icmalleri düzenleyerek üye-
lerimizin bu destekten faydalan-
masını sağlamıştır. Birliğimiz 2014 
yılından itibaren sürü yöneticisi 
desteklemesinden yararlanmak 
isteyen üyelerine yardımcı olarak 

bu destekten faydalanmasını sağ-
lamıştır. Küçükbaş hayvancılıkta 
yeni bir destekleme modeli olan ve 
ilk defa bu yıl ödenen sürü büyüt-
me ve yenileme desteklemesinde 
Konya yine küçükbaş hayvancılıkta 
öncü il olduğunu göstermiştir. İli-
mizde sürü büyütme desteklemesi 
4 bin 463 yetiştirici ile 155 bin 970 
küçükbaş hayvanla desteklenmiş-
tir.”

KOÇ SATIŞLARI BAŞLADI
Bu arada, Konya’da kuru-

lan Damızlık Koç ve Teke Üretim 
Merkezi’nde, küçükbaş hayvan 
sürülerinin ıslahı için yetiştirilen 
koçlar, Konya’da üreticilere teslim 
edilmeye başlandı. Koç teke mer-
kezimizi üyelerine ilk koç satışları-
nı gerçekleştirdiğine dikkat çeken 

Öztürk, “Konya İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım 
ve Orman Bakanlığının Damızlık 
koç yatırımlarının desteklenmesi 
kapsamında yararlanarak yapmış 
olduğumuz koç teke merkezimizi 
üyelerine ilk koç satışlarını ger-
çekleştirdi. Konya DKKYB’nın Koç 
Teke Merkezi destekleme kapsa-
mından yararlanmak için taahhüt 
ettiği 500 hibeli koç sahiplerine 
kavuştu. Sürülerinde devamlılığı 
sağlamak adına kaliteli koç almak 
isteyen tüm küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerini koç merkezine zi-
yarete davet ediyoruz. Küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerimizin üstün 
vasıflı damızlık koç-teke ihtiyacı-
nı karşılamak maksadıyla kurulan 
koç teke merkezi Konya Adana 
yolu 60. kilometresinde Akçayazı 
mevkisinde 1500 baş kapasitesi 
ile hizmet vermeye başlamıştır. 
Koç-Teke Merkezimiz açıldıktan 
sonra Gözlü Tarım İşletmesi, Altı-
nova Tarım İşletmesi, Polatlı Tarım 
İşletmesi, Ulaş Tarım İşletmeleri, 
Bahri Dağdaş Araştırma Enstitü-
sü ve Halk Elinde Ülkesel Hayvan 
Yetiştirici yetiştiricilerimizden ıslah 
edilmiş üstün vasıflı erkek kuzular 
işlememize katılmıştır. İşletme-
mizde alınan erkek kuzular uygun 
bakım besleme ile gençlik devre-
sini atlatarak aşımda kullanılmak 
üzere koç olduğunda üyelerimize 
satışa hazır hale getirilmektedir” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kulu ilçesinde mahalle muh-
tarları bilgilendirme ve istişare 
toplantısı gerçekleştirildi. Cumhu-
riyet Savcısı Ahmet Kemal Kale 
başkanlığında Kulu İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü Çok Amaçlı Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda muhtarların sorunları 
görüşüldü. Korona virüs tedbirle-
ri kapsamında, sosyal mesafe ve 
maske kuralları dikkate alınarak 
yapılan toplantıda, gündemdeki 
sorunların giderilmesi, muhtarla-
rın görevlerindeki yasal sorumlu-

luklar ve yükümlülükler ele alındı. 
Ayrıca mahalle muhtarları, kolluk 
kuvvetlerine yardımcı olunması 
ve uyuşturucu gibi asayiş olayla-
rına karşı duyarlı olmaları konu-
larında bilgilendirildi. Muhtarlara 
görev ve yetkilerinin hatırlatıldığı 
toplantı görüş alışverişi yapılarak 
sona erdi. Toplantıya, Cumhuriyet 
Savcısı Ahmet Kemal Kale’nin yanı 
sıra Cumhuriyet Savcısı Fatih Tan, 
Jandarma Komutanı Teğmen Ah-
met Kılıç ve ilçede görev yapan 46 
muhtar katıldı.n İHA

Bera Holding’den yeni Vali Özkan’a ziyaret
Bera Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Rıza Alaboyun, yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte Konya Va-
liliği’ne atanan Vahdettin Özkan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile 10 Haziran 2020 tarihin-
de Konya Valiliği görevine atanan 
Vahdettin Özkan’ı makamında 
ziyaret eden Başkan Alaboyun, 
“Sayın Valimize Bera Holding ça-
lışanları adına Konyamıza hoş gel-
diniz diyorum. Bizleri makamında 
ağırlayan, Holdingimizin çalışmala-
rını anlatma fırsatı veren Sayın Va-
limize şükranlarımızı arz ediyoruz” 
dedi.

Ziyarette, otuz yılı geride bıra-
kan Bera Holding’in Konya ve ülke 
ekonomisine yaptığı katkıları özet-
leyen Alaboyun, “Bera Holding, 
yurtiçinde Konya, İstanbul, Sakar-

ya, Tekirdağ, Afyon, Aksaray, Bur-
dur, Karaman, Antalya, Düzce ve 
Aydın’da, yurt dışında ise Romanya 
ve Macaristan’da olmak üzere top-
lam 8 sektörde, 18 şirket, 32 tesis, 

4 bin 200 çalışanı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir” dedi.

Bera Holding’in 2019 yılında 
2,25 milyar TL ciro elde ettiğini, 
91,8 milyon dolar ihracat yaparak 

cari açığın azaltılmasına katkıda 
bulunduğunu ve 75,7 milyon TL 
yeni yatırım gerçekleştirdiğini be-
lirten Alaboyun, “Pandemi süresin-
ce üretime ara vermeden, çalışan-
larımızın sağlığını öncelikleyerek 
faaliyetlerimize devam ettik. Zorlu 
sürecin getirdiği bütün kısıtlama-
lara rağmen 2020 yılı ilk çeyrek 
sonuçlarına göre ciromuzu ve karlı-
lığımızı artırmış durumdayız. Ülke-
mizin ve Konya’mızın üretim eko-
nomisine, ihracatına, istihdamına 
değer katmaya devam ediyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Konya Valiliği’ne atanan Vah-
dettin Özkan’ın Konya’ya önü-
müzdeki süreçte değerli hizmetler 
gerçekleştireceğine inandıklarını 
söyleyen Alaboyun, Vali Özkan’a 
başarı dileklerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Fettah Öztürk
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Selçuklu’daki bütün çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Selçuklu Belediyesi korona vi-
rüsle mücadele kapsamında yürüt-
tüğü çöp konteynırları dezenfekte 
çalışmalarını sürdürüyor. Dünyayı 
sarsan korona virüsle mücadele 
Selçuklu’da devam ediyor. Selçuklu 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol ekipleri virüsle mücadele kapsa-

mında çöp konteynırlarında dezen-
fekte çalışmaları yapıyor. Ekipler 
çöp konteynırlarında çöpler alın-
dıktan sonra dezenfekte çalışması 
yaparken, konteynırların etrafı da 
dezenfekte edilerek temizleniyor. 
Ayrıca kalvaniz çöp konteynırları-
nın da özel dezenfekte araçlarıyla 

dezenfektasyonu sağlanıyor.
Selçuklu Belediyesi Çevre Ko-

ruma ve Kontrol Müdürlüğüne 
bağlı ekipler çöp konteynırlarını 
periyodik olarak tüm ilçe genelinde 
sürdürüyor. Virüsle mücadele kap-
samında çöplerden virüsün bulaş-
maması için dezenfekte çalışmaları 

günlük olarak yapılıyor. Belediye 
yetkilileri vatandaşların çöplerini 
konteynırlerin dışına bırakmama-
ları gerektiği aksi takdirde yapılan 
dezenfekte işlemlerinin etkili olma-
sının zorlaşacağı uyarısında bulun-
du.
n HABER MERKEZİ

‘Ağustos’ta 40 bin 
atama bekliyoruz’

Kamu-Sen konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliye-
tini sürdüren Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şubenin Başkanı 
Tanfer Ata “Milli Eğitim Bakan-
lığı Ağustos 2020 ayında 40 bin 
öğretmen atama daha yapması 
öncelikli talebimizdir” dedi.

Öğretmen atamalarıyla ilgi-
li ciddi sorunun devam ettiğini 
söyleyen Türk Eğitim-Sen Kon-
ya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “Ülkemizde 81 ilde ücretli 
öğretmen sayısı 81 bine ulaş-
mıştır. Dersler boş geçmesin 
diye görevlendirilen bu öğret-
menlerin bir kısmı iki yıllık mes-
lek yüksekokulu mezunu bile 
olabilmektedir. 

Öte yandan ücretli öğretmen 
görevlendirmesi dışında ülke-
mizde öğretmen açığı 104 bin 
civarındadır. 500 bin de atama 
bekleyen öğretmen bulunmak-
tadır. 

Bildiğiniz gibi 31 Ağustos 
tarihinde telafi dersleri başlaya-
caktır. Hem bu telafi derslerinin 
hem de akabinde başlayacak 
yeni eğitim-öğretim yılının sağ-
lıklı yürütülebilmesi için öğret-
men açığının giderilmesi çok 
önemlidir. Derslik ve öğretmen 

sayısı yetersiz olursa, eğitim sü-
recinin sağlıklı bir şekilde yürü-
tülmesi mümkün olmayacaktır. 
Bakınız MEB, 2019 yılında 41 
bin 379 öğretmen ataması yaptı. 
2020 yılında ise 18 Mart tari-
hinde 20 bin öğretmen ataması 
gerçekleştirildi. 

Bu öğretmenlerimiz pan-
demi nedeniyle 22 Haziran ta-
rihinde göreve başlatıldı. Yeni 
eğitim-öğretim döneminde de 
20 bin öğretmenimiz daha gö-
reve başlayacak. Böylece 2020-
2021 Eğitim-Öğretim Yılında 
40 bin atanmış öğretmenimiz 
daha okullardaki yerini alacak. 
Ancak norm kadro açığı ve üc-
retli öğretmen sayısı göz önüne 
alındığında her yıl yapılan 40 bin 
atama ile sorunun çözülmediği 
ortadadır. 

Üstelik bu sene yaşanan 
pandemi süreci de buna eklen-
diğinde öğretmen ihtiyacımız 
iki katına çıkmıştır. Bu noktada 
talebimiz; en azından ücretli 
öğretmen sayısı kadar atama 
yapılmasıdır. Türk Eğitim-Sen 
olarak 40 bin atamaya ilaveten, 
ağustos ayında 40 bin atama 
daha talep ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımında sona yaklaşı-
lan iki anaokulunda incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı

‘Geleceğe yaptığımız
en değerli yatırım’

Karatay Belediyesi ilçenin alt ve 
üst yapılarına yaptığı yatırımların 
yanı sıra eğitime verdiği destekle 
de ilçedeki eğitim kalitesini yük-
seltmeye devam ediyor. Karatay 
Belediyesi tarafından yapımına 
başlanan Hamzaoğlu ve Doğuş 
Mahallesine kazandırılan iki ana-
okulun inşaat çalışmalarında son 
aşamaya gelindi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, yapımı bitme aşamasına 
gelen okul inşaatlarını yerinde in-
celedi. 

İlk olarak Hamzaoğlu Mahal-
lesi’nde yapılmakta olan Anaoku-
lunu ziyaret eden Kılca, buradaki 
çalışmalar hakkında müteahhit fir-
ma yetkililerinden bilgi aldı. Birim 
Müdürlerinin de eşlik ettiği ziyare-
tin ardından Başkan Kılca, Doğuş 

Mahallesi’nde yapımı devam eden 
Anaokulunu ziyaret etti.

Göreve geldikleri ilk andan iti-
baren eğitim yatırımlarını ön plana 
koyduklarını ifade eden Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca; okulla-
rın projeleri, çevre düzenlemesi ve 
eksikleriyle yakından ilgilendikle-
rini belirterek eğitimin her zaman 
öncelikleri arasında olduğuna vur-
gu yaptı.

EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI 
SEFERBER EDECEĞİZ

Karatay Belediyesi olarak eğiti-
me büyük destekler vererek önemli 
projelere imza attıklarını söyleyen 
Başkan Hasan Kılca; “Eğitim ve 
eğitimcinin dostu bir belediye ola-
rak okulların yetersiz olduğu bölge-
lerde okul binası yaparak eğitimin 
hizmetine sunuyoruz. Bizim için 

eğitime yapılan yatırım en değerli 
yatırımdır ve geleceğin Türkiye’si-
nin daha güçlü temellerle inşasında 
önem bir adımdır. Bu kapsamda da 
göreve geldiğimizin daha ilk ayında 
20 milyon TL yatırım bedeliyle 3 
okulumuzun temelini attık. 

Aynı yıl içerisinde 3 okulumuzu 
da bitirerek Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüze teslim ettik. Yine sınavla 
tespit edilen özel yetenekli öğrenci-
lerin, örgün eğitim kurumlarındaki 
eğitimlerini aksatmayacak şekilde, 
bireysel yeteneklerinin farkında ol-
malarını sağlamak ve sahip olduk-
ları kapasitelerini geliştirerek üst 
düzeyde bu yeteneklerini kullan-
malarını sağlamak amacıyla Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezimizi de 
(BİLSEM) tamamlayıp Milli Eği-
tim Müdürlüğümüze teslim ettik. 

Yaklaşık 6 milyon TL’lik bedelle 2 
anaokulumuzu da tamamlıyoruz. 
Çalışmaları yerinde görmek için 
Hamzaoğlu ve Doğuş Mahalleleri-
mizde yapılmakta olan anaokulları-
mızı inceledik. İki anaokulumuz da 
bitmek üzere. Bu iki anaokulumuzu 
Temmuz ayı içerisinde tamamlayıp 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze tes-
lim etmiş olacağız. Yapımı tamam-
landığında Konya’da ve Karatay’da 
örnek okullardan olacak. Eğitime 
yapılan yatırımın, geleceğe yapılan 
yatırım olduğu gerçeğinden hare-
ket ederek; çocuklarımıza, daha fe-
rah ve daha huzurlu bir eğitim yu-
vası sunmak için tüm imkanlarımızı 
seferber etmeye devam edeceğiz. 
Okullarımız tüm hemşehrilerimize 
hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine 
yer verdi. n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Selçuklu Teşkilatı’ndan Yenigün’e ziyaret
Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 

Başkanı Osman Başaran, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Aliye  Kaya, Adem 
Apak ve Mustafa Uğuz ile birlikte 
Konya Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
etti. 

Türkiye genelinde olduğu gibi 
Konya’da da teşkilatlanma çalışma-
larını hızlı bir şekilde sürdürdükle-
rini ve büyük ölçüde teşkilatlandık-
larını dile getiren Gelecek Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanı Osman Başa-
ran, önümüzdeki Cumartesi günü 
Selçuklu teşkilatı olarak ilk olağan 
kongrelerini yapacaklarını dile ge-
tirdi. 

Gelecek Partisi Selçuklu Teşki-
latı olarak Şubat ayından bu yana 
Konya’da faaliyetlerini sürdürdük-
lerini ifade eden Başkan Osman 
Başaran, “Kuruluş aşamasının san-
cılı süreçlerini olabilecek en hızlı 
şekliyle bitirdikten sonra çalışmala-
rımızı daha hızlı bir şekilde sürdür-
meye başladık. 7 Mart tarihinde il 
teşkilat binamızın açılışının hemen 
bir gün sonrasında 8 Mart itibariyle 
tüm birimlerimizle Selçuklu teşki-
latı olarak biz de hazırdık. Sonrasın-

daki süreçte koronavirüs nedeniyle 
saha çalışmalarımıza kısmen ara 
vermek zorunda kaldık. 

Ramazan ayında ise bir siyasi 
partiden ziyade kamu yararına ça-
lışan bir sivil toplum kuruluşu gibi 
hareket ettiklerini, ihtiyaç sahip-
lerine ulaşabilmek için yoğun bir 
gayret içerisinde olduklarını dile 
getiren Osman Başaran, “Ramazan 

ayında teşkilatımızın tüm birimleri 
bir taraftan ihtiyaç sahiplerini tespit 
etmek, diğer taraftan da tespit et-
tiğimiz ihtiyaç sahiplerine gıda yar-
dımı göndermekle meşguldü. Ra-
mazan ayı içerisinde bin 150 aileye 
gıda yardımında bulunduk” dedi. 

Gelecek Partisi olarak saha ça-
lışmalarına son bir ayda hız ver-
diklerini ve işe esnaf ziyaretleri ile 

başladıklarını dile getiren Osman 
Başaran, “İlçemiz genelinde fark-
lı mahallelerde esnafımızı ziyaret 
ederek onların sorunlarını dinleme 
gayretinde oluyoruz. Yaklaşık bir 
aydır esnaf ziyaretleri gerçekleş-
tiriyoruz. Esnafımızla yaptığımız 
görüşmelerde öne çıkan konu eko-
nomideki sorunlar oluyor. Tabi biz 
de bunları rapor haline getirip, il yö-

netimimizle paylaşıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. Başaran ayrıca, sahada 
beklediklerinden daha ılımlı bir 
yaklaşımla karşılaştıklarını, sosyal 
medyadaki tepkilerin zerresini sa-
hada almadıklarını, dolayısıyla sos-
yal medyanın aldatıcı olabileceğini 
sözlerine ekledi. 

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran, ziyaretin 

ardından günün anısına üzerinde 
Mevlana figürü olan bir hediyeyi de 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
takdim etti. Ziyarette Konya Yeni-
gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Rasim Atalay ve Yeni Medya Ko-
ordinatörü Mehmet Ali Elmacı da 
hazır bulundu. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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‘Seydişehir cazibe 
merkezi olacak’

Şehit başkanın ailesinden 
duygulandıran paylaşım

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ikinci etap dış cep-
he iyileştirme çalışmaları devam 
eden Arasta Çarşısı ve Belediye 
bünyesine satın alınarak kazan-
dırılan Vakıflar Bankası binasında 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Tutal, Seyyid Harun Cami ve 
Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 
kapsamında tarihi Arasta çarşısı 
cephe giydirme çalışmalarının ilk 
etabının tamamlanmasının ar-
dından ikinci etap çalışmalarının 
başladığını kaydetti. Çalışmalar 
hakkında yetkililerden bilgi alan 
ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; Seydişehir’i cazi-
be merkezi haline getirmek için 
çalışıyoruz. Arasta çarşısı cephe 
giydirme çalışmamızın birinci eta-
bını tamamladık, ikinci etap ça-
lışmamıza başladık.  Bölge esnafı 
çalışmalardan olumsuz yönde et-
kilenmesin diye projeyi iki aşama-
da yapmaya karar vermiştik. İlk 
etap çalışmaları çok beğenilmişti. 
İkinci etap çalışmaları da yakında 
tamamlanmış olacak” dedi.

Seydişehir için önem arz eden 
Arasta çarşının cephe giydirme 
çalışmaları ile Konya’nın Be-
desten Çarşısını aratmayacağını 
kaydeden Başkan Tutal; “Hayata 
geçirdiğimiz projelerle birlikte Se-
yidharun Veli Çarşısı ve Çevresi 
Kentsel Dönüşüm Projemiz, mi-
safirlerimizin gezip görebileceği 
modern bir cazibe merkezi ola-
cak” ifadelerini kullandı.

Kültürel bir hafıza kaybı ya-
şamamak için geçmiş mimariyi 
bugüne taşımak için çalışmaların 
devam edeceğini kaydeden Baş-
kan Tutal; “arasta çarşımız ve 
bankalar caddemizde bulunan es-
naf kardeşlerimiz için her konuda 
elimizi taşın atına koymaya hazı-
rız. Geçtiğimiz günlerde Banka-
lar Caddesinde bulunan Vakıflar 
Bankası binamızı da satın aldık. 
Amacımız bankalar caddemizin 
eski canlılığını kazanması. Burada 
da en kısa zamanda gerekli çalış-
malarımızı tamamlayarak hem-
şehrilerimizin hizmetine sunaca-
ğız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Geleneksel hale getirilen yaz etkinliklerini bu yıl online yapacaklarını belirten AGD Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç, sürecin uygunluğuna göre öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetler de yaptıracaklarını söyledi

AGD yaz etkinliklerini
online ortama taşıdı

Anadolu Gençlik Derneği Kon-
ya Şubesi, Konya’nın geleceğini 
şekillendirecek, manevi değerlerini 
ayakta tutacak gençleri yetiştirme-
ye devam ediyor. AGD tarafından 
gelenek haline gelen ‘Yaz Etkin-
likleri’ bu yıl da Konya gençliğine 
hizmet vermeye devam edecek. 25 
Haziran Pazartesi günü başlaya-
cak olan kayıt çalışmaları 3 Tem-
muz tarihine kadar devam edecek. 
AGD-MGV Konya Şube Başkan 
Ceylani Kılıç, yaz etkinlikleri prog-
ramına ilişkin açıklamalarda bu-
lundu.

‘GENÇLER GELECEĞİMİZİN
 TEMİNATIDIR’

Anadolu Gençlik Derneği ola-
rak yaptıkları çalışmaların ülkemiz 
gençliği için sığınılabilir bir liman, 
uzatılmış bir dost eli olduğunu be-
lirten Kılıç, “Yaptığımız çalışmalar 
geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa 
edici, kararlı adımlardan biridir. 
Bu duygu ve düşüncelerle bu yılda 
Geleneksel Yaz Etkinlikleri prog-
ramımızı başlattık. Yapacağımız 
bu programlarda gençlerimizle 
nitelikli vakit geçirmek suretiyle 
onların bireysel, sosyal ve ahlaki 
gelişimlerine katkıda bulunmaya 
gayret edeceğiz. Programlarımıza 
tüm genç dostlarımızı davet ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

E-YAZ ETKİNLİKLERİNİN 
AMAÇLARI NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’i öğretmek 
ve O’na uygun yaşama bilinci-
ni geliştirmenin öncelikli hedef-
leri olduğunun altını çizen Kılıç, 
“Amacımız, Yaratıcıyı tanıyan ve 
O’na karşı olan sorumluluklarının 
bilincinde olan nesiller yetiştir-
mek. Gençlerin fiziksel, zihinsel 
ve ahlaki gelişimlerine yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkarıla-
bildiğinde birbirinden farklı ve özel 
birçok yeteneklerinin olduğu hepi-
mizin malumudur. Önemli olan bu 
yeteneklerin farkına varmalarını 
sağlayacak projeler üretirken aynı 
zamanda insani değer ve doğrula-
rını unutmamalarını sağlamaktır. 
Ailesi, sosyal çevresi ile olan ilişki-
leri sağlıklı bireyler yetiştirmek bu 
programının başlıca amaçlarından-
dır” diyerek çevresinde yaşanan 
olaylara karşı kayıtsız kalmayan bir 
gençliği yetiştirecek eğitim modeli-
nin şifrelerini verdi.

E-YAZ ETKİNLİKLERİ 
KAYIT ÇALIŞMALARI

Kayıtlar www.e-yazetkinlikleri.
com sistemi üzerinden ‘’3 Temmuz 
Cuma’’ gününe kadar kayıt formu 
doldurularak yapılacak. Sisteme 
yalnızca ortaokul (5,6,7 ve 8. Sınıf) 
öğrencileri kayıt yaptırabilecek.

HEDEF GÜZEL AHLAKLI 
NESİLLER YETİŞTİRMEK

Anne ve babaların çocuklarına 
bırakacağı en güzel mirasın güzel 
ahlak olduğunu vurgulayan Kılıç, 
her daim ‘önce ahlak ve manevi-
yat’ düsturuyla ilerlediklerinin altı-
nı çizerek, “Ahlak kişinin kendi için 
istediğini kardeşi için de istemesi-
dir, kişinin kendi için istemediği-
ni kardeşi için de istememesidir. 
İmam Gazali der ki; ‘Eğri ağacın 

doğru gölgesi olmaz’. Yani netice 
itibarıyla bizim çocuklarımız, bizim 
gölgelerimizdir. Eğer biz düzgün 
olursak çocuklarımız da düzgün 
olur, eğer bizde yamukluk, bir eğ-
rilik varsa, o eğrilikten doğru bir 
gölge beklememiz doğru olmaz” 
dedi. Kılıç, yaz etkinliklerinin he-
definin bilinçli bir nesil yetiştirmek 
olduğunu belirterek, “Müslüman 
bir ailede ebeveynlerin görevi gü-

zel ahlaklı nesiller yetiştirmektir. 
Ahlak, kişinin yeryüzünde ne varsa 
öncelikle hepsini bir emanet olarak 
görmesidir. Yaz etkinliklerimizde 
hedefimiz bütün bu emanetlerin 
hakkını gözetme gayretinde nesil-
ler yetiştirebilmektir” dedi.

‘FAALİYETE DAYALI BİR 
MÜFREDATIMIZ VAR’

Sadece okumaya ve ezbere 
dayalı bir eğitim sisteminin etkili 
olmayacağına vurgu yapan Kılıç, 
iyinin, güzelin ve adaletin tesis 
sürecinde öğrenmenin, üretmenin 
ve dinlenmenin, insan olmanın 
gereği olduğunun altını çizerek, 
bu eğitimlerin asli görevlerinin bu 
değerleri gençlere benimsetmek 
olduğunu belirtti. Kılıç, “Küçük 
kardeşlerimiz hem yüzmeyi öğren-
meli hem ata binmeyi hem yaşadı-
ğı şehrin tarihi dokusunu tanımalı 
hem de ortak buluşma noktamız 
camilere aşina olmalı. Yaz etkinle-
rimizin müfredatını hep buna göre 
ayarladık” diyerek, gençlere vere-
cekleri eğitimlerin müfredatların-
dan bahsetti.

E-YAZ ETKİNLİKLERİ NEDİR?
Yaz Etkinliklerinin yaz tatili 

döneminde ortaokul öğrencilerine 
yönelik yapıldığını ifade eden baş-
kan Kılıç “Kur’an-ı Kerim, İlmihal, 
Akaid, Adab-ı Muaşeret, Peygam-
berler Tarihi, Örnek Şahsiyetler 
ve Sosyal, Kültürel ve Teknolojik 
faaliyetlerle öğrencilerin maddi ve 
manevi sorumluluklarının yanında 
geçmişinin, bu gününün ve yarını-
nın farkında olan sorumlu bir fert 
haline dönüştürmenin gayretidir” 
ifadelerini kullandı.

Kılıç, “Gününüz şartlarında ve 
pandemi sürecinin oluşturduğu 
koşullar doğrultusunda Yaz Etkin-
likleri eğitimleri online olarak icra 
edeceğiz. E-Yaz Etkinlikleri süre-
cinde olabilecek normalleşmeler ile 
yerel şartlar da uygun olursa sos-
yal, sportif ve kültürel faaliyetleri 
gerekli önlemleri alarak gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Tabii bunların 
hepsi mevcut sürecin nasıl ilerle-
tileceği ile doğru orantılı olacak” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Doğanhisar ilçesinde, bıçakla-
narak öldürülen Belediye Başkanı 
İhsan Öztoklu’nun ailesi duygu-
sal bir paylaşımla şehit başkanı 
doğum gününde andı. 31 Mart 
2019 Mahalli İdareler Seçimle-
rinde Cumhur İttifakı’nın Milli-
yetçi Hareket Partisi adayı olarak 
Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı 
seçilen İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 
2019 tarihinde reklam panosuna 
zarar veren İYİ Parti adayı Abdul-
lah Koç, oğlu Abdurrahman Koç 
ve şahsın amcası Osman Koç’un 
bıçaklı saldırısına uğrayarak haya-
tını kaybetti. 

Yasal girişimler sonucu şe-
hitlik unvanı verilen İhsan Öz-
toklu’nun 22 Haziran’da doğum 
günü olması nedeniyle annesi 
Fatma Öztoklu, sosyal medya he-
sabından duygusal bir paylaşım 

yayınladı.
‘ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ 

YAŞADIM’
67 yaşındaki Fatma Öztoklu, 

acıların en büyüğünü yaşadığını 
söyledi. Oğlunun doğum günü-
nü kutlayan anne Öztoklu, “22 
Haziran benim ve ailem için çok 
özel bir gündü. Çünkü Allah bana 
öyle bir evlat vermişti ki evime 
nur doğmuştu. Nurumu insan 
olmayan caniler söndürdü. Ne 
hakkı vardı benim öpmeye kıya-
madığım yavrumu yok etmeye. 
Benim üzerine titrediğim, özenle 
büyüttüğüm yavrumu yok ettiler. 
Hayallerimizi, memleketimin ha-
yallerini yıktılar. Allah hepsini gö-
rüyor. Ben acıların en büyüğünü 
yaşadım, Allah onlara daha bü-
yüğünü yaşatsın, benim yandığım 
gibi yansınlar” dedi. n İHA

Kabul ve itiraf edelim ki toplumuz-
da bir büyük hastalık hüküm sürmek-
te. Virüs hastalığından bahsetmiyo-
rum ben.  O konuda maşallah herkes 
sanki “virüs ihtisası” yapmışçasına 
ahkâm kesiyor ve her konuda olduğu 
gibi kendisini otorite kabul ediyor. Be-
nim bahsettiğim illet, çok daha tehlikeli 
ve derinlerde seyrediyor.

Bizler son birkaç aydır zorlama 
ile takmaya çalıştığımız maskelerin 
şahını, aslında yıllardır takıyoruz. Hem 
de o maske fiziki bir özelliği olmayan 
görünmez bir maske... Herkes anlayı-
şına uygun bir maske takıp dolaşıyor 
meydanlarda. 

Ne demiş eskiler? “Bu vatanı en 
çok seven vazifesini en iyi yapandır.” 
Biz ne yapıyoruz? Hamaset cümlele-
rinden en süslüsünü kim kuruyorsa, 
kimin ağzı daha çok laf yapıyorsa, ger-
çekleri kim daha çok çarpıtıp tersinden 
cümlelerle yanlışı doğru gibi anlatıyor-
sa, “onun daha çok vatansever oldu-
ğunu” zannediyoruz.

İnsanların ağızlarından çıkanların 

doğruluğunu yanlışlığını araştırma-
dan, incelemeden, akıl süzgecimizden 
geçirmeden doğru kabul edip aklımızı 
söyleyenin emrine veriveriyoruz. Sanki 
kendimize, yeryüzünde yeni kurtarıcı-
lar yeni ilahlar yeni tapınaklar arıyoruz. 
Onlara öyle sıkı sıkıya sarılıyoruz ki, 
çıkıp ilahlıklarını ilan etseler de peşle-
rini bırakmıyoruz. Zira aradığımız şeyi 
bulduğumuzu sanıyoruz. 

Bizim gibi düşünmeyen kim varsa 
onları acımasızca suçluyor kendimize 
ve kendimizin doğru sandıklarına ise 
asla bir laf etmiyoruz, ettirmiyoruz. On-
ları sıfır hatalı, asla yanılmayan ilahlar 
gibi el üstünde gezdiriyoruz. Kendimizi 
zaten bulutların üzerinden hiç indirtmi-
yoruz. Melekler gibiyiz.

Şöyle bir düşünsek hâlbuki onların 
kapasiteleri bizimkilerden çok daha 
yükseklerde değil.  

Kendimizden çok daha akıllı ol-
mayanları nasıl bir kabullenişle kendi 
seviyemizin üzerine çıkarıp koltuklarını 
kabartıyoruz, egolarını tavan yaptırıyor 
ve kendilerini “bulunmaz Hint Kumaşı” 

rollerine soyunduruyoruz 
anlaşılır gibi değil. Bizim 
bu tutumumuzdan do-
layı, onların kendilerini 
“Allah’ın ayrıcalıklı kulları” 
sanmakta çok da haksız 
değiller hani. Yanlarına 
yaklaşabilene aşk olsun. 
Ama biz yine de “var ol, 
nur ol!” diyerek ellerimiz 
patlarcasına onları alkış-
lamaya devam ediyoruz. 
Biraz ağır olalım bence, biraz oturaklı 
olalım... Bence onlar bizi el üstünde 
gezdirmeliler. Zira devletin bütün im-
kânlarını kullanan onlar, sefilleri oy-
nayan bizleriz. Herkes vazifesini yapsa 
yeterli oysa...  İlave bir şey yapmamıza, 
yapmalarına gerek yok ki...

Dürüstlükle çalışan, doğruya 
“doğru”, eğriye “eğri” diyebilen siya-
setçilere selam olsun. Ancak bu siyasal 
sistemde liderlere rağmen gerçekleri 

haykırabilmemin, doğru 
bildiğini söyleyebilme-
nin ve yapabilmenin im-
kânı da yok, ihtimali de... 
Zira gelecek seçimlerde 
liste dışı kalma gibi bir 
gerçeklilik var.

İnsanlığı, ahlakı, gü-
zel duyguları, feraseti, 
vicdanı merhameti bir 
yana bırakıp, sadece 
parti kavgası yapanların, 

durumlarını bir kez daha gözden geçir-
meleri gerekiyor.

“Biz neyin ve kimin peşindeyiz? 
Dünyaya geliş sebebimiz, birilerinin 
altına koltuk temin etme, makamlarını 
sağlamlaştırma görevi midir? Onları 
seçmiş olmamız onlara bizi aşağı-
lama yetkisi mi veriyor?” sorusunu 
kendimize mutlaka sormamız lazım. 
Seçilinceye kadarki size karşı olan yüz 
ifadeleri ve tavırları ile seçildikten son-

raki yüz ifadeleri ve tavırları arasında 
fark görüyorsanız tabi...

Zira düşünce yapısı ne olur ise 
olsun, “parti” ismi geçmeden yapılan 

sohbetlerin tadına doyum olmazken, 
cümlenin bir yerinde geçen bir parti ya 
da lider ismiyle ortamın bir anda bozul-
duğuna, insanların şah damarlarının 
şiştiğine hepimiz şahitlik etmişizdir. 
Bunun asıl nedeni de liderlerin birbirle-
rine karşı kullandıkları üsluptur. 

Sevdiklerimize laf eden bir lideri 
düşman belliyoruz. Ondan sonra ne 
söylerse söylesin o düşmanımızdır 
artık...

Hiç bir kutsal kitabın “bizlerin kur-
tarıcılarının partiler ya da onların lider-
leri olduğu” gibi bir konudan bahset-
mediği halde, adeta kutsallaştırdığımız 
partiler ve liderlerin sıfır hata ile devlet 
yönetmeleri asla mümkün değildir. Ne 
senin peşinden sürüklendiğin ne de 
senin gibi düşünmeyenlerin taparca-
sına savunduğu liderler, sorunlarımıza 
kısa dönemde de uzun dönemde de 
asla yüzde yüz oranında neşter vura-

mazlar.
Sıfır hata ile bir yönetim beklenti-

si boş bir beklentidir. Ben doğduktan 
sonra kırk dört hükumet kurulmuş ve 
yıkılmış. Altı kez darbe ve darbe giri-
şimi olmuş, onlar da ellerinde silah 
olduğu halde sorunlara çare getireme-
dikleri gibi sorunları iyice karıştırarak 
bırakıp gitmişlerdir.

Altmış senedir benim gördüğüm 
şey; yaşamımın hiç bir döneminde 
yüzde yüz rahat ve huzura kavuşama-
dım, bundan sonra da her şeyin güllük 
gülistanlık olacağına inanmıyorum.

Zira vatan topraklarımızın bulun-
duğu coğrafyada hiç bir zaman rahat 
ve huzur içinde bırakmayacaklar bizi. 
Çok zor bir coğrafyadayız çünkü.

Her seçim döneminde bizim fikir-
lerimize yakın olan birisine oyumuzu 
vermemiz onun dışında bütün dönem-
lerde birlik ve beraberlik içinde, ortak 
değerlerimiz etrafında kenetlenmemiz 
dışında başka bir seçeneğimiz yoktur.

Herkese, sevgi, saygı ve selamla-
rımla huzurlu bir hayat diliyorum.

“KİŞİ KENDİNİ BİLMEK GİBİ İRFAN OLMAZ”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Kadınhanı ilçesinde 2 
mahalle karantinaya alındı

Şiddetli yağmur 
Yunak’ta sele neden oldu

Kadınhanı ilçesinde 2 mahal-
lede, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 
karantina uygulaması başlatıldı. 
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Osmancık ile Kolıkısa mahallele-
rinde yapılan testlerde, Kovid-19 
vakalarına rastlandı. Bunun üzeri-

ne her 2 mahalle, İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulu kararıyla karantina altına 
alındı. 

Kararın ardından Osmancık 
ve Kolıkısa mahallelerinin giriş ve 
çıkışlarındaki yollar belediye ekip-
leri tarafından toprak dökülerek 
kapatıldı. n AA

Yunak ilçesinde etkili olan şid-
detli yağmur ve dolu, sele neden 
oldu. İlçeye bağlı Sülüklü, Hacıö-
meroğlu ve Hatırlı mahallelerinde 
dün akşam saatlerinde şiddetli 
yağmur ve dolu etkili oldu. Yoğun 
yağış su tahliye kanallarını dol-
durdu, bazı ev ve ahırların olduğu 
yerlere su doldu, tarım arazileri 

zarar gördü. Dolu sonrası birçok 
yer beyaza büründü. Mahalle gi-
rişlerinde oluşan çamur yığınları 
oluştu. İlçe Belediyesi ile Konya 
Su Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (KOSKİ) ekipleri ma-
hallelerde tahliye çalışması baş-
lattı. Hasar tespit çalışmaları sü-
rüyor. n İHA

15 yaşındaki M.Y ile komşuları Halil Çatay (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine M.Y., yanındaki bıçakla Halil Çatay’ı bıçakladı. Çatay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk
komşusunu öldürdü

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi
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Karaman’da 15 yaşındaki bir 
çocuk, 50 yaşındaki komşusunu 
bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 
15.30 sıralarında merkeze bağlı 
Kızık köyünde yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, 15 yaşındaki M.Y ile 
komşuları Halil Çatay (50) arasın-
da henüz bilinmeyen bir nedenle 
tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine M.Y., bıçakla 
Halil Çatay’ı bıçaklayarak ağır yara-
ladı. Çevredekilerin haber verme-
siyle olay yerine sağlık ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 
yaptığı kontrolde Halil Çatak’ın kan 
kaybından hayatını kaybettiğini 

tespit etti. Cumhuriyet savcısının 
olay yerinde yaptığı incelemenin 
ardından Çatay’ın cenazesi Kara-
man Belediyesine ait cenaze ara-
cıyla Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Y. 
ise gözaltına alınarak İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü. Jandar-
ma, köyde başka bir olayın yaşan-
maması için geniş güvenlik tedbiri 
aldı. Hayatını kaybeden Halil Ça-
tay’ın 2 ay önce Şanlıurfa’dan Ka-
raman’ın Kızık köyüne gelerek ev 
satın aldığı ve ailesi ile buraya yer-
leştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruş-
turma devam ediyor. n İHA

Aksaray’da uyuşturucu madde 
bulundurmak ve kullanmak suçun-
dan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş 
hapis cezası bulanan şüpheli bekçi-
lerin yaptığı duyarlı çalışma sonucu 
yakalandı. Olay, Yavuz Sultan Selim 
Mahallesi Çarşamba Pazarı civarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
yaya devriye gezen mahalle ve çarşı 
bekçileri, durumundan şüphelendik-
leri bir şahsı durdurarak kimlik kont-
rolü yaptı. Kimlik kontrolünde şahsın 
Mehmet A. (25) olduğunu belirler-
ken, yaptıkları GBT sorgulamasında 

şahsın uyuşturucu madde bulun-
durmak ve kullanmak suçundan 1 
yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu 
belirlendi. Bunun üzerine bekçiler 
şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleriyle 
birlikte Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolüne getirilen zanlı burada 
yapılan sağlık kontrolünün ardından 
sorgulanmak üzere İl Emniyet Mü-
dürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs 
hastanede kedisini görüntülemek 
isteyen basın mensuplarına hakaret 
ederek tepki gösterdi. n İHA

Çiğil Mahallesi’nde toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi’nde 

her türlü toplu faaliyet, hareket, 
gösteri ve organizasyon gibi etkin-
liklerin kısıtlandığı duyuruldu. Alı-
nan bilgiye göre, mahallede yapılan 
testlerde, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) vakalarına rastlandı. Bunun 
üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 
mahallede toplu olarak yapılabile-
cek olan tüm faaliyetlerin ikinci bir 
emre kadar durdurulmasına ve va-
tandaşların toplu olarak bulunduğu 
mekanların kapatılmasına karar 
verdi.

Mahallede hoparlörlerden ya-
pılan anonslarla da vatandaşlardan 
zorunlu olmadıkça sokağa çıkma-
maları ve sosyal mesafe kuralına 
uymaları istendi. Ilgın Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Selahat-
tin Can, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti; 

“Bu kısıtlama süreci kapsamında 
vatandaşlarımızın kurallara dik-
katli bir şekilde uymaları mecbur 
kalmadıkları sürece evlerinden dı-
şarıya çıkmamaları, maske takma-
ları ve sosyal mesafeyi korumaları 
önemle rica olunur. 

Bunun yanında Çiğil mahalle-
mizde faaliyet göstermekte olan 
kahvehaneler, çay ocakları kısıtla-
ma süresince kapalıdır. Lokanta, 
pastane, köfteci ve fırın işletmele-
ri evlere servis şeklinde çalışacak 
olup diğer bütün işyerleri kurallara 
uymak suretle açıktır. Vatandaşla-
rımız ihtiyaçlarını açık olan yerler-
den yapacaktır. Sağlıklı ve huzurlu 
günlere kavuşmak dileği ile hepi-
mize geçmiş olsun diliyorum” dedi. 
Öte yandan Eldeş Mahallesi’nde 
uygulanan karantina tedbirlerinin 
halen davam ettiği öğrenildi. n AA

Akşehir’de 30 gram
uyuşturucu ele geçirildi

Konya’da uyuşturucu 
operasyonu: 2 tutuklama

Akşehir ilçesinde polisin dur-
durduğu bir araçta yaptığı aramada 
30 gram uyuşturucu madde ele ge-
çirildi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri, uyuşturucu madde temin 
etmek üzere Akşehir ilçesinden 
Antalya’ya gidildiği yönündeki ih-
bar üzerine çalışma başlattı. Yapı-

lan araştırmaların ardından polis 
ekipleri, içerisinde 4 kişinin olduğu 
aracı otogar kavşağında durdurdu. 
Araçta ve şahısların üzerinde ya-
pılan aramada 30 gram uyuşturu-
cu madde ele geçirildi. Gözaltına 
alınan 4 şüphelinin, emniyetteki 
ifadelerinin ardından sevk edildik-
leri mahkemece serbest bırakıldığı 
öğrenildi. n İHA

Ereğli ilçesinde polisin düzen-
lediği uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
dı. Edinilen bilgiye göre, Ereğli 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri, sona bir hafta içerisinde 
“sokak satıcılarına, kullanıcılarına, 
uyuşturucu nakleden ve ticaretini 
yapan şahıs ve gruplara” yöne-
lik çalışma başlattı. Yapılan araş-

tırmaların ardından düzenlenen 
operasyonlarda 5 kişi gözaltına 
alındı. Şüphelilerin araçlarında ve 
ikametlerinde yapılan aramalar-
da, 6.02 gram eroin, 46.97 gram 
toz esrar, 28 adet uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Emniyette ifadeleri 
alındıktan sonra mahkemeye sevk 
edilen 5 şüpheliden 2’si uyuşturu-
cu madde ticari yapmak suçundan 
tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bı-
rakıldı. n İHA

Uyuşturucudan aranan şahsı bekçiler yakaladı
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Sarraflar Yeraltı Çarşısı
Esnafları

Teşekkür

Covid-19 döneminde işyeri kapanan 
esnafa ve çalıştığı iş yeri kapandığı 

için mağdur durumda olan 
çalışanlara destek olan, 
kiracılarından bu dönem

 kira almayarak toplumsal birlik 
beraberliğe katkı sağlayan 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

SAYIN UĞUR İBRAHİM ALTAY’a 

Teşekkür Ederiz



8 24 HAZİRAN 2020İLAN

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

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:

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 TİC.LTD.ŞTİ. 

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Belediyemiz Tesisleri Zemin, Cephe, Cam Kaplamaların Tamir ve Tadilat İşlerinin Yapılması 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/300128
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL 
      DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası  : 4445542 - 3322491551
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Belediyemiz Tesisleri Zemin, Cephe, Cam Kaplamaların 
      Tamir ve Tadilat İşlerinin Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Cam giydirme cephe su yalıtımı yapılması başta olmak üzere  
      toplam 59 kalem İnşaat Tamir ve Tadilat işleri
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Merkez İlçelerinde yer alan Belediyemiz 
      sorumluluğundaki tesisler
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. 
          No:64 Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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 sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

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

Gece bitmiş gün ağarmada. 
Gündüz bu ülkede yaşananlar-
dan akıllar tarumar. Ellerine 
eli kanlı katillerin paçavraları 
tutuşturulmuş insanlar, bir 
şehrin meydanına toplanmış, 
teröristlerle sarmaş dolaşlar. 
Barış arzularının sahteliğini, 
daha ilk adımlarında belli eden 
bu cahiller güruhu yüzünden, 
kalbim dinmez bir acının de-
rinliklerinde başıboşken; ani-
den minarelerden yükselen bir 
dua sesi, rüzgarın penceremi 
zorlayan uğultusuna karışıyor. 

Mahallemizdeki camide 
okunan sala, beni benden alı-
yor. Bu ahenkli ses, seherde 
halis kalple Ahiri adımlamaya 
çalışan bizim gibi acemi dünya 
kaçkınlarının, yaşamın faniliği-
ni bir kez daha temaşa etme-
lerine izin verircesine duygulu. 
Müezzinin bir cümlesi ki, gö-

nülden dinleyenin ruhuna mü-
bareklik sızdırıyor. “İnna lillahi 
ve inna ileyhi raciun.” (Biz mu-
hakkak ki, Allah için yaratıldık. 
Ve yine O’na döneceğiz.) Ya-
ratılanı tevazua, mazlumluğa 
davet eden ne müşfik bir ayi-
ne cümle… Zihnimizi negatif 
masiva düşüncelerden, sinsi 
endişelerden uzaklaştırıp, bir-
den  kulluk edebe yönlendiri-
veriyor.

 *******
Güneşin ilk ışıklarının pı-

rıltıları içinde, belki de tam 
yaşamanın hazzına vardığımız 
bir anda bile, ölümün mey-
dan okuyuşudur sala… Sırtı-
nı sonsuza dönmüş insanlara 
meydan okuyuşu. Ecelin hiç 
ummadığımız bir zamanda, en 
yakımızdakine ulaşıp, onu kol-
larına alıverişinin habercisidir. 

Sanki kağıdın üzerine ba-

sılan mühür misali, 
insanın son hayat 
sahifesine “bitti” 
damgasının vurulu-
şunun ilanı. 

Meydan okuyan 
ölüme bir kulun 
daha boyun eğişi-
nin.

Bilhassa sabahın 
sessizliğinde ima-
mın sesi, işitenin içini ürperti-
verir işte.  

Her demden yadigar bu 
müthiş seda, kimine göre; 
“Biri daha gitmiş öte yana.” 
dedirtecek, sade bir duyuru 
niteliğindedir.

 Kimisine de geçmişte ya-
şadığı hazin bir ayrılık saatini 
hatırlatır. Çok sevdiğini, kendi 

elleriyle toprağın 
altına koyduğu bir 
günde, mazinin 
gölgesinde yaşadı-
ğı tarifsiz bir acının 
öyküsünü. Hisse-
den bilir. 

Aslında kişinin 
kendine dahi itiraf 
edemediği bir ger-
çek gizlidir salanın 

derinliklerinde. Her okunuş 
yeni bir anons. Bir çağrı. Yük-
seklerden coşkulu, ulvi bir da-
vet. 

Belki de bu tarafını gör-
mezden geliriz. Çünkü çok 
seneler yaşamaktır isteğimiz. 
Kendimiz için ölmek daima 
erkendir.

Ve hiç de akla getirmediği-

miz.  Sala hasrettir bence. En 
sevdiğinden ayrıldığın günü 
hatırlattığında bile. 

Aşkın sesidir. Rabbinle 
yaptığın yüce bir akitin hatı-
rasını taşır özünde. Her duyu-
şunuzda, sınavını bir şekilde 
vermiş bir insanın, büyük kı-
yametini hayırla atlatmasının 
gizli heyecanını da yaşarsınız. 
Çiçek açmış ağaçların seyrin-
de şahit olduğunuz taze aklık, 
gönlünüzü kuşatıver

 *****
Her halukarda hakikatin 

davetçisidir sala. Bir anlık bir 
sabırsızlık, bir anlık özlemli 
bekleyiştir. 

 Dilde Fatiha’larla. Yüce Ya-
ratıcının çağrısıdır size.

“Hazır mısın sevgili sen de, 
yanıma gelmeye. Secdelerde 
dillendirdiğin kadar aşık mısın 
can?”

Çağıran bahtiyar, kul bahti-
yar. Baharda bembeyaz çiçek 
açan dalların heyecanına or-
tak, ama gözyaşı nezihliğinde 
cevap verirsin;

“Karlara, yağmurlara, bu-
lutlara hatta yüreklere dahi 
sözü geçen ey Yüce Sevdi-
ğim!..  İhanetleri bozarcası-
na göklerde dalgalanan Nazlı 
Hilalim şahittir ki, söz verdim 
sana, hayatım boyunca. 

Doğumum da yaşamım 
da, ölümüm de sadece senin 
için diye.  Yeryüzünde iyilikleri 
tutsak eden tüm kötülüklere, 
kötülere inat, yalnızca Hakk 
uğruna nefes almaktan, maz-
luma dost olmaktan asla vaz-
geçmeyeceğim. 

Kutsal vaadini unutmam 
hiç elbette. Senin katından 
geldim, bir gün yine sana dö-
neceğim.”

ÖLÜMÜN NAĞMEKAR İLANI

haber@konyayenigun.com
PERİHAN AKÇAY

Beşerî sermayemiz heba ediliyor!
Saadet Partisi Konya İl Başkan 

Yardımcısı İsmail Hakkı Bacak bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Bacak açıklamasında; “Toplum-
ların sosyo-ekonomik yapılarında 
büyük dönüşümlere neden olan 
Tarım ve Sanayi devrimlerinden 
sonraki en büyük değişim günü-
müzde yaşanmaktadır. Son dö-
nemde bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinde (BİT) meydana gelen baş 
döndürücü gelişmeler kuşkusuz 
toplumsal yaşamın tüm katman-
larında hızlı bir değişime neden 
olmaktadır. Özellikle son otuz yıl-
da tüm dünyada bilgisayarlarla 
birlikte, analog teknolojiden dijital 
teknolojiye hızlı bir geçiş süreci 
yaşanmış ve bu durum bilişim, ağ 
ve robotik teknolojilerin hayatımı-
zın her alanına girmesiyle sonuç-
lanmıştır. Gelinen noktada, dijital 
teknoloji, kültürden, sosyal yaşa-
ma, alışkanlıklardan, önceliklere 
kadar her şeyi derinden etkilemiş, 
akıllı robotlar, sensörler, yapay 
zekâ, nesnelerin interneti, maki-
nelerin öğrenmesi ve 3D yazıcılar 
üretim sektörü dâhil hayatımızın 
her alanına girmiştir. Bu teknolo-
jilerin üretim sektörü içinde hızla 
yerleşmesi ve üretimde dönüşü-
mü gerçekleştirmesi ise dünyada 
Endüstri 4.0 olarak adlandırılmak-
tadır.” dedi.

‘AĞIR SANAYİ HAMLESİ, DİJİTAL 
TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ HAMLESİ’NE 

EVRİRİLMİŞTİR’
Bacak konuşmasının deva-

mında ise; “Bugünleri öngörerek 
70’li yılların devrimi niteliğinde 
başlattığımız ‘Ağır Sanayi Ham-
lemiz’ yerini artık yapay zekalar 
ile veri işleyebilen ‘Dijital Tekno-
loji Endüstrisi Hamlesi’‘ne eviril-
miştir. Geçmişte başlı başına bir 
mesleki beceri olarak kabul edilen 
teknolojiyi kullanabilme, bir beceri 
olmaktan çıkacak ve bu yönde iş 
yapan personel işlevsiz kalacaktır. 
Bu durum doğal olarak teknolo-
ji kullanmayı öğreten geleneksel 
eğitim anlayışının da değişmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle; 
sadece teknolojiyi kullanan değil 
aynı zamanda teknolojiyi her alan-
da tasarlayan, geliştiren, üreten 
ve üretilen teknolojiyi kullanabi-
len insan gücünün yetiştirilmesi 

ülkeler için zorunlu bir durum arz 
etmektedir. Ülkemizdeki mesleki 
ve teknik orta öğretimde öğren-
cilerin gelişen dünyada yaşıtları 
ile küresel anlamda yarışabilecek 
becerilere sahip gençler haline ge-
lebilmesi; ancak ve ancak nesne-
lerin interneti, robotik, sanal zekâ, 
arttırılmış gerçeklik, siber güven-
lik, 3D yazıcı ve bulut bilişim gibi 
Endüstri 4.0 kavramlarını derinle-
mesine öğrenme ve bu konularda 
yeni teknolojiler üretebilecek yet-
kinliklere sahip olma şansı sağlan-
masıyla gerçekleşebilir.” şeklinde 
konuştu.

‘İSTİHDAM YATIRIMLARINI
 12’DEN VURACAK HASSASİYETLE 

BELİRLEMELİYİZ’
Türkiye’deki mesleki ve teknik 

eğitimin Endüstri 4.0 için yeterli 
olmadığını belirten Bacak; “An-
cak ülkemizin Mesleki ve Teknik 
Eğitim karnesi, içinde bulundu-
ğumuz Endüstri 4.0 teknolojisinin 
konuşulduğu dünyamızda hiç de 
iç açıcı değildir. Ülkemizin nüfus 
demografik yapısını incelediği-
mizde genç nüfusumuz Avrupa 
ülkeleri arasında nüfusa oranla ilk 
sırada yer almaktadır. Gençlik ge-
leceğimizdir, beşerî sermayemiz-
dir. Doğru ellerde, doğru hedefler 
üzere eğitilmeli ve meyvesini de 
ülkemizin menfaatine toplayabil-
memiz için gerekli istihdam yatı-
rımlarını ülkemizin siyasi kanadını 
oluşturan bizler hedefi 12’den vu-

racak hassasiyette belirlemeliyiz.
Ülkemizde 2.552’si Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi, 762’si 
Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 
322’si Mesleki Eğitim Merkezi ol-
mak üzere toplam 3.636 meslek 
eğitimi veren kurum bulunmak-
tadır. Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri’nde 54 alanda ve bu alan-
lar altındaki 199 dalda öğretim 
programı uygulanırken; Mesleki 
Eğitim Merkezlerinde 27 alanda 
ve bu alanlar altındaki 142 dalda 
öğretim programı uygulanmakta 
ve milyonlarca öğrenci bu kurum-
larda öğrenim görmektedirler. 
Ülkenin ekonomik açıdan sürdü-
rülebilir bir gelişme sağlamasın-
da, iş piyasasına odaklanmış bir 
mesleki ve teknik eğitim sistemi 
hayati derece de önemlidir. An-
cak ülkemizde mesleki ve teknik 
eğitimde talebin kaynağı konu-
mundaki iş piyasası aktörlerinin 
sadece eğitim-öğretim süreçleri-
ne değil, aynı zamanda planlama 
aşamasına da etkin olarak dâhil 
olmadıkları bilinen bir gerçekliktir. 
Bir ülkedeki ekonomik gelişmenin 
temelinde işgücü piyasasının ih-
tiyacı olan yeterli sayıda nitelikli 
eleman yetiştirilmesi önemlidir. 
Ancak daha da önemlisi piyasanın 
ihtiyacı olan niteliğe sahip ele-
manların yetiştirilmesidir. Diğer 
bir ifadeyle; mesleki ve teknik eği-
timin kalitesi sorunudur.” dedi.
n HABER MERKEZİ

İsmail Hakkı Bacak
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T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
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1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 30.06.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 30.06.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale 
Saati

Meram Karahüyük 23590 15 675,00 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 
Taks: 0,25 Kaks: 0,50 Kat Adedi: 2 236.500,00 TL. 7.095,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Meram Karahüyük 23590 16 708,50 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 
Taks: 0,25 Kaks: 0,50 Kat Adedi: 2 248.000,00 TL. 7.440,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.50

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden 
görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

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

Konya merkezli fuhuş 
operasyonunda 11 gözaltı

Konya merkezli iki ilde, ya-
bancı uyruklu kadınlara fuhuş 
yaptıran kişilere yönelik düzen-
lenen operasyonda 11 şüpheli 
gözaltına alındı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 
Konya ve Çankırı’da fuhşa teşvik, 
aracılık ve yer temin ettikleri iddia 
edilen kişilere yönelik eş zamanlı 
operasyon başlattı. Polis, iki ilde 

belirlenen 17 adrese düzenlediği 
operasyonda, 2’si kadın 11 şüphe-
liyi gözaltına aldı. Zanlılar, Konya 
Eğtim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra emniyete götürüldü. Ope-
rasyonda yakalanan yabancı uy-
ruklu kadınların, İl Göç İdaresine 
teslim edildikten sonra sınır dışı 
edilecekleri öğrenildi. n AA

Beyşehir ilçesinde bir anne köpeğin, sokak ortasında biri ölmüş, diğeri yaralı vaziyette bulduğu yavrularının başından 
ayrılmayıp sürekli koklaması, görenlerin içini burktu. Durumu gören mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi

Yavrularının başından ayrılmadı
Beyşehir ilçesinde sokak or-

tasında biri ölü, diğerini ise yaralı 
vaziyette bulduğu yavrularını kok-
layan anne köpek, mahalle sakinle-
rini hüzne boğdu. İlçeye bağlı Yeni 
Mahalle 41316. Sokak’ta oturan 
mahalle sakinleri, dün akşam saat-
lerinde bir köpeğin, iki yavrusunun 
başında ağlama sesleri çıkararak 
beklediğini gördü.

Yavrulardan birinin öldüğünü, 
diğerinin de yaralı olduğunu gören 
mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 
adrese, polis ve zabıt ekipleri ile 
belediye veterineri geldi. Yapılan 
muayenede, yavrulardan birinin 
öldüğü, diğerinin ise yaralı olduğu 
belirlendi.

Zabıta ekipleri, ölü yavruyu yol-
dan kaldırdı. Yaralı köpek ise tedavi 
edilmek üzere Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Hayvan Hasta-
nesi’ne gönderildi. Anne köpek ile 
diğer yavrusu de barınağa konuldu.

Mahalle sakinlerinden Ali Ke-
çeci, gazetecilere yaptığı açıklama-
da, sokaktan gelen sesler üzerine 

evinden dışarıya çıktığını ve üzücü 
manzarayla karşılaştığını anlattı.

Yavru köpeklerden birisinin 
öldüğünü dile getiren Keçeci, “Ger-
çekten o manzarayı görmek içler 
acısı. Annesi yavrusunu yalayıp 
kokluyordu. Bu hayvana bu kadar 
zulmü bir insan yapmaz. Öbürü-
nün ise dilini kopartmışlar, çenesi 
yamuktu. Yani, Allah onları dilsiz 
olarak yaratmış, bizden bir şey is-
teyemez. Hiçbir hayvana bu şekilde 
eziyet etmesinler, hayvanlara şid-
det olmasın istiyoruz.” dedi.

Keçeci, yavru köpeklere şiddet 
uygulandığını düşündüklerini dile 
getirerek, şunları kaydetti: “Üçün-
cü bir yavru daha var, o da park 
halindeki arabanın altına korkudan 
saklanmış. 

Muhtemelen sopayla vurul-
muş. Hayvanların hali içler acısıydı. 
Annesi başında ağlıyordu. Onlar 
sokak köpeğiydi ama sokak üzerin-
de bir evin alt katında yuvaları var-
dı. Bunu yapanı görmedik. 

Annesinin ağlayışına geldik. 

Kimseyi suçlayamayız. Sağolsun 
haber verilince polisimiz, zabıtamız 
ve veterinerimiz hemen geldiler, 
yavrularla ilgilendiler. Yavrulardan 
birisi ölmüştü, yaralı olanı tedavi 
için anneyi de diğer yavrusuyla be-
raber barınağa götürdüler.”

‘YAVRULARIN ŞİDDET 
UYGULANARAK BU HALE

 GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’
Mahalle sakini Mustafa Tereci 

de köpeğin daha önce 9 yavrusu 
bulunduğunu, bunları süt ve bi-
beronla besleyerek büyüttükleri-

ni bildirdi. Yavruların bir kısmını 
sahiplendirdiklerini dile getiren 
Tereci, “3 tane yavru kalmıştı. An-
neleri bazen gidiyor, gelmiyordu. 
Akşamleyin kızım balkona çıktı-
ğında köpeğin ağladığını gördü. 
Gelmiş buraya yavrusunun ağzını 

yüzünü yalıyor, birisi ölmüş, birisi-
ni de ölmekten beter etmişler. Bir 
yavru ise korkudan arabanın altına 
saklanmış, çıkardık onu. Bu yavru-
ların şiddet uygulanarak bu hale 
getirildiğini düşünüyoruz.” ifadele-
rini kullandı. n AA
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Avlanma alanları belirlendi
Kantincinin zararı büyük
Konya Kantinciler Dernek  

Başkanı ve Tüm Kantin İşletme-
cileri İşveren Sendikası (Kantin-İş 
Sen) Yönetim Kurulu Üyesi Ethem 
Tartan ve Konya Kasaplar Odası 
Başkanı Davut Balbaloğlu bir otel-
de düzenledikleri basın toplantısı 
ile okulların 13 Mart’tan itibaren 
kapalı olması ve eğitim öğretim 
yılının sona ermesi ile birlikte kan-
tinci esnafının ekonomik anlamda 
büyük sorunlarla karşı karşıya kal-
dığını söyledi.
‘PANDEMİ SÜRECİ EN ÇOK KANTİN 

İŞLETMECİLERİNİ VURDU’
Pandemi sürecinin en çok kan-

tin işletmelerini etkilediğine dikkat 
çeken Konya Kantinciler Dernek 
Başkanı ve Tüm Kantin İşletme-
cileri İşveren Sendikası (Kantin-İş 
Sen) Yönetim Kurulu Üyesi Ethem 
Tartan, “Covid-19 salgını nedeniy-
le uygulanan pandemi süresi bo-
yunca işyerleri kapanan ve elindeki 
ürünler işlevsiz hale geldiği için 
çöpe atılan kantin işletmecilerinin 
sesini hükümet yetkililerine ak-
tarmak için gece gündüz çaba sarf 
ediyoruz. Kantin-İş Sen Genel Baş-
kanı Okan Fırat öncülüğünde Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz ve Konya 
Kantinciler Derneği olarak bu zorlu 
süreçte zarar gören işletmecilerin 
sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. 
Salgın önlemleri çerçevesinde 13 
Mart’tan itibaren kapalıydık. Eği-
tim öğretime ara verilince işletme-
ciler hazırlıksız yakalandı. Bütün 
ürünler ellerinde kaldı. Tedarikçi 

firmalar ürünleri raflara dizildiği 
için iade almadılar. Türkiye’de 55 
bine yakın devlet okul kantini, 13 
bine yakın özel okul kantininin yanı 
sıra çok sayıda hastane ve üniversi-
te gibi kamu kuruluş kantinlerinin 
bünyesinde barındıran işletmeler 
Covid-19 salgını dolayısı ile kantin-
ci esnafı zor günler yaşadı. Sayıları 
100 bini aşan kantinci esnafı Covid 
-19 salgınına hazırlıksız yakalandı. 
Bizler 13 Mart’tan itibaren kapalıy-
dık. Ürünlerin son kullanma tarih-
leri de 3 ay gibi kısa bir süre olduğu 
için hepsini imha etmek zorunda 
kaldık” ifadelerini kullandı.

‘PRİM MUAFİYETİ GETİRİLSİN’
Ekonomi yönetiminin birta-

kım önlem paketleri açıkladığını 
ve Bağ-Kur ödemelerinde öteleme 
yapıldığını hatırlatan Tartan, “Fa-
kat bizim açılış tarihimiz bile belli 
değil. Evet, okullar açılacak ama 
kantinler açılacak mı? Devleti-
mizden esnafımızın Bağ-Kur prim 
ödemelerinin ertelenmesini değil, 
bu ödemelerin muaf tutulmasını 
istiyoruz. Kiralarımız, elektrik, su 
faturaları gibi giderlerimiz var. Bu 
giderleri karşılayacak hiçbir geli-
rimiz yok. Şuan Türkiye’de 6 ay 
kadar bir sürede kapalı kalan tek 
esnaf grubu biziz” diye konuştu. 

‘Okul Gıdası Logosu’ uygu-
lamasının 1 yıl ertelendiğini ha-
tırlatan Tartan, bu sürenin de 7 
Eylül’de sonlanacağını belirtti. 
Logolu ürünlerin satışının zorunlu 
olmasıyla bir darbe daha yiyecek-
lerini söyleyen Tartan, “Covid- 19 

bizi çok sıkıntıya soktu. İsteğimiz, 
logolu ürünlerin bu sıkıntılı süreç-
te gündeme alınmaması. Logolu 
olmayan ürünlerin satışının kısıt-
lanması bizi daha da sıkıntıya so-
kacaktır” dedi.

‘SİCİL AFFINDAN 
YARARLANMAK İSTİYORUZ’
Kantinci esnafına özgü olmak 

üzere sicil affından yararlanmak 
istediklerine dikkat çeken Ethem 
Tartan, “Hazine ve Maliye Bakan-
lığımızın açıklamış olduğu 25 bin 
lira destek kredisi ve Halkbank 
tarafından sağlanan 25 bin liralık 
ticari kredi kartı takviyelerinden 
kantinci esnafı olarak yararlana-
madık. Bizler zaten 180 gün ça-
lışıp 365 gün evini geçindiren bir 
teşkilatız. Bizim çalışmadığımız 
süreler çok. Kantinci esnafının bu 

anlamda geçmişten gelen birtakım 
sıkıntıları var. Bazı esnafımız kredi 
kullanmış ama ödeyememiş. Kimi-
si bu zor süreci atlatabilmek için 
kredi kullanmak istiyor ama kul-
lanamıyor. Bu sorunların çözümü 

için kantinci esnafı olarak bir defa-
ya mahsus sicil affının getirilmesini 
talep ediyoruz” dedi. 

‘KANTİN KİRALARINA 
BİR YIL ZAM YAPILMASIN’

2020-2021 döneminde zarar-

larının karşılanması adına kantin 
kiralarına zam yapılmamasını is-
tediklerini ifade eden Tartan ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Yö-
netmelik gereği sözleşmelerinde 
bulunan, çalışılmayan dönemde 
kira ödenmez kuralının esnetil-
mesini istiyoruz. Çalışmadığımız 
için sözleşmelerimiz ve kiralarımız 
donduruldu. Bu çalışmadığımız sü-
renin de sözleşme bitiş tarihimizin 
sonuna eklenmesini istiyoruz. En 
azından 2020-2021 döneminde 
zararımızın karşılanması adına ki-
ralarımıza zam yapılmamasını isti-
yoruz.”

‘ZARARIMIZ BÜYÜK’
Kantinci esnafı olarak zararları-

nın büyük olduğuna dikkat çeken 
Tartan, “Kantinci esnafı günlük 
yevmiyeyle çalışıyor. Covid-19 
salgını ortaya çıktıktan bu yana za-
rarımız büyük oldu. Bütün meslek 
kuruluşlarına Bilim Kurulu tarafın-
dan bir rehber hazırlandı. Biz de 
istiyoruz ki; Bilim Kurulu bizleri de 
davet etsin. 

Bizlerin de görüşlerini alsın. 
Bunun karşılığında bir rehber ha-
zırlasınlar ki; bizler de önümüzdeki 
süreçte ne şekilde çalışacağımızı 
şimdiden bilelim. Biz hijyene önem 
veriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı 
her şeyden önemlidir” dedi. 

Konya Kasaplar Odası Başkanı 
Davut Balbaloğlu da bünyelerinde 
hizmet veren Konyalı kantincilerin 
sorunlarını dile getirmeye ve anlat-
maya devam edeceklerini söyledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye genelinde korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında kantincilik geliyor. Konya Kantinciler 
Dernek Başkanı ve Kantin-İş Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Tartan kantincilere özel sicil affı istediklerini söyledi

Emlakçılar Odası’ndan 
meslektaşlarına son uyarı

Konya Emlakçılar Odası, 
meslektaşlarını son kez uyardı. 
Taşınmaz Ticareti Yetki Belge-
sini almayanların emlakçılık ya-
pamayacaklarını söyleyen Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, belge alma süresinin 31 
Ağustos 2020 tarihinde son bula-
cağını hatırlattı. Konya Emlakçılar 
Odası Başkanı Sedat Altınay, “Yü-
rürlüğe Giren Taşınmaz Ticare-
ti’ne dair Yönetmelik 05 Haziran 
2018 tarihli 30442 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmişti. Verilen süre 31 Ağus-
tos 2020 tarihinde son bulacaktır. 
Vergi kaydı, Oda kaydı ve Taşın-
maz Ticareti yetki Belgesi olma-
yanlar Emlakçılık yapamayacaktır 
Oda üyelerimizde taşınmaz tica-
reti yetki belgelerini almayanlar 
muttesep haklarını kaybetmemek 
için 31 ağustos 2020 tarihinden 
önce odamıza mutlaka başvurma-
larını gerekmektedir.

31 Ağustos 2020 tarihine 
kadar belgeleri eksik olan mes-
lektaşlarımız bu tarihi kadar ek-
siklerini tamamlaması gerektiğini 
vurgulayan Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay” Yönetmelik ile 
belirlenen tarihinden sonra belge-
lerini almayan ve belgeleri eksik 
olan Emlakçılarımız kesinlikle 
alım-satım yapamayacak, WEB 
Tapu hizmetinden faydalanama-
yacak, İşyeri ve konutlara satılık 

veya Kiralık levhaları asamaya-
cak. İnternet’e ilan veremeyecek.

Yeni yönetmeliğe göre 31 
Ağustos 2020’ den itibaren lise 
mezunu olmayan ve emlak ofisi 
30 metre kareden büyük veya kü-
çük olan hiçbir emlak ofisi sahibi 
vatandaşımız Taşınmaz Ticareti 
Yetki belgesi alamayacak.

Taşınmaz Ticari Yetki belge-
sinin yanında emlakçıların Mes-
leki Yeterlilik belgesi içinde baş-
vurmaları gerektiğini söyleyen 
Altınay, ‘Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu’nun (MYK) vermiş olduğu 
MYK belgesi de alma şartı olacak-
tır. Hem emlak ofisi sahiplerinin 
hem de Emlak Oda’sı üyelerimi-
zin bir an önce Odamıza müra-
caat etmesini ve yetki belgelerini 
almalarını istiyoruz” dedi. 

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Altınay, “Birçok uyarıya 
rağmen hala müracaat etmemiş 
meslektaşlarımıza, Oda olarak 
yazılı ve görsel basın aracılığı ile 
defalarca uyarmamıza rağmen 
müracaat etmeyen meslektaş-
larımız mevcuttur. Hak kaybına 
uğramamaları için en kısa süre 
içerisinde odamıza müracaat et-
meleri gerekmektedir. Hiçbir oda 
üyelerimizin ve meslektaşlarımızı 
haklarını kaybetmelerini isteme-
yiz. Oda olarak bir kez daha uyarı-
mızdır” diyerek sözlerini tamam-
ladı. n HABER MERKEZİ

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

Ethem Tartan Davut Balbaloğlu 
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Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk 
yerli ve milli yazılımla düzenlenen “Agrivirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı”nın açılışı gerçekleştirildi

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 
sanal fuarı Selçuk’ta açıldı

Selçuk Üniversitesi, Ticaret Ba-
kanlığı desteği ve Makine İhracatçı-
ları Birlikleri organizasyonunda Tür-
kiye’nin ilk yerli ve milli yazılımla 
düzenlenen tarım ve hayvancılık fu-
arının açılışı yapıldı. Telekonferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen açılışa; 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Maki-
ne İhracatçılar Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve 
bazı firma temsilcileri katıldı.

Tüm dünyanın yeni tip korona 
virüs (Covid-19) pandemisine karşı 
sağlık alanında olduğu kadar ekono-
mik sahada da önemli bir mücadele 
verdiğini ifade eden Bakan Pekcan, 
pandemi sürecinde, kişilerin ve 
ürünlerin dolaşımının kısıtlandığını, 
yavaşladığını ve ticaretin zorlaştığı-
nı söyledi. Bakan Pekcan, normal-
leşme süreciyle beraber yenilikçi 
adımların atılması gerektiğinin 
altını çizerek, “Bugün, girişimcile-
rimizle, ihracatçılarımızla, üniversi-
temizle birlikte tüm dünyaya örnek 
olacak önemli bir etkinliği başlatma-
nın memnuniyetini yaşıyoruz. Tica-
ret Bakanlığımızın desteği, Makine 
İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniver-
sitemizin işbirliği ile bu sanal fuarı 
düzenledik. AgriVirtual Tarım ve 
Hayvancılık Makineleri Sanal Fua-
rı, içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı 
koşullarda dahi bizim Türk insanı 
olarak üretme ve gelişme azmimi-
zi gösteren çok önemli bir adımdır. 
Bu sanal fuar aynı zamanda, Tür-
kiye’nin ve Türk üreticisinin yeni-
likçiliğini, vizyonunu, inovatif ka-
pasitesini ve dijital çağda yer alma 
becerisini gösteren en güzel örnek-
lerden birisidir” ifadelerini kullandı.

Bu fuarın 3 farklı özelliğe sahip 
olduğunu belirten Pekcan, “Bir, ta-
rım ve hayvancılık makineleri sek-
töründe uluslararası alanda ilk sanal 
fuar, iki, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 
sanal fuarı, üç, kendi yerli ve mil-
li yazılımımızla ilk sanal fuarımız” 
dedi.

Bakanlığın Covid-19 pandemi-
si ile birlikte hızlı bir şekilde sanal 
ticaret heyeti ve sanal fuar uygu-
lamalarını hayata geçirmeye baş-
ladığına işaret eden Bakan Pekcan, 
sanal ticaret heyeti programlarına 
Mayıs ayında Özbekistan, Kenya, 
Hindistan’a ile başladıklarına dikkati 
çeken Pekcan, önümüzdeki dönem-
de Güney Kore, Nijerya, Pakistan, 
Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, 
BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve 
Umman’a da ticaret heyeti progra-
mı planladıklarını söyledi. Pekcan, 
ilk sanal fuarı Shoe-Dex 2020 Ayak-
kabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran 
tarihlerinde Ege İhracatçılar Birli-
ğimiz öncülüğünde başarıyla ger-
çekleştirdiklerinin altını çizerek, bu 
fuarın beklediklerinden de fazla ilgi 
gördüğünü dile getirdi.
‘FUARIMIZ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-
NİN MÜHENDİSLİK İMKANLARI İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR’
Bugün de Türkiye için stratejik 

sektörlerden biri olan tarım maki-
neleri sektörü için sanal fuarın açı-
lışını yapmaktan büyük memnuni-
yet duyduklarını belirten Pekcan, 
Bu fuarımız Selçuk Üniversitesinin 
mühendislik imkanları ile gerçek-
leştirilmektedir. Ziyaretçilerin sanal 
gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar 
alanında gezmelerine imkan tanın-
mıştır. Fuarımız bu yönüyle üni-
versite-sanayi işbirliğinin güzel bir 
örneğini gözler önüne sermektedir. 
Firmalarımız, aynı zamanda sanal 
ortamdaki ziyaretçileriyle, potansi-
yel müşterileri ile anlık mesajlaşma 
veya görüntülü görüşme imkanı-
na sahip olacaklar. Bakanlığımızın 
yurt dışı temsilcilikleri bulunduk-
ları ülkelerde sanal fuarımızın du-
yurusunu yaparak firmaları davet 
etmekteler. Daha fuar açılmadan 
fuar web-sitemize büyük bir ilgi var. 
Bugün 61 firmamız katılım göster-
mektedir. Sanal fuarımız firmaları-
mıza olduğu kadar, ülkemizin önde 
gelen tarım/hayvancılık ve makine 
alanındaki meslek kuruluşları, koo-
peratif ve üretici birliklerine kendi-
lerini uluslararası piyasada tanıtma 
adına büyük bir fırsat sunmaktadır” 
diye konuştu.

‘DİJİTALLEŞMEYİ HEP EN
 ÖN PLANDA TUTTUK’

Bakan Pekcan, Tarım ve Hay-
vancılık Makinaları sektörünün 
2020 yılı itibarıyla küresel düzey-
de yaklaşık 125 milyar dolarlık bir 
hacme ulaşmasının öngörüldüğüne 
dikkati çekerek, Türkiye’nin pazar 
büyüklüğü bakımından Almanya, 
İtalya ve Fransa’nın ardından dör-
düncü sırada olduğunu kaydetti. 
Sektörün 2019 yılı itibarıyla 1 mil-
yar dolar ihracat yaptığına dikkati 
çeken Pekcan, bu rakamın sektörün 
potansiyelini yansıtmadığını, fuarın 
bu anlamda yararlı olacağını ifade 
etti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakan-
lığınca hazırlanan İhracat Ana Planı 
çerçevesinde rekabetçilik ve katma 
değeri ile öne çıkan makine sektörü-
nün, hedef sektörlerden birisi olarak 
belirlendiğini ifade ederek, “Tarım 
ve hayvancılık faaliyetlerinin gıda 
arz ve güvenliği bakımından sahip 
olduğu stratejik önemi de göz önün-
de bulundurarak, tarım/hayvancılık 
makinelerinin üretimi, tasarımı ve 
teknolojisinde daha da ileri nokta-
lara gelmek için hep birlikte çalış-
malıyız. Biz Bakanlık olarak destek 
vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Pazara girişte dijital faaliyetleri 
desteklediklerini ifade eden Pekcan, 
sanal fuar organizasyonları düzen-

leyen çatı kuruluşlara 100 bin do-
larına kadar destek sağladıklarını 
vurguladı. Sanal ticaret heyeti ve 
sanal fuarların önümüzdeki dönem-
de çeşitlenerek devam etmesini 
beklediklerinin altını çizen Pekcan, 
Bu konuda TİM ile müşterek çalış-
malarının olduğunu bildirdi. Bakan 
Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 
sundukları hizmetlerde ve geliştir-
dikleri projelerde dijitalleşmeyi hep 
en ön planda tuttuklarını, bundan 
sonra da ön planda tutmaya devam 
edeceklerini belirterek, “Ülkemizin 
dijital ekonomi alanında ilerleme 
kaydetmesine ve dünyadaki sayılı 
ülkelerden birisi olmasına katkı sağ-
lama gayretinde ve kararlılığında-
yız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, e-ticaretle ilgi-
li çalışmalarını da sürdürdüklerini 
ifade ederek, “e-ticaret sitelerine 
üyelik desteğimizi hayata geçirdik. 
Geçtiğimiz hafta e-ticarette güven 
damgası uygulamamızı kamuoyuna 
tanıttık. Bu hafta içinde Elektronik 
Ticaret Bilgi Sistemi’ni (ETBİS) tanı-
tıp, ülkemizin elektronik ticaretteki 
ilk resmi verilerini kamuoyu ile pay-
laşacağız” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTELERİMİZ, KATMA 
DEĞERİ YÜKSEK VE CARİ AÇIĞI 
KAPATMAYA KATKISI OLACAK 

PROJELER ÜRETMELİDİR’
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bakanımı-
zın himayelerinde gerçekleştirmiş 
olduğumuz bu fuarda, üniversite-
mizin ortaya koyduğu çalışmaların 
ülkemizin yararına kullanılabilmesi 
imkânı oluştuğu için emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Üni-
versiteler ülkelerin kalkınmaları için 
önemli kuruluşların başında gel-
mektedir. Üniversitelerimiz, katma 
değeri yüksek ve cari açığı kapat-
maya katkısı olacak projeler üret-
melidir” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi tarafından 
hazırlanan yerli ve milli yazılım-
la gerçekleşen fuarın çalışmaları 
hakkında bilgi veren Rektör Şahin, 
“Son 5 yıl içerisinde de bu nok-
tada ciddi bir farkındalık ve bilinç 
oluşmuştur. Bu çerçevede Selçuk 
Üniversitesi olarak da başta YÖK 
Başkanımızın teşvik ve destekle-
riyle dijital alanda ciddi çalışmalar 
yapmaya başladık. Bunların başında 
Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 3 ay 
önce yaptığı konuşmada vurguladı-
ğı 3 konu gelmekteydi. Bunlar; si-
ber güvenlik, gıda güvenliği ve biyo 
güvenlilik alanlarıydı. Bu konularda 
biz de birbirinden bağımsız ciddi 

çalışmalar yapmaktaydık. Ancak 
Cumhurbaşkanımızın açıklamasıy-
la bu konuların önemi konusunda 
yeni bir farkındalığımız ve bilinci-
miz oluştu. Biz bunları stratejik bir 
süreç içerisinde yürütmeye başla-
dık. Fuarla ilgili internetten satış 
ve pazarlamayla yaklaşık 3 yıldır 
sürdürdüğümüz çalışmalarımız 
vardı. Ancak yılbaşı itibariyle ortaya 
çıkan pandemi sürecinde Covid-19 
salgınıyla uluslararası hareketliğin 
kısıtlanması ülkemiz adına ihracatın 
sıkıntı yaşaması noktasına getirdi. 
Nisan ayı başında Konya’da düzen-
lenmesi planlanan tarım fuarının 
yine bu gerekçeyle iptal edilmesi 
de Konya’da üreticilerde ciddi bir 
üzüntü ve hayal kırıklığına neden 
olmuştu. Bizler, üniversite olarak 
sorumluluğumuzun bilincinde ve 
farkında olarak üreticilerimize na-
sıl katkı sağlayacağımız noktasında 
daha önceden yürütmekte olduğu-
muz sanal fuar yazılımıyla ilgili sü-
reci ciddi manada derledik, topladık 
ve Bakanlık yetkilileriyle irtibata 
geçtik. Bakanımızın şahsında ba-
kanlık çalışanları bu konuda bizleri 
teşvik edip motive ettiler. En önemli 
maddi ve manevi destekleri Ticaret 
Bakanlığımızdan almış olduk. Bu 
konuda Bakanımıza ayrıca teşekkür 
ediyoruz.3 boyutlu sanal fuar yapıl-
ması konusunda bize güvenerek ve 
bu talimatı vererek önemli bir riski 
de üzerine almış oldu. Üniversite-
mizin bünyesinde bulunan Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı personelimiz, 
Üniversite Televizyonu bünyesinde 
bulunan animatör arkadaşlarımız 
ve yine üniversitemizden mezun 
öğrencilerimizle Teknokent Bün-
yesinde kurmuş oldukları bir yazı-
lım şirketinin güçlerini birleştirerek 
yaklaşık 25 kişilik bir ekiple bugüne 
gelindi. Son iki hafta içerisinde veri 
girişlerini sağlamak üzere görevlen-
dirilen 5 kişiyle birlikte bu ekip 30 
kişilik bir hacme ulaşmış oldu” ifa-
delerini kullandı

‘FUARCILIK İLGİLİ YAZILIMLA
 YILSONUNA KADAR 12 PROJE 

HAYATA GEÇECEK’
Selçuk Üniversitesi olarak 2 ayrı 

yazılım geliştirdiklerini söyleyen 
Rektör Şahin, “Bunlardan biri bu-
gün sizlere sunduğumuz 3 boyutlu 
fuar tasarımı burada fuar alanla-
rı gezilecek. İkinci yazılımımız iki 
boyutlu olan bu yazılım daha çok 
bilimsel toplantılar ve kongrelerde 
uluslararası toplantılarda kullanıl-
mak üzere üniversitelerin tanıtımı 
amacıyla hazırlanmış olan bir yazı-

lımdır. Arzu edildiği takdirde yine 
böylesi bir web sayfası üzerinde bu-
nunda her türlü amaç için kullanı-
lacağını belirtmek istiyorum. Şu an 
bu fuarcılıkla ilgili yazılımla yılsonu-
na kadar 12 proje hayata geçecektir. 
Elde edeceğimiz başarılar bize daha 
da cesaret verecektir. Agrivirtual 
Tarım ve Hayvancılık Makineleri 
Sanal Fuarı, inşallah hem ihracat-
çılarımıza hem ülke ekonomisine 
olumlu katkılar sağlar. Emeği geçen 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Agrivirtual Tarım ve Hayvancı-
lık Makineleri Sanal Fuarı’nın açı-
lışında olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu söyleyen Makine İhra-
catçılar Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine 
ihracatı Türkiye’nin dünyanın geri 
kalanından hızlı ayrıştığı bir alan, 
taşıt araçlarından sonra en çok ihraç 
ettiğimiz ürünler makinalarımızdır. 
Bilimsel bütün analizler en rekabet-
çi olduğumuz ürünlerin de makina-
larımız olduğunu gösteriyor. Bunları 
elektrikli makinalarımız ve elektro-
niğimiz izliyor. Bir başka ifadeyle sa-
nılanın ya da bilinenin aksine Türki-
ye teknolojisi yüksek alanlarda yani 
katma değeri yüksek ürünlerde çok 
daha rekabetçidir. Bizler Türkiye’nin 
makinecileri sektörümüzün eriştiği 
yüksek küresel rekabetini dünyaya 
anlatmakla görevliyiz. İmalatçıla-
rımızın Ar-Ge ve inovasyon alt ya-
pılarını kurmalarına ve bu kavramı 
içselleştirmelerini destek vermekle 
mükellefiz. Fuar süreci boyunca 
sergiledikleri dayanışma için çözüm 
ortağımıza, vermiş oldukları destek 
için Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye 
İhracatçılar Meclisine şükranlarımı-
zı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Başkan Yardımcısı ve Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Selçuk Üniversitesi tarafından yerli 
ve milli yazılımla hazırlanan Tür-
kiye’nin üç boyutlu ilk sanal fuarın 
düzenlenmesinden dolayı Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’e teşekkür ediyorum. 
Kamu-üniversite-sanayi iş birli-
ğiyle hazırlanan dünyada tarım ve 
hayvancılık makineleri sektörünün 
ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan 
fuarımızın düzenlenmesinde bü-
yük katkısı ve cesaretlendirmesiyle 
Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a 
teşekkür ediyorum. Selçuk Üniver-
sitesinin 3 yıllık bir çalışmayla kul-
lanıma hazır hale getirdiği yerli ve 
milli sanal yazılım fuarını bu çok de-

ğerli bulmaktayız. Fuarımız aynı za-
manda Türkiye’nin üniversite özel 
sektör iş birliğiyle her türlü zorluğa 
önceden hazır olduğunu göster-
mektedir. Ticaret Bakanlığımız bu 
güne kadar özel sektörün yurt dışı-
na açılmasın için her türlü desteği 
verdi. Özellikle Covid-19 sürecinde 
uygulanan desteklerle firmalarımız 
zorlu süreci atlatmakta dünyadaki 
rakiplerine göre bir adım öndedir. 
Ülkemizin imalatta ve ihracatta ta-
rım ve hayvancılık makineleri sek-
törünün iş birliklerinin artması için 
açılan Agrivirtual Tarım ve Hay-
vancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın 
son derece faydalı olacağına ina-
nıyorum. Fuara katılan tüm firma 
temsilcilerimize başarılar diliyorum. 
Fuarın sektörümüze ve temsilcileri-
ne hayırlı olmasını diliyorum” ifade-
lerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizde 
gerçekleştirilen ilk sanal fuar olma 
özelliğini taşıyan Agrivirtual Tarım 
ve Hayvancılık Makineleri Sanal 
Fuarı’nda sizlerle olmakta büyük 
mutluluk duyuyorum. Ülkemizin 
ve dünyanın pek çok dengesini de-
ğiştiren ticaretini etkileyen bu sü-
reçte ülkeye çok farklı uygulamalar 
kazandırıldı. Özellikle ihracatımızı 
durdurmadan devam ettiğimiz bu 
dönemler maalesef ticaretimizi ge-
liştirmek için yaptığımız eylemleri-
miz varlığımız, ticaret heyetlerimiz 
etkilendi. Cumhurbaşkanımızı ka-
rarnamesiyle ve kıymetli Bakanımız 
Ruhsar Pekcan’ın da destekleriyle 
gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlar-
la destek veren ticari heyetlerimiz 
ve fuarcılık farklı bir boyuta geçti. 
Ticaretimizi hiç kesintiye uğratma-
dan devam ediyoruz. Bu süreçten 
etkilendiğimiz dönemi geride bı-
raktık. Mayıs ayında toparlandık, 
inşallah Haziran ayında ihracatımı-
zı tekrar eski rakamlara getirmek 
adına önemli gelişmeler içerisinde-
yiz. Dünyadaki değişimi okuyarak 
uygun pozisyonu alma konusunda 
ciddi başarılarımız var. Agrivirtual 
Tarım ve Hayvancılık Makineleri 
Sanal Fuarı’nın tarihi anlamda çok 
büyük başarılar getirmesini diliyo-
rum” dedi.

22-26 HAZİRAN TARİHLERİNDE 5 
GÜN 7/24 ZİYARET EDİLEBİLECEK

Selçuk Üniversitesi tarafından 
yerli ve milli yazılımla hazırlanan 
Agrivirtual, Türkiye’nin 3 boyutlu 
ilk sanal fuarında stantlar 22-26 Ha-
ziran tarihlerinde www.agrivirtual.
com.tr adresinden 5 gün boyunca 
7/24 ziyaret edilebilecek. Ticaret 
Bakanlığı himayelerinde Makine 
İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Ma-
kinecileri) ve Selçuk Üniversitesi iş 
birliği ile düzenlenen Agrivirtual, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, 
Konya Ticaret Borsası, Türk Tarım 
Alet ve Makineleri İmalatçıları Bir-
liği (TARMAKBİR), Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSA-
D),Makine İmalat Sanayi Dernekle-
ri Federasyonu (MAKFED), Konya 
Teknokent, AGRO TV, Ziraat Ban-
kası ve Sabah Gazetesi tarafından 
destekleniyor.
n HABER MERKEZİ

Prof.Dr.Mustafa Şahin Ruhsar Pekcan
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Daha iyisini ve en güzelini elde 
etme hırsı ilk insanlardan itibaren fani 
hayatının doğasında olduğunu apaçık 
örneklerle gözler önüne sermiştir. İlk 
insan olan Âdem’in oğulları Habil ve 
Kabil’in arasında yaşanan kıssayı bil-
meyenimiz yoktur. 

Hırs âdemoğlunun yüreğine öyle 
işlemiştir ki kardeşini öldürecek kadar 
gözlerini kör etmiştir. Atalarımızdan taa 
bugünlere kadar içimizde barındırdığı-
mız bu duygu nefsimizin sağ koludur ki 
binaenaleyh pençesine düştüğümüzde 
bizlere yaptıramayacağı şey yoktur. 
Fakat onu kontrol etmekte bizatihi eli-
mizdedir.

Geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan 
bir yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim:

“Kumsalda yürüyen bir adam, av-

lanan balıkçıya yaklaştığında kova içe-
risindeki yakalanmış yengeçleri görür. 
Kovanın üstü açıktır, kapağı yoktur. Bu 
durum onu şaşırtır, çünkü yengeçlerin 
kaçabileceğini düşünür. Balıkçıya sor-
duğunda “Evet, tek bir yengeç olsaydı, 
kesinlikle kaçardı. Ancak, pek çok yen-
geç varsa, biri kaçmaya çalıştığında di-
ğerleri onu yakalar, kaçamayacağından 
emin olur, geri kalanlar da aynı kaderi 
yaşarlar.” yanıtını alır. Tek yengeç ka-
paksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken 
sayı arttıkça kaçış imkânsızlaşır. Çünkü 
birbirlerini yukarı itmek yerine, aşağı 
çekerek engellerler. Sonunda kimse 
kazanamaz. Bu durum, Yengeç Sepeti 
Sendromu’nun çıkış noktasıdır.

Filipinliler arasında popüler olan 
kavram, ilk olarak aktivist yazar Nino-

tchka Rosca tarafından 
kullanılıyor. “Ben sahip 
değilsem, sen de olamaz-
sın.”, “Ben başaramıyor-
sam, sen de başaramaz-
sın.” anlayışını ifade eder. 
Bazı insanlar, bencilce 
davranarak hırslarını ön 
plana alarak başarmanın 
yolunun başkalarını geride 
tutmak olduğunu düşü-
nürler. Kendileri ulaşamı-
yorsa, sizin de hayalleriniz, hedefleriniz 
uzak olmalıdır. İstekleri budur. Reka-
betçi duygularla, hasetlik ve kıskançlık-
la çabalarınızı sabote etmeye çalışırlar.

Yengeç zihniyetine 
sahip kişiler, grupla-
rında diğerlerini aşarak 
başarılı üyelerin önemini 
azaltmayı hedeflerler. 
Onlar başarısızken baş-
kalarının başarısını izle-
mek yerine, çökmelerini 
beklerler. Mutlu anlarda 
bile eleştirecek noktalar 
bulabilirler, ama eleşti-
ri duymak istemezler. 

Empati ve merhametten yoksundurlar. 
Başkasına yardımcı olmak, kendimize 
yardımcı olmaktır aslında. “Love your 
neighbour as thyself.” sözü aklınızda 

bulunsun. Paylaştıkça çoğalır insan.
Kurbana dönüşmemek için:
Zamanınızın çoğunu birlikte ge-

çirdiğiniz insanlara dikkat edin. Jim 
Rohn; “İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 
kişinin ortalamasıdır.” Aile üyeleriniz, 
çalışma arkadaşlarınız, yakınlarınız 
size yengeç sepeti sendromu yaşatan 
kişiler olabilirler. Zorunlu nedenlerle 
ilişkimizi tamamıyla koparmamızın 
mümkün olmayacağı durumlar varsa 
da hayatınıza yön verecek olan kişi 
sizsiniz. Kiminle, ne kadar vakit geçi-
receğinizi iyi belirleyin. Benzer hedefle-
rinizin olduğu kişilerle bir aradaysanız, 
başarınız katlanır.

Durumun farkına varmak gere-
kiyor. Olumsuz düşüncelerle dolu 
ortamda kalmak yerine, enerjinizi yar-

dımlaşabileceğiniz, birbirinize ilham 
verebileceğiniz kişilere yönlendirin.” 
(ALINTI)

Yolunuz şahsınıza münhasır ol-
sun. Hayallerinize kimsenin ket vur-
masına izin vermeyin. Gönlünüzü hırs 
ve bencillikten arındırın. Bir ve beraber 
olup, yardımlaşarak her şey çok daha 
güzel olur. 

Üç günlük dünyanın, bugününü iyi 
değerlendirmeliyiz. Şayet biri için (dün) 
geç kalmış olabilir, diğeri için de (yarın) 
zamanımız kalmayabilir. 

Yengeçlerin sizi hedeflerinizden 
ve hayallerinizden uzaklaştırmalarına, 
kovanın dibine çekmelerine izin verme-
yin. Sizin hayatınız, sizin seçimleriniz. 
Kovadaysanız da çıkmayı başarmak 
yine sizin elinizde…  

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesinin (NEÜ), Konya Büyükşehir 
Belediyesinin desteğiyle, Konya’nın 
balon turizmine açılması için başlat-
tığı çalışmanın ilk etabında Konya 
semalarında sıcak hava balonu test 
uçuşu yapıldı.

Test uçuşu için Nevşehir’den 
gelen özel firma yetkilileri sıcak 
hava balonuyla Altınapa Barajı 
mevkiinden kalkış yaparak Konya 
semalarında süzüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
NEÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, üniversite 
olarak Konya’nın balon turizmine 
açılması için girişimde bulunduk-
larını aktararak, “Tarihi bir güne 
tanıklık ediyoruz. Konya’da ilk defa 

sıcak hava balonu test uçuşu ger-
çekleştirmiş olduk. Üniversitemizin 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesinin yürüttüğü bu faaliyete kat-
kılarından dolayı başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu’ya ve Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz. 
Balon Turizmi ile ilgili olarak Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünden 
izin alınması için de gerekli işlem-
ler başlamış durumda ve test uçuşu 

için seçtiğimiz firmamız da buraya 
gelerek uçuşu gerçekleştirmiş oldu. 
Konya’mıza hayırlı olsun” diye ko-
nuştu. Test uçuşu esnasında elde 
edilen verilerin Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü ile paylaşılarak Konya 
Bölgesinin balon turizmine açılma-
sı konusunun değerlendirileceğini 
aktaran Prof. Dr. Oğuz, “Konya’nın 
balon turizmine açılması halinde 
turizm faaliyetlerine bir yenisi daha 
eklenerek şehre artı bir değer ka-
zandırılmış olacak. Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültemizde ise, bu 
faaliyetle ilgili araştırma ve geliştir-
me alanı oluşturmuş olacağız. İler-
leyen zamanlarda da balon pilotları 
yetiştirmeyi gündemimize alacağız” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da yılın ilk
arpa mahsulü satıldı

Gelecek Partisi’nden
‘Gelecek gönülleri’ projesi

Karapınar Ticaret Borsası’nda, 
2020 yılı hububat hasat sezonu-
nun ilk mahsul arpa satışı gerçek-
leştirildi. Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, 
2020 yılı hububat hasat sezonu-
nun açılışında, hasat sezonunun 
tüm üreticiler, üyeler ve ülke 
adına hayırlı, bereketli olmasını 
diledi.

Ulusoy, “Hububatta şu an için 
herhangi bir olumsuz durum söz 
konusu değildir. Hasat başlangı-
cında olmamız sebebiyle çiftçile-
rimizden dane kayıplarının önü-
ne geçmek için zamanında hasat 
yapmalarını ve bakımları yapılmış 
biçerdöverler ile hasat yapmaları-
nı istiyoruz. 

Bu hassasiyet hem çiftçileri-
mizin hem de tarımsal ekonomi-
mizin faydasına olacaktır. Katılım-

larınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi. 

2020 sezonu hububat alımına 
İlçe Müftülüğü imam hatiplerin-
den Muhammet Özoğlu’nun du-
ası ile başlayan Karapınar Ticaret 
Borsası üyeleri, ilk mahsulün sa-
tışını Elektronik Satış Salonu’nda 
gerçekleştirdi. 

Ulusoy, yılın ilk mahsul arpası-
nı 1,732 lira fiyatla satın alan Tah-
sin Görgülü’yü ve yılın ilk mahsul 
arpasını satan Şevket Karagöz’ü 
tebrik etti. Ticaret Borsası tarafın-
dan hem alıcı Tahsin Görülü hem 
de çiftçi Şevket Karagöz Ticaret 
Borsası tarafından çeyrek altın ile 
ödüllendirildi. Programa Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti 
İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Ziraat 
Odası Başkanı Durmuş Üner ile 
çiftçiler katıldı. n AA

Derebucak ilçesindeki Çamlık mağaraları, içerisinden akan akarsuları ve eşsiz doğal 
güzellikleriyle dikkati çekerken, son zamanlarda doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi

Çamlık mağaraları 
hayran bırakıyor

Derebucak ilçesinde, Orta 
Toros Dağları üzerinde bulunan 
Çamlık mağaraları, içerisinden 
akan akarsuları ve eşsiz doğal gü-
zellikleriyle ilgi görürken, son dö-
nemde doğa tutkunlarının ziyaret 
ettiği gözde bir tabiat alanı haline 
geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün koruma-
sındaki Çamlık Mağaraları Tabiat 
Alanı’ndaki çok sayıda mağara 
turizme kazandırılırken, Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği de son 
yıllarda artan yoğun ilgi üzerine 
doğa ve treeking tutkunları için bu 
bölgeye geziler düzenliyor.

Güzergah üzerindeki parkur-
larda doğada yürüyüş yapan doğa-
severler, mağaralara olan hayranlı-
ğını gizleyemiyor. Dernek Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir ve 
Derebucak gibi ilçelerdeki doğal 
güzellikleri ve tarihi yerleri tanıt-
mak için doğa yürüyüşleri düzenle-
diklerini belirtti. Çamlık Mağaraları 
Tabiat Alanı’nın doğal güzelliğiyle 

ilgi çeken yerlerin başında geldiği-
ni aktaran Büyükkafalı, Çamlık böl-
gesinde bazıları “in” şeklinde olan 
mağaralardan su aktığını söyledi. 

Bu mağaraları herkesin görme-
si gerektiğini ifade eden Büyük-
kafalı, şunları kaydetti: “Bizler de 
düzenlediğimiz etkinliklerle parkur 
değişiklikleri yaparak mağaraları 
katılımcılarımıza göstermeye ça-
lışıyoruz. Burada Körükini, Döllü-
kini, Devrekini, Suluin ve Balatini 

gibi bazıları dünyaca bilinen ve ta-
nınan ünlü mağaralar var. Özellikle 
Balatini Mağarası’nın giriş ve çıkış 
noktaları var. İçerisine girenler 
metrelerce yükseklikteki çıkışın-
dan o bölgenin muhteşem güzel-
liklerini görme imkanı da bulabili-
yor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğümüzün bu ma-
ğaralara ilişkin halen yürüttüğü bir 
projesi var. Hayata geçirilecek bu 
proje ile bu mağaralara olan ilginin 

daha çok artacağını, daha çok bu 
bölgenin tanınacağını düşünüyo-
rum.”  

DOĞASEVERLER ÇAMLIK
 MAĞARALARINA HAYRAN

Amatör fotoğrafçı Mustafa Yiğit 
de Çamlık’taki mağaralara düzen-
lenen etkinlikler sayesinde gele-
bildiğini belirterek, bölgenin daha 
çok tanıtılmasını istediğini söyledi. 
Doğa tutkunu Yasemin Akkubak 
ise uzun süredir Ankara’da yaşadı-
ğını, Konya’ya geldiğinde bu kadar 
güzel yerlerin olabileceğini bilme-
diğini vurgulayarak, “Burası yeni 
keşif rotamız ve çok eğleniyoruz. 
Güzel bir gezi oldu. Koronavirüs-
ten kaçmak için 3-5 kişilik gruplar-
la böyle doğal alanlara gelinebilir. 
Herkese tavsiye ederim.” dedi. 

Doğasever Gülgün Bata da 
Konyalı olmasına rağmen buradaki 
mağaraları daha önce hiç görmedi-
ğini belirterek, iyi bir tanıtımla bu 
bölgenin ziyaretçi ilgisi açısından 
da daha iyi noktalara gelebileceğini 
söyledi. n AA

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, başlattıkları 
“Gelecek Gönüllüleri” projesi hak-
kında bilgi verdi. Sosyal Politikalar 
Başkanlığı tarafından yürütülen 
projede, partide görev alan il ve 
ilçe yöneticilerinin yanı sıra parti 
üyeleri ile birlikte, siyasi görüş gö-
zetmeksizin ihtiyaç sahibi aileler 
belirlenerek en az bir ‘Kardeş Aile’ 
edinilmesi sağlanıyor ve bu ailenin 
maddi manevi bütün ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılıyor. Karşılıklı 
ziyaretlerde bulunarak yardım-
laşma kültürünün unutulmaması 
sağlanıyor. 

Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan İl Başkanı Hasan Ekici, 
Genel Başkan Ahmet Davutoğ-
lu’nun başlattığı Gelecek Gönül-
lüleri isimli projenin Konya ayağını 
başlattıklarını söyledi. Ekici, “Biz, 
bu ülkede kardeşlik ve birlik isti-

yoruz. Sosyal yardımların siyasi 
malzeme olarak kullanılmasına 
karşıyız. STK’ların ve yerel yöneti-
cilerin aktif bir şekilde sürece dâhil 
olmasını arzu ediyoruz” diyen Ekici 
projeyle ilgili, “Genel Başkanımız-
dan başlamak üzere, yönetim ka-
demelerinde bulunan her bir kar-
deşimizin, kardeş ailesi var. Kardeş 
ailelere bu süreçte yardım edile-
cek. İnsan, insanın elinden tutsun 
istiyoruz. Ve bu halkayı hep birlikte 
yürütelim” diye konuştu. 

Durumu elveren herkesin, 
kendi mahallesinde ihtiyaç sahibi 
olan bir aileyi, kardeş aile olarak 
görüp, destek vermesini isteyen 
Ekici, “Bizim kültürümüz ve me-
deniyetimizde var olan dayanışma 
kültürümüzü, yeniden milletimize 
bu süreçte hatırlatırsak, krizi çok 
daha rahat atlatacağımıza inanıyo-
ruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Balon turizmi için test uçuşu yapıldı



14 24 HAZİRAN 2020HABER

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a ya-
kınlaşmaya vesile olan şey anlamları-
na gelen kurban dinî bir terim olarak, 
Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına 
ermek için ibadet maksadıyla, be-
lirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne 
uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla 
kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, 
Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban 
bayramında kesilen kurbana udhiyye, 
hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim 
ve dinî ölçülere göre zengin sayılan 
mümin, ilâhî rızayı kazanmak gaye-
siyle kurbanını kesmekle hem Ce-

nab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de 
maddi durumlarının yetersiz olması 
sebebiyle kurban kesemeyenlere 
yardımda bulunmaktadır (Serahsî, 
el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-
Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda 
Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta 
bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir 
müslümanın bütün varlığını, gerekti-
ğinde Allah yolunda feda etmeye hazır 
olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye 
kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, 
Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde 
ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip 

olduğudur (Merğînânî, 
el-Hidâye, VII, 146). 
Kurban, -fıkhî hükmü 
ne olursa olsun- müs-
lüman toplumların be-
lirli simgesi ve şiarı sa-
yılan ibadetlerden biri 
olarak asırlardan beri 
özellikle milletimizin 
dinî hayatında önemli 
bir yer tutmaktadır.

Kurban, Kur’an-ı 

Kerim, Sünnet ve icmâ 
ile sabit bir ibadettir. Kur-
banın meşru bir ibadet 
olduğuna dair Kur’an-ı Ke-
rim’de deliller mevcuttur. 
Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İs-
mail’in yerine bir kurbanın, 
Allah tarafından kendile-
rine fidye (kurban) olarak 
verildiği açıkça bildirilmek-
tedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyeti-

ne işaret eden başka âyetler de var-
dır: “Kendilerine rızık olarak verdiği 
kurbanlık hayvanlar üzerine belirli 
günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık 
onlardan siz de yiyin, yoksula fakire 
de yedirin.” (Hac, 22/28), 

“Her ümmet için, Allah’ın kendi-
lerine rızık olarak verdiği hayvanlar 
üzerine ismini ansınlar diye kurban 
kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), 
“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da 
sizin için Allah’ın dininin nişanele-
rinden kıldık. Sizin için onlarda hayır 
vardır. Onlar saf saf sıralanmış durur-
ken kurban edeceğinizde üzerlerine 

Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine 
düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, 
istemeyen fakire de istemek zorunda 
kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz 
diye onları böylece sizin hizmetinize 
verdik. Onların etleri ve kanları asla 
Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan 
ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gös-
terişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 
22/36-37)

https://kurul.diyanet.gov.tr/
Cevap-Ara/657/kurban-ibadeti-
nin-mahiyeti-ve-hukmu-nedir-?en-
c=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ-
8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d

KURBAN KESMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Seydişehir Kaymakamlığı ve 
Seydişehir Belediye Başkanlığı, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü  tarafından ilçeye 
kazandırılan ve kırsal mahallelerde 
hastaneye ulaşımda zorluk çeken 
vatandaşlar ile mevsimlik tarım iş-
çilerine hizmet verecek olan Gezici 
Sağlık Tarama Aracı kazandırıldı.

Belediyecilik alanında birçok ça-
lışmayı hayata geçiren Seydişehir 
Belediyesi, sosyal yönlü projeleri ve 
insan odaklı çalışmaları ile hemşeh-
rilerine yakışan hizmetleri bir bir uy-
gulamaya geçiriyor.

Japonya Büyükelçiliği ile yapılan 
protokolle Seydişehir olarak ciddi bir 
çalışmaya imza atıldığını kaydeden 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, küçük bir araçta mini 
bir hastanenin ilçeye kazandırıldığı 
kaydetti.

Seydişehir Belediyesi ve Japon-
ya Büyükelçiliği tarafından imzalan 
protokolle Seydişehirlilerin hizme-
tine sunulacak olan mobil sağlık 
tarama aracı Seydişehir Belediyene 
teslim edildi. 

Milli İrade Meydanında düzenle-
nen teslim törenine Seydişehir Kay-
makamı Aydın Erdoğan, Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen 
Yahya İsa Koca, Emniyet Müdü-
rü Kasım Özdemir, Siyasi Parti İlçe 
Başkanları, STK Başkanları, Kamu 
Kurum ve kuruluşlarının Müdürleri, 
Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar 
katıldı. 

Gezici Sağlık Tarama aracının il-
çeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
İinsanlığın yaratılışından bu yana 

biliyoruz ki,  insan sağlığı her şey-
den önemli. Bunun içinde bu güne 
kadar gerek devletimiz, gerek hükü-
metimiz   Türkiye de sağlık alanında 
tarihi bir dönüm noktasını bizlere 
yaşattılar.  Bu çalışmayı biraz daha 
kırsaldaki kardeşlerimizin işlerinin 
kolaylaşması ve şehir merkezine ka-
dar gelmeden sağlık problemlerinin 
çözülmesi için böyle bir proje çalış-
ması yaptık. Japonya Büyükelçiliği-

ne sunduğumuz proje kabul gördü. 
İlçemizde Kaymakamlık, Belediye 
ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yani dev-
let kurumlarının bir araya gelmesi 
ile güzel bir proje ortaya çıktı. Pro-
jenin bugün itibari ile sonuçlarını 
aldık.  İlçemize kazandırdık. Bu hiz-
metin sağlık getirmesini temenni 
ediyorum. Bizlere bu imkanı sunan 
Japonya Büyükelçiliğimize de ayrı-
ca şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı 

uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
Seydişehir Kaymakamı Aydın 

Erdoğan da “Sağlığa yapılan yatı-
rımın ne kadar önemli olduğunu 
pandemi döneminde çok iyi idrak 
ettik. Allah devletimize ve milleti-
mize zeval vermesin.  Devletimiz 
bu anlamda hem tesis noktasında, 
hem de sağlık personeli noktasında 
çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu bağ-
lamda ilçemizde sağlık anlamında 
özellikle kırsal kesimde sağlık nokta-
sında hizmetini daha seri alabilmesi 
için böyle bir projeyi Belediyemizle 
gerçekleştirdik. Başarılı oldu Japon-
ya Büyükelçiliği ile yapmış olduğu-
muz protokol çerçevesinde ilçemizle 
bu aracı kazandırdık.  Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. İlçemi-
ze hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

500 bin TL değerinde olan araç 
davetlilere tanıtılarak  içerisinde ya-
pılacak olan  akciğer grafisi, röntgen, 
ultrasonografi, EKG, solunum testi, 
kan alma , muayene ve benzeri ko-
nularda bilgi verildi.n HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi’nin Konya İl Başkanlığı’na sürpriz bir isim 
atandı. Konya sağlık camiasının yakından tanıdığı isim Dr. Seyit Karaca, DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı oldu

Deva’nın Konya İl
Başkanı Karaca oldu

Kısa bir süre önce eski siyaset-
çilerden Ali Babacan tarafından 
kurulan DEVA Partisi, Türkiye 
genelinde teşkilatlanma çalışma-
larını hızlı bir şekilde devam et-
tiriyor. DEVA Partisi’nin Konya 
İl Başkanlığı’na sürpriz bir isim 
atandı. 

Konya sağlık ve sivil toplum 
camiasının yakından tanıdığı isim 
olan Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, DEVA Parti-
si’nin Kurucu İl Başkanı oldu. 

İlk teşkilat çalışmasını Kon-
ya’da tamamlayan DEVA Partisi 
Konya İl Başkanlığı’na Dr. Seyit 
Karaca getirildi. 

Mazbatasını Genel Başkan Ali 
Babacan’ın elinden alan Karaca 
ilk açıklamayı da Konya Yeni-
gün’e yaptı. İlk teşkilatlanmanın 

Konya’dan başlaması nedeniyle 
sorumluluğunun çok büyük ol-

duğunu dile getiren Dr. Seyit Ka-
raca, “Sorumluluğumuzu yerine 

getirmek için en güzel şekilde ça-
lışacağız. Allah mahcup etmesin” 
diye konuştu. 

Öte yandan, Konya İl Başkanı 
yetki belgesini Seyit Karaca’ya ve-
ren DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, Karaca’ya başarılar 
diledi. Yetki belgesinde ise, “De-
mokrasi ve Atılım Partisi Tüzüğü-
nün geçici 6/1 maddesi ve Genel 
Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 
Haziran 2020 tarihli kararı gere-
ğince Konya İl Yönetim Kurulu, 
İlçe Başkanlıkları ve İlçe Yönetim 
Kurulları hususunda çalışma ya-
parak isim listelerini hazırlama ve 
Genel Merkezin onayına sunmak 
üzere Kurucu İl Başkanı olarak 
Seyit Karaca, görevlendirilmiştir” 
ifadeleri yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’e Gezici Sağlık Taraması aracı kazandırıldı

Canlı hayvan yüklü kamyonetle
panelvan araç çarpıştı: 2 ölü

Konya polisinden
‘change’ operasyonu

Konya’da canlı hayvan yüklü 
kamyonetle, mermer yüklü pa-
nelvan aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 2 kişi ha-
yatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, 13.30 sıralarında Konya-A-
kasaray yolunun 30. kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, karşı yönlerden gelen 
canlı hayvan yüklü Mevlüt A. (32) 
idaresindeki 42 AFK 665 plaka-
lı kamyonet karşı şeride geçerek 
Hüseyin Kızıl (56) idaresindeki 
mermer yüklü panelvan araca 
çarptı. Kaza ihbarı üzerine jandar-

ma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 
panelvan araç sürücüsü Hüseyin 
Kızıl ve yanında bulunan eli Hedi-
ye Kızıl (53)’ın hayatını kaybetti-
ğini belirledi. Kamyonet sürücüsü 
Mevlüt A. ambulansla hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Hayatını kaybeden Hüseyin ve 
Hediye Kızıl cenazeleri Konya Nu-
mune Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Kamyonette yüklü iki büyük-
baş hayvanın da yaralandığı kaza 
ile ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya polisinin, “change” adı 
verilen yöntemle hasarlı ve pert 
araç bilgilerini çalıntı veya haciz-
li araçlara kopyalanması sonucu 
trafikte olan 42 otomobil ile 29 
şüpheli hakkında yasal işlem yap-
tığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri Kon-
ya ve diğer illerden çalıntı veya 
hacizli yakalamalı araçları satın 
alıp hasarlı ve pert araçların bil-
gilerini bu araçlara kopyalamak 
suretiyle “change” yapan şahıs-
lar ve araçlar üzerine araştırma 
başlattı. Ağır hasarlı olarak tra-
fikten çekilen tamir yapılması 
mümkün olmayan daha sonrada 

trafiğe çıkartılan toplam 24 araç 
tespit edilirken, bu araçlardan 
20 otomobilin 17 ayrı ilde halen 
trafikte olduğu tespit edildi. Bu 
illerden 9’unda inceleme sonucu 
araçların yakalamalı olduğu tes-
pit edilerek sahtecilik suçundan 
gerekli tahkikatların başlatıldığı 
öğrenildi.

Konya’da bulunan ağır hasarlı 
olup trafiğe çıkan 18 otomobilin 
tespit edilerek kriminal inceleme-
sinin yapıldığı, bu otomobillerden 
4 tanesinin çalıntı kaydı bulunan 
araç olduğu, 14 tanesinin yakala-
ma hacizli olduğu tespit edilerek 
toplam 29 şüpheli şahsa işlem 
yapıldığı bildirildi. n İHA

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ



Süper Lig’de son 6 haftaya girilirken 
şampiyonluk yarışında heyecan giderek 
yükseliyor.   Medipol Başakşehir’in MKE 
Ankaragücü’nü yenerek Ankara’dan 3 pu-
anla dönmesi ve Trabzonspor’un Aytemiz 
Alanyaspor karşısındaki puan kaybı 28. 
haftada liderliğin yer değiştirmesine neden 
oldu. 

Puanını 59’a yükselten Medipol Başak-
şehir, Trabzonspor’un 2 puan önüne geçe-
rek bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.  MKE 
Ankaragücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup 
eden Medipol Başakşehir aynı zamanda 
28. haftanın en karlı takımı oldu. Şampi-
yonluk yarışında yer alan Trabzonspor, De-
mir Grup Sivasspor ve Galatasaray’ın puan 
kaybı yaşadıkları haftayı 3 puanla tamam-
layan Medipol Başakşehir, Trabzonspor’un 
2, Demir Grup Sivasspor’un 6, Galatasa-
ray’ın 8 puan önüne geçti ve şampiyonluk 
iddiasını güçlendirdi. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE 
Ligde 28. haftayı lider tamamlayan 

turuncu-lacivertli takımın önünde kritik 
haftalar bulunuyor. Şampiyonluk yarışın-
daki rakiplerinden Galatasaray’ı gelecek 
hafta ağırlayacak Medipol Başakşehir, bir 
sonraki hafta ise son 10 haftada mağlubi-
yet yaşamayan Fraport TAV Antalyaspor’un 
konuğu olacak. İstanbul ekibi daha sonra 
ise Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Kon-
yaspor, HES Kablo Kayserispor ve Kasım-
paşa ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR’UN
 ZORLU 3 HAFTASI 

Aytemiz Alanyaspor karşısında son 
dakikada yediği golle liderlikten olan Trab-
zonspor, önümüzdeki 3 haftada 3 zorlu 
karşılaşmaya çıkacak.  İlk olarak ligin son 
sırasından kurtulma hesapları yapan MKE 
Ankaragücü’nü konuk edecek Trabzonspor, 
daha sonra Galatasaray’la ve üst üste ga-

libiyetler alan Fraport TAV Antalyaspor ile 
karşı karşıya gelecek.

SİVAS’IN FİKSTÜRÜ RAHAT 
Demir Grup Sivasspor şampiyonluk 

yarışı veren takımlar arasında fikstürü en 
rahat ekip olarak gözüküyor.  Kalan 6 hafta-
da ağırlıklı olarak küme düşmeme tehlike-
sinden uzaklaşan takımlarla karşı karşıya 
gelecek Demir Grup Sivasspor, şampiyon-
luk hedefi bulunan takımlarla da bir araya 
gelmeyecek.  

29 VE 30. HAFTALAR
 BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni tip koronavirüs nedeniyle verilen 
aranın ardından heyecanı kaldığı yerden 
devam eden Süper Lig’de 29 ve 30. haftalar 

ligin geleceğini biraz daha şekillendirecek.
Bu hafta yaşadığı puan kaybıyla he-

deften biraz daha uzaklaşan Galatasaray 
bahsi geçen iki haftada da şampiyonluk 
yarışına nefes nefese devam eden Medipol 
Başakşehir ve Trabzonspor’la karşılacak. 
Sarı-kırmızılı takımın bu maçlarda alacağı 
sonuçlar kalan haftalar için zirveyi de biraz 
daha şekillendirecek. 

Galatasaray iki maçtan da galibiyetle 
ayrılması durumunda şampiyonluk ümitle-
rini yeniden yeşertecek ve bu maçlar aynı 
zamanda sarı-kırmızılı ekibin ligdeki kalan 
maçları adına büyük oranda belirleyici ola-
cak.

Sarı-kırmızılı ekibin yaşayabileceği 

puan kayıpları ise şampiyonluk ümitlerini 
iyice solduracak. Galatasaray ligin 29. haf-
tasında Medipol Başakşehir’e konuk ola-
cak, ardından 30. haftada da Trabzonspor’u 
Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak.

Ligin 29’uncu haftasında Trabzonspor 
ve yarışa devam eden Demir Grup Si-
vasspor da kritik maçlara çıkacak ve iki ta-
kım da küme düşmemek için puanlara ih-
tiyacı olan ekiplerle karşı karşıya gelecek. 
Trabzonspor, 24 puanla ligin son sırasında 
yer alan MKE Ankaragücü’nü ağırlarken, 
Demir Grup Sivasspor, 25 puanla sırala-
manın sondan bir önceki basamağında 
bulunan HES Kablo Kayserispor’u konuk 
edecek. n SPOR SERVİSİ

Yarış kızışıyor!
Ligin 28. haftasının en karlı takımı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 

puanla tamamlayan Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. 
Ligde oynanacak 29 ve 30. hafta maçları şampiyonluk yarışındaki takımlar için belirleyici olacak
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MKE Ankaragücü’nden 
TFF’ye kural hatası başvurusu

Cisse, Alanyaspor’un 
en golcüsü olma yolunda

PFDK’dan Ali 
Koç’a ceza yok

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Medipol 
Başakşehir maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 
Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduklarını bil-
dirdi. Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hata-
sı ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu yaptık.” 
ifadelerini 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 sayılmamış-
tı. Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin 
Visca’nın attığı gollerle üç puanın sahibi olmuştu. n İHA

Aytemiz Alanyaspor’da Papiss Demba Cisse, kulübün 
Süper Lig tarihinde “en golcü” futbolcusu olma yolunda 
ilerliyor. Turuncu-yeşillilerin, Süper Lig’in 28. haftasında 
dün Trabzonspor’u konuk ettiği ve 2-2 beraberlikle sona 
eren karşılaşmada takımının ilk golünü atan Senegalli 
oyuncu, Alanyaspor’un Süper Lig tarihindeki en golcüsü 
Vagner Love’ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti. İki 
sezonda Akdeniz temsilcisiyle 52 karşılaşmaya çıkıp 33 kez 
fileleri havalandıran Cisse, bir gol daha atması durumunda 
Aytemiz Alanyaspor’un Süper Lig tarihindeki en golcü fut-
bolcusu olacak.      Trabzonspor karşılaşmasındaki golüyle 
bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkaran Cisse, 6 haftalık gol 
suskunluğunu bozmuş oldu. 35 yaşındaki golcü, ligde en 
son 21. haftada deplasmanda 1-1 tamamlanan Fenerbah-
çe karşısında ağları havalandırmıştı. Bu sezon ligdeki gol 
performansında, Trabzonspor’un Norveçli forvet oyuncusu 
Alexander Sörloth’u takibini sürdüren Cisse, bu futbolcuyla 
arasındaki gol farkını 2’ye indirdi ve gol krallığında ikinci 
sıradaki yerini korudu. n AA

Fenerbahçe TV’de yaptığı açıklamalar nedeniyle Türki-
ye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk 
edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a herhangi 
bir ceza verilmedi. PFDK, daha önce 45 gün hak mahru-
miyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikinci bir 
ceza vermedi. PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Fenerbahçe hakkında, 15.06.2020 tarihinde 
kulübün tv kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle kuru-
lumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin 
unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, 
Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç hakkında, 15.06.2020 
tarihinde kulübün tv kanalında yaptığı açıklamalar nedeniy-
le Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin 
ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olma-
dığına, Karar verilmiştir” n İHA

Konyaspor maçına Zorbay Küçük Konyaspor’dan kuruluş yıl dönümü videosu
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor, ligin 29. hafta-
sında Cuma günü deplasmanda Be-
şiktaş’la karşılaşacak. Deplasmanda 
kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 
karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük 
yönetecek.

Süper Lig’de mücadele eden 
temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, ligde kalma adına kritik 
maçlara çıkıyor. Pandemi sonrası 
başlayan karşılaşmaların ilkinde 
Gençlerbirliği’ne mağlup olan Ye-
şil-Beyazlılar, geçen hafta ise Si-
vasspor karşısında galibiyete çok ya-
kınken sahadan beraberlikle ayrıldı. 
Ligde 27 puanla 16. sırada bulunan 
Anadolu Kartalı, Cuma günü Beşik-
taş’a konuk olacak. Kritik bir karşıla-
şamaya çıkacak olan Konyaspor’un 
hedefi mutlak galibiyet olacak. 
Vodafone Park Stadı’nda 21.00’de 
başlayacak karşılaşmanın hakemi 
de açıklandı. Haftanın açılış karşılaş-
masında Beşiktaş ile Konyaspor kar-
şı karşıya gelirken bu zorla maç Zor-
bay Küçük, tarafından yönetilecek. 

Küçük’ün yardımcılıklarını Alpaslan 
Dedeş ve Kamil Çetin yapacakken, 
karşılaşmanın dördüncü halemi ise 
Ramazan Keleş olacak. 

26 Haziran Cuma: 21.00 Beşiktaş 
- Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi: 18.30 
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali 
Şansalan

21.00 Trabzonspor - MKE Anka-
ragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe - Aytemiz Alan-
yaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar: 18.30 DG 
Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: 
Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor - Y. De-
nizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 M.Başakşehir - Galatasa-
ray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü 
- Fraport-Tav Antalyaspor: Serkan 
Tokat

29 Haziran Pazartesi
21.00 Gençlerbirliği - Kasımpa-

şa: Halis Özkahya n SPOR SERVİSİ

Türk futbol tarihinin en eski ve 
en köklü kulüpleri arasında yer alan 
İttifak Holding Konyaspor, 98. yaş 
gününü kutladı. 22 Haziran 1922 
yılında Süreyya Ege ve arkadaşları 
tarafından kurulan Konya Gençler-
birliği Spor Kulübü, şimdiki İH Kon-
yaspor, başarılarla dolu 98 yılı geride 
bıraktı. Konyaspor, 1981 yılına kadar 
siyah-beyaz renklerde mücadele 
ederken, 1980-81 sezonu sonunda 
rakibi Konya İdman Yurdu’yla birleş-
miş ve renkleri de rakibinin renkleri 
olan yeşil-beyaz olarak belirlenmişti. 
Birleşim tarihi olan 1981 yılı, birle-
şimden dolayı Konyaspor’un kuruluş 
yılı olarak kararlaştırılsa da, 2016 
yılı Eylül ayında yapılan Genel Kurul 
toplantısı kararı ile Konyaspor’un ku-
ruluş yılı 1922 olarak değiştirilmiş ve 
kulüp armasına da işlenmişti. Yeşil 
Beyazlı kulüp, kuruluş yıl dönümü ile 
ilgili yaptığı paylaşımda: “Bundan 98 
yıl önce Süreyya Ege ve arkadaşları 
Konya Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü 
kurdu. Bu şehrin insanları, sevdala-
rından hiçbir zaman vazgeçmediler. 

Takımlarını asla yalnız bırakmadılar. 
Her defasında küllerinden doğdu, 
bu büyük şehir! Bugün geçmişten 
aldığımız güç ve kudretle; Asla pes 
etmeyeceğiz! Vazgeçmeyeceğiz! 
Doğum günün kutlu olsun, Anadolu 
Kartalı! Nice yıllara Anadolu’nun Hü-
kümdarı!” sözlerine yer verirken pay-
laşılan videonun devamında teknik 

direktör Bülent Korkmaz ve takımdan 
Ali Turan, eski futbolculardan Vuko-
vic ve Konyaspor’un eski kaptanla-
rından Ali Büyükbayram, 1922 Kon-
yaspor Teknik Direktörü Salih Eken 
ve dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko 
Konyaspor’un paylaştığı videoda yer 
alarak Anadolu Kartalı’nın yeni yaş 
gününü kutladı.  n SPOR SERVİSİ

Kayserispor’da umutlar yeşerdi
Süper Lig’in 28. haftasında Gençler-

birliği’ni yenerek 12 hafta sonra puan cet-
velinin 18. sırasından kurtulan Hes Kablo 
Kayserispor’da hem alınan puan hem 
de iyi mücadele ligde kalma umutlarını 
artırdı.  Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek pu-
anını 25’e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 
12 hafta sonra ligin son sırasından 17. 
sıraya çıktı. Haftalardır düşme hattından 
çıkamayan ve adeta ligin dibine demir 
atan Kayserispor, Gençlerbirliği galibiye-
tiyle hem taraftarı hem de camiayı umut-
landırdı.  Kayseri ekibi, Gençlerbirliği 
maçındaki 3 puanla ligde kalma umut-
larını son 6 haftaya taşımış oldu. Hes 
Kablo Kayserispor, ligde son 6 haftada 
puan cetvelinin üstünü ve altını yakından 
ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak. Zorlu 
periyotta iç sahada Beşiktaş, Gaziantep 
FK ve Trabzonspor’u konuk edecek Kay-
seri ekibi, deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol 
Başakşehir ile karşılaşacak. 

“LİGDE KALABİLECEK BİR TAKIM 
OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK.”

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve 
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yap-
tığı açıklamada, öne geçtikleri ve çok 
iyi oynamalarına rağmen şanssız 2 gol 
yiyerek sahadan mağlup ayrıldıkları Fe-

nerbahçe maçından sonra Gençlerbirliği 
galibiyetinin kendilerine çok iyi geldiğini 
belirtti. Ligde ara transfer döneminde 
kurdukları yeni takımın meyvelerini hem 
oyun anlamında hem de skor açısından 
almaya başladıklarını vurgulayan Tok-
göz, “Gençlerbirliği galibiyetiyle uzun bir 
sürenin ardından 18’incilikten kurtulduk. 
Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini he-
pimiz görüyoruz. Bundan sonra bu müca-
deleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız. 
Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçında 
ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu 
gösterdik. Bu galibiyetle ‘yarışta biz ha-
len varız, mücadeleden vazgeçmek yok’ 
dedik.” ifadelerini kullandı. n AA

Antalyaspor rekor peşinde 
Süper Lig’de son 10 karşılaşmasını 

kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 
ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar 
günü Gaziantep FK karşısında 2006-2007 
sezonundaki yenilmezlik serisini geliştir-
mek için mücadele verecek. Süper Lig’in 
ikinci yarısına teknik direktör Tamer 
Tuna yönetiminde, Lukas Podolski, Adis 
Jahovic, Sinan Gümüş’ün de aralarında 
olduğu önemli transferlerle başlayan ve 
sergilediği başarılı performansla çıkışa 
geçen Akdeniz temsilcisi, son 10 maçtır 
yenilgi yüzü görmüyor. Ligin 28. hafta-
sında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 
3-1 yenerek daha önceki 10 maçlık yenil-
mezlik rekorunu egale eden Antalyaspor, 
çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Geride 
kalan 28 hafta sonunda puanını 36’ya 
yükseltip, düşme hattından 9. sıraya ka-
dar çıkan kırmızı-beyazlılar, ligde kalan 6 
karşılaşmasını da kazanmak istiyor. 

10 MAÇTA 22 PUAN 
Kırmızı-beyazlılar, son 10 müsa-

bakasında Yukatel Denizlispor’u 3-0, 
Kasımpaşa’yı 3-1, BtcTurk Yeni Malat-
yaspor’u 2-1, Demir Grup Sivasspor’u 
1-0, Beşiktaş’ı 2-1 ve Çaykur Rizespor’u 
3-1 yenerken, İttifak Holding Kon-
yaspor’la 0-0, Hes Kablo Kayserispor’la 
2-2, Fenerbahçe’yle 2-2 ve Gençlerbir-

liği’yle de 1-1 berabere kalıp, hanesine 
22 puan yazdırdı. Ligde Demir Grup Si-
vasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’a 
karşı oynadığı son üç maçı da kazanma 
başarısı gösteren Antalyaspor, 29. hafta 
mücadelesinde 28 Haziran Pazar günü 
konuk olacağı Gaziantep FK’ye karşı da 
kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 11 
haftaya çıkarmak istiyor. En son 2006-
2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik 
serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Ga-
ziantep deplasmanından puan ya da pu-
anlarla dönmesi halinde, kulüp tarihinde 
yeni bir rekora imza atacak.  n İHA



Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor Guilerme’den Konyaspor’a kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. hafta-
sında 26 Haziran Cuma günü sahasın-
da İttifak Holding Konyaspor ile yapa-
cağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir 
Tesisleri’nde teknik direktör Sergen 
Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenman, ısınma ve istasyon koşu-

larıyla başladı.
Pas ve dar alanda top kontrolü ça-

lışmalarıyla devam eden antrenman, 
taktik programının yer aldığı uygu-
lamalar ve yarı sahada oynanan çift 
kale maçla tamamlandı. 

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını 
yarın yapacağı antrenmanla sürdüre-
cek. n İHA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’a kötü haber. Si-
vasspor karşılaşmasından 2-2’lik be-
raberlikle ayrılan Anadolu Kartalı’nda 
Guilerme Sitya sakatlandı. Sivasspor 
karşılaşmasının 43. dakikasında sa-
katlanarak yerini Alper Uludağ’a bıra-
kan Brezilyalı sol bekin yapılan testler 
sonucunda 4 hafta sahalardan uzak 
kalacağı öğrenildi. Konuyla ilgili res-

mi sitesinden bir açıklama yayınlayan 
Yeşil-Beyazlı kulüp şu ifadeleri kul-
landı: “Sivasspor maçında sakatlana-
rak oyundan çıkan futbolcumuz Guil-
herme Sityá’nın yapılan tetkiklerinde 
sağ üst arka adalesinde ( Hamstring) 
Grade 2A ( 2. Derece) zarda ve kas-
ta yırtık ile kanama tespit edilmiştir. 
Oyuncumuzun rehabilitasyonu 4 hafta 
sürecektir.” n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BAŞAKŞEHİR 28 17 8 3 54 26 28 59
2.TRABZONSPOR 28 16 9 3 64 31 33 57
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 28 12 8 8 46 29 17 44
7.FENERBAHÇE 28 12 7 9 48 37 11 43
8.GÖZTEPE 28 10 7 11 33 35 -2 37
9.FTAV ANTALYASPOR 28 9 9 10 34 45 -11 36
10.GAZİANTEP FK 28 8 10 10 40 45 -5 34
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.YENİ MALATYASPOR 28 7 7 14 41 43 -2 28
15.ÇAYKUR RİZESPOR 28 8 4 16 29 47 -18 28
16.İH KONYASPOR 28 5 12 11 24 37 -13 27
17.HK KAYSERİSPOR 28 6 7 15 31 64 -33 25
18.ANKARAGÜCÜ 28 5 9 14 25 48 -23 24

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da Sivasspor maçında 
kaybedilen 2 puanın üzüntüsü devam 
ediyor. 

Karşılaşmayı uzun süre önde götüren 
Anadolu Kartalı, son dakikalarda yediği 
korner golü ile galibiyetten olmuştu. Bu 
sonuçla 27 puana yükselen Konyaspor 
bu sezon ilk kez haftayı düşme hattında 
kapattı. Yeşil Beyazlılar için tehlike çan-
ları çalmaya başladı.

SÜRPRİZ GALİBİYET ŞART
Konyaspor’un ateş hattından çıkabil-

mesi için sürpriz galibiyetler alması şart. 
Zorlu bir fikstürü bulunan Yeşil Beyazlı-
lar, bu hafta Beşiktaş ile deplasmanda 
karşılaşacak. Sıkıntılı bölgeden uzaklaş-
mak için Beşiktaş’ı deplasmanda yen-
meyi planlayan Konyaspor, bu hedefini 
gerçekleştirirse bir sonraki hafta evinde 
Çaykur Rizespor ile adeta kader maçına 
çıkacak. 

RAKİP MORALLİ
Pandemi sonrası ilk maçında evinde 

Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, ra-
kibine mağlup olmuş ve büyük şaşkınlık 
yaratmıştı. Bu maçın ardından Deniz-
lispor deplasmanına çıkan Kara Kartal 
rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. 
Farklı galibiyet ile moral bulan İstanbul 
ekibi bu havasını temsilcimiz Konyaspor 
karşısında da sürdürmek istiyor. 

SERGEN HOCA BU KEZ RAKİP
Daha önce Konyaspor’u ligde tutan 

teknik direktör olan Sergen Yalçın, bu 
kez yine zor durumda olan Anadolu Kar-
talı’na karşı rakip olacak. 

2017-2018 sezonunun son bölümün-
de takımın başına geçen Sergen Yalçın, 
kısa sürede topladığı puanlarla takımın 
ligde kalmasını sağlamıştı. Kariyerinde-
ki başarısını sürdüren Sergen Yalçın, bu 

sezon Başiktaş’ın başına geçti. 
KADERİ ŞEKİLLENECEK
Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına 

kadar gerileyen Konyaspor’un umutları 
azalıyor. Bir türlü şanssızlığını kırama-
yan Anadolu Kartalı Beşiktaş maçı ile 

adeta kaderini şekillendirecek. Yeşil 
Beyazlılar kazanamazsa düşme hattına 
iyice demir atacak. n SPOR SERVİSİ

Sürpriz peşinde!
TFF Süper Lig’in yeniden başlaması ile birlikte önce Gençlerbirliği’ne mağlup olan ardından da Sivasspor ile 
berabere kalan Konyaspor, haftayı bu sezon ilk kez düşme hattında tamamladı. Anadolu Kartalı ateş hattından 
çıkmak için sürpriz bir galibiyete ihtiyacı var. Yeşil Beyazlılar bu hedef doğrultusunda Beşiktaş’ı gözüne kestirdi

RPS

Ankaragücü Akçay 
ile yollarını ayırdı

1922 Konyaspor 
Son bölüme hazırlanıyor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mustafa Reşit 
Akçay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medyadan 
yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay 
ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mert yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi: “Hocamız Mustafa Reşit Akçay ile 
Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklama-
ların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına 
sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir 
dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şam-
piyonluk temennisinde bulunmuştu. MKE Ankaragücü, 
Süper Lig’in 29. haftasında cumartesi günü deplasmanda 
Trabzonspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, olası tartışma-
ların önüne geçmek adına bu maç öncesi tecrübeli teknik 
adam ile anlaşarak yolları ayırdı. n İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 
1922 Konyaspor’da 18 Temmuz’da başlaması beklenen 
ligin çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. Pazar gününü 
izinli geçiren Yeşil-Beyazlı takımda sıcak havaya rağmen 
idmanlar 2 saat sürüyor. Teknik Direktör Salih Eken, yöne-
timinde lige hazırlanan Yavru Kartal, her geçen gün antren-
man temposunu arttırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
18 Temmuz’da başlama kararı vermesinden sonra 2. Ligde 
yer alan takımların oynamak istememesi de alınacak kararı 
etkiliyor. Kararın alınmasından sonra takımlara yazı gön-
deren Türkiye Futbol Federasyonu, çoğu kulübün oynamak 
istememesi üzerine kararını önümüzdeki günlerde verecek.  
n SPOR SERVİSİ

Alanya’da yaşanan olaylarda tanıdık bir isim 
Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oy-

nanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 
ardından çıkan olaylar tartışılmaya devam 
ediyor. Alanyaspor’un son dakika golü ile 
tamamlanan maçın ardından Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler saha-
ya girmiş ve bazı Alanyasporlular ile kavga 
yaşanmıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Ça-
vuşoğlu’nun da dahil olduğu olayların baş-
langıcı nedeniyle iki taraf da rakibin küfür 
ettiğini iddia etmişti. 

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğ-
lu’nun saha içinde saldırdığı Alanyasporlu 
kişi ise tanıdık bir isim çıktı. Olayların baş-
langıcında yer alan Alanyaspor yetkilisi daha 
önce Konyaspor Kulüp Müdürlüğü de yapan 
Muhammed Ak’tan başkası değildi. 

Trabzonspor cephesinin tepkisini çeken 
Ak yaptığı açıklamada kimseye küfür etme-
diğini iddia etti. Ak, “Maç bitiminden sonra 
yaşanan olaylarla ilgili olarak, şahsım hedef 
alınarak yapılan yorum ve paylaşımlardan 
sonra bu açıklamanın yapılma gereği doğ-
muştur. 

Biz profesyoneller için kulüp başkanlığı 
makamı müstesna bir konumdadır. Maç 
başlamadan önce VIP tribününde gördüğüm 
Sayın Ağaoğlu’na  “Başkanım hoş geldi-

niz. Protokol tribününe geçmeyi arzu eder 
misiniz?” diyerek kendisini selamladım. 
Müsabaka bittikten sonra futbolcularımızı 
bir an önce soyunma odasına alma gayreti 
içerisinde olarak hareket ettim. Soyunma 
odasına girdikten yaklaşık 10 dakika sonra, 
koronavirüs önlemleri nedeniyle tribünlerin 

önünde gerçekleşecek yayıncı kuruluşun 
röportajları öncesinde tribünde bir gerginlik 
olduğu haberini aldım. Bunun üzerine fut-
bolcularımızı güven içinde röportaja çıkara-
bilmek adına ben de bölgeye intikal ettim. 
Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin 
bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu 

yöneticilerimize dönerek; “Size küfrediyo-
ruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz” mealinde 
galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlaya-
rak ”bravo” dedim. Sayın başkana bırakın 
küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gel-
medik. Bu esnada yakınımda bulunan TFF 
gözlemcisi sayın hocamız da bu durumu teyit 

edecektir. Kamera kayıtlarında da bu durum 
açıkça görülmektedir.

 Ancak sonrasında sayın başkanı bana 
doğru koşarken gördüm. Değerli bir kulüp 
başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan 
kaçınmak için azami gayreti gösterdim.

 Sonrasında yapılan ‘Başakşehir hay-
ranı’, ‘Linkedln profilinde Başakşehir’i be-
ğendi’ diye paylaşılan görsel ise pandemi 
sürecinde kulüplerin ve liglerin durumu ile 
ilgili olarak Anadolu Ajansı’nın yaptığı, kulüp 
profesyonellerinin bilgi paylaşım haberin-
den ibarettir. Sonrasında yaşananlar tüm 
çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önünde-
dir” ifadelerini kullandı. 

BAYKAN’I HEDEF ALDILAR
Öte yandan Trabzonspor cephesi Mu-

hammed Ak üzerinden Spor Genel Müdürü 
ve TFF Başkanvekili Mehmet Baykan’ı hedef 
almaya çalışıyor. Muhammed Ak’ın Kon-
yaspor ve Alanyaspor’a Mehmet Baykan’ın 
referansı ile girdiği iddia edilirken, Baykan’ın 
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 
ilişkisi olduğu suçlaması yapılıyor. Trabzon 
Barosu daha önce Göksel Gümüşdağ ve 
Mehmet Baykan hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştu. 
n SPOR SERVİSİ


