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‘VATANDAŞIN DERDİ 
BİZİM DERDİMİZ’

SELÇUK’TA YENİ 
REKTÖR METİN AKSOY

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
ilçeye bağlı 6 taşra mahallede ziyaretlerde bulunarak, 

vatandaşlarla hasbihal etti. Pekyatırmacı, “Onlar 
şehir merkezinden uzak diye onları unutmuş değiliz. 

Onların derdi bizim derdimiz, mutlulukları bizim 
mutluluğumuz” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuk Üniversitesi’nde uzun bir dönemdir beklenen 
rektör ataması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Selçuk 
Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy 

oldu. Rektör Aksoy dün gerçekleştirilen törenle görevi 
devraldı. n HABERİ SAYFA 7’DE

CİHANBEYLİ’Yİ GÜZEL 
BİR GELECEK BEKLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Cihanbey-
li projeleriyle ilgili istişarelerde bulunan Cihanbeyli 

Belediye Başkanı Mehmet Kale, hizmette il belediye-
leriyle yarıştıklarını ve ilçeyi çok güzel bir geleceğe 

hazırladıklarını kaydetti.
n HABER SAYFA 13’TE

ÇOCUKLAR DOĞADAN 
MAHRUM KALMASIN

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri 
Derneği Başkanı ve Aile Danışmanı Özcan Dalgıç, 

koronavirüs tedbirlerine riayet etmek gerektiğini ancak 
çocukların da güneşten ve doğadan tamamen mahrum 

bırakılmasının doğru olmadığını söyledi. 
n HABER SAYFA 10’DA

Dolaşım sistemi 
öldürüyor!

60 ülkeye 
ihraç ediliyor

Hem turizm açısından hem de 
tuz ihracatı yönüyle ekonomiye 
büyük katkılar sunan Tuz Gö-
lü’nden elde edilen ürün yak-
laşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. 
Koronavirüs nedeniyle yaşanan 
global ekonomik durgunluğa 
rağmen, ihracat talebi artıyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Türkiye’de, 2018 yılında 426 
bin 449 olan ölüm sayısı, 2019 
yılında 435 bin 941 kişi oldu. 
Konya’da ise 2019 yılında 11 bin 
876 kişi hayatını kaybetti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kurbanlık fiyatlarını açıkladı

060402 Hizmet ve inşaat 
sektörleri güven verdi

KOSKİ Mobil’le 
işlemler daha kolay

Güneysınır lavantası 
marka haline gelecek

Çiftçinin harmanı! 
Harman zamanının gelmesiyle birlikte çiftçi de tarlasının yolunu tuttu. Olgunlaşan hububat ürünleri biçerdöverlerle hasat edilip 
nakliye araçları vasıtasıyla borsaya taşınıyor. Bu yıl verimin iyi olması ve taban fiyatının da yüksek tutulması çiftçiyi sevindirdi 

VERİM VE FİYAT 
ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ 

Zamanında ve bol miktarda 
düşen rahmet, çiftçinin tarla-
sındaki ürüne bereket olarak 
yansıdı. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da tarlasını büyük bir umutla 
eken, ektiği umutlar yeşerince 
sevinen, hasat döneminde ise 
bu umuduna tatlı bir telaş ekle-
yen çiftçi, hem hasattaki verim-
lilikten, hem de ürüne biçilen 
fiyatlardan memnun kaldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

BİÇERDÖVERLER 
MESAİYE BAŞLADI

Son bahar mevsiminde ekilen ve 
bahar mevsiminde Konya Ovası’nı 
yeşile boyayan hububat ürünlerinin 
büyük bir bölümü olgunlaşarak 
sarardı. Ovada ilk olgunlaşan hubu-
bat ürünü arpa oldu. Biçerdöverler, 
olgunlaşan arpaları hasat etmek 
için tarlalara yürürken, hasat edilen 
arpalar da nakliye araçları vasıtasıy-
la Konya Ticaret Borsası ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi’ne götürülmeye 
başladı.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, 2020 
yılı kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  “Yem 
fiyatlarına son iki ay içinde ortalama yüzde 20 zam gelmiştir” 
diyen Karabulut, bu zammın kurban fiyatlarına da yansıdığını 
söyledi. 
Fiyatları açıklayan Karabulut, “Konya’da 2 yaşını doldurmuş 
Kurbanlık Vasfı Taşıyan Kurbanlık Erkek dana canlı kg fiyatı 25 TL. 
2 yaşını doldurmuş Kurbanlık Vasfı Taşıyan Kurbanlık Düve canlı 
kg fiyatı 23-24 TL. 2 yaş ve üzeri Kurbanlık vasfı taşıyan Reforma 
olmuş inek canlı kg fiyatı 21 TL” dedi. n HABERİ SAYFA 9’DA
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Güneysınır lavantası marka haline gelecek

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından Güneysı-
nır’da alternatif ürün olarak örnek 
ekimi yapılan lavanta tarlasını ve 
lavantadan yağ çıkarma işleminin 
yapılacağı Distilasyon Merkezi in-
şaatını inceledi. Başkan Altay, he-
deflerinin Güneysınır’ın lavantasını 
marka yapmak olduğunu belirterek, 
bölgede yaptıkları çalışmayla sadece 
lavanta yağından gelir elde edilme-
yeceğini, ortaya çıkacak görsel şöle-
nin turizme de katkı sağlayacağını 
söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Güneysınır’da yapımına başlanan 
Distilasyon Merkezi inşaatı ile ör-

nek ekimi yapılan lavanta tarlasında 
incelemeler gerçekleştirdi. Başkan 
Altay, özellikle kırsalda yaşayan 
vatandaşların gelirini artırmak ve 
yaşadıkları yerde sosyal hayatı can-
landırarak üretime katkıda bulun-
malarını sağlamak için çalıştıklarını 
söyledi. 

GÜNEYSINIR’DAKİ 
İNSANIMIZIN CEBİNE ÇOK DAHA 

FAZLA PARA GİRECEK 
Konya’da araziye uygun ürünler 

denediklerini, Hadim ve Taşkent’in 
kirazı, Hüyük ve Derebucak’ın çi-
leği nasıl marka olduysa hedefleri-
nin Güneysınır’ın da lavantasını da 
marka yapmak olduğunu belirten 
Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl yaptı-
ğımız çalışmalar neticesinde bura-
daki örnek tarlada üretim gerçek-

leştirildi. Özellikle lavantadan yağ 
çıkarılmasıyla ilgili de KOP deste-
ğiyle buraya ciddi yatırım yapıyoruz. 
Böylece sadece lavanta değil, tıbbi 
aromatik bitkilerle ilgili de bir mer-
kez oluşacak. Burada çiftçimiz ara-
zisini sulamadan ciddi bir gelir elde 
etmiş olacak. Ayrıca arıcılık yaparak 
da bundan ürettiği balın satışını ya-
parak gelir sağlayacak. Böylece Gü-
neysınır’daki insanımızın cebine çok 
daha fazla para girmiş olacak.” diye 
konuştu. 

GÖRSEL BİR ŞÖLEN 
ORTAYA ÇIKIYOR 

Başkan Altay, “İnşallah bu dene-
melerden netice aldıkça yeni alanlar 
ekilmeye başlayacak. Burası da bu 
işin merkezlerinden birisi olacak. 
Sadece lavanta üretilen yağdan bir 

kazanç elde edilmiyor aynı zamanda 
görsel bir şölen ortaya çıkıyor. Burası 
hem Yerköprü Şelalesi’ne giden yol 
üzerinde hem de Mersin’e giden yol 
üzerinde. Bir süre sonra turistlerin 
de fotoğraf çekimi için geleceği bir 
alan oluşmasını arzu ediyoruz. 

Distilasyon Merkezimizin ve la-
vantanın Güneysınırımıza ve Kon-
yamıza hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. Güneysınır Belediye Başka-
nı Ahmet Demir de, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Güneysınır’a 
her konuda önem veriyor. Özellikle 
lavanta konusunda ciddi destek ve-
riyor. Kendisine çok teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu. İnceleme 
ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı 
Mehmet Karaman da hazır bulun-
du. n HABER MERKEZİ

Harman zamanının gelmesiyle birlikte çiftçi de tarlasının yolunu tuttu. Olgunlaşan hububat ürünleri biçerdöverlerle hasat edilip 
nakliye araçları vasıtasıyla borsaya taşınıyor. Bu yıl verimin iyi olması ve taban fiyatının da yüksek tutulması çiftçiyi sevindirdi

Çiftçi tatlı telaş içinde
Hava sıcaklıklarının artmasıyla 

birlikte Konya Ovası’nın olgunlaşan 
tarım ürünleri nedeniyle sapsarı bir 
görünüme kavuştu. Son bahar mev-
siminde ekilen ve bahar mevsimin-
de Konya Ovası’nı yeşile boyayan 
hububat ürünlerinin büyük bir bö-
lümü olgunlaşarak sarardı. Ovada 
ilk olgunlaşan hububat ürünü arpa 
oldu. Biçerdöverler, olgunlaşan ar-
paları hasat etmek için tarlalara 
yürürken, hasat edilen arpalar da 
nakliye araçları vasıtasıyla Konya 
Ticaret Borsası ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne götürülmeye başladı. 

KORKU DOLU GÜNLER 
GERİDE KALDI

Zamanında ve bol miktarda dü-
şen rahmet, çiftçinin tarlasındaki 
ürüne bereket olarak yansıdı. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da tarlasını büyük 
bir umutla eken, ektiği umutlar ye-
şerince sevinen, hasat döneminde 
ise bu umuduna tatlı bir telaş ekle-
yen çiftçi, hem hasattaki verimlilik-
ten, hem de ürüne biçilen fiyatlar-
dan memnun kaldı. 

Karatay ilçesi sınırlarında bulu-
nan Beşağıl Mahallesi’nde çiftçilik 
yapan Sezai Adar, “İçinde bulundu-
ğumuz dönem bizim için en yoğun 
dönem. 

Bundan sonra güz bitimine 
kadar tarlayla, toprakla ilgilenece-
ğiz. Hasat döneminin başlamasıyla 
birlikte büyük mutluluk yaşamaya 
başladık. Hububat içinde ilk olgunla-
şan arpadır. Haziran ayının ilk gün-
lerinde olgunlaşmaya başlar. Ama 
bu sene havanın daha serin olması 
nedeniyle arpalar da biraz geç ol-
gunlaştı. Haziran ayının ilk günlerin-
de etkili olan yağmur ve dolu, gözü-
müzü korkutmuştu. Ama şükürler 
olsun ki korktuğumuz gibi olmadı. 
Yağmur ve dolu yağdı yine ancak 

hububat ürünlerine büyük bir zararı 
dokunmadı. Gözümüz havada, kula-
ğımız meteorolojideydi. Şükürler ol-
sun ki bu korku dolu günleri kazasız, 
belasız geride bıraktık” dedi. 

HUBUBATTAKİ VERİM 
ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRDİ

Harman döneminin henüz ba-
şında olduklarını ancak ilk alınan 
hububat ürünlerinde verimin bir 
hayli yüksek olduğunu söyleyen 
çiftçi Hidayet Sarıoğlu ise, “Arpa 

ekili olan tarlalarda hasat başladı. 
Hasadını yaptıranlar bizim gibi bor-
sanın yolunu tutuyor. Elhamdülillah 
bizim için verimli ve bereketli bir yıl 
oluyor. Tabi yolun daha başındayız 
ama şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. 
Arpada sulak olmayan, kıraç arazide 
bir dönüm tarladan ortalama bir to-
nun biraz üzerinde verim alıyoruz. 
Arpayı da zaten genelde sulu tarım 
arazilerine ekmeyiz. Şükür verim iyi. 
Ekinimizi iki gün önce hasat etmiş-

tik. Bugün de sabah ezanlarıyla bir-
likte çıkıp borsaya getirdik. Şimdilik 
fiyat biçilmedi ama ürünlerin hak et-
tiği değerden alındığını duyuyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

BORSADAKİ DÜZEN ÇİFTÇİYİ 
MEMNUN EDİYOR

Konya Ticaret Borsası’nda (KTB) 
oldukça yoğun günler yaşıyor. Gün-
de ortalama 500-700 arasında kam-
yonla hububat gelen KTB’de ürün-
lerin analizleri yapılarak ürünlerin 
protein değerleri belirleniyor. Buna 
göre satış salonundan ürünlerin 
özellikleri görülerek alıcılar da ürü-
nün kalitesine göre fiyat veriyor. 

Borsadaki sistemin hakkaniyet 
açısından iyi olduğunu, çiftçiye de 
büyük kolaylık sağladığını dile geti-
ren çiftçi Ramazan Uysal ise, “Büyük 
zorluklar içerisinde bugünlere ulaşa-
biliyoruz. 

Toprağa tohumu ilk serptiğimiz 
andan itibaren gözümüz tarlada olu-
yor. Hem bedenen yoruluyoruz hem 
de acaba bir şey olacak mı kaygısıyla 
zihnimizi yoruyoruz. Her şeyi bitirip 
borsanın yolunu tuttuğumuz zaman 
ise içimizde bir ferahlık oluşuyor. 
Borsaya geldiğimiz zaman ilk olarak 
ürünümüzden örnek alınıyor ve o la-
boratuvara gidiyor. 

Ürünün kalitesi, değeri neyse 
orada ortaya çıkıyor. Sonra borsanın 
içinde esnaf ürünümüzü değerlendi-
rip fiyat biçiyor. Bu süreci başından 
sonuna kadar biz de takip edebili-
yoruz. Dolayısıyla her şeyin şeffaf 
olduğunu görüyoruz. İşlemler bit-
tikten sonra ürünümüzü alacak olan 
esnafla anlaşıyor ve satışı gerçekleş-
tiriyoruz. Hakkaniyetli bir uygulama 
olmasının yanında hızlı ve pratik ol-
ması da bizim işimize geliyor” diye 
konuştu. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Son birkaç günde Konya’da 
sürpriz gelişmeler oldu.

Sürpriz derken…
Konya’nın geneline sirayet ede-

cek gelişmeler…
O yüzden sürpriz.
Konya’nın tanınmış isimlerinden 

Seyit Karaca DEVA Partisi İl Baş-
kanı oldu.

Görev süresinin dolması nede-
niyle uzun zamandır açıklanması 
beklenen Selçuk Üniversitesi Rek-
törlüğü’ne ise Prof. Dr. Metin Ak-
soy atandı.

Bu iki görevlendirme Konya’da 
uzun zaman konuşulacak.

Neden mi?
O zaman Seyit Karaca’dan baş-

layalım…
Dr. Seyit Karaca’nın referansla-

rı çok iyi… Kişisel olarak diyorum…
Siyasi anlamda çok temiz bir 

isim. Yıpranmamış, beklenti içinde 
olmadan medeni cesaretini göstere-
bilmiş bir değer.

Konya Tabip Odası Başkanlı-
ğı’nı halen yürütüyor.

TOBB’da sektör temsilciliği de 
yapıyor. Hem sektör hem de şehir 
adına önemli bir görevi üstleniyor.

Bir kez daha yazayım; Siyasi ta-
rafını anlatmıyorum. 

Elbette ki siyasi bir geçmişi de 
var. Aday adaylık dönemlerinde 31 
ilçeyi dolaşıp ilçelerde de altyapı 
oluşturduğunu biliyorum.

Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış 
olayım.

Dolayısıyla Konya’da ciddi karşı-
lığı olan bir isim.

Peki, Seyit Karaca’nın DEVA 
Partisi İl Başkanlığı Konya’da ne-
den konuşulacak?

Ya da kimleri konuşturacak?

Öncelikle DEVA Par-
tisi’nin Konya’da olabi-
lecek en doğru bir adım 
atarak 1-0 öne geçtiğini 
hatırlatayım.

Bir de  DEVA Parti-
si’nin teşkilatlanmasını  
‘siyasetin de merkezi 
Konya’dan’ başlatması 
ciddi bir mesaj.

Bu adımı da Seyit 
Karaca ile atması ikinci 
bir mesaj oldu.

Siyasi partilere…
Kimse yanlış anlamasın ama 

Seyit Karaca Konya’da dengeleri 
değiştirecek.

STK’cılığı iyi bilen birisi… Şeh-
rin başlıklarına hâkim… Bir de proje 

adamı…
Sağlık alanında 

yaptığı çalışmaları, ha-
zırladığı dosyaları ben 
yakinen biliyorum.

Seyit Karaca DEVA 
Partisi İl Başkanı ola-
rak şehrin başlıklarına 
dair cümleler kurarken 
parti il başkan ve mil-
letvekilleri de yaptığı ya 
da yapamadığı konu-

larda konuşmaya başlayacak.
Karaca konuşacak, Konya konu-

şacak.
Konya konuşulacak.
Bunlar temenni değil malumun 

ilanı…
Bekleyip göreceğiz.

Gelelim Selçuk Üniversitesi’nin 
yeni Rektörü Prof. Dr. Metin Ak-
soy’un atama kararının bize ne öğ-
rettiğine…

Biliyorsunuz bugüne kadar Sel-
çuk Üniversitesi’nin rektörleri hep 
tıpçılardan seçiliyor ya da atanıyor-
du.

Bir tıpçı hakimiyeti vardı yani.
Metin Aksoy’un referansını in-

celerseniz üniversitede ne gibi deği-
şikliklerin olacağını kestirebilirsiniz.

Siyaset Bilimci bir hoca…
Yönetim anlayışı değişecek yani.
Sonra…
MTTB geçmişinin yanında Tİ-

MAV gibi STK’larda danışmanlık 
yapan bir isim.

Yani…
Bundan sonra üniversitede 

STK’larla ortak çalışmalar yapılacak.
Bundan önce yapılmıyordu gibi 

bir algı ortaya çıkmasın ama Metin 
Hoca şehir ile üniversite işbirliğini 
daha da geliştirecek.

Gelişmeli…
Bundan sonrası da zaten üretim 

demektir.
Yine Metin Hoca.’nın referansla-

rı bize ipuçları veriyor.
Yeni dönemde akademik çalış-

maların zirve yapacağı bir dönem 
olacak.

En azından bunu bekliyoruz.
Siyasetle de arası iyi olan bir 

isim Metin Aksoy…
Bu durum da üniversiteye yeni 

kazanımlar sağlayacaktır.
Üniversite gelişecek…
Şehir gelişecek…
Hayırlı olsun… 
Bu arada Konya’da bazı kurum-

larda da bazı değişiklilikler olacak. 
Fırsat buldukça paylaşacağız.

BU İSİMLER KONYA’YI KONUŞTURACAK!

Ilgın Kaplıcaları misafirlerini 
ağırlamaya yeniden başladı 

Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yeni tip korona virüs 
(Covid-19) ile mücadele kapsa-
mında ilçe merkezi ve mahalleler-
de yürütülen tarama faaliyetleri 
ile filyasyon çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. 1 Haziran itibariy-
le normalleşme sürecine geçil-
mesiyle birlikte hizmet vermeye 
başlayan Ilgın Kaplıcaları ve Sahib 
Ata Termal Otel misafirlerini ağır-
lamaya devam ederken bir taraf-
tan da sosyal mesafe, maske ve 
hijyen kurallarına titizlikle riayet 
ediyor. Kaplıcalarda ve otelde dü-
zenli olarak dezenfekte çalışması 
yapılıp, odalar en az 12 saat bek-
letildikten sonra misafirlere teslim 
ediliyor. Ayrıca düzenli olarak Il-
gın İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafın-
dan kaplıca personeline eğitimler 
verilip, uyulması gereken kurallar 
hakkında bilgilendirme çalışmala-
rı yürütülüyor. İlçe Sağlık Müdürü 
Abdülmuttalip Sarı tarafından ve-
rilen eğitimler kapsamında; Ilgın 
Şifalı Kaplıcalarından yararlanan 
misafirlerle mesafe kurallarına 
dikkat edip, maske takmaları, 

ücretler tahsil edilirken tek kul-
lanımlık eldiven kullanılması ve 
tek kullanımlık kıyafetlerle de-
zenfekte işlemlerinin yürütülmesi 
konusunda bilgilendirme yapıldı. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Er-
taş “Covid-19 salgının ilk ortaya 
çıktığı andan itibaren Ilgın Bele-
diyesi olarak şehrimizde titizlikle 
yürüttüğümüz dezenfekte çalış-
malarına devam ediyoruz. Ayrıca 
Kaplıca Bölgemizde hamamları-
mızın ve otelimizin açılmasıyla 
birlikte hemşerilerimizin ve misa-
firlerimizin sağlığı için tüm kural-
lara dikkat ederek çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Çok şükür şimdiye 
kadar kaplıcalarımızda ve oteli-
mizde Covid-19 virüsüne rastlan-
madı. Bu zorlu süreçte persone-
limiz gerek mesafe gerek maske 
gerekse hijyen kurallarına uyarak 
yoğun bir mesai harcıyor. İnşal-
lah bu günleri kurallara uyarak 
birlikte atlatacağız. Misafirlerimiz 
kaplıcalarımıza gönül rahatlığıyla 
gelebilirler” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hem turizm açısından hem de tuz ihracatı yönüyle ekonomiye büyük katkılar sunan Tuz Gölü’nden elde edilen ürün yak-
laşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan global ekonomik durgunluğa rağmen, ihracat talebi artıyor

Turizme ve ekonomiye
katkısı artarak sürüyor

Yüzlerce yıldır Anadolu coğ-
rafyasının tuz ihtiyacını karşılayan 
Tuz Gölü, artık hem turizm hem de 
tuz ihracatı açısından Türkiye’nin 
önemli değerlerinden biri haline 
geldi. Tuz Gölü’nde doğal yöntem-
lerle üretilen doğal tuz, yaklaşık 60 
ülkeye ihraç edilerek kayda değer 
döviz girdisi elde ediliyor. Korona-
virüs salgınının neden olduğu glo-
bal ekonomik durgunluğa rağmen 
ihracat taleplerinin hızlı bir şekilde 
arttığı öğrenildi.

‘TUZUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ 
GİDEREK ARTIYOR’

Dünya genelinde üretilen tuzun 
sadece yüzde 8-10’unun sofra tuzu 
olarak tüketildiğini belirten Ko-
yuncu Grup Sanayi ve Enerji Grup 
Başkanı Rahim Oflaz, yaklaşık 14 
bin kullanım alanı olan tuzun artan 
önemini şu sözlerle açıkladı: “Tuz 
doğal bir madendir ve içerisinde 
pek çok mineral içerir. Tuz en sağ-
lıklı arındırıcı maddelerden biridir 
ve kimya endüstrisinin temel girdi-
lerinden biridir. 

Diğer taraftan kağıt üretimin-
den cam sanayine, tekstil endüst-
risinden su arıtma sistemlerine ka-
dar pek çok alanda kullanılır. Dünya 
genelinde tuz göllerinin sayısı çok 
fazla değildir. Bizim Tuz Gölü’müz 
dünyanın en büyük ikinci tuz gölü-
dür. Bu açıdan bakıldığında şimdi 
olduğu gibi gelecekte de ülkemizin 
tuz sektöründeki güçlü pozisyonu 
daha da güçlenecektir. İnanıyorum 
ki tuz ihracatımız yakın zamanda 

hedeflerimizin daha da üzerinde 
olacak, ihracata ve istihdama katkı-
larımız artacaktır.”

‘AMERİKALILAR YÜZME 
HAVUZLARINDA BİZİM 

TUZUMUZU KULLANIYOR’
2006 yılında TEKEL’e ait tuz 

üretim tesislerini devraldıktan son-
ra hem üretim tesislerine hem de 
Ar-Ge çalışmalarına önemli yatı-
rımlar yaptıklarını anlatan Rahim 
Oflaz şöyle devam etti: “Özellikle 
gıda ve kimya alanında pek çok 
global markanın çözüm ortağı ha-
line geldik. İşlenmemiş ürün olarak 
fiyatları oldukça düşük olan tuzu 
başarılı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışma-
larımız sayesinde katma değeri 
yüksek bir ürün haline getirdik. 

Müşterilerimize sunduğumuz ürün 
çeşitliliğimizi çok geliştirdik. Ör-
neğin bugün ABD’deki yüzlerce 
yüzme havuzunda dezenfektasyon 
amacıyla bizim havuz tuzumuz kul-
lanılıyor. Global pazarlarda ‘Türk 
Tuzu’ olarak ürünlerimizin aranır 
ve kullanılıyor olması bizi çok mut-
lu ediyor. Biraz daha destek ve sek-
törel işbirliği ile ülkemiz adına çok 
daha iyi bir konuma ulaşacağımız-
dan şüphemiz yok.”

‘TUZ GÖLÜ’NÜN TUZU
 EN DOĞAL TUZDUR’

Tuz Gölü hakkında zaman za-
man çıkan hatalı haber ve dediko-
duları gördükçe çok üzüldüklerini 
belirten Rahim Oflaz: “Tuz Gölü 
ile ilgili her yıl karşılaştığımız hatalı 

haberlerin başında gölün renginin 
kirlilikten dolayı kırmızıya dönüş-
mesi haberleri geliyor. Her plat-
formda dile getirdiğimiz üzere Tuz 
Gölü’nde yaz aylarında kısa bir dö-
nem dunaliella adlı bakterinin hızlı 
çoğalmasından dolayı kırmızılaşma 
meydana gelir. Tamamen doğal 
bir olaydır ve göl ile simgeleşen 
flamingolar da bu bakterileri tüket-
meyi çok sevdikleri için gelirler. Bu 
konuya paralel olarak Tuz Gölü özel 
koruma altındadır ve göle hiçbir 
şekilde kirli su karışmamaktadır. 
Hem resmi kurumlar hem de biz 
sık sık su analizleri yapmaktayız. 
Türkiye’nin en temiz göllerinden 
biri olduğunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim” dedi.

‘TUZ GÖLÜ’NDE DOĞA DOSTU 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM’

Koyuncu Tuz şirketi olarak 
devletimizin müsaade ettiği mik-
tarlarda buharlaşma gibi doğal 
yöntemlerle sürdürülebilir üretim 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Ra-
him Oflaz sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Kış aylarında yer altından çıkan 
sular, tuz kayaçlarını eriterek yüze-
ye çıkarlar. Yaz aylarında gerçekle-
şen buharlaşma ile de su içerisinde 
bulunan tuz çökmeye başlar. Biz 
belirli aylarda göl yüzeyinde biriken 
bu tuzları sınırlı miktarda kazıyarak 
ham tuzu elde ediyoruz. Bu yaptığı-
mız işlem sayesinde Tuz Gölü’nün 
su miktarının yüksek seviyelerde 
kalmasına da yardımcı oluyoruz.”
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Rahim Oflaz



4 25 HAZİRAN 2020HABER

Yenigün Gazetesi’nden Bozkır Belediyesi’ne ziyaret
Konya Yenigün Gazetesi So-

rumlu Yazı İşleri Müdürü Ab-
dullah Akif Solak ve Reklam Ko-
ordinatörü Fahri Altınok, Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette 
gazete yetkilileri tarafından Kon-
ya Yenigün Gazetesinin çalışma-
ları ve yayınları hakkında bilgi ve-
rildi. Başkan saygı bozkırı nezih, 
torosların incisi bir ilçe yapmak 
için tüm alanlarda önemli çalış-
malar yürüttüklerini söyleyerek, 
“İlçemiz tarihiyle, kültürüyle, do-
ğal güzellikleriyle kendini kanıt-
lamış, Anadolu’nun incisi haline 
gelmiş güzide bir ilçedir. Bu tarihi 

ve doğal güzelliklerimizi korumak 
ve geliştirmek, kültürümüzü ge-
lecek nesillerimize aktarmak için 
hep birlikte çalışmaya devam 
ediyoruz. Özellikle doğal ve ta-
rihi güzelliklerimizi koruyup ge-
liştirirken tüm vatandaşlarımıza 
daha sosyal bir ortam sunma gay-
reti içerisindeyiz.” ifadesini kul-
landı. Ziyaretin sonunda Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
Konya Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak ve Reklam Koordinatörü 
Fahri Altınok’a bozkır sancağı he-
diye etti.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün hiz-
metleriyle ile ilgili online işlemlerin 
yapılabildiği “Mobil KOSKİ” uygula-
ması kullanıma açıldı. 

Android ve IOS işletim sistemli 
telefonlarda rahatlıkla kullanılabilen 
Mobil KOSKİ uygulaması, yeriniz-
den ayrılmadan, bulunduğunuz her 
ortamda işlem yapabilmenize ola-
nak sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, müşte-
ri odaklı hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek, abonelerinin 
almak istediği tüm işlemleri, mobil 

uygulamada toplayan KOSKİ, Mo-
bil KOSKİ’yi kullanıma açtı. Artık 
android ve IOS işletim sistemli tele-
fonlarla online KOSKİ üye alt yapısı 
kullanılarak, tek üyelik ile hem mo-
bil hem de online KOSKİ hizmetin-
den faydalanılabilecek. Uygulama, 
vatandaşlara abone numaralarını 
girerek fatura sorgulama ve fatura 
borçları varsa istenen faturayı se-
çerek kredi kartı ile ödeme imkanı 
sağlıyor.

ABONELERİN FATURAYA İTİRAZI 
ARTIK DAHA KOLAY

Uygulama sayesinde aboneler 
üye olarak, önceki dönemlere ve 
yıllara ait aboneliklerini izleme ve 

varsa hatalı faturalara itiraz etme 
kolaylığını yaşıyor. Fatura itiraz ge-
rekçelerini sisteme giren abonelere, 
kurumun ilgili personeli tarafından 
geri dönüş yapılarak problemleri çö-
züme kavuşturuluyor.

TEK TUŞLA ABONELİK AÇMA VE 
İPTALİ SAĞLANIYOR

Tüm ayrıntılar düşünülerek 
hazırlanan uygulamayla yeni abo-
nelik oluşturmak isteyen vatandaş-
lar, e-Devlet üzerinden giriş yapıp, 
abonelik bilgilerini girerek ve bu 
aşamada tahakkuk eden bedelleri 
kredi kartı ile ödeyerek işlemlerini 
gerçekleştirebiliyorlar. Aynı şekilde 
aboneliklerini iptal etmek isteyen 

aboneler, sayaç üzerindeki son en-
deks bilgilerini girerek abonelikle-
rini iptal edebiliyor; teminatlarını, 
verdikleri IBAN numaralarıyla ala-
biliyorlar.

KOSKİ MOBİL UYGULAMASININ 
SAĞLADIĞI HİZMETLER

Arıza ve kesintilerin listelendiği 
uygulama üzerinden aboneler ayrı-
ca, su ve kanal müracaatı, endeks 
düzeltme, su fiyatları listesi, tarifeler 
listesi, tatlısu ve tarihi çeşmelerinin 
lokasyonları, SUMAT ödeme nokta-
ları, ihaleler, sıkça sorulan sorular 
ve bize yazın ikonlarına tıklayarak 
da KOSKİ’nin diğer hizmetlerinden 
faydalanabiliyorlar. n HABER MERKEZİ

KOP İle Doğaya Dönüşüm
Projesi’nin protokolü imzalandı

Din Eğitim Zümre
Başkanları toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP 2020 TEYAP (Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Projesi) progra-
mı kapsamında, Meram Melike 
Hatun Özel Eğitim Meslek Oku-
lu tarafından başvurusu yapılan 
“KOP ile Doğaya Dönüşüm” pro-
jesinin protokol imzalandı.

KOP 2020 TEYAP progra-
mının birinci önceliği olan top-
rak ve su kaynaklarının etkin ve 
sürdürülebilir kullanımının sağ-
lanması amacı doğrultusunda 
hazırlanan proje ile özel eğitim 
öğrencilerinin bitkisel üretimde 
toprak ve su kaynaklarının etkin 
ve sürdürülebilir kullanımını öğ-

renmelerinin hedeflendiği ifade 
edildi.

Bu kapsamda yapılacak eği-
tim faaliyetleri, gübre yönetimi, 
organik atıkların tarıma tekrar 
kazandırılması, tarımda sür-
dürülebilirlik için çocuklara ve 
gençlere yönelik eğitim uygula-
maları ile eğitim ve yaygınlaştır-
ma faaliyetlerinin desteklenme-
sinin amaçlandığı da vurgulandı.

Protokol, taraflar adına İl Mil-
li Eğitim Müdürümüz Seyit Ali 
Büyük ve KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkan Vekili Halil İb-
rahim Tongur tarafından imza-
landı. Protokolün hayırlı olması 
temennisinde bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan
 Pekyatırmacı, ilçeye bağlı 6 taşra mahallede ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla hasbihal etti

Talepler dinleniyor,
hizmet şekilleniyor

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, taşra ma-
hallelerine yönelik ziyaretlerini 
sürdürüyor. Her hafta belirlenen 
mahallelerde vatandaşlarla bir 
araya gelen Başkan Pekyatırmacı, 
Kayacık, Tömek, Aşağı Pınarbaşı, 
Yukarı Pınarbaşı, Sarıcalar ve Ka-
raömerler Mahallelerini ziyaret etti. 
Sosyal mesafe ve maske kurallarına 
hassasiyet göstererek vatandaşlar-
la bir araya gelen, Başkan Pekya-
tırmacı ziyaretlerde vatandaşların 
talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra 
Selçuklu Belediye başkan yardımcı-
ları eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı 
ziyaretler kapsamında mahallele-

re kazandırılacak eğitim, kültür ve 
sosyal tesis alanlarındaki yatırımla-
rın yanı sıra altyapı yatırımlarını da 

yerinde inceledi.
Mahalle sakinlerinin taleplerini 

dinleyen Başkan Ahmet Pekyatır-

macı, “Bir süredir taşra mahallele-
rimizde hemşehrilerimizle bir araya 
geliyoruz. Onlar şehir merkezinden 
uzak diye onları unutmuş deği-
liz. Onların derdi bizim derdimiz, 
mutlulukları bizim mutluluğumuz. 
Pandemi süreci nedeniyle gecik-
miş ziyaretlerimizi yaparak onlarla 
hasbihal ettik. Hemşehrilerimizi 
dinledik onların sorunlarını çözmek 
için elimizden geleni yapacağız. 
Bizi misafir eden hemşehrilerimize 
hem misafirperverliklerinden dola-
yı hem de sosyal mesafe kurallarına 
uydukları için teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu ziyaretlerimiz devam 
edecek ve yakın zamanda merkez 
mahallelerimizdeki hemşehrileri-
mizle de bir araya geleceğiz.” şek-
linde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak Konya’nın 31 ilçesinde eği-
tim veren zümre başkanlarıyla, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük’ün başkanlığında bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantı, video 
konferans yöntemiyle yapıldı.

23 Mart-19 Haziran 2020 ta-
rihleri arasında yapılan uzaktan 
eğitim döneminde, imam hatip 
lise ve ortaokullarda yürütülen ça-
lışmalar ve bundan sonraki planla-
maların gündeme geldiği toplantı-
da, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük tarafından bu süreçte özve-

riyle çalışan öğretmenlere ve okul 
yöneticilerine teşekkür edildi.

İmam hatip lise ve ortaokul-
larda verilen eğitimin verimliliğini 
artırma adına zümreler arasındaki 
işbirliğinin en üst düzeyde tutul-
masının önemi vurgulanarak ortak 
faaliyetlerin düzenlenmesinin ge-
rekliliği üzerine duruldu.

Öğretmenlerin ve okul yöne-
ticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı 
öncülüğünde yürütülen projelerde 
ve yerel projelerde daha etkin bir 
şekilde görev almalarının önemine 
değinildi.
n HABER MERKEZİ

KOSKİ Mobil’le işlemler daha kolay
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Hizmet ve inşaat 
sektörleri güven verdi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 haziran dönemi 
sektörel güven endeksleri verile-
rini açıkladı. Buna göre; mevsim 
etkilerinden arındırılmış güven 
endeksi haziran ayında bir ön-
ceki aya göre; hizmet sektörün-
de yüzde 8,5, perakende ticaret 
sektöründe yüzde 9,3 ve inşaat 
sektöründe yüzde 33,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN 
ENDEKSİ 55,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış hizmet sektörü güven 
endeksi mayıs ayında 51,1 iken, 
haziran ayında yüzde 8,5 ora-
nında artarak 55,5 değerini aldı. 
Hizmet sektöründe bir önceki 
aya göre, son üç aylık dönemde iş 
durumu alt endeksi yüzde 2,9 ar-
tarak 38,2 oldu. Son üç aylık dö-
nemde hizmetlere olan talep alt 
endeksi yüzde 3,6 artarak 40,5 
değerini aldı. Gelecek üç aylık 
dönemde hizmetlere olan talep 
beklentisi alt endeksi ise yüzde 
13,7 artarak 87,8 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSİ 86,4 OLDU
Mevsim etkilerinden arındı-

rılmış perakende ticaret sektörü 
güven endeksi haziran ayında 
yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 
değerini aldı. Perakende ticaret 
sektöründe bir önceki aya göre, 
son üç aylık dönemde iş hacmi 
satışlar alt endeksi yüzde 17,0 

artarak 48,6 oldu. Mevcut mal 
stok seviyesi alt endeksi yüzde 
5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. 
Gelecek üç aylık dönemde iş hac-
mi-satışlar beklentisi alt endeksi 
ise yüzde 28,9 artarak 96,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN 
ENDEKSİ 78,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış inşaat sektörü güven en-
deksi bir önceki ayda 58,5 iken, 
haziran ayında yüzde 33,1 ora-
nında artarak 78,0 değerini aldı. 
İnşaat sektöründe bir önceki aya 
göre, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 
48,0 artarak 59,1 oldu. Gelecek 
üç aylık dönemde toplam çalışan 
sayısı beklentisi alt endeksi ise 
yüzde 25,5 artarak 96,8 değerini 
aldı. İnşaat sektöründe haziran 
ayında girişimlerin yüzde 31,1’i 
faaliyetleri kısıtlayan herhangi 
bir faktörün olmadığını, yüzde 
68,9’u ise faaliyetlerini kısıtlayan 
en az bir temel faktör bulundu-
ğunu belirtti. İnşaat sektöründe 
faaliyetleri kısıtlayan temel fak-
törlerden; finansman sorunları 
mayıs ayında yüzde 39,9 iken 
haziran ayında yüzde 36,8, talep 
yetersizliği mayıs ayında yüzde 
44,8 iken haziran ayında yüz-
de 34,5 ve diğer faktörler mayıs 
ayında yüzde 47,3 iken haziran 
ayında yüzde 32,8 oldu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de, 2018 yılında 426 bin 449 olan ölüm sayısı, 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Konya’da ise 2019 yılında 
11 bin 876 kişi hayatını kaybetti. Konya’da en çok ölümün dolaşım sistemi hastalıklarından olduğu tespit edildi

2019’da Konya’da 11 bin 
876 kişi hayatını kaybetti

2019 yılında Konya ilinde 11 bin 
876 ölüm gerçekleşti. Türkiye’de 
ölüm sayısı revize edilen 2018 yılı 
verisine göre 426 bin 449 iken bu 
sayı 2019 yılında yüzde 2,2 artarak 
435 bin 941 kişi oldu.

 Konya’da ölüm sayısı 2018 yı-
lında 11 bin 660 iken bu sayı 2019 
yılında yüzde 1,9 artarak 11 bin 
876 oldu. En fazla ölüm 63 bin 371 
ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşir-
ken bu ili 27 bin 567 ölüm ile İzmir 
ve 26 bin 405 ölüm ile Ankara ta-
kip etti. Konya 11 bin 876 ölüm ile 
Türkiye’de 5’inci sırada yer aldı. En 
az ölüm 479 ölüm ile Bayburt ilinde 
gerçekleşti. 

2019 YILINDA KONYA’DA 
ÖLENLERİN YÜZDE 55’İ ERKEK
TÜİK Konya Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Türkiye’de 2019 yılında gerçek-
leşen ölümlerin yüzde 54,6’sını 
(238 bin 44 kişi) erkekler, yüzde 
45,4’ünü (197 bin 897 kişi) kadınlar 
oluşturdu. Konya’da 2019 yılında 
gerçekleşen ölümlerin yüzde 55’ini 
(6 bin 527 kişi) erkekler, yüzde 
45’ini (5 bin 349 kişi) kadınlar oluş-
turdu.

2019 yılında Konya ilinde kaba 
ölüm hızı binde 5,4 olarak gerçek-
leşti. Kaba ölüm hızı, bin kişi başına 
düşen ölüm sayısını ifade etmekte-
dir.

 Türkiye’de kaba ölüm hızı, 
2018 yılında binde 5,2 iken bu hız 
2019 yılında binde 5,3’e yükseldi. 
Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin 
kişi başına 5,2 ölüm düşerken, 2019 
yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düş-
tü. Konya ilinde 2018 yılında binde 
5,3 olan kaba ölüm hızı 2019 yılın-
da binde 5,4’e yükseldi. Kaba ölüm 
hızının en yüksek olduğu il binde 

9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 
9,3 ile Sinop ve binde 8,9 ile Balı-
kesir izledi. Konya ili binde 5,4 kaba 
ölüm hızı ile 54’üncü sırada yer aldı. 
Kaba ölüm hızının en düşük olduğu 
iller binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,7 
ile Hakkari ve binde 2,9 ile Van illeri 
oldu.
KONYA’DA EN ÇOK ÖLÜM DOLAŞIM 
SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN OLDU

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da Ölüm nedenleri incelen-
diğinde, ölüm vakalarının 2019 yı-
lında yüzde 34,8’ini (4 bin 128 kişi), 
dolaşım sistemi hastalıkları oluştur-
du. İkinci sırayı ise, yüzde 18,6 (2 
bin 211 kişi) oranında gerçekleşen 
iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden 
ölümler oluşturdu. Ülkemizde ise 
ölümler nedenlerine göre incelen-
diğinde, 2019 yılında yüzde 36,8 ile 
dolaşım sistemi hastalıkları ilk sıra-
da yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 
18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, 
yüzde 12,9 ile solunum sistemi has-
talıkları izledi.

ERKEKLERİN ÖLÜM ORANI
KADINLARDAN DAHA YÜKSEK
Bin kişi başına düşen ölüm sa-

yısını ifade eden kaba ölüm hızı, 
2018 yılında binde 5,2 iken 2019 
yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifa-
de ile 2019 yılında bin kişi başına 
5,3 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının 
en yüksek olduğu il 2019 yılında 
binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu 
ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile 
Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. 
Kaba ölüm hızının en düşük olduğu 
il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu 
ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 
ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve 
Şanlıurfa izledi.

Türkiye’nin kaba ölüm hızının 
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 
kaba ölüm hızlarından daha düşük 
olduğu görüldü. Avrupa Birliği üye-
si 28 ülkenin kaba ölüm hızları ince-
lendiğinde, 2018 yılında en yüksek 
kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin 
binde 15,4 ile Bulgaristan, en düşük 
kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin 
ise binde 6,4 ile İrlanda olduğu gö-

rüldü.
BEBEK ÖLÜM HIZI 
BİNDE 9,1 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 
11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 
770 oldu. Bin canlı doğum başına 
düşen bebek ölüm sayısını ifade 
eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında 
binde 9,3 iken 2019 yılında binde 
9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 
yılında bin canlı doğum başına 9,1 
bebek ölümü gerçekleşti.

Bir ayını tamamlayamadan ölen 
bebeklerin oranı 2018 yılında yüzde 
65,1 iken 2019 yılında yüzde 63,6 
oldu. Ölen bebeklerin 2019 yılın-
da yüzde 12,3’ünün ilk gün, yüzde 
29,6’sının 1-6 günlükken, yüzde 
21,7’sinin ise 7-29 günlükken yaşa-
mını yitirdiği görüldü. Ölen bebek-
lerden 1-4 aylıkken yaşamını yiti-
renlerin oranı ise yüzde 23,3 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl için-
de ölme olasılığını ifade eden beş 
yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bin-
de 11,3 iken 2019 yılında 11,2 oldu.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Daha konforlu bir hayata sahip ol-
mak ve zor günlerde elimizde birikim 
olması için hemen hemen hepimiz ya-
tırıma yöneliriz.   

Yatırım deyince öncelikle aklımı-
za Altın, Dolar, Euro, Borsa ve Hisse 
Senetleri, gayrimenkul gibi yatırım-
ları gelir. 

Özellikle son yıllarda ve pandemi 
sürecinde ülkemizde altına olan yatı-
rımın çoğaldığı görülmektedir.

Çünkü altın anında paraya çevril-
diği gibi, değerini hiç kaybetmeyen bir 
yatırım aracıdır. Akması ve kokması da 
yoktur. 

Türk Halkının da en çok yatırım 
yaptığı ve yastık altı birikim olarak ta 
algılandığı altın, sürekli revaçtadır.

Dikkat çekici görünümü ve doğa-
da sınırlı sayıda bulunması sebebiy-
le de ekonomide de önemli bir yeri 
vardır.

Keşfedildiği M.Ö. zamanlardan gü-
nümüze birçok alanda kullanılmış olan 
Altın, finans piyasalarında fiziksel ola-

rak sahip olunmadan da elde edilme-
siyle de günümüzün en önemli yatırım 
araçlarından birisidir.

Ekonomik ve politik çalkalanma-
ların piyasalardaki olumsuz yansı-
malarında bile yatırımcılar tarafından 
yoğun talep gösterilen altın, “güvenli 
liman” olarak konumlandırılıyor. 

Bu doğrultuda güvenli liman ara-
yışındaki yatırımcıların, piyasalardaki 
belirsizliklerin devam ettiği dönemlerde 
de vazgeçilmez yatırım aracı olmuştur. 

Ancak değeri ve fiyatı sürekli 
artan Altın’ın taklidi yapıldığı gibi, 
düşük ayarlı altını yapan ve satanlar 
bir o kadar çoğalması da dikkat çe-
kicidir.

Bu durum altın sektörünü olumsuz 
etkilediği gibi, oldukça zor bir durumla 
karşı karşıya bırakabiliyor. 

En büyük sorun olarak Piyasada ve 
internet siteleri üzerinden satılan Darp-
hane sikkelerinin taklit edilmesi ve dü-
şük ayarlı altının benzerlerini yapanlar 
ve satanlar karşımıza çıkıyor.

Özellikle düğün se-
zonlarının başlamasıyla 
birlikte pahalı olan altın 
ürünlerini alamayan tü-
keticiler bilmeden taklit 
edilen Darphane sik-
kelerini ve düşük ayarlı 
altın alıyor.    

Düğün sahipleri, dü-
ğünlerde takılan altının 
sahte olduğunu bozdur-
maya gittiğinde kuyum-
cuda anlıyor.

Ancak iş, işten geçmiş olduğu için 
bu ürünleri alanların paraları boşa git-
miş oluyor. 

İstanbul Kuyumcular Odası 
(İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sahte 
ve düşük ayarlı altınların piyasada 
dolaşımı ve buna yönelik alınacak 
önlemlerle ilgili açıklamasında,”O-
damıza yıllardır yapılan ve alışveriş-

lerin özellikle hareket-
lendiği düğün sezonları 
ve özel dönemlerde sık-
lıkla dile getirilen sorun-
ların başında, piyasada 
ve internet siteleri üze-
rinden satılan Darphane 
sikkelerini taklit ederek 
bujiteri, altın olmayan 
ve düşük ayarlı altının 
benzerlerini yapanlar ve 
satanlar geliyor. 

Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar, 
imitasyon altın üretenler ve düşük ayar 
altın geliştirenler için yasalarımızda 
öngörülen herhangi bir cezai müeyyi-
denin olmaması da ne yazık ki bu tür 
işlemleri yapanları cesaretlendiriyor. 

Günümüzde imitasyon ve taklit 
altınların sanki gerçekmiş gibi bilinen 
internet sitelerinden açık bir şekilde sa-
tılması da işin çözümünü zorlaştırıyor.”

Başkan Mustafa Atayık, internet 
siteleri üzerinden satılan taklit Darp-
hane sikkelerinin ve düşük ayarlı al-
tınların çoğunlukla kuyumcu esnafı 
ile vatandaşları karşı karşıya getirdi-
ğine işaret ediyor.

Bu durumun kuyumcuları zan 
altında bırakmasına neden olduğunu 
vurgularken,  kuyumcu esnafının bu 
tür işlerle hiçbir alakasının olmadı-
ğını dile getiriyor olması da oldukça 
büyük bir önem taşıyor. 

Altın Sektörün yaşadığı sorununa 
çözüm amaçlı yapılması gereken yasal 
düzenlemeyle ilgili İstanbul Kuyumcu-
lar Odası(İKO) ile Darphane Genel Mü-
dürlüğü ile bir çalışma başlatıyor.

Özellikle internet üzerinden ya-
pılan satışlarla birlikte artan suiis-
timallerin önüne geçmek amacıyla 
İKO tarafından bir yazılım geliştirili-
yor.

Altın ve mücevher satışı yapan 
tüm alışveriş portallarına İKO refe-
ransı olmayan hiçbir işletmenin ürün 

satışına izin vermemeleri çağrısında 
bulunuluyor.

En kısa zamanda yasal düzenle-
menin hayata geçmesiyle söz konusu 
ürünleri basan, satan ve alanların ağır 
hapis ve para cezasına maruz kalacak 
olması sevindirici bir gelişmedir. 

Böylelikle Cumhuriyet sikke ve 
ziynet altınlarının taklit edilmesi, pa-
zarlanması ve satılması imkânsız hale 
gelecektir.

İKO, kamu yararını gözeterek 
ürettikleri ve geliştirdikleri tüm pro-
je ve hizmetlerle bir yandan esnafı 
korurken, diğer yandan müşteri hak-
larını güvence altına alma hedefine 
ulaşmış olacaktır.

Umarım hem kuyumcuları hem 
de tüketicileri rahatlatacak olan Ya-
sal Düzenleme biran önce uygulanır.

Bizlerde taklit edilen Sikkeleri ve 
ziynet altınlarını ucuz diye almaktan 
vazgeçeriz.

Ne dersiniz sizce de öyle olması 
gerekmez mi?

ALTINDA, TAKLİT VE UCUZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURMALIYIZ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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Bugünkü yazımda bazı önemli 
bilgiler sunacağım. Bunların her biri 
bize ders niteliğindedir ve bizim ibret 
almamızı sağlayan önemli bilgilerdir. 

Yine bu bilgileri derinlemesine 
düşünürsek, Allah’ın kudretinin son-
suzluğunu bir kere daha kavrama ve 
yakından müşahede etmede yardımcı 
bilgiler olduğunu görebiliriz. Sözü faz-
la uzatmayalım. 

İşte o harika bilgiler;
- Fareler Kusamaz.
-Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.
-Bal bozulmayan tek gıdadır.
-Zürafalar yüzemez.
-Yılanlar duyamaz.
-Karıncalar uyuyamaz.
-Kirpiler suda batmaz.
-Kutup ayıları solaktır.
-Sineklerin 5 tane gözü vardır.
-Yunuslar bir gözü açık uyurlar.
-Develerin 3 tane kaşı vardır.
-Fil zıplayamayan tek memelidir.
-Sığırların 4 tane midesi vardır.
-Kangurular geri-geri yürüyemezler.
-Atlar 1 ay kadar ayakta kalabilirler.

-2600 kadar kurbağa cinsi var.
-Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir.
-Sadece domuzlar güneşten yanabi-
lir.
-Sadece dişi sivrisinekler ısırır.
-Bir insanın su ve yemek olmadan ya-
şayabildiği en uzun süre 18 gündür.
-Karınca kendi ağırlığının 50 katını 
taşıyabilir.
-Paraguay dünyanın en yağışlı bölge-
sidir. Bölgede yağmur neredeyse ara 
vermez.
-Dünyada 2000 e yakın halk ve 3000 
e yakın dil var.
-Ortalama bir buzdağı 20,000,000 
ton gelir.
-Hapşırdığımız zaman kalbimizde 
dâhil olmak üzere bütün vücut fonk-
siyonlarımız bir an için durur.
-Gözleri açık tutarak hapşırmak im-
kânsızdır.
-Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha 
fazla göz kırparlar.
- Sarışınların esmerlere göre daha 
fazla saçı vardır.
-Soğan doğrarken sakız çiğnemek 

göz yaşarmasını önler.
-İnsan yılda en az 1460 
rüya görür.
-İçtiğimiz sular 3 milyar 
yaşındadır.
-Karınca iki hafta su altın-
da yaşayabilir.
-Parmak izi gibi herkesin 
dil izi de farklıdır.
-Dünyada insanlardan 
daha çok tavuk var.
-Venüs saat yönünde dö-
nen tek gezegendir.
-İnsanın kalça kemiği betondan daha 
sağlamdır.
-Hiçbir kâğıt 7 defadan fazla 2’ye kat-
lanamaz.
-Türkiye’de Mehmet adında 1 milyon 
229 kişi var.
-Günde hiç durmadan 24 saat sayı 
saysanız, 1 trilyona ulaşmanız 32 bin 
yıl alır.
-Vücudumuzdaki tüm damarları uç 

uca ekleseniz 19 bin 
200 kilometre eder.
-Elma, soğan ve pata-
tesin tadı aynıdır. Fark 
sadece tamamen ko-
kularından kaynaklanır. 
Aslında hepsi tatlıdır.
-13 rakamının uğursuz 
olarak bilinmesi ne-
deniyle ABD’de birçok 
otelde 13. katta oda bu-
lunmaz.

-Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri 
kovmaz, sizi gizler. Sivrisineğin alıcı-
larını bloke ederek sizin orada oldu-
ğunuzu anlamalarını engeller.
-Kirpiler suda yüzer.
-Salatalığın yüzde 96’sı sudur.
-Sivrisineklerin 47 tane dişi vardır.
-Coca-Cola’nın orijinal rengi yeşildir.
-Uranüs çıplak gözle görülen bir ge-
zegendir.
-Bir kadının sahip olduğu en fazla ço-

cuk sayısı 69.
-Günümüzde, evlenenlerin yüzde 
ellisi boşanmaktadır.
-Dünyada insan başına düşen karın-

ca sayısı 1 milyondur.....!
Bu ilginç ve harika bilgilerden 

sonra, bir de yaşanmış bir hayat hikâ-
yesi okuyalım. Bu gerçek hikâyeden 
insanlığımız adına önemli dersler çı-
karmamız gerekir.  

Uluslararası bir yarışta Kenya’yı 
temsil eden atlet, Abel Mutai, bitiş 
çizgisinden sadece birkaç metre öte-
deydi. Yarışı tamamladığını düşündü 
ve koşmayı bıraktı. 

İspanyol atlet İvan Fernandez tam 
arkasındaydı ve ne olduğunu fark etti. 
Koşmaya devam etmesi için Kenyalı 
Abel’e bağırmaya başladı. Ama Abel 
Mutai’nin İspanyolca anlamadığını 
bilmiyordu. 

Kenyalı atlet yürümeye devam 
edince arkadan itti ve onun zafer ka-
zanmasını sağladı. Kenyalı atlet bu 
sayede dünya şampiyonu olmuştu.

Yarıştan sonra bir gazeteci İvan’a: 

“Bunu neden yaptın?” diye sordu. 
İvan: “Hayalim bir gün bir tür top-
lum yaşamına sahip olabileceği-
mizdir” dedi. Gazeteci: “Peki neden 
Kenyalının kazanmasına izin ver-
diniz?”   Ivan: “Kazanmasına izin 
vermedim, zaten kazanacaktı” diye 
cevap verdi. Gazeteci yine ısrar etti: 
“Ama kazanabilirdin.” 

İvan ona baktı ve ders niteliğinde-
ki şu cevabı verdi: “Evet kazanabilir-
dim ama böyle bir zaferin ne değeri 
olacaktı? Alacağım o madalyanın 
onuru ne olurdu? 

 Anneme ve çevreme bu zaferi 
nasıl açıklardım ve onlar bu zafer 
için ne düşünürlerdi?”

İvan şampiyon olmamıştı ama 
yıllar sonra hâlâ konuşulan, ders ve 
ibret olarak yıllardır anlatılan onurlu 
bir isim bırakmıştı. 

Değerler nesilden nesile aktarılır. 
Çocuklarımıza ve nesillerimize hangi 
değerleri aktarıyoruz. Önemli olan 
budur. Sağlıklı ve mutlu yarınlar efen-
dim.

İLGİNÇ VE HARİKA BİLGİLER İLE YAŞANMIŞ BİR HİKÂYE

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

38 hektar tarım arazisi
yangında zarar gördü

Uyuşturucu operasyonunda 
11 kişi tutuklandı

Karapınar’da tarım arazisinde 
çıkan yangın itfaiye ekiplerince 
söndürüldü. Sazlıpınar Mahalle-
si’nde arpa ekili arazide henüz be-
lirlenemeyen nedenle yangın baş-
ladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle 
kısa sürede geniş alana yayıldı. Du-
rumun bildirilmesi üzerine bölge-

ye gönderilen Konya Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 
müdahale etti. Söndürülen yan-
gında yaklaşık 38 hektar tarım 
arazisi zarar gördü. Tarlanın sahibi 
Muhammet Yalçın, ekini yandığı 
için üzüntü yaşadı.
n AA

Bursa merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 5 ilde ger-
çekleştirilen uyuşturucu operas-
yonunda, adliyeye sevk edilen 13 
kişiden 11’i tutuklandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerin-
ce, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia 
edilen şüphelilere yönelik düzenle-
nen operasyonda gözaltına alınan 
19 kişiden 13’ünün emniyetteki iş-
lemleri tamamlandı. Adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden biri savcılık-
taki ifadesinin ardından serbest 
kaldı, 11’i tutuklandı, biri ise adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyet 

müdürlüğündeki işlemleri sürü-
yor. Dün, Bursa’nın Gemlik ilçe-
si ile İstanbul, Konya, Kocaeli ve 
Trabzon’daki çok sayıda adrese 
eş zamanlı operasyon düzenleyen 
ekipler, 19 şüpheliyi yakalamıştı. 
Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde özel 
eğitimli narkotik köpekleriyle ya-
pılan aramalarda, 1 kilo 450 gram 
sentetik uyuşturucu, bir miktar es-
rar ve kokain, 4 hassas terazi, ruh-
satsız tabanca ve çalıntı motosiklet 
ele geçirilmişti.n AA

Konya’da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü 
gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kadir Şeker’in tutukluluk 
hali devam edecek

Konya’da parkta sevgilisini dar-
bettiğini düşündüğü kişiyi engel-
lemek isterken öldüren, hakkında 
“haksız tahrik altında kasten öldür-
me” suçundan 12 yıldan 18 yıla ka-
dar hapis cezası istemiyle dava açı-
lan Kadir Şeker’in tutukluluk halinin 
devamına karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde gö-
rülen duruşmaya, tutuklu sanık Şe-
ker, maktul Özgür Duran’ın anne ve 
babası, taraf avukatları ve tanıklar 
katıldı. Sanık Şeker, daha önce ver-
diği ifadelerini tekrarladı, öldürme 
kastıyla hareket etmediğini savun-
du.

Teyzesinin evine gittiği sırada 
parktan tartışma sesleri duyduğunu 
anlatan Şeker, “Bir kadının ağlama 
sesini duydum. ‘Tamam, yeter’ di-
yordu. Kadının ağlamasına dayana-
madım yanlarına gittim. Şahsı uya-
rınca sinirlendi ve bana küfretmeye 
başladı. ‘Karım değil mi sana ne’ 
dedi. ‘Karınsa neden ağlatıyorsun’ 
dedim. Kadın da ‘Hadi git ablam, o 
benim eşim’ deyince arkamı dönüp 
uzaklaştım. 15 metre kadar uzak-
laşmıştım ama şahıs küfretmeye 
devam etti. En son anneme küfür 
etti, ‘Seni bulacağım’ dedi. Arkamı 
dönüp ‘Bulamazsın’ dedim, saldır-
dı.” ifadelerini kullandı.
‘SADECE KADININ İYİ OLDUĞUNDAN 

EMİN OLMAK İSTEMİŞTİM’
Daha önce bir kavga olayına ka-

rışmadığını ve olay günü de kavga 
etme niyeti taşımadığını belirten 
Şeker, “Bana saldırınca karşılık ve-
remedim. Yüzüme sürekli yumruk 
attı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesil-
di. Öleceğimi sandım. ‘Belki bıçağın 
açılma sesini duyar ve beni bırakır’ 
diye cebimdeki bıçağı çıkardım ama 
bırakmadı ve yere düştük. sonra kal-
kıp arkama bakmadan uzaklaştım. 
Yaralandığını fark etmemiştim.” 
diye konuştu. 

Olay nedeniyle pişman oldu-

ğunu dile getiren Şeker, “Ben böy-
le olmasını istemiyordum. Evime 
gitmek istiyordum ama bırakmadı. 
Ben sadece kadının iyi olduğundan 
emin olmak istemiştim. Üzgünüm. 
Arkadaşlarım üniversiteye gidecek, 
ben hala cezaevindeyim.” ifadesini 

kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın 
tutukluluk halinin devamına karar 
vererek, duruşmayı 16 Eylül’e erte-
ledi.

İddiaya göre, üniversiteye hazır-
lanan Kadir Şeker, 5 Şubat’ta mer-
kez Selçuklu ilçesi Kosova Mahalle-

si’ndeki parkta bir kişinin sevgilisini 
darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya 
giden genç, bu sırada saldırgan Öz-
gür Duran’ın sözlü ve fiziki müdaha-
lesiyle karşılaşmıştı. 

Genci bir süre kovalayan ve 
darbeden Özgür Duran, boğuşma 
sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere 
yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle 
ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldırılan Du-
ran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan 
izlerini takip ederek Şeker’i ikamet 
ettiği teyzesinin evinde gözaltına 
almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe 
tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkeme-
since kabul edilen iddianamede, Şe-
ker hakkında “haksız tahrik altında 
kasten öldürme” suçlamasıyla 12 
yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ta-
lep edilmişti.
n AA

Komşusunu öldüren 15
yaşındaki çocuk tutuklandı

Husumetli 2 grup arasında
silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da damlama sulama 
hortumu yüzünden çıkan kavgada 
50 yaşındaki komşusunu bıçakla-
yarak öldürdüğü ileri sürülen 15 
yaşındaki çocuk tutuklandı. Olay, 
dün merkeze bağlı Kızık köyünde 
yaşandı. İddiaya göre, M.Y. (15) ve 
kardeşi M.Y. (11), komşuları Halil 
Çatay (50) ile damlama sulama 
hortumu yüzünden tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyüyerek 
kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., 
komşusu Halil Çatay’ı bacağından 

bıçaklayarak ağır yaraladı. Çev-
redekilerin haber vermesiyle olay 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Köye giden sağlık eki-
bi, yaptığı kontrolde Halil Çatay’ın 
hayatını kaybettiğini tespit etti. 
Olayın şüphelisi M.Y. ise jandarma 
tarafından gözaltına alındı. Jan-
darmadaki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen M.Y. çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne 
kondu. n İHA

Karaman’da husumetli olduğu 
ileri sürülen iki grup arasında çıkan 
silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yara-
landı. Olay, gece saat 23.00 sırala-
rında merkeze bağlı Dereköy yolu 
üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre, aralarında husumet bulunan 
iki grup telefonla konuştuktan son-
ra buluşarak tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu M.G. yanında getirdiği ta-
banca ile Bülent T. ve Mutlu T.’ye 
birer el ateş ederek yaraladıktan 
sonra hızla olay yerinden kaçtı. 
Yaralılar bir arkadaşları tarafından 
özel araçla hemen Karaman Eğitim 

ve Araştırma Hastanesine kaldırıl-
dı. Yaralılardan Mutlu T. karnına, 
Bülent T. ise bacağına isabet eden 
kurşunla yaralandı. Durumu ağır 
olduğu öğrenilen Mutlu T., hemen 
ameliyata alındı. Karaman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rılan yaralılardan Mutlu T., mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı 
yerde yaptıkları incelemede ta-
banca ait 2 adet boş kovan buldu. 
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma 
başlatan jandarma ekipleri kaçan 
şüphelileri yakalamak için de çalış-
malarını sürdürüyor. n İHA
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Selçuk’un yeni Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy oldu
Selçuk Üniversitesi’nde uzun 

bir dönemdir yeni rektörün atan-
ması bekleniyordu. Pandemi sü-
recinin de etkisiyle atamalar ge-
cikmişti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla önceki 
gün Resmi Gazete’de yayımlanan 
atama kararıyla rektör atamaları 
gerçekleştirildi. Selçuk’la birlikte 6 
üniversiteye yeni rektör atanırken, 
Selçuk Üniversitesi’nin yeni Rektö-
rü Prof. Dr. Metin Aksoy oldu. Öte 
yandan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük’ün de asaleten ataması 
gerçekleştirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mil-
li Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka 
Kurumu ile 6 üniversiteye rektör 
atanmasına ilişkin atamalar, Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan atama 
kararlarına göre, Selçuk Üniversi-
tesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin 
Aksoy atandı. Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne de Seyit Ali Büyük 
asaleten atandı. 
PROF. DR. METİN AKSOY KİMDİR?

980 yılında Yozgat’ta dünyaya ge-
len Metin Aksoy, ilkokul eğitimini 

Kadışehri ilçesi Vasfıbey mahalle-
sinde, ortaokul ve lise eğitimini ise 
Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat 
Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile 
Dinçerler Lisesi’nde tamamladı.  
1999’da Avusturya Viyana Üniver-
sitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi 
Bölümü’nü 2003’te tamamladı. 
Aynı üniversitenin Uluslararası 
İlişkiler Anabilim Dalı’nda ‘’Irak’ın 
Stratejik ve Bölgesel Önemi’’ konu-
lu çalışması ile yüksek lisans (2004), 
‘’1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri’’ 
konulu çalışması ile de doktora eği-

timini (2005) bitirdi. 2005’te aynı 
üniversitenin hukuk fakültesine 
kayıt yaptırdı. Lisans ve lisansüs-
tü eğitimleri sırasında Avusturya 
hükümetinden başarı bursu aldı.  
Öğrencilik yıllarında göçmen va-
tandaşların taraf olduğu davalarda, 
okullarda, çeşitli devlet dairele-
rinde gönüllü olarak tercümanlık 
yapan Aksoy, 28 Şubat sürecinde 
mağdur edilen başörtülü gençlerin 
Viyana Üniversitelerine kayıt yap-
tırmalarına ve uyum sağlamaları-
na destek verdi.  2006-2007 yılları 

arasında Londra Stantoon Scholl of 
Economics’te İngilizce eğitimi alan 
Aksoy, kısa bir dönem özel sektör-
de ihracat müdürlüğü yaptı. 2007 
yılında halen görev yapmakta oldu-
ğu Selçuk Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde Yrd.Doç.Dr. 
olarak görevine başladı. 2013’te 
Doç.Dr. ünvanını aldı.  2011’de 
YÖK bursu ile üç ay yurtdışında 
araştırmalarda bulundu. 2007-
2013 arasında Bölüm Başkan 
Yardımcılığı, Erasmus, Farabi Ko-
ordinatör yardımcılığı, 2013-2015 

arasında bölüm başkanlığı görev-
lerini yürüttü. Bünyesinde çalıştığı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 
Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, 
Türkiye-AB İlişkileri, Almanya’nın 
Dış Politikası, Uluslararası Politika, 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 
Güncel Gelişmeler lisans dersleri-
ni veren Aksoy, çalıştığı alanlarla 
ilintili olarak Küreselleşme ve Yeni 
Jeopolitik, Ortadoğu’da Güncel So-
runlar, Küresel Güçler ve Dünya 
Düzeni temalı lisansüstü dersle-
rini de yürüttü.  2008’de ‘Üniver-

sitelerde Başörtüsüne Özgürlük’ 
kampanyasının içinde aktif yer aldı. 
Bir dönemin önemli gençlik hare-
ketlerinden olan Milli Türk Talebe 
Birliği’nin (MTTB)- Konya’da yeni-
den güçlendirilmesi için çalışmalar 
yapan Aksoy, bu çerçevede Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından kabul 
edilen Anadolu Stratejik Düşünce 
Akademisi’nin (ASDA), Selçuklu 
Akademik Düşünce ve Araştır-
ma Merkezi (SADAM) ve Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) 
gibi üniversite dışı kuruluşlarda 
akademik danışmanlık yapmak-
ta ve dersler vermektedir.  Birçok 
panel ve konferans düzenleyen 
Aksoy, Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin Medeniyet Okulu projesi 
kapsamında ‘Uluslararası Konya 
Sempozyumu, Medeniyet, Şehir ve 
Üniversite’ konulu sempozyum ile 
‘Gençlik Politikaları ve Hizmetleri’ 
konulu gençlik çalıştaylarını orga-
nize etti. Mesleği dolayısıyla ulusal 
ve uluslararası gündemi yakından 
takip eden Aksoy, yazdığı köşe ya-
zıları ve verdiği mülakatlarla yerel 
ve ulusal medyada fikirlerini kamu-
oyu ile paylaşmaktı. İleri düzeyde 
İngilizce ve Almanca bilen Aksoy, 
evli ve iki çocuk babasıdır.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Ekonomist Özel’den 
e-dönüşüm uyarısı

Bozkır Devlet Hastanesinde 
odyometri merkezi açılıyor

E-Dönüşüm Uzmanı ve Eko-
nomist Erdal Özel, elektronik or-
tama geçiş zorunluluğu getirilen 
firmalar ve mükellefler hakkında 
açıklama yaptı. Resmi Gazetede 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile 
firmalar için E-Fatura, E-arşiv ve 
birçok alanda e-dönüşüm çözüm-
lerine geçiş zorunluluğu getirildi. 
E-Dönüşüm Uzmanı ve Ekono-
mist Erdal Özel, elektronik ortama 
geçiş zorunluluğu getirilen firma-
lar ve mükellefler hakkında açık-
lama yaptı.

 Erdal Özel,  “509 Sıra Nolu 
Vergi Usul Kanunu ile birçok sek-
törde zorunlu hale gelen e-Fatu-
ra’ya geçiş için son tarih 1 Tem-
muz 2020 olarak belirlenmiştir. 
Firmaların  kademeli olarak geçişi 
amaçlanan sistemde; 2018 veya 
2019 yıllarında brüt satış rakam-
ları 5.000.000 TL ve üzeri olan fir-
malar, EPDK lisansıyla çalışan fir-
malar, ÖTV’ye tabi bazı malların 
imal, inşa ve ithal eden firmalar, 
internet üzeri aracılık hizmeti ve-
ren firmalar ile komisyoncu veya 
tüccar olarak sebze ve meyve ti-
careti ile meşgul olan mükellefler 
için zorunlu hale gelmiştir” dedi. 
Özel, e-dönüşüm sistemlerine 
geçişler esnasında oluşabilecek 
aksaklıklardan dolayı firmaların 
ve mükelleflerin zor duruma düş-
memesi için de uyarılarda bulu-
narak, “Firmalarımız 01 Temmuz 
2020 tarihinden önce entegratör 
firmalar ile anlaşmalarını sağla-

yıp, hizmet alımına başlamaları 
gerekmektedir. Başvurularını son 
güne bırakmamaya özen göster-
melidirler. Çünkü e-dönüşüm 
sistemlerinde kullanılmak üzere, 
şahıs firmaları e-imza, şirketler 
ise TÜBİTAK onaylı Mali Mühür 
edinmeleri gerekmektedir. Özel-
likle Mali Mühür temin edilirken 
oluşabilecek gecikmelerden do-
layı mükellefler e-dönüşüm geçiş 
işlemlerini tamamlamakta gecik-
mekte ve cezalı duruma düşme 
ihtimalleri olmaktadır. Bu gibi 
durumlarla karşılaşılmaması için 
firmalar ve mükellefler en kısa sü-
rede e-dönüşüm firmalarıyla ileti-
şime geçerek geçiş işlemleri için 
hazırlıklarını yapmalıdırlar” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğü arasında imzalanan protokol 
kapsamında Bozkır Devlet Has-
tanesine odyometri (İşitme Testi) 
merkezi açılıyor. İhtiyaçları Selçuk 
Üniversitesi’nce karşılanan mer-
kez ile hem hastaların teşhis ve 
tedavileri yapılacak, hem de Sel-
çuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğ-
rencilere eğitim amaçlı uygulama 
imkanı sunulacak.

Odyometri merkezinin açıl-
masıyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan AK Parti Bozkır İlçe Başkanı 
Kadir Güven, “Konya bölgemizde 
en donanımlı işitme testi labora-

tuvarından bir tanesi milletvekili-
miz Ziya Altunyaldız’ın destekleri 
ile devlet hastanemize kuruldu. 
Yakın zamanda bölgemize, üni-
versitemize hastalarımıza hizmet 
vermeye başlayacaktır. Bu güzel 
hizmet için her zaman varlığını 
hissettiğimiz, gurur duyduğu-
muz, güç aldığımız vekilimiz Ziya 
Altunyaldız’a ve SÜ Rektörü Mus-
tafa Şahin’e ilçemiz bölgemiz adı-
na şükranlarımızı sunarız. Hayırlı 
Olsun.” dedi.

Merkezin önümüzdeki gün-
lerde, eksiklerinin tamamlanma-
sından sonra hastalara hizmet 
vermeye başlamasının planlandı-
ğı öğrenildi. n AA

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy görevi Prof. Dr. Mustafa Şahin’den aldı. Rektör Aksoy, “Konyamızla üniversitemiz 
arasındaki işbirliğinin daha güçlü hale gelmesine öncülük edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları da bu şekilde” dedi

‘Üniversiteyle Konya’nın 
bağını güçlendireceğiz’

2547 Sayılı Yükseköğretim Ka-
nunun 13. Maddesiyle Cumhur-
başkanlığı kararnamesinin 2’inci, 
3’üncü ve 7’inci maddeleri gereğin-
ce Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektör-
lüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy atan-
dı. Üniversite rektörlük binasında 
düzenlenen devir teslim töreninde 
Prof. Dr. Mustafa Şahin görevini 
Prof. Dr. Metin Aksoy’a teslim etti. 
Selçuk Üniversitesinin yeni Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy görevi Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’den devraldı. 
Selçuk Üniversitesi Rektörlük maka-
mında yapılan devir teslim töreniyle 
göreve başlayan Prof. Metin Aksoy 
böylece Selçuk Üniversitesinin 11. 
Rektörü oldu.

‘BİZİM ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK’
Gerçekleştiren devir teslim tö-

reninde konuşan SÜ Eski Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk 
Üniversitesi Türkiye’nin en köklü 
üniversitelerinden biridir. Kurumsal 
altyapısı oluşmuştur.  Üniversitemiz 
bölgemizde kurulan birçok üniversi-
tenin de altyapısını oluşturmuştur. 
Böyle büyük bir üniversitenin rektö-
rü olarak 4,5 yıl hizmet etme imkanı 
sağladığı için Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
ediyorum. Süreç içerisinde YÖK 
Başkanımızın büyük desteklerini 
gördük. Üniversitemize kadro tahsisi 

konusunda, kadroların izinleri alın-
ması konusunda, ilan konusunda, 
bütçelerin oluşması noktasında, bazı 
bölümlerin ve fakültelerin açılması 
konusunda hakikaten önemli kat-
kılar ve destekler oluştu. Üniversite 
olarak çok zorlu bir süreçten geçtik.  
Yaşanmış olan Okyanus operasyo-
nunu takip eden bir FETÖ’cü kadro-
laşma dönemi yaşadık. Bu kadrolaş-
ma döneminin arkasında oluşan bir 
15 Temmuz süreci yaşadık. O süreç-
te üniversite içerisindeki hem vatan 
hainlerini, hem çıkar çevrelerini te-
mizleme görevi bizlere düştü. Çok 
etkin bir mücadele verdiğimizi dü-
şünüyorum. Şuanda o mücadelenin 
yansıması olarak birçok dosya sav-
cılıklarda ve yargıda devam ediyor. 

İnşallah bu işin sorumluları da orada 
hesaplarını verecektir. Üniversite-
miz büyük bir üniversite. Kendisine 
özgü sorunları olan bir üniversite. 
Bu nedenle bu sorunların büyüme-
mesi için özen gerekiyor, hassasiyet 
gerekiyor. Dengelerin çok iyi kurul-
ması gerekiyor. Milli ve manevi de-
ğerleri olan, milli ve yerli diye tanım-
layabileceğimiz bir süreç yürüten bir 
üniversite. Bugüne kadar 650 bin 
mezun verdik. Bu mezunlarımızı 
hem devletimizin çeşitli kurumla-
rında, hem de ülkemizin yurtdışı 
temsilciliklerinde görebilmekteyiz. 
Zor bir görev. Bizim alnımız ak başı-
mız dik. Sürenin sonunda hocamıza 
devrediyoruz. Rektörlerin görevi çok 
zor. Bu açıdan rektörlerimize yar-

dımcı olmamız gerekiyor. İstedikleri 
her anda deneyim ve tecrübelerimi-
zi aktarmaya hazırız. Allah muvaffak 
eylesin” ifadelerini kullandı.

‘KONYA İLE ÜNİVERSİTEMİZ 
ARASINDA BAĞI GÜÇLENDİRECEĞİZ’

SÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. 
Metin Aksoy ise Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’e Selçuk Üniversitesine yap-
tığı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek, “Bizleri bu göreve layık 
gören Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı 
Yekta Saraç beyefendiye teşekkür-
lerimi sunarım. Selçuk Üniversite 
bizler devir alırken aldığımız yerden 
daha yukarılara ve ileriye taşıma 
hedefi edinmiş bulunmaktayız. Bu 
doğrultuda gece gündüz demeden 
ekibimizle birlikte güçlü bir şekil-
de çalışma gayretinde olacağımızın 
bilinmesini isteriz. Akademik öz-
gürlüğe riayet eden ve akademis-
yenlerimiz özlük haklarına azami 
hassasiyeti gösterecek şekilde ça-
lışacağımızı belirtmek isteriz. Kon-
ya’mızla üniversitemiz arasındaki 
işbirliğini daha güçlü kurulmasını 
öncü edeceğiz. Cumhurbaşkanımı-
zın talimatları da bu şekilde. Öğren-
cilerimizin daha verimli şartlarda 
eğitim almasını sağlayacak ortamı 
oluşturacağız” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof.Dr. Metin Aksoy Seyit Ali Büyük
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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

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Konya’da kurbanlık 
fiyatları belli oldu 

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut,
 2020 yılı kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu 

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birli-
ği Başkanı Nazif Karabulut, 2020 yılı 
kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıkla-
malarda bulundu.  Yem fiyatlarında 
artışın yetiştiricileri zor durumda bı-
raktığını aktaran Başkan Karabulut, 
“Salgın sürecinin başlaması ile eko-
nomik dengelerde değişim olduğu 
her sektörü olumsuz etkilediği bu 
dönemde, hayvancılık sektöründe 
yem fiyatlarının aniden artış gös-
termesi yetiştiricileri zor durumda 
bıraktı. Tüm sektörler arasında en 
meşakkatli iş olan hayvancılıkta et 
ve süt geliri ile geçimini sağlayan 
yetiştiricilerin elde ettiği kazanç yem 
zamları ile minimize olmuş hatta sı-
fırlanmıştır. Bu şartlarda üretimini 
devam ettirmek sürekli zarar ede-
rek çalışmak sektörden çıkışlara ve 
işsizliğe sebep oluşturacaktır. Ayrıca 
Covid-19 salgının ortaya çıkardığı 
bir gerçek her ülkenin gıda da ken-
di kendine yeterliliğinin önemidir, 
Ülkeler bundan sonra tarım ve hay-
vancılık politikalarını bu gerçeğe 
göre planlayacaklardır. Gıda sektörü 
en stratejik sektör olma özelliğini her 
kesime, hissettirmiştir” ifadelerini 
kullandı.  

‘KAZANÇLAR YEME GİDİYOR’
Yetiştiricilerin hayatlarını idame 

ettirebilmesi için tedbirler alınması 
gerektiğini vurgulayan Karabulut, 
“Yem fiyatlarına son iki ay içinde or-
talama yüzde 20 zam gelmiştir. Süt 
üretimi ve hayvan yetiştiriciliğinde 
elde ettiği kazancı yem zamlarına 
gitmiştir. Bu kapsamda üretici ve 
yetiştiricilerimizin hayatlarını ida-

me ettirmelerine imkân sağlaya-
cak tedbirler acilen uygulanmalıdır. 
Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesi 
ile üreticilerimiz hayvanlarını satıp 
bir nebze nefes alması için kurbanlık 
danalarının elinde çıkarması gerek-
mektedir” şeklinde konuştu. Girdi 
fiyatlarındaki artışların kurban fiyat-
larına yansıdığını ifade eden Kara-
bulut,  “Konya Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği olarak gerek üretici gerekse 

tüketicinin durumu göz önüne alına-
rak aşağıdaki fiyatlar belirlenmiştir.  
Konya’da 2 yaşını doldurmuş Kur-
banlık Vasfı Taşıyan Kurbanlık Erkek 
dana canlı kg fiyatı 25 TL. 2 yaşını 
doldurmuş Kurbanlık Vasfı Taşıyan 
Kurbanlık Düve canlı kg fiyatı 23-
24 TL. 2 yaş ve üzeri Kurbanlık vasfı 
taşıyan Reforma olmuş inek canlı kg 
fiyatı 21 TL” şeklinde konuştu.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Altının fiyatlama-
larında Koronavirüs 
ve Amerika seçimleri 
ön aldı. Altın son 8 yı-
lın zirvesini zorluyor. 
Mevsimsel etkiler ve 
piyasaların normal-
leşme süreci altını 
kendi gündeminde 
tuttu.

Altın, 1740$ Ons 
seviyelerini görüyor, 
tutunamayıp dönüyor. 1740$ 
Ons’u kırarsa altını artık tutmak 
zor, gözü hep yukarda olacaktır. 
Cuma günü Ons Dolar yükselip 
piyasaların kapanmasına rağmen 
direnç seviyesi olan 1740$ Ons’ta 
kaldı. Pazartesi haftanın ilk iş gü-
nünde de yükselmesine devam 
etti.

Altının 1761$ Ons civarına 
yerleşmesi bu fiyat aralığında tu-
tuna bilirse, şiddetli destek bulursa 
1800$ Ons’a kadar gidebilir. Mart 
ayının ortalarında 300 TL olan 24 
ayar altın, Mayıs ayı ortalarında 
396 TL seviyelerine kadar çıktı. İki 
buçuk aylık kısa süreçte yatırımcı-
sına 96 TL para kazandırdı. Bu da 
altının ne kadar önemli bir yatırım 
aracı olduğunu gösterdi. 

Döviz, faiz ve farklı yatırım 
araçlarını Altın geride bıraktı. 

Altının fiyatı yükseliş trendine 
girdi. Piyasalar normalleşme sü-
recine girdikçe yükselişler devam 
edebilir. Gene de fiyat band aralığı 
açık, buna da dikkat etmek gerekir. 
390 TL seviyelerinde birkaç gün 
kalabilirse bu yükselmeler devam 
edebilir. Önümüzdeki hafta 377 
TL-390 TL seviyelerini takip etmek 
gerekir. Gün içindeki dalgalanma-
lar önümüzdeki hafta sonuna altı-
nın yön belirlemesine ışık tutacak. 

Cuma günü 385 TL seviye-
sini gören altın, bu gün itibari ile 
391 TL seviyelerini gördü. Ons’ta 
1744$ seviyelerinden bu gün itiba-
ri ile 1774$ seviyelerine yükseldi.

Hafta başı;
Altının Onsu 1744 $ ile başladı 

1774 $ seviyelerini gördü.
Dolar : 6.85 TL ile başladı 6.88 

TL seviyelerini gördü.
Euro : 7.66 TL ile başladı 7.77 

TL seviyelerini gördü.
24 Ayar Altın 385 TL ile başladı 

391 TL seviyelerini gördü.
 “Hafta ortası ; 

Ons    : 1755 $
Dolar  : 6.85 TL 
Euro   : 7.72 TL

24 Ayar Altın  : 
386 TL olarak piyasa-
lara yansıdı.
Gün itibari ile ; 

Ons : 1774 $
Dolar : 6.87 TL 
Euro  : 7.75 TL
 24 Ayar Altın  : 

391 TL olarak piyasa-
lara yansıdı.

Piyasalarda Koro-
navirüsün ikinci dalga-

sının çıkacağı konuşulmaya başla-
nınca bu da fiyatları tetikledi. Kıymetli 
madenlerin en kıymetlisi olan altın, 
rekor seviyelerde yükselmeye baş-
ladı.

Bu günde TCMB faiz politika-
ları ile ilgili bir açıklama yapacak, 
açıklayacağı karar, altının ve dövi-
zin aşağı veya yukarı yön almasına 
etki edecek.

 Altının ve diğer emtiaların 
fiyatlamalarında önemli bir karar 
verecek. Piyasalar faiz beklentisi 
içine girdi. Bu aşağı yönde olabi-
lir, yukarı yönde olabilir. Faizin bir 
miktar daha düşmesi büyük bir 
olasılık gibi görünüyor. Merkez 
bankası enflasyonu kontrolden 
çıkarmamak için piyasaya güven 
verici açıklamalar yapması bekle-
niliyor. 

ABD ve Avrupa’nın normalleş-
me sürecine girmesi ticari anlam-
da çok sancılı ve sıkıntılı geçecek 
gibi gözüküyor. Üretim anlamın-
da, istihdam anlamında ve işsizlik 
anlamında ABD ve Avrupa sıkıntı 
yaşıyor ve sıkıntı yaşamaya de-
vem edecek gibi, hatta farklı yap-
tırımlarla vatandaşlarının başka 
ülkelerde tatil yapmasını istemiyor. 
Elinden gelen bütün zorluğu çıkar-
tıyor. İstiyor ki çalışan işçileri ve 
vatandaşları kendi ülkesinde tatil 
yapsın başka bir ülkeye gidip döviz 
harcaması yapmasın.

Türkiye’mizin yurt dışında çalı-
şan milyonlarca gurbetçi işçisi var. 
Bu kardeşlerimiz her sene Türki-
ye’ye gelirler. Nişanını, düğününü, 
sünnetini, tatilini baba ocağı mem-
leketlerinde yaparak alış-verişini 
de Türkiye’de yaparlar, bu da hatırı 
sayılır bir gelir demektir. Alman-
ya bu dönemde gurbetçilerimize 
çok büyük zorluklar çıkartıyor ve 
Türkiye’ye gitmemesi için baskı 
yapıyor. Türkiye’den dönüşte 14 
günlük karantina uygulayacağını 
ilan etmesi gurbetçilerimizde tedir-
ginliğe yol açtı. 

Selam ve dua ile

“PİYASALARDA İKİNCİ DALGA TEDİRGİNLİĞİ”

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR
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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

Sosyal mesafe kuralına 
uymayan 4 kişiye ceza kesildi

Ereğli ilçesinde bir kahveha-
nede sosyal mesafeye uymayarak 
oyun oynayan 4 kişiye para ceza-
sı kesildi. 

Edinilen bilgiye göre, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, Doğualagözlü 
Mahallesinde bulunan bir kahve-
hanede oyun oynandığı ve sosyal 
mesafe kurallarına uyulmadı-
ğı yönünde gelen ihbar üzerine 
harekete geçti. Kahvehaneye gi-
den ekipler bir masa etrafında 4 

şahsın iskambil kağıtları ile oyun 
oynadığını ve sosyal mesafe ku-
rallarına uymadıklarını tespit etti. 
İşyeri sahibi ve masa etrafında 
oyun oynayan şahıslara 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanu-
nunun 282. maddesi gereğince 
idari para cezası uygulandı. Halk 
sağlığının korunması yönünde 
kararlı mücadeleye ve bu yönde 
yapılacak bütün ihlallere karşı 
cezai işlemlerin uygulanmasına 
devam edileceği bildirildi. n İHA

Selçuklu halıları 
günyüzüne çıkıyor

Beyşehir’de Selçuklu tarihi-
ni tekrar canlandırmak ve ka-
dınların unutulmaya yüz tutmuş 
halı dokuma sanatını tekrar gün 
yüzüne çıkarmak için Beyşehir-
li kadınlar hummalı bir çalışma 
sergiliyor. Beyşehir Kültür Sanat 
Evindeki halı dokuma atölyesinde, 
ev hanımları hem meslek öğreni-
yor, hem de ev ekonomisine katkı 
sağlıyorlar. Burada dokunan halılar 
ise Beyşehir belediyesi tarafından 
değerinde satılarak atölyede çalı-
şan kadınlara kazandırılacak.

İlçede öncelik olarak hep birlik-
te üreten Beyşehir anlayışıyla yola 
çıktıklarını vurgulayan Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
bölgenin tarihi ve kültürel zengin-
liğinden yararlanarak ilçeye katkı 
sağlayacaklarını söyledi.

Başkan açıklamasında, “Bey-
şehir Eşrefoğlu Camisi’nde bulu-
nan 3 adet halı da Konya Alâeddin 
Camii halıları ile aynı özellikler ta-
şıyan, aynı dönemlerde dokunmuş 
olması çok muhtemel halılardır. 
İçinde yıldızlar ve stilize edilmiş 
Rumi geçmelerle iç zeminleri zen-
ginleştirilmiş üç halının bordürleri, 
kufi yazısı stilinde motiflerle çev-
relenmiştir. Beyşehir, halı kurs-
larında tutun aromatik endemik 
bitkilerine kadar bölgedeki kıraç 
arazilerinde farklı ürünler ile zen-
ginleştiriyoruz. Kekik, Sarı Kanta-
ron, lavanta, rezene gibi bir sürü 

bitkilerin ekilmesine öncü olup 
bölgemizin insanına yön veriyoruz. 

Bu kapsamda ilçemizde tarihi 
ve kültürel değerlerimizi yaşatmak 
adına Beyşehir Kültür Sanat Evin-
de çeşitli atölyeler kurarak bu de-
ğerleri tekrar gün yüzüne çıkarıyo-
ruz. Bu bölgede çinicilik, topraktan 
işlenen saksı türleri, testi türleri 
ve özellikle Selçuklu motiflerinin 
olduğu halı dokuma sanatı artık 
unutulan değerler haline geldi. 
Bizler bunun önüne geçmek için 
ahilik felsefesi içinde, dün bu mil-
let Anadolu’yu vatan yapmışsa te-
melinde değerlerinden ürettiği ve 
bugün hepimiz için gurur kaynağı 
olan bu değerler sayesinde yap-
mıştır. Amacımız Selçuklunun, ca-
milerimiz de resmi dairelerimizde 
o zamanın devlet yapısı ya da şahıs 
dolaplarında kullanılan ahşap, top-
rak, seramik, çinicilik gibi alanlar-
da yaptığı o eserlerle Beyşehir’i bir 
yerlere taşımaktır. Bu nedenle ha-
lıcılıkta ve diğer alanlarda özveri ile 
çalışan kadınlarımızı takdir ediyo-
rum. Onların el emeği, göz nuruna 
saygı duyuyorum. Bu el emekleri, 
göz nuru olan eserleri de inşallah 
maddi olarak evlerine aşının içine 
benimde katkım var demelerini 
sağlamak benim boynumun borcu 
olacaktır. Tüm atölye çalışanları-
mızın ellerine sağlık” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı ve Aile Danışmanı Özcan Dalgıç, koronavirüs tedbirlerine 
riayet etmek gerektiğini ancak çocukların da güneşten ve doğadan tamamen mahrum bırakılmasının doğru olmadığını söyledi 

‘Çocukları doğadan
mahrum bırakmayın’

Tüm dünyada COVID-19 hak-
kındaki bilgiler hızla yayılıyor ve 
yeni sorular ortaya çıkıyor. Ebeveyn-
lerin ilk endişesi çocuklarını ve aileyi 
nasıl koruyacağı ilgili. Bu dönemde 
çocuklarınızın ruh sağlığını korumak 
da bir o kadar önemli. Araştırmalar, 
korona virüsünün çocukları yetiş-
kinler kadar ciddi şekilde etkileme-
yebileceğini gösterse de COVID-19 
salgını hala dünyada çocukların 
yaşamlarını etkiliyor ve çocukla-
rımızın okullarının kapanmasına, 
katı el yıkama kurallarına, rutinin 
bozulmasına ve genel bir korku ve 
belirsizlik duygusuna sebep oluyor. 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve 
Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı 
Özcan Dalgıç, Anne-Babalara yeni 
normalleşme süreciyle beraber, ai-
lelerin çocukların durumlarını doğru 
değerlendirmeleri ve yönetmelerini 
Konya Yenigün Gazetesine anlattı.

‘ÇOCUKLARIN DURUMLARINI 
DOĞRU DEĞERLENDİRMELİ’ 
Koronavirüs sürecinin aileler 

açısından birçok sıkıntıyı berabe-
rinde getirdiğini dikkat çeken Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk 
Kulüpleri Derneği Başkanı ve Aile 
Danışmanı Özcan Dalgıç, yeni nor-
malleşme süreci ile ilgili anne ve ba-
balara tavsiyelerde bulundu. Dalgıç, 
“Corona virüs süreci ailelerimiz açı-

sından birçok sıkıntıyı beraberinde 
getirdi. Bu süreçten çocuklarında 
çok ciddi olarak etkilendiğini görü-
yoruz. Yeni normalleşme süreciyle 
beraber, ailelerimizin çocukların 
durumlarını doğru değerlendirme-
leri ve yönetmeleri gerektiğine ina-
nıyoruz. Dijital platformlardan uzak 
tutmaya çalıştığımız çocuklarımız, 
pandemi sürecinde 4 duvar ara-
sında, devamlı 3T’ye (Televizyon, 
Tablet, Telefon) maruz kaldılar. Bu 
dönemde devamlı oyun ve video 
izleyen çocukların daha sonraki sü-
reçlerde bu alışkanlıkları azaltmaları 
zor olacaktır. Dikkat ve konsantras-
yon noktasında sıkıntı yaşama ihti-

malleri de bulunmaktadır. Arkadaş 
(sosyallikten ve iletişimden) orta-
mından uzaklaştılar. Oyun oyna-
maya sokağa veya bahçeye çıkmak 
istemiyorlar. Uzaktan eğitime tam 
adapte olamadılar, bazı kazanımla-
rını kaybettiler. Maalesef kitap oku-
mayı sevmeyen bir nesil ile karşı 
karşıya olduğumuz içinde ellerine 
kitap almadan bu dönemi geçiren 
çocuklarımız çok fazla.- Güneşe, 
toprağa çıkmayınca bağışıklık sis-
temleri zayıfladı. Bilhassa d vitamini 
alan insanlarda virüsün tesirinin az 
olduğu ifade ediliyor. Çocuklarımızı 
doğaya çıkararak, doğal beslenme 
ile desteklemeliyiz. Ayrıca çocukları 
tamamen izole etmek, virüse karşı 
çocuklarımızın savunma sisteminin 
zayıf düşmesine sebebiyet verecek-
tir. Devamlı ev ortamında oldukları 
için çatışmalar başladı, ebeveyn oto-
ritesi zayıfladı. Aileler çocuklarına 
söz dinletemez hale geldi. Aynı ev 
ortamında bulunan çocuklar, bir-
birlerine zarar vermeye başladılar. 
Evlerde kardeş kıskançlıkları ve kav-
gaları çoğaldı” ifadelerini kullandı.
‘ÇOCUKLARINIZI GÜNEŞE ÇIKARIN’

Kış döneminin hastalık riskinin 
çoğalma ihtimaline istinaden anne 
ve babaların çocuklarını güneşe çı-
karma tavsiyesinde bulunan Dalgıç, 
“Kış döneminin hastalık riskinin 

çoğalma ihtimaline istinaden; Bilim 
kurulunun tavsiyeleri doğrultusun-
da öncelikli olarak tüm önlemleri 
almalıyız. Yaz dönemini çocukları-
mızın sağlığı, eğitimi, sosyalleşmesi 
açısından fırsat olarak görüp, aileler 
iyi değerlendirmeye çalışmalıyız. 
Çocuklarımızı bol bol oyuna (gü-
neşe, toprağa) çıkaralım. Tekrar 
arkadaş ortamlarına girmelerini 
sağlayalım. Gerekli tedbirlerin alın-
dığına inandığımız ve gördüğümüz 
zaman, çocuklarımızı Yaz Okullarına 
/ Kurslarına / Kamplarına göndere-
lim. Yaz ve kış şartlarını öngörerek, 
kış öncesinde bu fırsatı değerlendir-
meye çalışalım. Kışın başlangıcında 
gerçekleşecek bir 2. Vaka duru-
munda çocuklarımız çok uzun bir 
süre yukarıda saydığımız hususlara 
maruz kalmış olacaklar. En önemlisi 
panik havasında olup, çocuklarımı-
zın psikolojilerini bozmayalım. Bazı 
ailelerimiz bu süreçte o kadar çok 
tedirgin oldular ki, çocuklarda fobi-
ler, kaygı bozukluğu, uyku düzenin 
bozulması, içe kapanıklık, korku ve 
panik hali, tikler, tırnak yeme gibi 
davranış bozuklukları çok fazla gö-
rülmeye başlandı. Bunun için ifrat 
ve tefrit derecesinde olmadan, orta 
yolu takip etmenin faydalı olduğunu 
söyleyebiliriz.” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özcan Dalgıç
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75’nci Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi. 
15 Eylül 2020’de göreve başlayacak Ey-
lül 2021’e kadar devam edecek olan çok 
önemli bir görev. İmtihan, fırsat.

Dünyanın 5’ten büyük olduğunu 
gösterecek gelişmelerin yolunu açabile-
cek bir görev.

Son günlerde travma derecesinde 
yaşadığım duygu , düşünce ve gözlem-
lerimin karanlığında güneş gibi doğan 
bir gelişme.

Bir insanın ailesi için yerinden kalkıp 
inisiyatif alamadığı bir dönemde ülkesi 
ve insanlık adına değerli gelişmelere ve-
sile olacak stratejik bir görev.

Üstelik doğru bir adamla doğru bir 
yerde belki de en doğru bir zamanda 
dünyanın ve insanlığın en çok ihtiyaç 
duyacağı bir zamanda sorumluluk ge-
rektiren görev.

Şöyle ki;
Köyde muhtar, belde, ilçe, ilde bele-

diye başkanı seçerken göstermiş oldu-
ğumuz özensizliği bir düşünün.

Particiliğe, aileciliğe, hemşericiliğe, 
aşiretçiliğe, menfaat gruplarına, kin ve 
nefrete göre seçimlerimizle oluşturdu-
ğumuz yönetimleri bir gözden geçire-

lim.
Liyakatsiz insan seçimlerimizle har-

camış olduğumuz memleketlerimizin 
haline bir göz atalım.

Üç beş menfaat grubunun memle-
keti körelten dayanışmalarına bir bakın.

Siyasetin insan ve memleket im-
kânlarını çarçur eden mekanizmalarını 
biraz dikkatle hepimiz görebiliriz.

Toplumun, günlük derdinden yöne-
tenleri takip edecek kadar mecalinin kal-
mamasını hepimiz fark edebiliriz. Yeter 
ki biraz dikkatli bakalım.

Kuma başımızı gömmüş bir top-
lum,   akvaryumdaki balık gibi bir top-
luluğun ötesine geçmekte zorlanıyoruz.

Öyle ki tavuk çiftliklerindeki tavuklar 
misali önümüzden geçen yem taşıyıcı-
sından yem yerken, arkamızdan birileri 
için yumurta üreten tavuk gibiyiz.

Bir de buna sevgi ve nefretlerimizle 
karıştırdığımız davranış biçimlerimizle 
akılın ötesinde kararlarımızla düşman-
laştırdığımız ya da dostlaştırdığımız 
ilişkiler… Hak ve adaletten uzak bek-
lentilerimiz. Yeter ki o anki isteklerimiz 

karşılansın da gerisi ne 
olursa olsun tavrımız.

İşte büyük bir ço-
ğunluğu, mahallesindeki, 
şehrindeki, ülkesindeki 
ve dünyadaki gelişmelere 
kayıtsız yaşamların oldu-
ğu biz zamanda içimiz-
den birisinin dünyanın en 
etkili görevine gelmesini 
çok anlamlı buluyorum.

Dünyada da durum 
farklı değil. Birbirine düşürülmüş top-
lumlar, devletler birbirini yerken çok 
az bir grup lehine en değerli varlıklarını 
ipotek ediyorlar. Yüzlerce yıldır ettikleri 
gibi. Kölelikleri değişik adlara dönüşse 
de başkalarının varlığı için çalışmaktan 
kurtulamamış dünya insanlığı…

İşte böyle bir ortamda BM. 75’nci 
Genel Kurul Başkanlığına seçilmiş bir 
Türk vatandaşı olmak çok önemli.

Her şey şimdiki Cumhurbaşkanı-
mız Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı-
mız  Mevlüt Çavuşoğlu’nun  ve Volkan 
Bozkır’ın 2014 Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunda otururken ko-
nuşmaları esnasında;  Tay-
yip Bey’in bu Genel Kurul 
Başkanı ne yapar? Sorusu 
ile başladı.

Arkasından biz neden 
buranın başkanı olmuyo-
ruz? Sorusu ile hareke ge-
çildi. Ve arkasında adaylık 
başvurusu, kulisler, giri-
şimler ve buraya geldik.

178 ülkenin desteği ile 
Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanlı-
ğına güçlü bir şekilde seçildi.

Bugünlere kolay gelinmedi.
Dünyanın dört bir yanındaki olayla-

ra duyarlılığımız; her depremde, yangın-
da, afette yardım elimiz, Afrika’nın su-
suzluğunda açılan kuyular, açlıkta devlet 
ve sivil toplum örgütleri ile insanların 
yanı başındaki duruşumuz,  insanlık 
dramı göçlere karşı gösterdiğimiz güçlü 
fedakarlık ve dayanışma, pandemi süre-
since  dünyanın dört bir tarafına ulaşan 
yardımlarımız hepsi birike birike bu baş-
kanlığın gelişini hazırladı.

Dünyası kendi kafasının içi kadar 
dar insanların muhalefetine rağmen, 
orda bura ne işimiz var diyerek devletin 
ayağına çelme takan zihniyete rağmen 
dünya ve insanlığa duyarlılığı her geçen 
gün artan ülkemizin böyle bir göreve 
gelmesi insanlık adına ihtiyaç oldu.

İnsanlığı sömürme düzeninin küre-
sel adımlar attığı, küresel iletişimler ve 
davranışlar geliştirdiği dönemlerde ül-
kesine kendi topraklarında hapis olmayı 
reva gören dar zihni kalıplara rağmen bu 
görevin alınması çok ama çok önemli.

Elbette bu görev bir ödül değil, in-
sanlık ve dünya adına derin bir vicdanla 
hassas bir hak ve adalet terazisi ile icra 
edilmesi gereken bir sorumluluk. İn-
sanlık Ankara’dan çok önemli adımlar 
bekliyor.

Bu sorumluluk bir başlangıç... Gü-
venlik konseyi, adalet divanı gibi küresel 
denge kurumlarının reformları ve yeni 
düzenlemeler için değerli bir fırsat.

Artık dünyanın her yerindeki stra-
tejik görevlerin ve sorumlulukların baş-
kahramanlarından birisi ülkemize, daha 

güçlü görevler için bir kapı…
Küresel, açlık, sömürü, kaynak kul-

lanımı, çevre gibi konularda çok daha 
önemli görevleri ele alma fırsatı. 

Bundan sonra mahallesinde muh-
tar, ilçesinde ve ilinde başkan, ülkesinde 
vekil seçerken, sivil tolum örgütüne yö-
netici seçerken; mahallemi, ilçemi, ilimi, 
örgütümü ülkem ve dünya çapında 
temsil edebilir mi edemez mi diye dü-
şünme zamanı geldi ve geçiyor.

Bu göreve Volkan Bozkır seçilirken 
öz geçmişinde sayılamayacak kadar çok 
birikim var. 

Hukukçu, siyasetçi, diplomat, yazar 
düşünür,   her alanda dolu dolu geçen 
48 yıllık iş yaşamı.

İnşallah ülkemin muhtarından veki-
line, adam seçerken güçlü sonuçlar do-
ğuracak insanları seçebilmemiz için bu 
olay hepimizin bilincini uyandırır. Bizlere 
cesaret ve ufuk verir.

Her yerde her şekilde görev alabile-
cek insanları göreve getiririz.

Birleşmiş Milletlerde ve küresel 
yaşamda görev almış bir ülkenin; muh-
tarı, belediye başkanı, vekili, sivil toplum 
örgütü yöneticisini, oda başkanlarını dü-
şünerek seçimler yaparız.

MAHALLEDEN BIRLEŞMIŞ MILLETLERE TEMSIL,  VOLKAN BOZKIR

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK

Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay 
Mahallesi Yiğit Sini Yaylası’na göçer 
çocukları, hayırseverler tarafından 
hediye edilen oyuncaklarla sevin-
dirildi. Yiğit Sini Yaylası’na göçen 
Mersin yörüklerinin göçer çocukla-
rının fotoğraflarını sosyal medyadan 
gören hayırseverler, çocuklara ulaş-
tırılmak üzere oyuncak ve kıyafet 
yardımı hazırladı.

Çocukların fotoğraflarından et-
kilenen Konya ve Bozkır’daki vatan-
daşlar, 4 koli oyuncak ve kıyafet ha-
zırlayarak çocuklara ulaştırdı. Sosyal 
medyadan çocukların fotoğraflarını 

paylaşan Bozkırlı Melek Çetin, yap-
tığı açıklamada, sosyal medya he-
sabından yörük çocuklarının fotoğ-
raflarını paylaştığını vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Bu paylaştığım 
fotoğrafları gören arkadaşlarım, 
çocukları çok sevmişler. Bu çocuk-
lara oyuncak ve kıyafet göndermek 
istediler. Bizler de arkadaşlarımı-
zın göndermiş olduğu oyuncakları 
bugün teslim ettik. Çocuklarımıza 
hediye oyuncaklarımızı verdiğimiz-
de gözlerindeki mutlulukları görül-
meye değerdi. Bu hediyeleri hazır-
layanlara teşekkür ediyorum.” n AA

Kaymakamı Erdoğan, 
SGK binasını inceledi

Sarayönü Şehir Meydanı 
Projesi tamamlandı

Seydişehir Kaymakamı Ay-
dın Erdoğan, yapımı devam eden 
Sosyal Güvenlik Kurumu binasın-
da incelemelerde bulundu. İnşaat 
aşaması tamamlanan ve iç mekan 
düzenleme çalışmaları devam 
eden binada yetkililerde bilgi alan 
Kaymakam Erdoğan, iki kattan 
oluşan binanın bin metrekarelik 
alanda inşa edildiğini kaydetti.

Çalışmaların sona ermesi ile 
birlikte Seydişehir Sosyal Güven-
lik Kurumu personelinin daha ge-
niş ve ferah bir ortamda hizmet 

sunacağını kaydeden Kaymakam 
Aydın Erdoğan, “Seydişehir her 
geçen gün kabuğunu kırıyor. Her 
zaman yeniliklere açık bir ilçe. 
Yeni yapılan ve Seydişehirlilerin 
hizmetine sunulacak olan SGK bi-
namızda konferans ve toplantı sa-
lonları bulunuyor. Yeni kurum bi-
namız çalışanlarımıza ve ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Kay-
makam Aydın Erdoğan’a, Seydi-
şehir Sosyal Güvenlik Kurumu 
Müdürü Zafer Demiray eşlik etti.
n AA

Ilgın’ın Çavuşçugöl Mahallesi’nde TKİ’nin bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için alınan Acil 
Kamulaştırma Kararı’na tepki gösteren mahalle sakinleri, meydanda toplanıp seslerini duyurmaya çalıştı

Meydanda toplanıp
tepkilerini gösterdiler

Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl 
Mahallesi’nde Türkiye Kömür İş-
letmeleri Kurumu’nun (TKİ) ma-
halledeki bir sahada kömür üretim 
faaliyetlerinin devamı için alınan 
‘Acil Kamulaştırma Kararı’na, va-
tandaşlar meydanda toplanarak 
tepki gösterdi.

Mahalle meydanında toplanan 
vatandaşlar, Türkiye Kömür İşlet-
meleri Kurumu (TKİ) sorumlulu-
ğunda bulunan bir sahada kömür 
üretim faaliyetlerinin devamı kap-
samında üretim sahasından geçen 
mevcut demiryolu ve karayolunun 
deplase edilmesi amacıyla bazı ta-
şınmazların acele kamulaştırılması-
na kararına tepki göstererek, yetki-
lilerden yardım istedi.

Çavuşcugöl Mahallesi eski Be-
lediye Başkanı Hamza Çallı, Çavuş-
cugöl’ün kasaba statüsündeyken 
Büyükşehir Yasası ile mahalle oldu-
ğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: 

“Mahallemizin imar sahası içerisin-
de ve birinci sınıf tarım arazisinde 
çalışmalar başlamıştır. Bu durum-
dan yetkililerin konuyu ve çalışma 

başlayan konumunu yetkililerin 
tekrar gözden geçirmesini talep 
ediyoruz.”

Alanda toplanan vatandaşlar-

dan Ayşe Mergenci,  tarım arazile-
rinin kamulaştırılarak yerine toz ve 
kül bırakılmasını kabul etmedikleri-
ni belirtti.

Çiftçilerden Sıtkı Mavuş ise “İs-
tihdam denilen kömür ocağında 20 
kişi çalışacak. Bu mahallede Mart 
ve Kasım ayları arasında biz 10 
bin tarım işçisine istihdam sağlıyo-
ruz. Bu topraklar 25 bin ton şeker 
pancarı üretiyor. Günlük, 30 bin 
litre süt, 200 ton et üretiyor. 5 bin 
büyükbaş 10 bin küçükbaş hayvan 
var. Daha önceki saha açılırken de 
40 yıl planlanmıştı ama 10 yılda bu 
hale geldi. 10 yılda onlar toprakları 
ne hale getirdi. Biz yüzyıllardır gö-
zümüz gibi bakıyoruz.” dedi.

Yürümek isteyen mahalle sa-
kinlerine Jandarma izin vermedi. 
Alkışlar ve “istemiyoruz” sloganla-
rı ile “Acil kamulaştırma” kararına 
tepki gösteren mahalle, sakinleri 
olaysız dağıldı. n AA

Sarayönü ilçesinde yapım ça-
lışmaları yürütülen kent meydanı 
projesi tamamlandı. Sarayönü Be-
lediyesi, ilçenin çarşı merkezinde 
bulunan 4 bin 500 metrekarelik 
alanı kent meydanına dönüştürdü.

Sarayönü Belediye Başkanı 
Nafiz Solak, projenin ilçeye büyük 
bir değer kattığını söyledi. Yapımı 
tamamlanan kent meydanının ilçe 
merkezindeki yeşil alan varlığına 
katkı sunduğunu kaydeden Solak, 
şunları kaydetti: “Üzerinde açık 
hava etkinliklerinin de düzenlene-

bileceği, çok yönlü kullanılabilecek 
bu meydan, önemli bir proje oldu. 
Yeşil alan ve yürüyüş alanlarının 
oluşturduğu projede, dinlenme 
alanları, küçük bir ticarethane 
ve bir de saat kulesi bulunuyor. 
Anadolu Meydanı isimli projemiz 
belediyemizin bütçesine yük getir-
meden hibe ve desteklerle yapıldı. 
Mevlana Kalkınma Ajansı üzerin-
den projelendirdiğimiz meydan 
yatırımımız ayrıca Selçuklu Bele-
diyesi tarafından da desteklendi.”
n AA

Yayladaki yörük çocukları sevindirildi
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Karaman’da yeni obruk oluştu, köylüler tedirgin

Karapınar ilçesinden sonra 
Karaman’da da obrukların sayısı 
artmaya başladı. Ambar köyünde 
mısır ekili tarlada oluşan obruk köy 
halkını tedirgin etti.

Karaman’ın Ayrancı ilçesine 
bağlı Ambar köyünde bir mısır 
tarlasında oluşan obruk çiftçileri 
ve köy halkını tedirgin etti. Ambar 
köyünde son 1 yıl içerisinde obruk 
sayısı 3’e yükselirken, Karaman 

genelinde de bu sayı 5’e yükselmiş 
oldu.

‘TARLAMI SULARKEN KORKUYLA 
SULAYACAĞIM’

Tarla sahibi Emin Ertekin, bir 
gün önce sulama yaptığı mısır tar-
lasında ertesi gün obruk oluştuğu-
nu söyledi. 

Köylerinde obruk sayısının 3’e 
yükseldiğini belirten Ertekin, “Tar-
lamı suladıktan bir gün sonra gel-

diğimde obruk oluştuğunu gördüm 
ve jandarma ile muhtarlığa konuyu 
bildirdim. Obrukta inceleme yapan 
yetkililer obruğun çapının 4 metre 
ve derinliğinin de 4.5 olduğunu 
söylediler. 

Obruğun etrafına görevliler ta-
rafından tedbir amaçlı olarak şerit 
çekildi. Ben burayı mecburen tek-
rar sulayacağım ve korkuyla sula-
yacağım. Çok tedirginim” dedi.

‘KÖYLÜDE TEDİRGİNLİK ARTTI’
Ambar köyünde yaşayan Os-

man Asan da, Akgöl’de oluşan ob-
ruklardan sonra burada da obruk 
oluşması köy halkını epey bir tedir-
gin etti. Şu anda bu durum yer altı 
sularının azalmasından mı kaynak-
lanıyor biz bilmiyoruz. Bunu en iyi 
yetkililer biliyordur. Bizler halk ola-
rak tedirginiz” diye konuştu.
n İHA

Yerköprü Şelalesi’ne
giden yol genişletiliyor

Başkan Çiğdem’den kamu 
kurumlarına ziyaretler

Hadim ilçesindeki Yerköprü 
Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan kara-
yolunda yol genişletme çalışmala-
rı sürüyor. Hadim Belediye Baş-
kanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı 
açıklamada, Hadim-Aladağ kara 
yolunda yol yapım çalışmaları ne-
deniyle ulaşımın kontrollü sağlan-
dığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapımı devam eden 
kara yolunun bölge turizmine 
katkı sağlamak ve yol güvenliği-
ni artırmak için yapıldığını ifade 

eden Hadimioğlu, şunları kay-
detti: “Bölge turizmine kazandı-
rılan Yerköprü Şelalesi’ne ulaşımı 
sağlayan Hadim-Aladağ kara yo-
lunun yol genişletme çalışmaları 
aralıksız şekilde devam ediyor. Şu 
anda şelalenin 5-9. kilometresin-
de yol genişletme çalışmaları var. 
Ulaşım kontrollü olarak sağlanı-
yor. Şelaleyi ziyaret etmek iste-
yenler için güvenli ve konforlu bir 
ulaşım sağlanmış olacak. Sürücü-
lerimizin dikkatli olmasını tavsiye 
ediyorum.” n AA

Hüyük İlçesi Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, Konya’da bazı 
kamu kurumlarına yönelik ziyaret-
ler gerçekleştirdi. Başkan Çiğdem, 
kendisine eşlik eden AK Parti Hü-
yük İlçe Başkanı Muammer Kara-
aslan ile birlikte Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Abdurrahman 
Şahin ile Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) İl Müdürü İsa Araba’yı 
ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, Karaaslan ile 
makamında ziyaret ettiği İl Müdü-
rü Abdurrahman Şahin’e Hüyük 
ilçesinin Gençlik ve Spor konula-
rında hazırladıkları projelere des-

tek ve katkılarından dolayı teşek-
kür ederek, “Müdürümüze yakın 
ilgi ve misafirperverliğinden dolayı 
teşekkür ediyor, minnet ve şükran 
duygularımızı ifade etmek istiyo-
rum. Başarılı çalışmalarının deva-
mını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiğdem ve İlçe Başkanı 
Karaaslan’ın daha sonraki ziyaret 
adresi Kredi ve Yurtlar Kurumu 
İl Müdürü İsa Araba’nın makamı 
oldu. Araba, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken Hü-
yük ilçesine yönelik yatırımlarla 
ilgili görüş alışverişinde bulunul-
duğu belirtildi. n AA

Beyşehir ilçesinde hayata geçirilen “Tarım Okulu” projesi kapsamında, bir ortaokulun 
bahçesinde kurulan serada, domates, salatalık, patlıcan, yeşil biber ve çilek üretiliyor

Öğretmenler serada 
sebze meyve üretiyor

Beyşehir ilçesinde hayata geçi-
rilen “Tarım Okulu” projesi kapsa-
mında, bir ortaokulun bahçesinde 
kurulan serada, domates, salatalık, 
patlıcan, yeşil biber ve çilek üretili-
yor. Beyşehir’in Esence Mahallesi’n-
de bulunan Aşağıesence Ortaokulu-
nun 11 dönümlük bahçesinde, 517 
metrekarelik alanda kurulan serada, 
damla sulama sistemi ile solucan 
gübresi kullanılarak tamamen doğal 
yöntemlerle domates, salatalık, pat-
lıcan, biber ve çilek üretimi gerçek-
leştirildi.

Açılan sondajla sulaması sağla-
nan serada, öğretmen ve öğrenciler, 
geçen yıl yaklaşık 7,5 ton domates 
ve 15 ton salatalık yetiştirdi. Bu sene 
ise ürün çeşitliliği artan serada daha 
fazla rekolte bekleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa 
Konuk, geçen yıl Beyşehir Kayma-
kamlığı adına, Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığına, ilçeye bir okula tarım oku-
lu kazandırılması için proje başvuru-
sunda bulunduklarını anımsattı.

Kabul edilen projelerini, geçen 
sene Aşağıesence Ortaokulunda ha-
yata geçirdiklerini aktaran Konuk, 
bu kapsamda okulun bahçesinde 
“Beyşehir Tarım Okulu”nu kurduk-
larını ve oluşturulan serada sebze ve 
meyve yetiştirilmeye başlandığını 
söyledi.

Hem öğrenciler hem de veliler 
için örnek bir bahçe teşkil etmeyi 
amaçladıklarını dile getiren Konuk, 
“Kısa sürede bu serada yetiştirilen 
ürünler ve verilen eğitimler ilgi oda-
ğı olmaya başladı. Velilere de örnek 
olmaya çalıştık. Onlar da geldiler, 

incelediler. Daha sonra daha az yer-
den daha fazla nasıl kar elde edile-
bileceği konusunda bilgiler vermeye 
başladık.” dedi.

Okul idarecisi ve öğretmenle-
rinin emeklerinin takdire değer ol-
duğunu vurgulayan Konuk, şunları 
kaydetti: “Burası tamamen onların 
eseri. Öğretmen, her yerde herkese 
örnek oluyor. 

Şu anda yetişen ürünleri toplu-
yoruz, diğer ürünler de önümüzdeki 
günlerde olgunlaşmaya başlayacak. 
Burada domates, salatalık, patlı-
can, yeşil biber ve çilek var. Yetişen 
ürünler gayet güzel ve tamamen 
doğal. Bu serada hiçbir ilaç kullanıl-
madı. Hep beraber tadına, lezzetine 
de baktık. Gayet doğal ve lezzetliy-
di. Buradaki bir başka amacımız da; 
sera içerisinde çeşitli bilgilerin yer 
aldığı tabelalarımız var, toprağın 
oluşum faktörleri, öğrencilerin ders-
lerini de bu serada işliyoruz aslında. 
Toprakla, fen bilgisiyle ilgili, nasıl 
oluştuğu, fidanın, meyvenin nasıl 

oluştuğu, tohumdan meyveye nasıl 
dönüştüğü gibi, burada eğitimler 
veriliyor. Tabii aslında öğrencilere 
dersleri de uygulamalı olarak anlat-
mak çok önemli. Bu tarım okulu da 
bu anlamda işimizi çok kolaylaştırdı. 
Canlı uygulamaların yapıldığı bu 
sera, öğrencilerimizin daha iyi öğ-
renmelerini sağlıyor. Hem üretiyo-
ruz, hem eğitiyoruz.”

Seranın, bölge çiftçisine de ör-
nek olduğunu belirten Konuk, tarım 
ve hayvancılıkla uğraşılan mahalle-
de gelecekte daha iyi gelir imkanı 
sağlayan seracılığın yaygınlaşabile-
ceğine işaret etti.

Aşağıesence Ortaokulunda ha-
yata geçirdikleri tarım okulu projesi-
nin, Türkiye’nin örnek projelerinden 
biri olduğunu vurgulayan Konuk, 
okul bahçeleri müsait olan ilçedeki 
farklı okullarda da benzer projele-
ri gerçekleştirmeyi düşündüklerini 
anlattı.

Aşağıesence Ortaokulu Müdürü 
Ramazan Avcı ise okul bahçesinde 

kurulan serayı Milli Eğitim Müdür-
lüğü öncülüğünde, okulda çalışan 
öğretmenler ve öğrencilerle birlikte 
yaptıklarını belirterek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Geçen yıl serada yetiştirdikleri 
ürünlerden yaşlılara ve ihtiyaç sa-
hiplerine de ücretsiz dağıtım yap-
tıklarını dile getiren Avcı, şunları 
söyledi:  “Seradaki ürünlerden elde 
edilen gelirle ihtiyacı olan çocukları-
mızın kıyafeti, kitabı ve okulun ihti-
yaçlarını karşılayabiliyoruz. KOP’tan 
sağladığımız 99 bin liralık destekle 
kurulan bu serada geçen yıl 7- 7,5 
ton civarından domates, 1,5 ton da 
salatalık almıştık. Bu sene ise bek-
lentimiz daha yüksek. Bu yıl 350 do-
mates, 150 salatalık, 150 patlıcan, 
100 biber fidesi diktik. Çilek ekimi 
de yaptık, zaman içerisinde kavun 
ve karpuz ekmeyi de planlıyoruz. 
Köylülerimizin de sahip çıkıp destek 
verdiği serada, aynı zamanda okul-
daki öğrencilerimize uygulamalı ta-
rım ve diğer dersleri veriyoruz.”n AA
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Cihanbeyli’yi güzel bir gelecek bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile Cihanbeyli pro-
jeleriyle ilgili istişarelerde bulunan 
Cihanbeyli Belediye Başkanı Meh-
met Kale, hizmette il belediyeleriy-
le yarıştıklarını ve ilçeyi çok güzel 
bir geleceğe hazırladıklarını kay-
detti.

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, yaptığı açıklamada, 
belediye çalışmaları hakkında bil-
gi verdi. İlçeyi birbirinden önemli 
eserlerle donattıklarını ifade eden 
Başkan Kale, “Türkiye’nin en geniş 
coğrafyasına sahip ilçesine, bir ilçe 
belediyesinin gücünün yettiğinden 
çok daha fazlasını kazandırıyor, 
her alandaki hizmetlerimizle il 
belediyeleriyle yarışıyoruz. Koro-

navirüs salgını nedeniyle yaşanan 
zor dönemde ilçemiz, şehrimiz ve 
ülkemiz için normal zamandan çok 
daha fazla çalıştık. Vatandaşlarımı-
zın ihtiyaçlarına anında cevap ver-
dik. Sosyal desteklerimizi ilçemizin 
dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiple-
rimize ulaştırdık. Virüs salgını dahil 
hiçbir zorluğu asla mazeret göster-
medik” dedi.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET
Dönemlerinde adeta yeniden 

imar ettikleri Cihanbeyli’yi gele-
ceğe hazırlarken tüm mahalle-
lere eşit hizmet götürmeye özen 
gösterdiklerini ifade eden Başkan 
Kale, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
“İlçemizin her bir mahallesi, her 
bir ferdi bizim için aynı derecede 

yüksek önem ve değere sahiptir. 
Belediye çalışmalarımız için planla-
mamızı yaparken bizleri, seçimler-
de sandıktan çıkan sonuçlar değil, 
bu şehirde yaşayan tüm vatandaş-
larımızın tamamına duyduğumuz 
derin muhabbet ve ilçemizin her 
bir karış toprağı için yüreğimizde 
hissettiğimiz hizmet aşkı yönlen-
dirmektedir. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 
aldığımız hizmet terbiyesinin gere-
ği de budur. Bu noktada, Cihanbey-
li’de başlattığımız yol seferliğinin 
de tüm mahallelerimizi kapsadığı-
nı bir kez daha üzerine basa basa 
belirtmek istiyorum. İlçemizin her 
mahallesinde gerçekleştirilecek ça-
lışmalar için ihale yapılmıştır. İve-

dilikle işe koyularak Karabağ’dan 
Gölyazı’ya, Yapalı’dan Ağabeyli’ye, 
Kuşça’dan Yeniceoba’ya kadar her 
mahallemizde ekiplerimiz gereke-
ni sırasıyla hayata geçirecektir.

Cihanbeyli’de hizmet çıtası-
nı yükselttiğimiz nokta, ilçemize 
kazandırdığımız yatırımlar, ma-
hallelerimize götürdüğümüz hiz-
metler ortadadır. İlçemizde 90 
yılda yapılanların kat be katını ilk 
dönemimizde hayata geçirdik. Bir-
çok konuda tüm Türkiye’ye örnek 
gösterildik. Aziz hemşehrilerim 
müsterih olsun! Bu dönemimizin 
başında halkımıza verdiğimiz tüm 
sözlerin arkasındayız. Ne vadettiy-
sek hepsini fazlasıyla yerine getire-
ceğiz. Hayal denilenleri yine gerçe-

ğe çevireceğiz.”
CİHANBEYLİ SERACILIĞIN 

MERKEZİ OLACAK
Belediye hizmetlerinin yanı sıra 

ilçeyi ekonomik anlamda da çok 
farklı noktalara taşımak için yoğun 
gayret gösterdiklerini ifade eden 
Mehmet Kale, özellikle seracılık 
alanında önemli projelerin bir bir 
hayata geçtiğini kaydetti. Kale “Se-
çim öncesinde ‘ilçemizi seracılığın 
merkezi yapacağız’ demiştik. Biri-
leri bizleri hayalci olmakla suçla-
mıştı. Biz sözümüzü tuttuk. Ham-
dolsun Cihanbeyli’ye birbiri ardına 
milyon dolarlık projeler kazandırı-
lıyor. Kırkışla ve Yapalı’da kurulan 
seralarda incelemelerde bulunduk. 
Gerek istihdam gerekse de katma 

değer anlamında ilçe ve ülke eko-
nomimize katkı sağlayacak bu pro-
jelerin devamı gelecek. İlçemize 
hayırlı olsun” diye konuştu.
DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ BAKAN 

KURUM’A TEŞEKKÜR
Konya ziyaretinde görüştüğü 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum ile Cihanbeyli projeleri 
üzerine istişarelerde bulunan Baş-
kan Kale “Konya sevdalısı sayın 
bakanımızla oldukça verimli bir 
görüşme gerçekleştirdik. Kendisi 
projelerimizi yakından takip ediyor. 
Cihanbeyli’ye duyduğu muhabbet 
ve desteklerinden dolayı sayın ba-
kanımıza çok teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

e-ticaret hacmi 136 
milyar lira oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi 
(ETBİS) Dijital Tanıtım Toplan-
tısı’nda “Elektronik Ticaret Bilgi 
Platformu” hakkında bilgi vere-
rek, Türkiye’nin ilk kez derlenen 
e-ticaret verilerini açıkladı.

Bu verilerin bundan sonra 
sektörle ilgili yapılabilecek tüm 
analizlerde temel kaynak olacağı-
nı vurgulayan Pekcan, “Veri set-
lerimiz gelecekte daha da çeşit-
lendirilerek gelişecektir.” diye 
konuştu.

Bakan Pekcan, şu bilgileri ver-
di: “2019 yılı itibarıyla ülkemizde 
e-ticaret hacmi 136 milyar lira 
olarak gerçekleşti. 2019 yılı top-
lam e-ticaret tutarının yüzde 85’i 
yurt içi harcamalardan, yüzde 9’u 
diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret 
sitelerinden yaptığı alışverişler-
den, yüzde 6’sı ise vatandaşları-
mızın yurt dışı sitelerden yaptığı 
alışverişlerden oluştu.” 

Daha önce e-ticaret hacmi ve-
rilerinin 83,5 milyar lira civarında 
tahmin edildiğini anımsatan Pek-
can, hesapların tahminlerin yak-
laşık yüzde 64 üstünde çıktığını 
söyledi.  Pekcan, e-ticaret hacmi-
nin 97,5 milyar lirasının (yüzde 
71,5’i) kartlı ödemeler, 8,9 milyar 
lirasının (yüzde 6,5) kapıda öde-
meler ve 29,5 milyar lirasının da 
havale/EFT ödemelerinden oluş-
tuğunu bildirdi. 

Sektörel verileri de paylaşan 
Pekcan, “e-Ticarette hava yolları 
sektörü 15,3 milyar lira ile ilk sıra-
yı alırken, bu sektörü giyim, ayak-
kabı ve aksesuar 13,8 milyar lira, 
beyaz eşya ve küçük ev aletleri 
sektörü 13,3 milyar lira, seyahat 
sektörü 9,3 milyar lira, elektronik 
8,5 milyar lira, yemek sektörü ise 
5 milyar lira işlem hacmiyle takip 
etti.” ifadelerini kullandı.  Hava 
yolları ve seyahat sektörleri kap-
sam dışında bırakıldığında ise 
e-ticaret hacminin 111,4 milyar 
lira olduğuna dikkati çeken Pek-

can, şu değerlendirmede bulun-
du: “Sipariş sayıları bakımından 
kartlı işlemler içinde e-ticaretin 
payını analiz ettiğimizde, yazılım 
sektörü yüzde 75 ile ilk sırayı alır-
ken, bu sektörümüzü çiçekçiliğin 
yüzde 62, hava yollarının yüzde 
60, kitap ve derginin yüzde 51, 
beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin 
yüzde 50, elektronik sektörünün 
yüzde 43, seyahatin yüzde 41, 
araç kiralamanın yüzde 29, giyi-
min ise yüzde 14’lük orana sahip 
olduğunu görüyoruz.”

Pekcan, Türkiye’de şu anda 
toplam 68 bin 457 işletmenin 
e-ticaret faaliyeti sürdürdüğüne 
işaret ederek, işletme sayısının 
en fazla olduğu ilin yüzde 46 ile 
İstanbul olduğunu dile getirdi. 
Bunun yanında e-ticarete kayıtlı 
işletmelerin yüzde 84’ünün tüc-
car ve sanayici, yüzde 16’sının ise 
esnaf işletmesi olduğunu belirten 
Pekcan, e-ticaret yoluyla gerçek-
leşen alışverişlerin yüzde 36’sını 
İstanbul, yüzde 9’unu Ankara, 
yüzde 6’sını ise İzmir’de yaşayan 
vatandaşların yaptığını bildirdi. 

Pekcan, ödeme şekilleri açı-
sından bakıldığında internetten 
kartlı, kapıda ödeme ve havale/
EFT kapsamında toplam 1 milyar 
366 milyon sipariş verildiğini ak-
tararak, şunları kaydetti: “Kartlı 
ödemelerde 532 milyon sipariş, 
kapıda ödemede 176 milyon si-
pariş, havale/EFT’de 657 milyon 
sipariş gerçekleşmiştir. Toplam 
136 milyar lira olarak gerçekleşen 
e-ticaret hacmi bakımından de-
ğerlendirildiğinde, bu siparişlerin 
ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı 
bulmuştur. Bu tutar kartlı ödeme-
lerde 183 lira, kapıda ödemede ise 
50 lira olarak karşımıza çıkarken, 
sektörel olarak hava yollarında 
874 lira, giyimde 160 lira, seya-
hatte 174 lira, elektronikte 126 
lira, yemek sektöründe 34 lira, ki-
tap ve dergide 64 lira, çiçekçilikte 
82 liradır.” n AA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Yasin 
Erdoğan tamamı kendi tasarımı olan makineyle günde 500 bin maske üreterek ihracatını yapıyor

Üniversiteli gencin
ihracat başarısı!

Konya’da, 24 yaşındaki üniver-
site öğrencisi kendi tasarladığı ma-
kine ile ürettiği koruyucu maskele-
ri yurt dışında birçok ülkeye ihraç 
ediyor. Çin’den başlayarak yayılan 
korona virüs salgının tüm dünya-
da görülmesinin ardından cerrahi 
maskelere olan talep ve ihtiyaç arttı. 
Türkiye’de ele ele vererek üretime 
geçen birçok meslek lisesinin yanı 
sıra genç girişimcilerden de maske 
üretimine katkı sağlanıyor. Bu kap-
samda maske üretimine başlayan 
Makine Mühendisliği bölümü son 
sınıf öğrencisi Yasin Erdoğan, kendi 
ürettiği makine ile günde 500 bin 
maske üretiyor. Yaklaşık 2 ay önce 
üretime başlayan ve 35 kişiyi istih-
dam eden Erdoğan, ürettiği maske-
leri yurt içinin yanında yurt dışındaki 
birçok ülkeye de ihraç ediyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi Makine Mühendisli-
ği son sınıf öğrencisi Yasin Erdoğan, 
üniversitede edindiği bilgi birikimi 
ile korona virüsün yayılımı sonrasın-
da maske ihtiyacının karşılanması 
amacıyla bu işe girdiğini belirterek, 
“Ciddi araştırmalar sonucunda bu 
makineyi yapabileceğimi anladım 

açıkçası ve üzerine düştüm bu işin. 
Daha sonra bu makinenin yapımın-
da başarılı oldum ve ciddi bir fabrika 
organizasyonu yaptım. Bu fabrika-
da şu anda iki fabrikada çalışıyoruz. 
Yurt dışına ihracatlar yapıyoruz. 
Yurt içine satışlar yapıyoruz” dedi.

‘GÜNDE 500 BİN ADET MASKEYE 
KADAR ÜRETİM YAPABİLİYORUZ’

Ciddi bir üretim kapasitesi ol-
duğunu ve günde 500 bin maskeye 
kadar üretim yapabildiklerini ifade 
eden Yasin Erdoğan, “Bu kapasite-
nin artırılması da mümkün tabi ki 
bazı kurumlar bize destek olursa. Bu 

kapasiteyi biz artırabiliriz, kurumla-
rımızın ihtiyacını da karşılayabiliriz. 
Şu anda biz Devlet Malzeme Ofi-
si’nin (DMO) resmi tedarikçisiyiz, 
sözleşmemiz mevcut. Ön izinleri 
aşarak yurt dışına da ihracatlar yapı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

‘KENDİME OLAN ÖZ GÜVENİMLE 
BU İŞE GİRDİM’

Maske makinesi üretim süre-
cinde öğrenci olmanın zorlukları 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İs-
ter istemez bu yapamaz, başaramaz 
gibi bir algı oluşuyor. Ancak ben 
üniversitenin bana yaptığı katkılar-

la ve kendime olan öz güvenimle 
bu işe girdim. Konya sanayisinde 
ciddi anlamda kapasite olduğunu 
gördüm. İstediğim her parçanın 
üretimini Konya sanayisinde ger-
çekten yaptırabiliyoruz ve bu sayede 
bu makineyi toparlamayı başardık, 
üretimi gerçekleştirdik. Şu anda da 
iyi bir noktadayız, daha iyi bir nok-
taya gelmek için de büyüklerimiz-
den, büyük kurumlarımızdan destek 
bekliyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Afrika ülke-
lerine ihracat yaptıklarını kaydeden 
Yasin Erdoğan, Avrupa ülkeleri, 
Rusya, Ukrayna ile görüşmelerin 
devam ettiğini, yurt içinde satışların 
ciddi şekilde sürdüğü belirtti.

‘YÜZDE 90 ORANINDA 
BİZİM İMALATIMIZ’

Makinenin yüzde yüze yakın 
Türk malı olduğunu aktaran Erdo-
ğan, “Sadece ultrasonik kaynak ma-
kinesi, bu Türkiye’de üretilmediği 
için yurt dışından getirdik. Onun da 
ithalat işlemlerini ben gerçekleş-
tirdim. Ama makinenin yüzde 90 
oranında bizim imalatımız olduğunu 
söylememiz mümkün” şeklinde ko-
nuştu.n İHA



Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile 
deplasmanda 2-2 berabere kalan Trab-
zonspor’da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
“Ligde önümüzde 6, Türkiye Kupası’nda 
da 1 final karşılaşmamız var. Bu takım bu 
maçların hepsini kazanacak güçte. Kay-
bedilmiş hiçbir şey yok.” dedi. Ağaoğlu, 
yaptığı açıklamada, iki yıl önce göreve 
geldikleri zorlu sürecin ardından bugün 
takımın lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 
hedefe yakın bir konuma geldiğini belirtti. 
Galip geldikleri haftalarda olduğu gibi Ayte-
miz Alanyaspor maçını unutup önlerindeki 
maça odaklanacaklarını ifade eden Ağaoğ-
lu, “Ligde önümüzde 6, Türkiye Kupası’nda 
da 1 final karşılaşmamız var. Bu takım bu 
maçların hepsini kazanacak güçte. Kaybe-
dilmiş hiçbir şey yok.” diye konuştu.

Bordo-mavili taraftarların sakin olması 
gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle 
devam etti: “Taraftarın, yönetim başkan 
için demiyorum takıma inancını hiçbir şe-
kilde kaybetmemesi gerekir. 10 gün içinde 
zorluk derecesi yüksek 3 deplasman maçı 
oynadık. 2 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. 
8 gol atıp 4 gol yemişiz. Bu takım müca-
dele ediyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. Taraftarlarımız, umutsuzluğa ka-
pılmasınlar. Enerjileri ve desteklerini takım 
üzerinden esirgemesinler. Takıma, hocaya 
inansınlar. Biz başkanından malzemeci-
sine, aşçısına kadar bütün halinde bir aile 
olarak her şeyin en doğrusunu mükemmel 
şekilde yapmak için 24 saat uğraşıyoruz.”

Aytemiz Alanyaspor ile yaşanan olayla-
rın final maçına yansıyacağını zannetmedi-
ğini de vurgulayan Ağaoğlu, “Trabzonspor, 
büyük camiadır ufak tefek olaylarla etkile-
necek veya oradaki gerginliği farklı boyut-
lara taşıyacak ne bir yönetim anlayışımız 

ne kulüp anlayışımız ne de camia anlayışı-
mız var.” yorumumu yaptı.

“HOCAYA İNANCIM YÜZDE 100”
Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüse-

yin Çimşir’e yapılan eleştirilere de tepki 
göstererek, “Hocaya inancım, güvenim 
yüzde 100. Uğurcan’a, Türkmen’e (Hüse-
yin Türkmen), Abdulkadir’e, oyuncularımı-
za da hocaya da inancım tam.” şeklinde 
konuştu. Trabzonspor’un kendi altyapısın-
dan hocalar yetiştirmek zorunda olduğunu 
anlatan Ağaoğlu, şunları söyledi: “Bununla 
alakalı olarak farklı beklentileri olan insan-
ların, bu yönetimin varlığı sürdüğü sürece o 

bekledikleri görüntüyü aksiyonu görmeleri 
mümkün değil. Ben hocayla 24 saat bera-
berim neredeyse. Ben şöyle söylüyorum; 
Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor. 
Sürekli belirli isimler üzerinde yürüyerek 
o alanı daraltmamız söz konusu değil. Çok 
iyi hocalarımız var, Türk futboluna yıllar-
dır hizmet eden etmeye devam eden ama 
artık onların da yükünü hafifletecek genç 
yetenekli kabiliyetli gelişime açık hocala-
ra ihtiyaç var. Barcelona’ya bakın, Zidan 
futbolu bırakalı kaç yıl oldu. Dışarı bakıldı-
ğında gıptayla bakıp alkışlıyoruz. Hüseyin 
hoca neyse Ahmet Ağaoğlu da o. Ben de 

altyapıdan yönetici olarak yetiştim. Kaç yıl 
önce bu kulüpte yöneticiydim. Altyapıdan 
futbolcu yönetici yetiştiriyorsunuz, altyapı-
dan hoca da yetiştirmelisiniz.”

Biraz geriye gittiklerinde Türkiye’nin 
önemli hocalarından biri ile 3 defa kulübün 
çalıştığını hatırlatan Ağaoğlu, “En sonunda 
kendisine ve yardımcılarına 13 milyon lira 
14 Ağustos’ta saat 17.00’de ödemesek 
kulüp lisans alamıyordu. Tazminatı ödeye-
rek lisansı alma hakkını elde ettik. Bunları 
yaşadı kulüp. Kimsenin hocalığını da eleş-
tirmiyorum. Biz bünyemize yapımıza uygun 
insanlarla çalışmak zorundayız. Eksikleri 
olabilir tamamlamak bizim görevimiz. Ge-
lişime açık bir insan kulüp felsefesini be-
nimsemiş insan. Bizim için ilk iki kriterde 
yerli yerine uyuyor. Gelişime ve yetişmeye 
açık insan kendisini tamamlar. 12 maçta 
mağlubiyeti olmayan takımı kupada finale 
taşımış şampiyonluk yarışı içinde şampi-
yonluğun en önemli adaylarından birisi 
olan saha içerisinde o düdük çalan arkadaş 
desteği olmadan kendi ayağıyla, gücüyle 
giden bir insandan bahsediyorsunuz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULAR
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kaptan Jose 

Sosa’nın son değerlendirmelerin ardından 
bu hafta sonu oynama ihtimalinin bulu-
nabileceğini belirterek, “Anthony Nwa-
kaeme, 3-6 hafta diyorlarsa da bu haftayı 
kaçırır, Galatasaray maçını oynar diye dü-
şünüyorum. Belki iyimser düşünüyorum 
ama bana göre oynar, tedavisi mükemmel 
gidiyor. Çakır’ın (Uğurcan Çakır) kasığında 
bir sıkıntı var. En fazla bu hafta dinlenir 
Galatasaray maçında sahada olur. Erce 
Kardeşler de boşluğu kapatacak yetenekte, 
kabiliyette” ifadelerini kullandı. n AA

‘Kaybedilmiş 
hiçbir şey yok’

Liderliği Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor’da umutlar bitmiş değil Başkan Ağaoğlu, “Ligde önümüzde 6, Türkiye 
Kupası’nda da 1 final karşılaşmamız var. Bu takım bu maçların hepsini kazanacak güçte. Taraftarlarımız, umutsuzlu-

ğa kapılmasınlar. Enerjileri ve desteklerini takım üzerinden esirgemesinler. Takıma, hocaya inansınlar” dedi

Sivasspor’da 
Yasin Öztekin şoku!

Galatasaray kuvvet 
ve dayanıklılık çalıştı

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, 
sakatlığından dolayı 1-2 hafta forma giyemeyeceğini sosyal 
medya hesabından açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen 
başarılı oyuncu Yasin Öztekin, talihsiz bir sakatlık geçirdi. 
Kaburgasında kırık olduğu anlaşılan Öztekin, tedavi için 
İzmir’e gitti. Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili 
bilgi veren 33 yaşındaki futbolcu “Geçmiş olsun mesajları 
yazan taraftarlarımıza arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyo-
rum. Göğsümde ufak kırık var. Takımımı yalnız bırakmak 
istemezdim. 1-2 hafta sonra sahalarda görüşmek üzere” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile 
oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuv-
vet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas 
çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan 
oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleş-
tirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketle-
rinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla de-
vam edecek. n İHA

M1Konya’dan Konyaspor taraftarına hediye Alt sıraların kaderini Gaziantep FK belirleyecek
Konya’nın yaşam merkezi 

M1Konya AVM, şehrin spordaki 
en önemli temsilcilerinden Kon-
yaspor’un 98. kuruluş yıl dönümünde 
düzenlediği yarışmayla, 42 taraftara 
2’li taraftar maskesi hediye edecek. 
Anadolu Kartalları’nın ambleminin 
yer alacağı maskeler ile M1Konya 
AVM, hem şehrin önemli bir değe-
rinin kuruluşunu kutlayacak hem de 
taraftarlara COVID-19’dan korunma-
ya yönelik anlamlı bir hediye vermiş 
olacak.

 Geniş marka karması ile Konya 
ve çevresi için kıymetli bir yaşam 
merkezi haline gelen M1Konya AVM, 
şehrin spordaki en önemli temsilcile-
rinden Konyaspor’un 98. kuruluş yıl 
dönümünde, taraftarlara anlamlı bir 
hediye veriyor. M1Konya AVM, sos-
yal medya hesaplarından başlattığı 
yarışmayla, 42 taraftara 2’li taraftar 
maskesi hediye edecek. Yarışma, 29 
Haziran’da sonlanacak ve kazanan-
lar 30 Haziran günü M1Konya AVM 
instagram hesabından duyurulacak.

 Yarışmaya katılmak için M1Kon-

ya AVM instagram hesabının (@
m1konyavm) takip edilmesi ve 20 
Haziran günü paylaşılmış yarışma 
postunun beğenilmesi gerekiyor. 
Ardından Konyaspor sevginizi her-
kesten çok bilen bir kişinin post’a 
etiketlenmesi ile yarışmaya katılım 
sağlanıyor.

 Türkiye’nin önde gelen ticari 

gayrimenkul yatırımcılarından FİBA 
Commercial Properties (FİBA CP) 
şirketi AVM yönetim şirketi FİBA 
Commercial Property Management 
(FİBA CPM) yönetiminde faaliyetleri-
ni sürdüren M1Konya AVM hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr 
adresinden ulaşılabiliyor.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 28. haftasında zor-
lu Galatasaray deplasmanından bir 
puan çıkaran Gaziantep FK, son 6 
haftada düşme potasında yer alan 
takımlarla karşılaşacak.

Galatasaray maçının ikinci yarı-
sında oynadığı futbol ve yaptığı geri 
dönüşle dikkat çeken, zorlu deplas-
mandan bir puan çıkaran Gaziantep 
FK, ligin kalan haftalarında düşme 
potasının belirleyici takımı olacak. 
Ligde şuana kadar oynadığı maçlar-
da 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 
mağlubiyet alarak 34 puan toplayan, 
rakip kalelere 40 gol gönderip, kendi 
kalesinde 45 gol gören ve rakiple-
rine göre daha rahat bir konumda 
bulunan Gaziantep FK, ligin kalan 6 
haftasında düşme potasını yakından 
ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Süper Lig’de ilk sezonunu geçi-
ren ve ortaya koyduğu performansla 
dikkat çeken takımlardan biri olan 
Gaziantep ekibi, kalan haftalarda sı-
rasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), 
Konyaspor, Kayserispor (D), Kasım-
paşa ve Yeni Malatyaspor (D) ile kar-

şılaşacak. Düşme potasını yakından 
ilgilendiren bu maçlarda en az iki 
galibiyet alıp tamamen rahatlamak 

isteyen kırmızı-siyahlılar, bu maçla-
ra sıkı şekilde hazırlanmaya devam 
ediyor. n İHA

Kayserispor galibiyet planı yapıyor Yeni Malatyaspor’da hedef en az 9 puan
Hes Kablo Kayserispor deplas-

manda oynayacağı Sivasspor maçın-
dan galibiyetle dönmek istiyor.

Süper Lig’in 29.haftasında dep-
lasmanda Sivasspor ile karşılaşacak 
olan Hes Kablo Kayserispor gali-
biyetle dönmenin planı içerisinde. 
Uzun bir aradan sonra sahasında 
Gençlerbirliği takımını mağlup eden 
ve puan tablosunun son sırasından 
kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını Si-
vas deplasmanında da sürdürmek 
istiyor.

Teknik direktör Robert Prosinecki 
nezaretinde çalışmalarını sürdüren 
Hes Kablo Kayserispor’da sakat veya 
cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençler-
birliği maçında cezalı olduğu için for-
ma giyemeyen Cristian Sapunaru ile 
yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs 
testine tabi tutulan Miguel Lopes de 
takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrasın-
da Gençlerbirliği maçını kazanarak 

moral bulduklarını ifade eden Hes 
Kablo Kayserispor kaptanı Silviu 
Lung, Sivasspor deplasmanından da 
galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını 

sürdürmek istediklerini söyledi.
25 puanı bulunan Hes Kablo Kay-

serispor, ligde 17.sırada bulunuyor.
n İHA

Süper Lig’de kalan 6 maçının 
3’ünü sahasında oynayacak olan 28 
puanlı Yeni Malatyaspor, en az 9 
puan daha toplayarak korkulu rüya 
görmek istemiyor.

Yeni Malatyaspor korona virüs 
tedbirleri kapsamında maçların se-
yircisiz oynanacak olmasına rağmen 
sahasında oynayacağı müsabaka-
larda kayıp yaşamak istemiyor. Ge-
çen hafta sahasında Göztepe’yi 2-1 
mağlup eden Malatya temsilcisinde 
gözler bu hafta oynanacak Fener-
bahçe maçına çevrildi. Ligde kalma 
mücadelesinde önünde bulunan 3 
haftalık periyodu yenilgisiz geçmek 
isteyen Malatya ekibi, bu maçlardan 
ilki olan Fenerbahçe müsabakasında 
sahadan puansız ayrılmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takım kalan 6 
haftalık maratonda 3 iç saha, 3 de 
deplasman maçına çıkacak. Malat-
ya ekibi sahasında Gençlerbirliği, 
Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşa-

cak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 
ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur 
Rizespor ile kritik 90 dakikalara çı-
kacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 
geride kalan 28 haftanın ardından 
topladığı 28 puanla 14. sırada yer 
alıyor. n İHA

Ahmet Ağaoğlu
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Bakan Kasapoğlu’ndan Meram Belediyespor’a teşekkür belgesi
Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-

lüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal 
Yavaş, binin üzerinde lisanslı sporcu-
su olan ve farklı branşlarda elde ettiği 
başarılarla Konya sporunda önemli bir 
yere sahip olan Meram Belediyespor 
Kulübü’nü ziyaret ederek Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasaboğlu adına teşekkür belgesi 
verdi. 

“AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ 
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Türkiye Amatör Spor Haftası nede-
niyle Meram Belediyespor Kulüp Baş-
kanı Muhammed Işık ve yönetimini 
ziyaret eden Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bi-
lal Yavaş, amatör spor kulüplerine ver-
dikleri desteğin her geçen gün arttığına 

dikkat çekerek “Bakanlığımız amatör 
spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla spor kulüple-
rimize geçen yıl 17 milyon 722 bin TL 
maddi destekte bulundu. Amatör spor 
kulüpleri sporun tabana yayılmasında 
önemli bir misyon üstlenmektedir” 
dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasaboğlu’nun sela-
mını ileten Yavaş, kulüp adına gön-
derilen teşekkür belgesine de Bakan 
adına Meram Belediye Spor Kulüp 
Başkanı Muhammed Işık’a verdi. 

IŞIK: “MERAM BELEDİYESPOR 
GENÇLERİMİZİ SPORA 

KAZANDIRIYOR”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

ifade eden Meram Belediyespor Kulüp 

Başkanı Muhammed Işık da, “Meram 
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
Kavuş’un verdiği destekle farklı bran-
şlarda binin üzerinde lisanslı sporcu-
muzla Konya sporuna destek oluyoruz. 
Uluslararası ve ulusal düzeyde önemli 
başarılara imza atan ve adeta bir ödül 
fabrikası gibi faaliyet gösteren bir kulü-
büz. Lisanslı sporcularımızın sayısı her 
geçen gün artıyor. Amatör spor kulüp-
lerine vermiş olduğu destekten dolayı 
şahsınızda Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Ziyarette Kulüp Başkanı Muham-
med Işık ile birlikte Başkan Vekili Ah-
met Şenyiğit, Yönetim Kurulu Üyesi 
Seyit Solma ve Genel Sekreter Sinan 
Kabak da hazır bulundu. n İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücade-
le eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
18 Temmuz’da başlaması planlanan 
ligin hazırlıklarını sürdürüyor. Pan-
demi nedeniyle ertelenen liglerin 18 
Temmuz’da başlaması kararının ve-
rilmesinden sonra Yeşil-Beyazlı takım 
geçtiğimiz hafta Saraçoğlu Tesisleri’n-
de toplanarak takım halinde çalışma-
larına başladı. 

Ligde 33 puanla 13. Sırada bulu-
nan 1922 Konyaspor, ligde kalmayı 
garantilemese de düşme hattında yer 
alan diğer takımlara nazaran rahat bir 
konumda bulunuyor. Ligde kalmanın 
garantilenmesinden sonra genç oyun-
culara yönelecek olan Yavru Kartal’ın 
hedefi 20 yaş altında bulunan ve kad-
roda yer alan futbolcuların hem dene-

yim kazanmasını sağlamak hem de 
İttifak Holding Konyaspor’a futbolcu 
kazandırmak.

KALAN HAFTALARDA SAHNE 
GENÇLERİN

1922 Konyaspor’da kadroda yer 
alan ancak yeterli forma şansı bula-
mayan Ahmet Çolak, Fuat Duran, Fa-
tih Mankır, Şehmus Aslan ve Alperen 
Aydın ligde kalma garantilendikten 
sonra forma şansı bulması bekleniyor. 
20 yaşın altında yer alan bu futbolcu-
lar için hem 1922 Konyaspor Başkanı 
Zahir Renklibay, hem de takımın genel 
menajeri Mesut Erçetin, önceliklerinin 
her zaman genç oyuncular olduğunu 
kalan haftalarda ise onlara daha çok 
süre vereceklerini söylemişti.
n SPOR SERVİSİ

Genç oyunculara fırsat doğdu
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y.SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.H.TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSU İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z.KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14. KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMEDSPOR 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz 1922 Konyaspor’da, 18 
Temmuz’da başlaması planlanan ligin 
hazırlıkları sürüyor. 3 aylık bir aranın ar-
dından 10 Haziran’da takım çalışmalarına 
başlayan Yeşil-Beyazlılar, kalan 6 haftalık 
periyod için Saraçoğlu Tesisleri’nde çalış-
malarını sürdürüyor. Ligde 28 hafta sonun-
da topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan 
1922 Konyaspor, ligin 29. haftasında Zon-
guldak Kömürspor ile deplasmanda karşı-
laşacak. Ligin ilk devresini küme düşme 
hattında tamamlayan Yeşil-Beyazlılar’da 
başkanlık görevine Zahir Renklibay, gel-
mişti. Renklibay’ın başkanlığa gelmesin-
den sonra teknik direktörlük görevine Salih 
Eken’i getiren Yavru Kartal, genel menajer-
lik görevine de Mesut Erçetin’i getirmesiyle 
ikinci devrede küllerinden doğarak ateş 

hattından kurtulmayı başardı. Ligde takım 
yaş ortalaması olarak genç bir ekip olan 
1922 Konyaspor, genç oyuncularla kısa 
sürede bu başarıyı yakalaması da dikkat 
çekici bir nokta olarak göze çarptı.

KALAN 6 HAFTADA İYİ SONUÇLAR 
ALMAK İSTİYORUZ

Takımın genel durumu ile ilgili ve ka-
lan haftalar için konuşan 1922 Konyaspor 
Başkanı Zahir Renklibay, “Göreve geldi-
ğimiz günden beri her zaman takımımızın 
yanında olduk. 3 aylık bir aranın ardından 
takımımız tekrardan çalışmalarına başladı. 
Geçtiğimiz günlerde de takımımıza tatlı zi-
yaretinde bulunduk. 

1922 Konyaspor’un başarısı birlik ve 
beraberlik olduktan sonra geldi. Takımımız 
yoğun tempoda antrenmanını sürdürüyor. 
18 Temmuz’da liglerin başlaması planla-

nıyor. Ligin oynanması takdirinde kalan 6 
haftada iyi sonuçlar alıp 1922 Konyaspor’u-
muzu sıralamada yukarıya taşımak istiyo-
ruz.” dedi.

HENÜZ NET BİR KARAR YOK
Liglerin tekrardan başlamasıyla ilgili 

de konuşan Renklibay, “Türkiye Futbol 
Federasyonu TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da 
başlaması kararını aldıktan sonra kulüple-
rinde fikrini almak için bir yazı gönderdi. 
Ligde yer alan kulüpler liglerin başlayıp, 
başlamaması ile ilgili kararlarını Türkiye 
Futbol Federasyonu’na bildirdiler. Henüz 
net bir karar verilmedi ancak kısa süre için-
de kesinleşmiş bir karar verilecek.” ifade-
lerini kullandı.

HER ZAMANKİ HEDEFİMİZ 
GENÇ OYUNCULAR

Kalan haftalarda genç oyunculara daha 

çok şans vermek istediklerini söyleyen 
1922 Konyaspor Başkanı Zahir Renklibay, 
“Bizim her zamanki hedefimiz genç oyun-
cularımıza süre verip onları bir an önce A 
takım seviyesine çıkarmak. 

Liglerin oynanması halinde kalan haf-
talarda genç oyuncularımıza daha çok süre 
vermek istiyoruz. Ligde kalmayı kesin ola-
rak garantilemedik ama rahat bir konum-
dayız. 

Ligde kalmamız kesinleştikten sonra 
genç oyuncularımıza daha çok süre vere-
rek onların deneyim kazanmasını sağla-
yacağız. Bu doğrultuda da çalışmalarımız 
devam ediyor. Kalan haftalarda genç 
oyuncularımızdan faydalanarak 2 ya da 3 
oyuncumuzu A takıma kazandırabilirsek bu 
bizim başarımız olur.” şeklinde konuştu. 
n İLHAN ATLI

Renklibay: ‘Kısa süre 
içinde karar verilecek’
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Ligin tekrardan başla-
ması dahilinde öncelikleri hedeflerinin ligde kalmak olacağını söyleyen 1922 Konyaspor’un Başkanı Zahir Renklibay, “Liglerin tekrardan 
başlamasıyla ilgili karar kısa süre içinde verilecek. Ligler oynanması halinde genç oyuncularımıza daha çok şans vermek istiyoruz.” dedi

THY Avrupa Ligi 
fikstürü açıklandı

Satrançta iki büyük usta 
online maçta karşılaşacak

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli or-
ganizasyonu THY Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonunun fiks-
türü belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 2019-2020 
sezonunun iptal edildiği turnuvanın yeni sezonu, 1 Ekim’de 
başlayacak. Takımların 34’er maç oynayacağı normal se-
zonun açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Rus kulübü Ze-
nit’i konuk edecek. Organizasyonda mücadele edecek diğer 
Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise 2 Ekim’de Sırbistan’ın 
Kızılyıldız takımını ağırlayacak. Anadolu Efes ile Fenerbah-
çe Beko arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda ya-
şanacak. Türk derbisine, 8 Ekim’de Anadolu Efes, 26 Şubat 
2021’de de Fenerbahçe Beko ev sahipliği yapacak. Devre 
arasının 30 Aralık’ta olduğu normal sezon, 9 Nisan 2021’de 
tamamlanacak. Puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler 
çeyrek finale yükselecek.

THY Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ilk hafta programı 
şöyle: 1 Ekim Perşembe: Anadolu Efes - Zenit (Rusya), 
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya), Maccabi 
FOX (İsrail) - ALBA Berlin (Almanya), Barcelona (İspanya) - 
CSKA Moskova (Rusya), Valencia (İspanya) - LDLC ASVEL 
(Fransa)

2 Ekim Cuma: Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yuna-
nistan), Fenerbahçe - Kızılyıldız (Sırbistan), Bayern Münih 
(Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya), Baskonia 
(İspanya) - Real Madrid (İspanya)  n İHA

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına 
sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu’nun online 
maç yapacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıkla-
mada, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun en yüksek 
puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisi-
peanu’nun, Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde “lichess” 
internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade 
edildi. Federasyonun “YouTube” kanalından izlenebilecek 
canlı yayına Can Arduman’ın yorum ve analizleriyle katkıda 
bulunacağı belirtildi. n İHA

Zahir Renklibay



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’de 29. hafta heyecanı 
yarın başlayacak. Haftanın açılış maçın-
da temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. 
Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı 
hakem Zorbay Küçük yönetecek. Geçen 
hafta Sivasspor karşısında yediği son 
dakika golü ile galibiyetten olan Anadolu 
Kartalı düşme hattına gerilemişti. Yeşil 
Beyazlılar ateş hattından çıkmak için Be-
şiktaş’ı mağlup etmek zorunda. 

YENİDEN BİR KIVILCIM İÇİN
Pandemi arası sonrası çıktığı 2 maçta 

da galibiyet alamayan Konyaspor’da bü-
yük bir hüzün yaşanıyor. İyi oynadığı maç-
ta Gençlerbirliği’ne mağlup olan Anadolu 
Kartalı, geçen hafta da uzun süre önde 
götürdüğü maçta Sivasspor ile berabere 
kaldı. Yeşil Beyazlılar son galibiyetini Pan-
demi arası öncesi Fenerbahçe karşısında 
almıştı. 

Yeniden çıkışa geçmek isteyen Kon-
yaspor’un yolu yine İstanbul’dan geçiyor. 
Ateş hattından çıkmak için sürpriz bir gali-
biyete ihtiyacı olan Anadolu Kartalı Beşik-
taş’ı yenerek bu hedefini gerçekleştirmek 
istiyor. 

SAVUNMAYA NEŞTER
Yarın oynanacak maçta Beşiktaş’ı 

yenmek zorunda olan Konyaspor’da sa-
vunmaya neşter geliyor. Son 2 maçta basit 
goller yiyen savunma dörtlüsü değişecek. 
Guilherme Sitya’nın sakatlığında sol bekte 
Alper forma giyerken, Uğur-Anicic ikilisi-
nin de bozulması bekleniyor. 

Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın 
Marin Anicic’in yerine Selim ya da Ali Tu-
ran’dan birini tercih etmesi bekleniyor. 

RAKİP BEŞİKTAŞ GELECEK 
SEZONA ODAKLANDI

Yarın İttifak Holding Konyaspor’un ra-
kibi olacak olan Beşiktaş’ta da hazırlıklar 
sürüyor. Bu sezona şampiyonluk ümidiyle 
başlayan ancak sonrasında istediği sonuç-
ları alamayan Siyah-Beyazlı ekip gelecek 
sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor. 
Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Beşik-

taş, istediği sonuçları alamayınca takımın 
başına eski Konyaspor teknik direktörü ve 
eski futbolcusu Sergen Yalçın’ı getirmişti. 
Sergen Yalçın ile başarılı bir performans 
sergileyen Siyah-Beyazlılar ligde 5. sırada 
bulunuyor. Ekonomik anlamda da sıkıntı 
içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, kad-
rosunun bir bölümünü de gençlere ema-

net etmiş durumda. Son iki karşılaşmada 
kaleyi ve sol bek mevkisiini 18 yaşındaki 
Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’a tes-
lim eden Beşiktaş’ta şimdiden gelecek se-
zonun planlaması yapılıyor. Pandemi son-
rası ilk karşılaşmada evinde Antalyaspor 
ile karşılaşan İstanbul ekibi rakibine 2-1 
boyun eğmekten kurtulamamıştı. Geçtiği-

miz hafta ise Denizlispor ile deplasmanda 
karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-1’lik skorla 
mağlup ederek moral depolamıştı. 

TFF Süper Lig’in 12. haftasında Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
oynanan karşılaşmada temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, rakibine 1-0 mağlup 
olmuştu. n SPOR SERVİSİ

Bitirin bu işkenceyi!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Düşme 
hattında yer alan Anadolu Kartalı, ateş hattından çıkabilmek için Beşiktaş’ı yenmek zorunda. Son olarak 

Fenerbahçe’yi mağlup eden Yeşil Beyazlılar, bir başka İstanbul galibiyetiyle hayata dönmek istiyor

RPS Anadolu Kartalı 
Beşiktaş’a hazırlanıyor

Rakip Beşiktaş 
hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda 
karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı antren-
manlarla sürdürüyor. Süper Ligin 29. hafta mücadelesinde 
deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Konyaspor, günü 
akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. 
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma ha-
reketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma yapan yeşil-beyazlılar, 
antrenmanı gruplar halinde oynanan maçlarla tamamladı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile takımdan 
ayrı çalışan Uğur Demirok katılmazken, Paolo Hurtado ta-
kımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. n İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında 26 Haziran Cuma 
günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı ma-
çın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik 
direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antren-
man, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden 
antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve şut 
çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını 
yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. n İHA

Atiba Konyaspor maçı ile dalya diyecek
Beşiktaş’ın Süper Lig’de en çok forma 

giyen yabancı oyuncusu unvanına sahip Ka-
nadalı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-be-
yazlı formayla ikinci “dalya” için gün sayıyor. 
Beşiktaş’a 2013-2014 sezonunda transfer 
olan 37 yaşındaki futbolcu, 7 sezonda 199 lig 
maçına çıktı. Kanadalı futbolcu, teknik direk-
tör Sergen Yalçın’ın, 26 Haziran Cuma günü 
İttifak Holding Konyaspor ile Vodafone Park’ta 
oynanacak karşılaşmada görev vermesi ha-
linde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçı-
na çıkacak.

TRABZON MAÇLARINDA 
DÖNÜM NOKTALARINI YAŞADI 

Huthcinson, siyah-beyazlı takımda Süper 
Lig’de en fazla forma giyen oyuncu unvanını 
elinde bulunduruyor. Kanadalı futbolcu, özel-
likle Trabzonspor maçlarında, Beşiktaş’taki 
önemli anlarını yaşadı. Siyah-beyazlı for-
mayla ilk lig maçına 18 Ağustos 2013’teki 
Trabzonspor maçıyla çıkan Hutchinson, 
Beşiktaş’ın Süper Lig’de en çok forma giyen 
yabancı oyuncu unvanını da yine bordo-ma-
vili takımla oynanan bir karşılaşmada elde 
etti. Hutchinson, 16 Aralık 2018’de Vodafone 
Park’ta oynanan karşılaşmayla ligdeki 157. 
karşılaşmasına çıktı ve 156 maçta görev alan 
Tomas Sivok’u geçerek rekorun yeni sahibi 
oldu.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki 

lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu, 
siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 
2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş’taki 
ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezo-
nunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon 
takımında aynı mutluluğa ortak oldu.

2015-2016’DA MAÇ KAÇIRMADI
İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların 

sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyon-
luk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun 
tamamında forma giyme başarısı gösterdi.  
Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan 
Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya 
kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya 
imza attı.

4 TEKNİK DİREKTÖRÜN DE 
VAZGEÇİLMEZİ OLDU 

Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle 
çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her za-
man vazgeçilmezi oldu. Slaven Bilic’in görev 
yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli 
isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha 
sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı 
ve Sergen Yalçın’ın da en güvendiği isimler 
arasında yer aldı.

173 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI 
Atiba Hutchinson, 199 lig maçının büyük 

bölümünde 90 dakika sahada kaldı. Siyah-be-
yazlı oyuncu, 173 maçta 90 dakika görev al-
mayı başardı.  İstikrarlı futboluyla Beşiktaş’ta 
ve Türk futbolunda önemli bir yer edinen Hut-
chinson, son 2 sezonda değişen oyun tarzıyla 
da dikkatleri üzerine çekti. Geldiği ilk sezonda 
ön liberoda oynayan ve takım savunmasına 
büyük katkı veren siyah-beyazlı oyuncu, son 2 
sezonda hücumda daha fazla sorumluluk aldı. 

Beşiktaş’taki ilk sezonunda sadece bir gol 
atabilen Hutchinson, sonraki 2 sezon ikişer 
kez fileleri havalandırabildi. 2016-2017’de bir 

golde kalan Kanadalı oyuncu, 2017-2018’de 
ise 2 defa gol sevinci yaşadı. Geçen sezon 
attığı 4 golle siyah-beyazlı formayla ligdeki en 
golcü dönemini yaşayan Hutchinson, bu se-
zon 28. haftada aynı sayıya ulaşmayı başardı. 
Kanadalı futbolcu, ayrıca takım arkadaşlarına 
hazırladığı gol pozisyonlarıyla da hücumdaki 
katkısını sürdürdü. 

2 SEZONU KART GÖRMEDEN 
TAMAMLADI

Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig kariye-
rinde 2 sezonu kart görmeden tamamladı. 

2015-2016’nın tamamında sahada yer alan 
Hutchinson, ne sarı ne de kırmızı kart gördü. 
Kanadalı futbolcu, geçen sezon da ligdeki aynı 
başarısını sürdürdü. Beşiktaş’taki ilk sezonun-
da 4 lig maçında sarı kart gören deneyimli 
isim, bir sonraki sezon hakemler tarafından 
bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 
ve 2018-2019’da kart görmeyen Hutchinson, 
2017-2018’de ise bir kırmızı ve 4 sarı kart gör-
dü. Hutchinson, 2016-2017’de ise 3 sarı kart 
görmesine rağmen sezonu ceza sınırında ta-
mamlamayı başardı. Siyah-beyazlı futbolcu, 
bu sezon da sarı kart ceza sınırında uzun süre-
dir görevini sürdürüyor. Ligdeki ilk sarı kartını 
8. haftadaki MKE Ankaragücü maçında gören 
Hutchinson, 14. haftadaki Kasımpaşa ve 19. 
haftadaki Göztepe maçlarında aynı durumu 
yaşadı. Deneyimli oyuncu, sonradan oynadığı 
9 maçta sarı kart görmeyerek cezalı duruma 
düşmedi.

GELECEK SEZON DA KALMAK İSTİYOR 
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hutc-

hinson, takımda kalmak için yönetim kuruluy-
la görüşmelerini sürdürüyor. Bir sezon daha 
Beşiktaş forması giymeyi planlayan Kanadalı 
oyuncu, kalması halinde siyah-beyazlı takım-
daki en fazla lig maçına çıkma rekorunu daha 
da geliştirme fırsatı bulacak. 
n İHA

Sivasspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay, kalan maçların 
kendileri açısında zor geçeceği-
ni vurgulayarak, “İnşallah kendi 
sahamızda oynayacağımız Kay-
serispor maçını kazanacağız. He-
pimizin kapasitemizin çok üstüne 
çıkması gerekiyor bu maçı alabil-
memiz için” dedi.

Süper Lig’de 53 puanla 3. sı-
rada yer alan Sivasspor’da Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay, kulübün 
resmi internet sitesine açıklama-
larda bulundu. Çalımbay, ligde 
geride kalan haftada karşılaştıkları 
Konyaspor maçı da dahil telafisi 
olmayan maçlar oynadıklarını söy-
ledi.

“KONYA’DAN ALINAN 
1 PUAN İYİ”

Kalan maçların final niteliğin-
de olduğunu kaydeden Çalımbay, 
“Konya deplasmanına çok eksikle 
gittik ama iyi mücadele ettik. Go-
lümüzü de bulduk. Zaman zaman 
çok iyi oynadık. Maçın ikinci yarı-

sında kontrolü elimize aldık ve po-
zisyonlar da bulduk. Konya’ya tam 
kadro gidebilseydik alternatifimiz 
de olurdu. Oradan alınan 1 puan 
iyi” diye konuştu.

“EN ZOR MAÇLARDAN 
BİR TANESİNİ BU HAFTA 

OYNAYACAĞIZ”
Hafta sonu sahalarında oyna-

yacakları Kayserispor maçını da 
değerlendiren Çalımbay, “Kayseri 
de telafisi olmayan maçlar oynu-
yor. Hepsini biliyoruz. Oynadığımız 
maçları herkes kolay zannediyor 
ama hiç de kolay değil. Hepsi can 
derdinde. Bütün şanslarını kulla-
nıyorlar. Bizim maçlarımız zor ge-
çecek. İnşallah kendi sahamızda 
oynayacağımız Kayserispor maçını 
kazanacağız. Hepimizin kapasite-
mizin çok üstüne çıkması gerekiyor 
bu maçı alabilmemiz için. Dışarı-
dan herkesin gördüğü gibi görmü-
yoruz bu maçları. En zor maçlardan 
bir tanesini bu hafta oynayacağız” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Çalımbay: “Konya’dan alınan 1 puan iyi”


