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‘DERDİMİZ, AHLAKLI 
SİYASET YAPMAK!’

VİTAMİN VE MİNERALLER
DİRENCİNİZİ ARTIRIR

Türkiye’nin geleceği için ciddi bir alternatif olduklarını 
söyleyen Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, 

“Genel Başkanımızın ahlaklı, dürüst, ilkeli siyasetle 
Türkiye’nin geleceğinde etkin rol alma hedefine uygun 

olarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 14’TE

Günlük hayatın stresi, yorgunluk ve dengesiz bes-
lenmeye bağlı vücudun direnci düşebiliyor. İnsanın 

kendini dinç ve dinamik hissedebilmesi için bağışıklık 
sistemini güçlendirmesi; bunun için ise doğal vitamin 

ve mineral kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu ifade 
ediliyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

BAĞIMLILIKLA TOPYEKUN
MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI

26 Haziran Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Günü’nde 
bağımlılıkların zararlarına dikkat çeken Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, bağımlılıkla 
mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat 

çekti. n HABER SAYFA 11’DE

‘Birlikte Çumra’yız
birlikte güçlüyüz!’

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Çumra’nın ilçe 
oluşunun 94. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada 

Çumra’nın tarihten beri kültürel farklılıkların 
harmanlandığı önemli bir yerleşim yeri olduğunu 
dile getirdi. Başkan Oflaz, “Tarih, kültür, tarım, 

ticaret ve sanayi alanında Çumra, ülkemizin parlayan 
yıldızıdır” dedi. n HABER SAYFA 12’DE

KGTÜ bilgiyi
ürüne dönüştürüyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi’nin Konya Şeker ile birlikte 
yürüttüğü çalışmalar neticesin-
de yerli tohumla ilgili tarihi bir 
adım attı. Yerli tohumu üretilen 
buğday, şeker pancarı, kabak, 
kavun, hıyar, domates ve biber 
tohumu çalışmaları meyvesini 
vermeye başladı.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Genç KOMEK eğitim
için misafiriniz olacak

Konya, Türkiye’nin 
gıda güvenliğini sağlıyor

Geçtiğimiz yıllarda Konyalı öğrencilerin hem eğlenerek hem 
öğrenerek yaz tatillerini dolu dolu geçirme fırsatı bulduğu Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda bu yaz koronavirüs tedbirleri nedeniyle 

bire bir eğitim verilemeyecek. Eğitimler uzaktan çevrimiçi olacak. 
Kayıtlar 29 Haziran’da başlayacak.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Hadim’de sebze serası ve kiraz üreticilerini ziyaret ederek, çevre 

düzenlem esi yapılan Yerköprü Şelalesi’nde incelemelerde 
bulundu. Başkan Altay, gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilir 
olma konularının öneminin koronavirüs sürecinde bir kez daha 

tescillendiğini belirtti. n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Özel’ hazırlandılar!
1 Temmuz itibariyle açılacak olan düğün salonları, evlenecek olan çiftleri ve misafirlerini sağlıklı 
ve steril bir ortamda karşılamak, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için özel olarak hazırlandı

TAKI TAKILMAYACAK, KUTUYA BIRAKILACAK
Düğün salonları genelge kurallarına uygun kapasitede ve şartlarda hizmet veri-
lecek. Fiziki mesafenin de ayarlandığı salonlarda içeri girenlerin ateşi ölçülecek 
ve dezenfektan kullandırılacak. Yapılacak ikramlar ortak tabakta değil, kişiye 
özel olacak. Takı merasimi de kurallara uygun olarak yapılacak. Takılar yakaya 
değil, kutuya ya da zarfa koyulacak. n HABERİ SAYFA 3’TE

KORONAYLA BİRLİKTE KIR DÜĞÜNÜNE RAĞBET ARTTI
1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının belli şartlar altında hizmet vermeye 
başlayacağının açıklanmasının ardından düğün salonlarının randevu listesi de 
dolmaya başladı. Salgın sebebi ile tedirginlik yaşayan çiftlerin bir kısmı davetliler 
olmadan sade nikah yaparak evlenmeyi tercih ederken bir kısmı da açık alanda 
düğün konseptlerini tercih ediyor. Taleplerin büyük bölümü kır düğünleri için.



Zade Vital D3 Vitamini İçeren 
Takviye Edici Gıda

Zade Vital D3 K2 Vitamini 
İçeren Takviye Edici Gıda

Zade Vital E Vitamini İçeren 
Takviye Edici Gıda

ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Her vitamin ve mineralin 
vücutta bir fonksiyonu vardır 
ve birinin ihtiyacını diğeri 
karşılayamaz. Bu nedenle 
eksiklikleri durumunda des-
teklenmesi gerekir. Bağışıklık 
sistemi söz konusu olduğunda 
ilk aklımıza gelen vitamin C 
oluyor. Birçok besin vitamin 
C içermektedir. Çocukların 
beslenmesinde diyete ekle-
diğimiz hangi besinler vita-
min C bakımından zengindir? Portakal, 
mandalina, kivi ve yeşil sebzeleri mutlaka 
diyetlerinde bulundurmak gerekir. C vi-
tamini depolanan bir vitamin değildir ve 
fazlası vücuttan atılmaktadır bu nedenle 
günlük diyetlerde bulunmalıdır.

Çocukluk öneminde önemli destekle-
rin başında D vitamini gelir. Hem bebek-
lik hem de çocukluk döneminde eksikliği 
durumunda çeşitli büyüme gerilikleri 
gözlenebilir. D vitamini eksikliği ço-
cukluk döneminde büyüme geriliği ve 
raşitizme sebep olabilir. Kemik gelişimi, 

diş gelişimi ve bilişsel gelişim 
gibi birçok noktada etkinliği 
olan bir vitamindir. Sağlıklı 
bir gelişim dönemi geçir-
mek için hekim kontrolünde 
vitamin D3 eksikliği mutlaka 
giderilmesi gerekir. B grubu 
vitaminler, D vitamini, çinko, 
demir gibi moleküllerin eksik-
liği çocuklarda halsizlik his-
sine sebep olabilir. Demir ve 
D vitamini eksikliği çocukluk 

döneminde karşılaşılan problemlerden 
biridir. Güvenilir bir demir ve vitamin D 
desteği ile bu eksikliği gidermek çözüm 
olabilir. Bu dönemde eksikliklerin fark 
edilmesi oldukça önemlidir. Aksi durum-
da sağlıklı bir büyüme de gerçekleşmeye-
bilir. Çocuklarda genel sağlığı korumak 
için güvenilir omega3 balık yağı desteği 
alınabilir.  

Çocuklarda görülen halsizlik hissinin 
temelinde yatan başka sebeplerde olabile-
ceği unutulmamalıdır. Mutlaka bir doktor 
desteğine başvurulması gerekir.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Vitamin Desteği

Kadın vücudu biyolojik 
olarak, çeşitli evrelerde 
farklılaşır ve bu değişiklikler 
vücut için farklı ihtiyaçlar 
doğurur.

Çocukluk döneminde 
özellikle kemik gelişiminin yeterli ve 
sağlıklı bir şekilde devamı için mutlaka 
kalsiyum ve D3 vitamininin besinlerle 
alınıyor olması gerekir. Olması gereken 
kan değerleri besinlerle sağlanamıyorsa 
takviye ile desteklenebilir.

Çocukluk çağında oluşturulan sağlıklı 
iskelet sistemi hayatın ileriki dönemleri 
için çok önem kazanacaktır. Hareket 
etmek de kas ve kemiklerin gelişimi 
açısından çocukluk çağında oldukça 
önemlidir.

İleriki yaşlarda D3 vitamininin 
vücuda yeterli miktarda alınması üreme 
sağlığı açısından önem kazanır. Tüm 
vitamin ve minerallerin bu süreçte 
büyük etkisi vardır ancak D3 vitamini 
eksiklikleri üreme sağlığını olumsuz 
etkilediği bilinen bir vitamindir. Sağlıklı 

ve doğal beslenme, günlük 
egzersiz programı mutlaka 
yapılmalıdır. Özellikle 
gebelik düşünülüyorsa 6 
ay öncesinden, besinlerle 
sağlanamayan kaynaklar 
takviyelerle desteklenmelidir.

Menopoz dönemi kadın 
için çok büyük değişikliklerin 
olduğu bir dönem olduğundan, 
sağlık uzmanlarının 

kontrolünde değerlendirilmeli, bütünsel 
bir yaklaşımla hem bedensel hem ruhsal 
iyilik hali desteklenmelidir.

D3 vitaminin kemikler için önemi bu 
dönemde tekrar ortaya çıkar. Östrojen 
kaybı ile beraber osteoporoz ve kalp 
damar hastalıkları riski artış gösterir. 
Özellikle kemik desteği için kalsiyum 
alanlarda D3 vitamini mutlaka K2 
vitamini ile desteklenerek, kalsiyumun 
kemiklere ulaşmasına yardımcı olmak 
gerekir. D vitamini desteğinin psikolojik 
süreçlere de pozitif katkısı olduğu 
bilinmektedir.

D3 vitamini aynı zamanda bağışıklık 
sisteminin sağlığı için de önemli bir 
destektir. Covid 19 enfeksiyonunun 
D3 vitamini düşük olanlarda daha ağır 
seyrettiği gösterilmiştir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Tüm süreçlerde 
destekçiniz D   vitamini3

Türkiye coğrafi konumu nedeni ile zengin bitki çeşitli-
liğine ev sahipliği yapmaktadır. Ilıman kuşağa sahip ve 
dört mevsimi yaşayan bir ülke olması sebebi ile biyolojik 
çeşitliliğe sahiptir. Ekosistem çeşitliliği endemik bitki 

türlerinin de zenginleşmesini sağlamıştır. Endemik 
bitkiler; Dünya genelinde sadece belli bir bölgede 
yaşamaya adapte olmuş olan bitkilerdir. Başka bir böl-
gede/ülkede yaşamaya ayak uyduramazlar. Bu nedenle 

oldukça kıymetlidir. Varlıklarının devam etmesi için mutlaka kontrol altında 
tutulmaları gerekir.  Anadolu topraklarında yüz yıllardır varlığını sürdüren 
bitkiler hala yaşamaya devam etmektedir.

Ülkemizde yetişen bitkilerden; Anason, biberiye, rezene, çörek otu gibi 
bitkiler aromaterapide ve fitoterapide kullanılan uçucu ve sabit  yağ asitlerini 
de bulunduran bitkilerdir. Birçok sağlık faydası ve kullanım alanına sahiptir.  
Doğal yayılımı olmayan bazı bitkilerin ise kültürü yapılmaktadır. Örneğin 
Ekinezya’nın Türkiye’de Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 
kültürü yapılmaktadır.

Bitkiler içerisinde vitamin, mineral ve çeşitli fitobileşenler içermektedir. 
Bitki türüne göre içerdiğini bileşenler de çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca bit-
kinin organına (çiçek, meyve, kök, yaprak) göre fitobileşen içerikleri farklılık 
gösterebilir. Örneğin; üzüm çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği ekstresi farklı 
oranlarda vitamin ve minerallere sahiptir. Kullanım amacına göre doğru tercih 
yapabilmek için eczacınıza danışmanız gerekmektedir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Türkiye Bitki Zenginliği

  Vücut Direncinizi Vitamin ve Mineral     
         Takviyeleri Ile Kuvvetlendirin! 

Gün içinde yaşadığınız stres, 
yorgunluk ve dengesiz beslenme 
vücut direncinizin düşmesinin 
nedenlerinden bazıları... 
Gün boyu dinç ve dinamik 
hissetmek bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmek için doğal 
ürünlerle vitamin ve mineral 
ihtiyacımızı karşılayabiliriz.  

Hem yetişkin hem de 
çocuk sağlığını daha da 
kuvvetlendirmek için gerekli 
bir vitamin olan D vitamini, 
kalsiyumun ve fosforun 
normal emilimine/kullanımına, 

normal kan kalsiyum düzeyine, 
kemiklerin korunmasına, kas 
fonksiyonunun korunmasına, 
dişlerin korunmasına yardımcı 
oluyor. Hücre bölünmesinde 
görevi olan D vitamini, 
çocuklarda normal büyüme ve 
kemik gelişimi için de önemli 
bir rol oynuyor.

Sinir ve sindirim 
sistemindeki sorunlar, halsizlik 
ve yorgunluk gibi problemlere 
karşı doğal vitamin ve mineral 
takviyeler en önemli destekçiniz 
oluyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan düğün salonları 1 Temmuz’da açılacak. Konya genelinde bulunan 
düğün salonu işletmecileri hazırlıklarının tamamladıklarını ve misafirlerini en sağlıklı şekliyle ağırlayacaklarını söyledi

Salonlar 1 Temmuz’a hazır
1 Temmuz sonrası düğün salon-

larının faaliyetlerini yeniden başla-
tacağının duyurulmasının ardından 
düğün salonlarındaki randevu liste-
leri dolmaya başladı. Salgın sebebi ile 
tedirginlik yaşayan çiftlerin bir kısmı 
davetliler olmadan sade nikah ya-
parak evlenmeyi tercih ederken bir 
kısmı da açık alanda düğün konsept-
lerini tercih ediyor. Düğün salonları 
işletmecileri ise daha çok açık havada 
düğünlere talebin arttığını ifade edi-
yor. Düğün salonları genelge kural-
larına uygun kapasitede ve şartlarda 
hizmet verilecek. Fiziki mesafenin de 
ayarlandığı salonlarda içeri girenlerin 
ateşi ölçülecek ve dezenfektan kul-
lanacak. Takı merasimi de kurallara 
uygun olarak yapılacak. Takılar yaka-
ya değil, kutuya ya da zarfa koyula-
cak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 
il valiliğine Düğün Törenlerinde Uy-
gulanacak Tedbirler konulu genelge 
gönderdi.

BAYKARA KONYA PİLAVINI
 KİŞİYE ÖZEL SUNACAK

1 Temmuz itibariyle işletmele-
rini yeniden faaliyete açacaklarına 
dikkat çeken Baykara Gold Düğün ve 
Kongre Merkezi işletme sahibi Fatih 
Baykara, koronavirüse karşı işlet-
melerinde gereken tüm önlemlerini 
aldıklarını belitti. Baykara, “Baykara 
Gold ailesi olarak 1 Temmuz itiba-
riyle işletmemizi yeniden faaliyete 
girecek. İşletme olarak düğün yapa-
cak çiftlerimizin, ailelerinin ve misa-
firlerin sağlığı için gerekli tüm ön-
lemleri aldık. İşletmemizde güvenli 
şekilde düğünlerimizi gerçekleşti-
receğiz. İşletme olarak Konya’mızın 
geleneksel Konya Pilavını ortadan 
yeme alışkanlığı kaldırdık. Misafirle-
rimize geleneksel Konya pilavımızı 
özel olarak kişiye özel servis olarak 
sunacağız. Bu hizmetimizi de müş-
terilerimize sunarken, makul fiyat-
larla hizmeti vereceğiz. İşletmemizin 
bahçesinde de gereken önlemleri ve 
düzenlemeleri alarak düğünlerimizi 
ve yemek ikramlarımızı gerçekleş-
tireceğiz.  Müşterilerimiz de davetli 
sayılarında düşüşler oluyor. Bütün 
bu önlemlerin temelinde insan sağ-
lığını koruma bilincinin yer aldığını 
biliyoruz. Ancak şu da bir gerçektir 
ki, başta düğün ve buna bağlantılı 
sektörler olmak üzere birçok alanda 
bu sürecin ekonomik anlamda olum-
suz etkileri hissedildi.  Böylesi zorlu 
bir süreci en az zararla atlatabilmek 
için devletimizin aldığı önlemlere ek 
olarak bizler de elimizden geldiğince 
itidalli davranıp, süreci en iyi şekilde 
yönetmeye çalıştık” diye konuştu.

‘2020 YILI DÜĞÜN SALONLARI İÇİN 
ZOR BİR YIL OLDU’

2020 yılının düğün salonu iş-

letmecileri için zor bir yıl olduğuna 
dikkat çeken Atiker Deluxe Toplantı 
ve Düğün Merkezi Genel Müdürü 
Tayyar Sami Atiker, “Vatandaşları-
mızın tedirginlikleri azaltmak adına 
işletmelerimizde gerekli tüm ön-
lemlerimizi aldık. Almaya da devam 
ediyoruz. Belirlenen kurallar çerçe-
vesinde işletmemizde önlemleri ve 
sunumları hazırladık. 1 Temmuz 
tarihinde itibaren düğün salonları-
nın açılmasının belirlenmesinin ar-
dından durgun olan sektörümüzde 
hareketlenme başladı. İşletmeleri-
mizde rezervasyon yoğunluğu baş-
ladı.  Geçtiğimiz süreçte düğünle-
rini bekleten çiftlerimiz var. Düğün 
salonlarında düğünlerin 1 Temmuz 
itibariyle açılması ve düğünlerin ya-
pılması ile birlikte bu talebin daha 
da artacağını düşünüyoruz.  Açık 
havadaki düğünler daha çok rağbet 
görüyor. Son senelerde kır düğün-
lerine olan ilgi artmıştı. Açık havada 
düğün yapmanın maliyeti konumu-
na göre değişiyor. Burada düğününü 
yapmak isteyen çiftler pandemiden 
dolayı çok fazla detay sorular soru-
yorlar. Bizlerde onlara en iyi şekilde 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2020 
yılı düğün salonları için zor bir yıl 
oldu” dedi.

‘TÜM HAZIRLIKLARIMIZI 
TAMAMLADIK’

1 Temmuz itibariyle işletmele-
rinde yeniden düğün yapacak çift-
lerle buluşacaklarına dikkat çeken 
Mavera Kır Düğün Bahçesi ve Dü-
ğün Merkezi İşletme Sahibi Kazım 
İnal da, “Mart ayından beri hizmet 
vermeyen ve belirsizlik içerisinde 
bekleyen düğün sektörü açılış tari-
hi belli olmuştur. Düğüncülerin en 
çok merak ettiği konular da netlik 
kazanmıştır. Bakanlığımızın gön-
dermiş olduğu çalışma kitapçığına 

uygun olarak Kır Düğün Bahçe-
lerimiz ve Düğün Merkezlerimiz 
hazırlanmıştır. Kovid-19 Konya’da 
Düğün sektöründe birçok alışkanlığı 
değiştirmiştir. Konya Düğün Pilavı 
Konya’nın örf ve âdeti olan ortadan 
yemek yemek alışkanlığını Mavera 
olarak ortadan kaldırmış bulunmak-
tayız.Katılacak olan misafirlerimize 
yeni normal dönemde kişiye özel 
A la-carte usulü servis edilecektir. 
Misafirlerimiz bu konuda gönül ra-
hatlığı ile yemeklere katılabilir. Mi-
safirlerimiz ve çalışanlarımızın sağ-
lığı için tüm servislerimiz kişiye özel 
yapılacak olup, misafirlerimizin kul-
lanacağı alanlar sürekli dezenfekte 
edilmektedir. Kovid-19 dan en çok 
etkilenen düğün sektörü Konya’mız-
daki meslektaşlarımızı da bir hayli 
yıpratmıştır. Sezonumuzun yüzde 
60’lık dilimi Covid-19 nedeni ile ya-
pılmamıştır. 

Halen düğün yapmakta tedir-
gin olan çiftlerin olduğunu biliyoruz. 
Mavera olarak Düğün yapacak olan 
çiftlerimize buradan hiçbir şekilde 
endişe etmemelerini gereken tüm 
tedbir ve önlemlerin alındığını, prog-
ramların eksiksiz bir şekilde yapıla-
cağını duyuruyoruz. Bakanlığımızın 

göndermiş olduğu çalışma kitapçı-
ğında yapılacak olan programlara 
salonların kapasitesi ile ilgili bir dü-
zenleme yer almaktadır. Her 4 m2 
ye 1 misafir olacak şekilde düğün 
salonları düzenlenmektedir.Bu ko-
nuda tüm kişi sayılarına uygun Kır 
Bahçelerimiz Açık hava Teraslarımız 
ve düğün salonlarımız düzenlenmiş-
tir” ifadelerini kullandı. 

DÜĞÜN TERCİHLERİ DEĞİŞTİ 
2020 yılı içerisinde düğün yapa-

cak çiftlerin düğün tercihlerinin de-
ğiştiğine dikkat çeken İnal, “Bu sene 
Covid-19 nedeni ile ciflerimizin dü-
ğün tercihleri değişmiştir. Birçok çif-
timiz düğünlerinden vazgeçip nikâh 
programı ile dünya evine girmişler-
dir. Covid-19 nedeni ile düğün sek-
törü bu yaz yüzde 60 bir kayba uğ-
ramıştır. Temmuz ayından sonra ki 
yoğunluk düğün sektörünün kaybını 
gidermesini umuyoruz.Rezervas-
yonlarımız hızla devam etmektedir. 
Bu yaz düğünü olan çiftlerimiz tarih-
lerini temmuz ayından sonrasına te-
hir ettirmiştir.Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayında bu sene marttan itiba-
ren düğünler yapılamadığı için talep 
oldukça fazladır.Rezervasyon yaptı-
racak çiftlerimize bu konuda acele 

etmelerini öneririz.Bu sene bahçe-
lerimizde ve salonlarımızda düğün 
yapacak olan çiftlerimiz hiçbir kayba 
uğramadan eksiksiz bir şekilde almış 
olduğumuz önlemler doğrultusunda 
yine en eğlenceli en kaliteli hizmeti 
almaya devam edeceklerdir.Kon-
yalı vatandaşlarımız bu durumdan 
memnun kalırlar ise bundan sonra 
ki senelerde de Konya Düğün Pila-
vını kişiye özel servis etmeye devam 
edebiliriz. Düğün salonlarımıza bu 
sene ikinci bir genelgeye kadar mas-
kesiz giriş maalesef sağlık için yasak 
olacak, gelen her misafirimizin kaydı 
tutulup ateş ölçümleri yapılacaktır. 
Biz Mavera olarak sağlıklı düğünler 
yapmaya hazırız.1 Temmuzda gö-
rüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 
VALİLİKLERE ‘DÜĞÜN’ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 
“Düğün Törenlerinde Uygulanacak 
Tedbirler” konulu genelge gönderdi. 
Genelgede, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınının görüldüğü andan 
itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koro-
navirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatları doğrultusunda sal-
gının/bulaşmanın toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu te-
min, mesafeyi koruma ve yayılım hı-
zını kontrol altında tutmak amacıyla 
birçok tedbir kararı alınarak uygu-
lamaya geçirildiği hatırlatıldı.Alınan 
tedbirler sonucunda virüsün yayılma 
ve bulaşma hızının azalması, vaka 
artış hızının düşüşe geçmesi yönün-
de kaydedilen olumlu gelişmeler 
doğrultusunda, kontrollü normal-
leşme sürecine geçilmesiyle Cum-
hurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 
9 Haziran’daki Kabine Toplantısı’n-
da, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 
da önerileri doğrultusunda düğün 
salonlarının, 1 Temmuz 2020’den 
itibaren, belirlenen kurallara uygun 
şekilde hizmet vermeye başlayabile-
ceği yönünde karar alındığı anımsa-
tıldı. Bu kapsamda, düğün törenleri 
için kullanılacak mekanların faaliyet-
lerine izin veren mevzuat hükümleri 
ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
ilave alınan tedbirler sıralandı. Buna 
göre düğünler, bulaşma riskini azalt-
mak amacıyla mümkün oldukça açık 
havada yapılacak ve süre kısa tutu-
lacak.  Düğünlerin yapılacağı me-
kanların işletmecileri/sorumluları 
tarafından genel kullanım alanlarına 
ve oturma düzenine ilişkin mesafe 
planı hazırlanacak. Düğün mekanı-
nın misafir kapasitesi, mesafe planı-
na göre belirlenecek. Bu kapasiteye 
uygun sayıda misafir kabul edilecek 
ve kapasite bilgisi, düğün mekanının 
girişinde görülebilir bir yere asılacak. 
Hazırlanan plan çerçevesinde meka-
nın girişlerinde ve sıra oluşabilecek 
her noktada mesafeyi sağlamaya 
yardımcı yer işaretlemeleri yapıla-
cak.  Temizlik, maske ve mesafe ku-
ralları ile uyulması gereken diğer 
kurallara ilişkin bilgilendirme afişle-
ri, düğün yapılacak mekanların gi-
rişlerine ve içerisinde uygun yerlere 
asılacak.  Misafirlerin girişlerde mut-
laka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 
38 dereceden yüksek olan kişilerin 
en yakın sağlık kuruluşuna yön-
lendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen 
personel ve sorumlu, tıbbi maske 
ve yüz koruyucu kullanacak.  Düğün 
mekanlarının girişlerinde ve ortak 
kullanım alanlarında (ana salon, bina 
girişi, kantin ve kafeterya, lavabo-
lar) el antiseptiği veya dezenfektan 
bulundurulacak. Teması mümkün 
olduğunca azaltabilmek için bun-
ların mümkünse fotoselli olmaları 
ve misafirlerin ellerini dezenfektan/
el antiseptiği ile temizlemelerinden 
sonra içeri girişleri sağlanacak. Her 
masada yeterli sayıda, en az yüzde 
70 alkol içeren kolonya veya el anti-
septiği bulundurulacak. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatih Baykara Tayyar Sami AtikerKazım İnal
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‘Çocuklarımızla okul bahçelerinde geleceğe nefes olduk’

Konya’da bütün kurum ve pay-
daşlarıyla insanı merkeze konum-
landıran bir varlık ve bilgi anlayışı-
na hayat vererek bugünü, düne ve 
geleceğe bağlayan sistemli ve aktif 
çalışmalardan eğitimin tüm bile-
şenlerini faydalandırmak amacıyla 
hazırlanan Konya İnsan Mektebi 
eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Korona sürecinin tüm olumsuz-
luklarına rağmen faaliyetlere de-
vam ettiklerini belirten Konya İnsan 
Mektebi yetkilileri, “Ülkemizin he-
deflerine ulaşması, her şehrin zen-
gin kültürel birikimini temsil eden 
bireylerini kaliteli bir eğitim öğretim 
sistemiyle buluşturmasına bağlıdır. 
Çocuklarımızın iyi bir akademik 
eğitimin yanında iyi insan olmaları 
için eğitimin bilgi aktarırken aynı 

zamanda onların becerilerini keşfe-
decek şekilde tabiatla iç içe, özgürce 
ve keyifle yapılabilmesi için Kültür 
Davamız oluşturulmuştur.

Dijital çağın etkisiyle doğaya 
yabancı bir şekilde büyüyen, doğal 
yaşamdan uzaklaşmış çocuklarımızı 
tekrar doğa ile buluşturup canlıların 
yaşamımızda vazgeçilmez olduğu 
bilincinin sağlanması gereklidir. 
Allah’ın bize cömertçe verdiği he-
diye karşılığında bir fidanı toprakla 
buluşturmak, büyüyüp yeşermesini 
sağlamak, kendimiz ve çocukları-
mızın geleceği için yapmamız gere-
ken en önemli görevlerden biridir. 
Bu görevi gerçekleştirmek için Kon-
ya İnsan Mektebi Kültür Davamız 
kapsamında Okulumda Bir Ağacım 
Var etkinliği hazırlanmıştır.

Ağaç dikmek, toplumlara sağlı-
ğın yanında huzur ve mutluluk ge-
tirdiği gibi ülke ve çevre için güzel 
bir mirastır. Okulumda Bir Ağacım 
Var etkinliği ile bütün çocukların 
içinde bulunduğu okul çevresinden 
başlayarak canlıları benimsemesi; 
tabiatı ve kültürü tanıyarak koru-
ması için aktif uygulayıcı olması 
amaçlanmıştır. 11 Kasım 2019 ta-
rihinde Okulumda Bir Ağacım Var 
etkinliği için okullarımızda ağaç 
dikimi gerçekleştirilmiştir. Öğren-
cilerimiz, 42 bin 787 ağacı toprakla 
buluşturarak okullarının bahçesin-
de kendileriyle birlikte büyüyecek 
ağaçlar sayesinde canlılara karşı 
merhamet duygularını geliştirmiş-
lerdir.    

Her çocuğun ağaç sevgisini ve 

bakımını öğrenebilmesi amacıyla 
23 Mart 2020 tarihinde Okulumda 
Bir Ağacım Var etkinliğinin ikincisi 
planlanmıştır. Ancak Covid-19 ne-
deniyle okulların uzaktan eğitime 
geçmesinden dolayı faaliyet iptal 
edilmiştir.

Okul bahçesinde oluşturulan 
doğal ortamlar sayesinde çocuklar 
yeşil alanlarda daha özgün oyunlar 
geliştirmiş, bilmek, yapmak ve ol-
mak silsilesinde kültürel geleneği-
mizdeki kodları koruyarak zamanın 
ruhuna uygun biçimde davranmayı 
ve iş birliği yapmayı öğrenmişlerdir. 
Etkinliği sahiplenerek büyük bir ba-
şarıya imza atan idareci, öğretmen, 
öğrenci ve velilerimize teşekkür 
ederiz” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Mali müşavir adaylarına 
ücretsiz uzaktan eğitim

Öğrencilerin ‘Bekçi
Amcası’ hayatını kaybetti

Konya SMMM Odası korona 
virüs salgını döneminde üyelerine 
ve stajyerlerine yönelik eğitim faa-
liyetlerine uzaktan eğitimle devam 
ediyor. Mesleki konularda gerçek-
leştirilen online seminerlerin ya-
nında SMMM sınavına girecek olan 
stajyerler için de uzaktan eğitim 
kursları devam ediyor.

Eğitim faaliyetlerine teknolojiyi 
kullanarak devam ettiklerini belir-
ten Konya SMMM Odası Başkanı 
Abdil Erdal, “Korona virüs salgını ile 
birlikte gelen sosyal mesafe kuralı 
sebebiyle Oda hizmet binamızda 
gerçekleştirdiğimiz birçok eğitimi 
salgın döneminde gerçekleştire-
medik. Fakat konuyla ilgili olarak 
hızlı çözümlerde bulunarak Odamı-
zın teknolojik altyapısında iyileştir-
me yaptık ve hem Oda üyelerimi-
ze hem de stajyerlerimize ücretsiz 
uzaktan eğitim imkânını sunduk. 
Online seminerlerimizin yanında 
şimdi de SMMM sınavına girecek 
olan stajyerlerimiz için ücretsiz 
uzaktan eğitimi gerçekleştiriyoruz. 
SMMM sınavına her dönem oda 
hizmet binamızda kurs açıyorduk 
fakat korona virüs salgını nedeniyle 
bu dönem eğitimimizi alanlarında 
uzman eğitmenler eşliğinde uzak-
tan eğitim olarak gerçekleştiriyo-

ruz. SMMM Sınavlarındaki birçok 
dersle ilgili planlamamızı yaptık ve 
programı Oda web sitemizde staj-
yerlerimizle paylaştık. Uzaktan eği-
time stajyerlerimizin ilgisinin yük-
sek olması bizleri oldukça memnun 
etmekte. Konya Mali Müşavirler 
Odası olarak üyelerimiz ve stajyer-
lerimize daha iyi hizmet için bütün 
imkânları seferber etmenin gayreti 
içerisindeyiz” dedi. 
ODA ÜYELERİNE E-UYGULAMALAR 

ONLINE SEMİNERİ
Online seminerle ilgili açıklama 

yapan Başkan Abdil Erdal, “Tek-
nolojik altyapımızı uzaktan eğitim-
lerin yanında aynı zamanda online 
seminerler içinde kullanıyoruz. Ko-
rona virüs salgını döneminde Oda 
hizmet binamızda gerçekleştire-
mediğimiz eğitim seminerlerimizi 
internet üzerinden online olarak 
gerçekleştiriyoruz. Böylece bütün 
meslektaşlarımız bulundukları yer-
lerden seminerimizi kolayca takip 
edip sorularını sorabiliyorlar. 25 
Haziran günü 17:00’de gerçekleş-
tireceğimiz e-uygulamalar ve özel-
likli konular seminerimizi meslek-
taşlarımız Oda youtube kanalı ve 
Oda web sitemizden takip edebile-
ceklerdir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

İhsan Özkaşıkçı İlköğretim 
Okulu’nun 20 yıllık emektar ‘Bekçi 
amcası’ Nazmi Demirci geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşama veda etti. 
İhsan Özkaşıkçı İlköğretim Oku-
lu’nda 20 yılı aşkın bekçi olarak 
görev yapan, yıllardır öğrencilerin, 
öğretmenlerin ve velilerin büyük 
sevgi ve güvenini kazana 64 ya-
şındaki Nazmi Demirci önceki gün 
akşam saatlerinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşama veda etti. 1 
Çocuk babası Nazmi Demirci dün 
öğle namazı sonrası Musalla Ca-
mide kılınan cenaze namazının 
ardından Musalla Mezarlığında 
gözyaşları arasında son yolculuğu-
na uğurlandı. Ani vefatı ile herkesi 
derinden üzen Nazmi Demirci’ye 

Cenab-ı Allah’tan rahmet kederli 
ailesi, sevenleri ve İhsan Özkaşıkçı 
İlköğretim Okulu öğrenci ve öğret-
menlerine sabırlar dileriz.n AA

Gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilir olma konularının öneminin koronavirüs sürecinde bir kez daha tescillendiğini 
belirten Başkan Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya’nın Türkiye’nin her yerine gıda güvenliği sağladığını ifade etti

Konya, Türkiye’nin 
gıda güvenliğini sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Hadim’de 
sebze serası ve kiraz üreticilerini 
ziyaret ederek, çevre düzenlemesi 
yapılan Yerköprü Şelalesi’nde ince-
lemelerde bulundu. Ülkeler için gıda 
güvenliği ve kendi kendine yetebilir 
olma konularının ne kadar önemli 
olduğunun koronavirüs sürecinde 
bir kez daha tescillendiğini ifade 
eden Başkan Altay, bu manada 31 
ilçesinde üretim yapılan Konya’nın 
Türkiye’nin her yerine gıda güven-
liği sağladığını söyledi. 

TÜM İLÇELERDE ALTERNATİF 
TARIMLA İLGİLİ 

ÇALIŞMALARIMIZ VAR 
Ziyaret ettikleri tüm ilçelerde 

alternatif tarımla ilgili önemli çalış-
malar yaptıklarını kaydeden Başkan 
Altay, şöyle devam etti: “Göksu Şe-
lalesi bir doğa harikası ve aynı za-
manda bu havza üretimin üssü ko-
numunda. Bu bölgede yetişen kiraz 
ve çilek de aslında tüm Türkiye’de 
bir marka haline dönüşmüş durum-
da. 

Amacımız tarımla uğraşan, 

çiftçilikle uğraşan vatandaşımızın 
cebine daha fazla para girmesi. Bu-
nun için çalışıyoruz. Bu iki taraflı bir 
kazanç. Çiftçimiz çok kazanacak biz 
de üreten bir şehir olarak şehrimi-
ze önemli bir girdi sağlayacağız ve 
insanların güvenli gıdaya ulaşımını 
sağlamış olacağız. Bir taraftan mev-
cut ürünleri destekliyoruz bir taraf-
tan da alternatif tarımla ilgili çalış-
malar yürütüyoruz. Güneysınır’daki 

lavanta bahçesi bunun iyi bir örneği. 
Bu bölgedeki kiraz ve çilek iyi bir ör-
nek. Şimdi seracılık ve örtü altı se-
racılıkla ilgili de bir çalışmamız var. 
Toprakla uğraşan herkesin daha çok 
para kazanması Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin en önemli hedefidir. 
İnşallah yapmış olduğumuz çalış-
malarla hem ürün çeşitliliğini artı-
racağız hem de birim metrekareden 
kazancı artıracağız. Üreticimizin, 

çiftçimizin her zaman yanında olma-
ya devam edeceğiz.” 

BUGÜNE KADAR 255 MİLYON 
LİRALIK TARIMSAL 

DESTEKTE BULUNDUK 
Başkan Altay, Konya Büyükşe-

hir olarak tarımsal desteklere çok 
önem verdiklerinin altını çizerek, 
“Bugüne kadar 255 milyon liralık 
tarımsal destekte bulunduk. Bunun 
meyvesini de sahada alıyoruz. Sa-
dece bu yıl kirazdan Hadim-Taşkent 
bölgesine giren para 70 milyon lira 
civarında. Ayrıca çiftçimiz çilekten 
de 40 milyon liralık gelir elde etti. 
Bu, burada yaşayan insanların geli-
rine çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz 
fide desteği vererek, eğitim desteği 
vererek buradaki üretimin artmasıy-
la ilgili çaba sarf ediyoruz. Çiftçimiz 
üretmeye biz destek olmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ha-
dim Belediye Başkanı Ahmet Ha-
dimioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Özbahar da Başkan Altay’a 
verdiği desteklerden dolayı teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Konya İnsan Mektebi’nin ağaçlandırma çalışmalarından bir kare
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Selçuklu’da asfalt ve yenileme çalışmaları sürüyor

Selçuklu Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kut-
bilcihan Caddesi’nde altyapı çalış-
malarının ardından yol yenileme 
çalışmaları yapıyor.

Selçuklu Belediyesi asfaltlama 
çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler planlanan yol yapım 

ve yenileme çalışmaları kapsamın-
da Kutbilcihan caddesinde asfalt-
lama çalışmaları sürdürüyor. Kut-
bilcihan caddesinin Ahmet Yesevi 
ile Kahramanlar Caddesi arasında 
kalan 550 metre uzunluğunda ve 
25 metre genişliğindeki yolda ya-
pılan altyapı çalışmalarının ardın-
dan Fen İşleri ekipleri yola sıcak 

asfalt dökerek yolu yeniliyor.
Selçuklu’ya daha iyi bir hiz-

met için özverili bir şekilde çalışan 
ekipler, ana arterler başta olmak 
üzere şehrin dört bir yanındaki 
cadde ve sokaklarda bulunan yol-
larda yenileme ile asfalt kaplama 
çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Selçuklu Belediyesi, mo-

dern fiziki altyapıyı oluşturmak 
ve vatandaşların yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla ilçenin 
72 mahallesinde başlattığı asfalt-
lama çalışmalarının yanı sıra kum-
lama, parke, bordür ve sathi kap-
lama çalışmalarını sezon boyunca 
sürdürecek.
n HABER MERKEZİ

Corona virüsü salgını nede-
niyle birçok ilde ve ilçede turizm 
kolu sekteye uğrarken, kontrol-
lü normalleşme süreciyle birlik-
te Beyşehir’e ziyaretçi ilgisi artış 
gösterdi.

Türkiye’nin en büyük doğal 
tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ve 
doğal güzellikleri ile zengin kültü-

rel ve tarihi mirasıyla göz doldu-
ran Beyşehir ilçesi, kontrollü nor-
malleşme süreciyle birlikte doğa 
tutkunları, fotoğraf severler ve 
ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Hafta sonları ziyaretçi ilgisinin 
yoğunluk gösterdiği ilçede, Bey-
şehir Belediyesi ve Beyşehir Kül-
tür ve Turizm Derneği Beyşehir 

Doğa Yürüyüşleri Topluluğu iş-
birliğiyle, doğa yürüyüş grupları, 
fotoğraf topluluklarının gezi ve zi-
yaret güzergâhları arasında Bey-
şehir Gölü Milli Parkı kıyıları, ada-
lar, günbatımı, Yeşildağ Leylekler 
Vadisi, Adaköy’deki Su Değirme-
ni ve Leylekler Tepesi, tarihi Eş-
refoğlu Camisi ve Kubadabad Sa-

rayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal 
Anıtı ve Havuzu, Yaka Manastır 
Tabiat Alanı, Vuslat Parkı, Fasıl-
lar Örenleri, İslibucak Ormanları 
gibi tarihi mekânları ziyaretçilere 
tanıtılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Konya’nın doğal 
güzellikleri ve zengin tarihi doku-

su ile gözde ilçelerinden birisi olan 
Beyşehir’e kontrollü normalleşme 
süreciyle birlikte ziyaretçi ilgisinin 
yoğunluk kazandığını belirterek 
açıklamalarda bulundu.

Başkan Bayındır, “Beyşehir 
Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği ilçemizdeki, do-
ğal güzellikleri ile zengin kültürel 

ve tarihi mirasıyla göz dolduran 
mekânlarda geziler düzenleyerek 
ziyaretçilerimize Beyşehir’i tanı-
maları noktasında rehberlik yapı-
yor. İnşallah bu yaz döneminde 
ziyaretçi sayımız artarak ilçemiz-
de bulunan bu güzellikleri tüm 
dünyaya tanıtacağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’e normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi ilgisi arttı

Bayındır ve Özdemir’den
KOSKİ’ye ziyaret

Yaralı bulunan kuşlar 
koruma altına alındı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır ve Beyşehir Kay-
makamı Yusuf Özdemir, KOSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir’i 
makamında ziyaret etti. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Genel Müdürü Demir, 
Başkan Adil Bayındır ve Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir’i ma-
kamında ağırladı. Beyşehir’deki 
KOSKİ yatırımları üzerine fikir 

alışverişi yapan Ahmet Demir, 
yapılacak her çalışmada işbirliği 
ve koordinasyonun önemine işa-
ret etti. Başkan Bayındır KOSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir’e, 
misafirperverliğinden dolayı ve 
Beyşehir’e yapılacak KOSKİ ya-
tırımlarından dolayı teşekkür 
ederek, çalışmalarında başarılar 
diledi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir ve Ilgın ilçelerinde ya-
ralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve 
karga koruma altına alındı.

Akşehir ve Ilgın’da vatan-
daşlar tarafından yaralı bulunan 
baykuş, kızıl şahin ve karga, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü Konya Şube Müdürlü-

ğüne bağlı Akşehir Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine 
teslim edildi. Hayvanlar görevli-
lerce tedavilerinin yapılması ama-
cıyla Karatay Hayvanat Bahçesi 
Veteriner Hekimliğine teslim edil-
di. Yaralı kuşlar tedavileri sonrası 
doğaya salınacak.
n İHA

Karatay Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında toplumsal yaşamı destekleyecek, kırsal ve kentin bir araya geti-
rileceği, hayatın her anına dokunacak ortak çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı

Akademi, Karatay’da
hizmete dönüşecek

Bir Başka Karatay vizyonuyla 
Karatay’a değer katmaya devam 
eden Karatay Belediyesi, her gün 
yeni bir projeyle ilçenin çehresini 
değiştiriyor. Bu kapsamda Karatay 
Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi arasında toplumsal ya-
şamı desteklemek, taşra ve kenti 
bir araya getirmek ve hayatın her 
anına dokunacak ortak çalışmaları 
gerçekleştirmek sağlamak bir işbir-
liği protokolü imzaladı.

Söz konusu protokol ile Kara-
tay’ın kültürel, tarihi ve tarımsal 
potansiyelinin bilgiyle ürüne ve de-
ğere dönüştürülmesi, taşra kentin 
en elverişli şekilde bir araya gele-
cek projelerin hayata geçirilmesi 
hedefleniyor.

Kurumların ortak proje geliştir-
mesi, araştırma ve eğitim faaliyet-
leri düzenlemesi, konferans, fuar, 
seminer ile çalıştay gibi etkinlikler 
yapılmasının yanı sıra kurumlar 
arasındaki ilişkileri de güçlendi-
recek işbirliği protokolü, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş 
tarafından Karatay Belediyesi’nde 
imzalandı.

PROJELERİMİZLE BAYRAĞI 
TAŞIYAN ÖNCÜ İLÇE OLMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ
Protokolü ve işbirliği kapsa-

mında yapılacak çalışmaları değer-
lendiren Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, bilginin üretildiği üni-
versitelerin söz konusu birikimden 
faydalanmak ve bunu hizmete dö-
nüştürmek amacında olduklarını 
söyledi.

Başkan Hasan Kılca, yarınlara 
çok daha güvenle bakabilmek için 
bu işbirliğin önemli olduğuna vur-
gu yaparak, “Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi ile genel bir işbirliği 
protokolü imzaladık, Bu protokolü 

çok önemsiyoruz. Çünkü belediye 
hizmetlerimizde bilimsel temeli 
olan ve bilimsel altyapısı olan çalış-
malarımız daha da artacak. Bu bir-
liktelikte bizlere destek olan Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne çok 
teşekkür ediyorum. Bizler de Ka-
ratay Belediyesi olarak bilimsel ça-

lışmaların gelişmesi ve şekil alması 
adına üniversitemize katkı sunaca-
ğız. Karatay’ımız büyük projelerle 
bayrağı taşıyan öncü ilçe olmaya 
devam edecek” dedi.

ÜNİVERSİTENİN BİLGİ BİRİKİMİ 
KARATAY’DA HİZMETE DÖNÜŞECEK

Konya Gıda ve Tarım Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş ise ortaya çıkan işbirliği 
protokolü dolayısıyla Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür ederek söz konusu protokol 
sayesinde bilimsel verilerin ışığında 
Karatay’da önemli çalışmalara imza 
atacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, şun-
ları kaydetti: “Karatay Belediyesi ile 
imzaladığımız protokol ile insan 
refahına katkı sunmayı ve beledi-
yemizin daha iyi hizmet etmesini 
amaçlıyoruz. 

Buradaki temel yaklaşımımız, 
akademideki biriken bilginin ve 
teknolojinin belediye aracılığıyla 
hizmetlere yansımasıdır. 

Seracılık ve hayvancılık ile ta-
rımın daha birçok alanında bilişim 
teknolojilerini uygulayacağız. Tüm 
ekibimizle teknolojik ve akademik 
desteği vermeye hazırız. Protoko-
lün Konya’mıza ve Karatay’ımıza 
hayırlar getirmesini diliyorum.”
n HABER MERKEZİ
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Hadim ilçesinde 2 mahalle korona virüs 
(Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yelmez ve 
Kalınağıl mahallelerinde Covid-19 vakaları-
na rastlandı. Bunun üzerine her 2 mahalle, 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina 
altına alındı. Karantina başlatılan Yelmez ve 
Kalınağıl mahallelerinin giriş ve çıkışların-
daki yollar belediye ekipleri tarafından top-
rak dökülerek kapatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde bir evden bir buçuk met-
re uzunluğunda çıkan yılanı itfaiye ekipleri 
yakalayarak doğaya bıraktı. Olay, ilçeye bağlı 
Gökçeyazı Mahallesinde bir evde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, duyulan sesler 
üzerine ev sakinleri fark ettikleri yılanı ya-
kalaması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar 
üzerine adrese giden itfaiye ekipleri evde bir 
buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. 
Torbaya konulan yılan doğaya bırakıldı. n İHA

2 mahalleye daha
korona karantinası

Evden çıkan yılan 
korkuya neden oldu

Konya’da yüksek sesle telefonla 
konuştuğu gerekçesiyle çıktığı iddia 
edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak 
öldürüldü. Olay, saat 03.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Mengene Mahal-
lesi Arıcı Sokak’ta bir park içerisinde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park-
ta oturan Derviş Bakım (40) telefonla 
konuşmaya başladı. Bu sırada kimliği 

belirlenemeyen şüpheli bir kişi, yüksek 
sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş 
Bakım’la tartışmaya başladı. Olay ye-
rinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra 
arkadaşlarını alarak olay yerine geldi. 
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan 
kavgada Derviş Bakım kalça ve bacak-
larından bıçaklanarak yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekip-

leri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen 
ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alı-
nan Bakım, tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren 
şüphelilerin yakalanması için Asayiş 
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor. n İHA

Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler

Polisten kaçan sürücüye 
13 bin lira ceza kesildi

Otomobile çarpan
motosikletli yaralandı

Konya’da dur ihtarına uyma-
yarak kaçan sürücü polis ekipleri 
tarafından yakalandı. 13 bin 247 
lira ceza kesilen sürücünün aracı 
trafikten men edildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesin-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından durdu-
rulmak istenen M.G. idaresindeki 
otomobil dur ihtarına uymayarak 
kaçtı. Polislerin üzerine otomobili 

sürerek ve trafiği tehlikeye düşü-
ren M.G. ve araçta bulunan R.M., 
Otogar civarında uzun süren kova-
lamacanın ardından polis aracına 
çarptıktan sonra yakalandı. Araç 
sürücüsü M.G.’ye alkolmetreyi 
üflememek, kırmızı ışık ihlalinde 
bulunmak, ters şeritte ilerlemek 
ve drift yapmak suçlarından 13 bin 
247 lira ceza kesilerek aracı trafik-
ten men edildi.
n İHA

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi ya-
ralandı. Kaza, akşam saatlerinde 
Pınarbaşı Mahallesi 1109 Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, M.R.I. (61) idaresin-
deki 42 ZC 455 plakalı motosik-
let, sokak içerisinde geri manevra 
yapan M.A. yönetimindeki 42 ZD 
260 plakalı otomobile çarptı. Ka-

zada motosiklet sürücüsü M.R.I. 
yaralandı. Kazayı görenler polis ve 
ambulansa haber verdi. Polis ekip-
leri kaza yerinde inceleme yapar-
ken, çevredeki vatandaşlar yaralıya 
yardım etmeye çalıştı. Yaralı M.R.I. 
olay yerine gelen ambulansla Sey-
dişehir Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Sarayköy’de yerleşim yerine yakın bir alanda bulunan sulama kanalına 
düşen 8 yaşındaki Hamza Atmaca ile 11 yaşındaki Enes Atmaca, kanalda boğularak hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 
2 kardeş canverdi!

Karaman’da sulama kanalına 
düşen iki kardeş boğularak hayatı-
nı kaybetti. Olay, saat 15.45 sırala-
rında Ayrancı ilçesine bağlı Saray-
köy’de yaşandı. Alınan bilgiye göre, 
Sarayköy’de oturan Salih Mahmut 
(8), Enes (11) ve Hamza Atmaca (8) 
kardeşler, çalışmaya giden anne ve 
babası tarafından sabah teyzelerine 
bırakıldı. 

Üç kardeş diğer bir arkadaşlarıy-
la birlikte köye 500 metre uzaklıkta 
olan sulama kanalının yanına gitti. 
Burada oyun oynayan kardeşlerden 
8 yaşındaki Salih Mahmut biranda 
dengesini kaybederek 1.5 metre 
derinliğindeki beton sulama kanala 
düştü. Kardeşinin düştüğünü gören 
abisi 11 yaşındaki Enes de suya gi-
rerek gözden kayboldu. Salih Mah-
mut’un ikiz kardeşi olan Hamza ve 
yanlarındaki arkadaşları hemen 
köye giderek ailelerine haber verdi. 
Bunun üzerine köylüler kanalda he-
men çocukları aramaya başlarken, 
bir taraftan da durum jandarma, 
AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. 
Çocuklardan Salih Mahmut’un can-
sız bedeni düştüğü yerin 100 metre 

ilerisinde köylüler tarafından bulu-
narak sudan çıkarıldı. Daha sonra 
küçük çocuğun cenazesi ambulansla 
Ayrancı İlçe Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Kanalda kaybolan 
Enes içinse arama kurtarma çalış-
ması başlatıldı. Suyu kesilen kanalda 
AFAD ve jandarma iz takip köpek-

leri ile kaybolan çocuğu arama ça-
lışmalarına başlandı. Küçük Enes’in 
cansız bedeni düştüğü yerden yak-
laşık 10 kilometre ilerideki Ambar 
köyü yakınlarındaki bahçe araların-
da bir köylü tarafından fark edilerek 
bulundu. Kardeşi gibi Enes’in cesedi 
aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

Arama kurtarma çalışmalarını olay 
yerine gelen Karaman Valisi Meh-
met Alpaslan Işık da bizzat takip etti.

Çocukların babası Veli Atma-
ca’nın ilçede bir kahvehanede gar-
son olarak çalıştığı, anne Arife At-
maca’nın ise yevmiyeci olarak kiraz 
toplamaya gittiği öğrenildi. n İHA

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
oyun oynarken sulama kanalına 
düşerek boğulan iki kardeşin ce-
nazeleri toprağa verildi. 

Ayrancı Devlet Hastanesin-
den alınan Enes (11) ve kardeşi 
Mahmut Atmaca’nın (8) naaşları, 
Ayrancı merkez camisi önüne ge-
tirildi. 

Çocukların cenazeleri, kılınan 
namazdan sonra Ayrancı İlçe Me-

zarlığı’na defnedildi.
Ayakta durmakta güçlük çeken 

anne Arife Atmaca, çocuklarının 
tabutlarına el sallayarak ağıt yaktı.

Sosyal mesafe kurallarına uyu-
larak kılınan cenaze namazına 
Ayrancı Kaymakamı Evren çakır, 
çocukların babası Veli Atmaca ve 
çok sayıda kişi katıldı. Mahmut At-
maca’nın Hamza adında ikiz kar-
deşinin olduğu öğrenildi. n AA

Boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi
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Turizm paydaşlarıyla Konya turizminin geleceği konuşuldu
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
normalleşme sürecinde Konya 
turizminin canlandırılması için 
yapılması gerekenler hakkında 
şehirdeki otel yöneticileri, turizm 
dernekleri ve turizm acentalarıyla 
istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
Başkan Altay, Konya’nın marka 
değerinin yükseltilmesinde en 
önemli konulardan birinin turizm 
olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya\’daki turizm dernekleri, acenta 
ve otel yöneticileri ile turizm isti-
şare toplantısı düzenledi. Büyük-
şehir Belediyesi Mevlana Kültür 
Merkezinde düzenlenen toplantı-
da konuşan Başkan Altay, Çin’de 
başlayan koronavirüs nedeniyle 
11 Mart itibariyle Türkiye’de de 
çeşitli tedbirlerin alındığını ha-

tırlatarak, sağlık altyapısının iyi 
olmasından kaynaklı olarak Tür-
kiye’nin süreci başarılı geçirdiği-
ni söyledi. Başkan Altay, “Konya, 
birçok açıdan öne çıkmış bir şehir. 
Bir sanayi şehri, tarım şehri ama 
bir taraftan da önemli bir turizm 
şehri. Özellikle Hz. Mevlana en-

deksli bir çalışma ortamımız var. 
Biz de yeni dönemde hem ‘Benim 
Şehrim’ lansmanında hem sonra-
ki çalışmalarda turizmi ortak bir 
hedef olarak aldığımızı ifade edi-
yoruz. Konya’nın tanıtılmasında, 
marka değerinin yükseltilmesin-
de en önemli işlerden biri turizm. 
Hakikaten Konya şehir altyapısı 
olarak, birçok şehirde olmayan 
üstün özelliklere sahip ama bunu 
anlatmakta biraz başarılı olama-
mışız. Bu bir şehir hareketi. Bir 
motivasyona ihtiyaç var. İnşallah 
bunu başarabiliriz. Çünkü Konya, 
hem turizm altyapısıyla hem mev-
cut insan kaynağıyla bunu yapabi-
lecek güçte.” dedi. Başkan Altay’ın 
konuşmasının ardından toplantıda 
Konya turizminin yeniden canlan-
dırılması için yapılması gerekenler 
konusunda fikir alışverişinde bulu-
nuldu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi, ilçe ge-
nelinde peyzaj ve çevre düzenleme 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, 
daha yaşanılabilir ve daha temiz 
bir çevre için çalışmaların son sürat 
devam ettiklerini belirtti. Tutal, bu 
kapsamda Seydi Şifa Termal Tesis-
leri’nde de peyzaj ve çevre düzen-
leme çalışmalarının sürdüğünü bil-
dirdi. Seydi Şifa Termal Tesisleri’nin 
ilçenin turizmde dışa açılan kapısı 
olduğunu ifade eden Tutal, şunları 

kaydetti: “Misafirlerimizi ağırladığı-
mız konuk evimiz. Seydi Şifa Termal 
Tesislerimizde 2 adet yüzme havu-
zu, 6 adet termal havuz, buhar ve 
kür odaları, Türk Hamamı, fitness 
salonları, saunası, vitamin kafeleri 
bulunmaktadır. Pandemi sürecinde 
hizmet veremeyen Seydi Şifa Ter-
mal Tesislerimiz en kısa zamanda 
tekrar misafirlerini ağırlamaya de-
vam edecek. Resmi açılışını ilerleyen 
tarihlerde gerçekleştirerek ilçemiz 
tanıtımına ve istihdamına büyük 
katkı sağlayacağız.”n HABER MERKEZİ

Hidrokon, TSE COVİD-19 
Güvenli Üretim Belgesi aldı

Bektaş, Kaftancıoğlu’na
destek açıklaması yaptı

Araç üstü mobil vinç üreti-
minde Türkiye’nin ve yakın coğ-
rafyanın lideri olan Hidrokon, sek-
töründe bir ilke daha imza atarak 
TSE COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi aldı. Hidrokon Satış ve 
Pazarlama Müdürü Esat Kütükcü, 
Hidrokon’un bugüne kadar sek-
töründe büyük bir sorumlulukla 
üretim hayatını sürdürdüğünü, 
pandemi sürecinde de aynı so-
rumlulukla hareket ederek TSE 
COVID-19 Güvenli Üretim Bel-
gesi’ni alan sektördeki ilk firma 
olduğunu ifade etti.

SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK
Kütükcü, Hidrokon’un TSE 

COVID-19 hijyen, enfeksiyon ön-
leme ve kontrol belgelendirme 
programı şartlarını yerine getire-
rek aldığı TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’nin sektöre örnek 
olacağının altını çizerek, şunları 

söyledi: “Yerelden küresele anla-
yışıyla bugüne kadar sektörümüz-
de çok önemli işlere imza attık. Şu 
anda Hidrokon’un vinçleri Türki-
ye’nin her yerinde ve dünyanın 
28 ülkesinde sorunsuz bir şekilde 
çalışıyor, üretim hayatına hizmet 
ediyor. 

Pandemi sürecinde de gerek 
üretim kabiliyetimizle gerekse 
servis ağımızla müşterilerimizle 
hep birlikte olduk, iletişimimi-
zi güçlü tuttuk. Ancak pandemi 
süreci sektörün lider firması ola-
rak bize yeni sorumluluklar da 
yükledi. Bu sorumlulukla üretim 
tesislerimizde tüm tedbirleri ala-
rak, üretimimizi sürdürüyoruz. 
Aldığımız TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi de bu süreçteki so-
rumluluğumuzun ve titizliğimizin 
bir göstergesidir.”
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Öğrencileri, Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmalarına 4 ayrı takımla 
katılacak. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden tüm takımlar projeleriyle iddialı hazırlanıyor

Meram Bilim Kurdu
Teknofest için iddialı

Meram Belediyesi Bilim Kur-
du Öğrencileri, 22 Eylül- 27 Eylül 
tarihleri arasında Gaziantep’te dü-
zenlenecek olan Teknofest 2020 
teknoloji yarışmalarına 4 ayrı takım 
ile katılmaya hak kazandı. Ortaokul 
kategorisinde yarışacak takımlar 
ödül için çalışmalarına hız kesme-
den ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalarında geldikleri nokta 
hakkında açıklamalarda bulunan 
öğrenciler, Bilim Kurdu Projesinin 
kendilerine çok şey kattığını belir-
terek verdikleri destekten dolayı 
Meram Belediyesine ve Başkan 
Mustafa Kavuş’a teşekkürlerini 
ilettiler. Yarışmaya ‘Kara Konuşlu 
Hava Trafik Sistemi’ ile katılacak 
takım, projeleri hakkında da şu bil-
gileri verdi. Hava trafiğini kontrol 
eden lazer ultrasonik sensör tarayı-
cılı kontrol sistemi tasarladıklarını 
ve bunun prototipini ürettiklerini 
ifade eden takım oyuncularından 
Hayriye Bülbül, ürettikleri siste-
min karaya dizisel ağ şeklinde de 
konuşlandırılabileceğini belirtti. 
Sistemin tüm hava koridorunun 

takibini yapabildiğini dile getiren 
Bülbül, projenin hava savunma sis-
teminde de katkı sunacağını söyle-
di. Bilim Kurdu Projesi ile iyi bir 
robotik eğitimi aldıklarını söyleyen 
Esad Burak Çetiner de projelerinde 
robotik teknolojilerden yararlan-
dıkarını ve aldıkları eğitimin buna 
ciddi anlamda katkısı olduğunu 
belirtti.

‘TÜM ÇOCUKLARIMIZ 
ŞİMDİDEN ŞAMPİYON’

Yarışmaya takım halinde ha-

zırlandıklarının altını çizen Ahmet 
Yüce ise, tasarım ve test çalışma-
ları ile mekanik montaj ve yazılım 
yapan bir ekibe sahip olduklarını 
belirtti. 

Yüce, projelerine daha sonra 
ayrıca yapay zeka ve simülasyon 
kodlarını ekleyerek geliştirecekle-
rini de ifade etti. Takımın bir diğer 
üyesi olan Burak Tozar da, “Proje-
mizde tarayıcı sistemler açısından 
lazer ve ultrasonik sensörleri aynı 
anda kullandık. Böylelikle sisli ve 

dumanlı hava şartlarının olumsuz 
şartlarınını da sıfıra indirmiş ol-
duk” diye konuştu.

Teknofest 2020 Teknoloji Ya-
rışmalarına katılacak olan dört 
takıma ve takımı oluşturan öğ-
rencilere başarılar dileyen Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
da yaptığı açıklamada; “Teknofest 
gibi gençliğimize yeni ufuklar açan 
büyük bir organizasyona birbirin-
den değerli 4 proje ile katılacak 
olmak bizim için gurur verici. Ço-
cuklarımız zekaları, çalışkanlıkları, 
azimleri, projeleri ve gayretleriyle 
daha yarışmaya girmeden göğsü-
müzü kabarttılar. İnşallah Gazi-
antep’ten başarılarla dönerek bu 
çalışmalarının sonuçlarını en güzel 
şekilde alırlar. Biz her şartta gele-
ceğimizin teminatı çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yanında olmaya, 
onlara destek vermeye, kendilerini 
geliştirebilmeleri ve geleceğe en 
iyi şekilde hazırlanabilmeleri adına 
hizmet üretmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, yaptığı açıklamayla CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu’na verilen cezayı eleştirdi. 
Hükümetin diğer partilerin siyasi 
çalışmalarını ve iktidar olma ça-
balarını dahi çok gördüğünü söy-
leyen CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Bu noktada İstanbul yerel 
seçimlerinde en etkili aktörlerden 
olan İstanbul İl Başkanımız Canan 
Kaftancıoğlu hedef alınmış ve 8 
yıl önceki yazdıklarından yola çı-
kılarak seçimin hemen ardından 
açılan zorlama dava seçimin kaza-
nıldığı tarihte 23 Haziran’da adeta 

mesaj verir gibi onanmıştır” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

İktidarın muhalif partilerin 
önünü kesmek istediğine vurgu 
yapan Barış Bektaş, “Bilinmelidir 
ki, Kaftancıoğlu ve tüm CHP il baş-
kanları ve örgütleri yılmadan ülke-
ye demokrasi, hukuk, insan hakları 
ve ekonomik rahatlama getirecek 
bir CHP iktidarı için canla başla ça-
lışmaya devam edeceklerdir. Türk 
milletinin menfaati ve iyiliği için 
yılmadan, çekinmeden çalışmaya 
ve bildiğimiz doğruları söylemeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Seydi Şifa Termal, peyzaj aşamasında
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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:

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

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
 -Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi
 - Malzeme bilgisi olan
 -En az 3 yıl deneyimli

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

SIHHİ TESİSATÇI 
USTA VE KALFALAR 

ALINACAKTIR
Dolgun Maaş + SSK + Yemek 

Şükran Mah. Sahibata Cad. No: 78/A  Meram KONYA

TEL: 0533 547 56 41

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

 

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

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

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

Sıra 
No

Yüz 
Ölçümü 

(m²)

Kiralanan Yerin Cinsi 
(3 Yıl Süreli)

Yıllık 
Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici 
Teminat 
%10(TL)

Öğrenci 
sayısı 

İhale Tarihi 
ve Saati

1 64 m² 
(1 ²*64)

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

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

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

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

14.00

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

15.00

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi Makine Resim ve Konstrüksiyon 

bölümüne ait öğrenci kimlik kartım kaybolmuştur, hükümsüzdür.
Ceyhun KURNAZ

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

HAS SIHHİ TESİSAT VE İNŞAAT
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İLAN 
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ  

KONYA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN 
 
1-Mülkiyeti Derneğimize ait, aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı taşınmaz, kapalı zarf + 
açık artırma ihale sureti ile 10.07.2020 Cuma Günü kapalı zarf teklif + açık artırma ihale ile kiraya 
verilecektir. 
2-İhale 10.07.2020 Cuma Günü saat 15:00’de Sahibiata Mahallesi, Furgandede Caddesi No:73/101 
Meram/Konya adresinde bulunan Türk Kızılay Konya Şube toplantı salonunda yapılacaktır. 
3-İhaleye gireceklerin 10.07.2020 Cuma Günü saat 12:00’ye kadar geçici teminat bedellerini 
Muhasebe bölümüne ödemeleri gerekmektedir. 
4-Şartname hakkında detaylı bilgi Türk Kızılay’ı Konya Şubesi Emlak işleri bölümünde verilir. 
 İrtibat Telefonu: 0332.350 42 43 ve 0332.350 02 04 
5-Kurumumuz Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İlan Olunur. 
 
 

Adres Ada Parsel 
M2’si 

Kullanım 
Alanı 

Cinsi 
1 Yıllık kira 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

 
Sahibata Mahallesi 
Hal Sokak No:2/B 
Meram/ Konya 
 

41060 1 41,35 m² Dükkân 90.000,00 TL 9.000,00 TL 

 

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1179339

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 07.07.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 07.07.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

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

Selçuklu Sille 14508 13 1.028,00 Tam Arsa 3 Kat Ayrık Blok Mesken Sahası
Taks: 0,25 Kaks: 0,80 Kat Adedi: 3 411.500,00 TL. 12.345,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.00

Selçuklu Sille 15605 26 1.115,96 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 446.500,00 TL. 13.395,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10

Selçuklu Yazır 21148 21 573,16 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.20

Selçuklu Yazır 21148 22 572,69 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0,20 Kaks: 0,40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.30

Karatay Mezbaha (Fetih) 20377 8 3.636,50 Tam Arsa Sanayi Alanı
E: 0,70 Taks: 0,35 Yençok: 10 2.728.000,00 TL. 81.840,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

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

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

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

Restoran kundaklayan 
şüpheli yakalandı

Ağaçta asılı kalan yavru
kargayı itfaiye kurtardı

Seydişehir ilçesinde geçtiği-
miz günlerde gece saatlerinde bir 
restoranı kundaklayan şüpheli, 
polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 
geçtiğimiz günlerde Atatürk Cad-
desi üzerinde bulunan bir restoran 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 
kundaklandı. Yangın sonrası çalış-
ma başlatan Seydişehir Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri iş yerini yakan 

kişinin İ.K. (17) olduğunu tespit 
ederek gözaltına aldı. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan İ.K. adliyeye 
sevk edildi. Şüpheli İ.K. çıkarıldığı 
mahkemece adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı. Şüpheli İ.K’nin 
ifadesinde, gece saatlerinde bir kişi 
ile kavga ettiğini ve bu kişinin iş 
yeri sahibine çok benzemesinden 
dolayı iş yerini yaktığını söylediği 
iddia edildi. n İHA

Ilgın ilçesinde, ayağına takılan 
plastik poşet nedeniyle ağaçta asılı 
kalan yavru karga, itfaiye ekipleri-
nin müdahalesiyle kurtarıldı Milli 
Egemenlik Mahallesi’nde ceviz 
ağacında yavru karganın asılı kal-
dığını gören 8 yaşındaki Muam-
mer Kaan Sümer, durumu ailesine 
bildirdi.

Sümer’in ailesi Konya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiye Müdür-
lüğü’den yardım istedi. Bölgeye 

gelen ekipler, karganın ayağına ta-
kılan plastik poşet nedeniyle ağaçta 
mahsur kaldığını tespit etti. Kuşun 
kurtarılması için çalışma başlatan 
ekipler, merdivenle ceviz ağacına 
çıkarak hayvanın ayağına dolanan 
poşeti çıkardı. Karga, uçamadığı 
için ekipler tarafından İtfaiye Mü-
dürlüğüne götürüldü. Karga, vete-
riner tarafından kontrol edildikten 
sonra doğal ortamına bırakılacak.
n AA

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
yaşayan ve yıllık izinlerini mem-
leketlerinde geçirmek için sıla 
yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Ka-
pıkule’den ülkeye giriş yapmaya 
devam ediyor. Covid-19 pandemi-
si nedeniyle üst düzey tedbirlerin 
uygulandığı Kapıkule Sınır Kapı-
sı’ndan akın akın gelmeye devam 
eden Türkler, koronaya adeta resti 
çekerek, “Korona olacaksak vata-
nımızda olalım” dediler.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
yaşayan Türk vatandaşları, yıllık 
izinlerini memleketlerinde ge-
çirmek üzere Türkiye’ye geliyor. 
Kapıkule’den ülkeye giriş yapan 
Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyor. 

Kapıkule Sınır Kapısı’nda giriş 
yapan araçlar tek tek dezenfekte 
ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi 

ölçülüyor. Gümrük yetkililerinden 
alınana bilgiye göre 24 saatte en 
az 50 yolcuya örnekleme yönte-

miyle testler uygulanıyor. Haziran 
ayında şu ana kadar 40 binin üze-
rinde yolcunun ülkeye giriş yaptı-

ğı, 25 binin üzerinde de yolcunun 
ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

HEDEFLERİNDE KONYA’YA 
ULAŞMAK VAR

Vatan hasreti ile bu yıl yeniden 
sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, 
“Finlandiya’dan geliyoruz, arkadaş 
İsveç’ten geliyor. Almanya üze-
rinden toplandık geldik. Allah izin 
verirse Konya’ya gideceğiz. Ko-
rona nedeniyle illaki bir tereddüt 
oluyor. 

İnsanlar, haberlerden takip 
ediyorlar, koronaya karşı bir tered-
düt oluyor. İster istemez insan bir 
tereddüde giriyor. Acaba gidiyim 
mi gitmeyim mi? Yolda bir şey 
olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar 
mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır 
basıyor. Ne olursa olsun insanın 
vatanında olsun. Korona olacaksak 
vatanımızda olalım” dediler. n İHA

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler 
yollara düştü. Koronaya adeta rest çeken gurbetçiler, “Korona olacaksak vatanımızda olalım” diyor

‘Korona olacaksak
ülkemizde olalım’
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     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Konya Şeker ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerli tohumla ilgili tarihi bir adım attı. 
Yerli tohumu üretilen buğday, şeker pancarı, kabak, kavun, hıyar, domates ve biber tohumu çalışmaları meyvesini vermeye başladı

Bilgi, ürüne dönüşüyor
Türk tarımının lokomotif ku-

rumlardan birisi olan 900 bin 
çiftçinin pancar kooperatiflerinin 
iştiraki Konya Şeker’in kurmuş 
olduğu Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi, Konya Şeker’in tohum 
şirketi Beta Ziraat ile birlikte to-
humculukta tarihi adımlar atıyor. 
Tohum ıslahında milliliğe büyük 
önem veren Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, birçok üründe yüz-
de yüz yerli ve evrensel anlamda 
endüstriyel ve yüksek verimli, 
yüksek standartlı tohumların ül-
kemize kazandırılması için çok 
önemli projeler yürütüyor. Bu yıl 
yemeklik kabak, kavun, buğday 
tohumlarında ciddi aşamalar kay-
dedildi ve tescil aşamasına yak-
laşıldı. Bazıları 2021 yılında Türk 
çiftçisinin elinde olacak, 2021 yılı 
hasadıyla birlikte bütün aşamala-
rını tamamlayacak ve tescil süreci 
de tamamlanarak Türk ve dünya 
tarımının hizmetine sunulacak. 
Bununla birlikte hıyar, pancar, 
domates, biber gibi birçok üründe 
de ciddi tohum çalışmaları yürü-
tülüyor ve önümüzdeki birkaç yıl 
içinde onlarca üründe yüksek ve-
rimli, uluslararası standartlarda 
tohumlar üretilmiş olacak. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 
Konya Şeker ile yürüttüğü bu pro-
jeler için yüksek oranda kaynaklar 
ayrılıyor ve ülkemizin dünya to-
hum merkezi olması yolunda çok 
önemli projeler yürütülüyor.

TOHUMLAR, BÜTÜN TÜRKİYE’DE 
YETİŞTİRİLEBİLECEK

Türkiye’nin her gün tartıştığı 
tarım ve hayvancılıkla ilgili bir-
çok konuda, kısır tartışmaların 
dışına çıkan, laf değil, iş üreten 
Konya Şeker, Genel Başkan Recep 
Konuk’un talimatıyla tohum ısla-
hında da ciddi mesafeler kaydetti. 
Konya Şeker’in deneme tarlala-
rında üretilen ürünler, peyderpey 

tescillenip Türk ve Dünya tarı-
mının hizmetine sunulmuş ola-
cak. 2016 yılından beri Çukurova 
Üniversitesi ile birlikte yürütülen 
buğday çalışmalarında ekmeklik, 
bisküvilik ve makarnalık olmak 
üzere ayrı ayı geliştirilen tohum-
ların 2021 yılında tescil dene-
melerinin başlayacağını belirten 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çök-
müş, üretilen tohumların sadece 
Konya bölgesi için değil, Akdeniz, 
Doğu Anadolu, Marmara, Trakya, 
Ege bölgesi gibi farklı birçok böl-
geye de uyumlu, güçlü ve yüksek 
verimli olduğunu söyledi. Yetişti-
rilen tohumların, evrensel stan-
dartta olduğunu ve birçok ülkeye 
ihraç da edilebileceğini belirten 
Çökmüş, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Kurucu

Başkanımız Sayın Recep Ko-
nuk, Torku’nun da mimarı. Tür-
kiye’de ilk, konsepti belli, amacı 
hedefi belli bir üniversite olarak 
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si’ni kurmuştur. Bu modeli ülke-
mize kazandırdığı için kendisine 
müteşekkiriz. Sloganımız, ‘bilgiyi 

ürüne dönüştüren üniversite.’ 
Dolayısıyla ülkemizin ve insanı-
mızın refahını yükseltecek çalış-
malar gerçekleştiren, akademiyle 
uygulamayı bir araya getiren bir 
üniversite. Tohum ıslahı veya hib-
rit tohumlarda yüzde yüz yerliliği 
oluşturmak için ciddi projeler yü-
rütüyoruz. Özellikle şeker panca-
rı, buğday gibi ürünlerde önemli 
mesafe kaydettik. Elbette diğer 

ürünlerde de çalışmalarımız yü-
rüyor. Orta Anadolu’da ve Türki-
ye’nin her tarafında yaygın olarak 
üretilen buğdayda yürüttüğümüz 
çalışmalarda artık tescil aşaması-
na yaklaştık.

Ekmeklik, bisküvilik, ma-
karnalık buğday çeşitlerimi-
zin iyileştirilmesi için Çukurova 
Üniversitesi ile işbirliği halinde 
çalışmalara başladık. Deneme tar-

lasında 1000’in üzerinde buğday 
hattı mevcut. Burada bütün Tür-
kiye’ye hitap edecek çeşitlerimiz 
var. Büyük ihtimalle önümüzdeki 
yılsonunda ilk çeşitlerimizi tescil 
için belirlemiş olacağız.”

İKLİM ŞARTLARINA DAYANIKLI 
TOHUMLAR ÜRETİLİYOR

Üretilen buğdayların, iklim 
koşullarına dayanıklı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Çökmüş, “çeşit-
leri belirlerken verimine ve kalite 
parametrelerine bakıyoruz. Bazı 
çeşitlerde protein değerlerinin 
de yüksek olması gerekiyor. Buğ-
dayın dışında şeker pancarına da 
başladık. Verim ve fide deneme-
leri yapılıyor. Beta Ziraat’ın ko-
leksiyonunu geliştirmek için ka-
vun ıslahı çalışmalarına başladık. 
Bu çalışmada üçüncü yıla girdik. 
TÜBİTAK tarafından desteklenen 
ve Konya Şeker’e ait Beta Ziraat 
ile birlikte yürüttüğümüz kavun 
ıslahında önümüzdeki yıl ilk aday 
hatlarımızı elde etmiş olacağız. 
Yemeklik kabak ıslahını da yaptık. 
Domatesle ilgili çalışmalarımız 
başladı. Uygulama noktasında 
problemimiz yok. Çumra Şeker’e 

ait alanda üniversite olarak istedi-
ğimiz kadar araziyi kullanabiliyo-
ruz” dedi.

TOHUM ÇEŞİTLERİ, 
2021 YILINDA TESCİLE 
HAZIR HALE GELECEK

Proje çerçevesinde kavun ve 
kabak ıslahını yürüten Prof. Dr. 
Önder Türkmen de klasik ıslah 
yöntemlerinin bütün aşamala-
rını kullandıklarını, moleküler 
tekniklerden de azami derecede 
yararlandıklarını belirtti ve 2021 
yılında çeşitlerin tescile hazır hale 
geleceğini söyledi. “Bu çeşitler 
yüzde 100 yerli ve milli tohum-
lar. Dünya standartlarında çeşit-
ler olacak. Hem yurt içinde hem 
yurt dışında rekabet edebilecek 
çeşitler olacak. Hastalıklara da-
yanıklılık açısından, lezzet açısın-
dan, verim açısından kesinlikle 
evrensel çeşitlerle, çok uluslu fir-
maların ıslah ettiği çeşitlerle ya-
rışabilecek çeşitler olacak” diyen 
Prof. Dr. Türkmen, “Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ülkemizin 
tarım ve gıda alanındaki ilk ve tek 
ihtisas üniversitesidir. Bu bağ-
lamda hem dünya standartlarında 
tarımsal eğitim hem de ülke tarı-
mının problemlerine çözüm üret-
mek zaten üniversitemizin temel 
misyonudur. Tarımda tohumluk 
tedariki ve kendine yeterlilik son 
dönemde çok tartışılan ve ülke-
mizin öncelikleri arasında önemli 
bir konudur. Bu hedefler doğrul-
tusunda ülkemizin en eski ve kök-
lü tohumculuk firması olan Beta 
Ziraat A.Ş. ile yeni ve yerli sebze 
çeşitlerinin özelde Beta’ya, genel-
de ise ülkeye kazandırılması ama-
cıyla 2018 yılında çalışmalarımıza 
başladık. Moleküler ve klasik ıslah 
yöntemleri ile Altınbaş ve Hasan-
bey tipi hibrit kavun çeşidini ıslah 
ettik” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Gönül coğrafyasında mana ikli-
minde Kabe’ye doğru…

Bin bir kanaatle tevhidin merkezi-
ne doğru…

Kabe’yi gönlüme koyanlarla, gön-
lünü Kabe’ye koyanların yolculuğu 
(Seyr-u Sülûku) O’na doğru…

Kulluk güzergahında bir yolucu-
luk Kabe’ye doğru…

Teslimiyet, itaat, inkıyad güzerga-
hında Kabe’ye doğru…

Risalet davasında tarihin derinlik-
lerinden gelen İbrahimî davete icabet-
le bir yolculuk Kabe’ye doğru…

Kelam sırrı, hidayet rehberi hayat 

kitabımız, Kur’an caddesinde, sün-
net-i Nebevi’nin klavuzluğunda bir 
yolculuk Kabe’ye doğru…

Teberrüken vade haccında irad 
edilen Veda Hutbesi’ni dinlemek için 
bir yolculuk Kabe’ye doğru…

Mahşerin bir nevi provası olan 
hacca giderken hacı adayı ihramını 
kefen bilerek geride bıraktıkları evlad-ı 
iyali, malı, mülkü, serveti samanı, 
debdebe-i saltanatı gerçek sahibine 
emanet ederek yürüyecek Kabe’ye 
doğru…

Aşı alanın izdüşümüne (Kabe’ye), 
cazibe-i ilahiyenin merkezine, insanlı-

ğın ilk mabedine, ilk mi-
safirhanesine, Kelime-i 
Şehadetin, Kelime-i Tev-
hidin nirengi noktasına 
ve oradan O’na doğru 
yürümek için Kabe’ye 
doğru…

Hz. İbrahim’in, Hz. 
İsmail’in, Hz. Hacer’in, 
Hz. Muhammed’in (SAS) 
ashabının ayak izlerini ta-
kip ederek yapılacak bir 

yolculuk için Kabe’ye 
doğru…

Hira’yı düşünürek, 
ilk vahyin Hira mağara-
sının yalçın kayalarına 
çarpışını gönül ekranın-
da seyretmek için yürü-
yüş Kabe’ye doğru…

Bediri, Uhudu, Hen-
dek’i, Taif’i yaşamak, 
ruhunu coşturmak, kal-
bini dillendirme, dilini 

damağına yapıştırmak için Kabe’ye 
doğru…

Arafat’ta vahfeye durup, mağfi-
rete erip, Hz. Adem gibi, Hz. Havva 

gibi adam olmak, kulluk makamına 
ermek, mü’minliğin, insanlığın mira-
cına çıkmak için bir yolculuk Kabe’ye 
doğru…

Arafattan Meş’ar-ı Haram’a inip, 
şeytanı kör edici taşları toplayıp, Müz-
delife vahfesinin şuuruna ermek için 
bir yolculuk Kabe’ye doğru…

Gerçek manada iblisi, şeytanı ve 
şeytanın işbirlikçisi varlık kuyumuz-
daki nefs-i emmaremizi taşlamak için, 

Mina’da atış talimine yolculuktur Ka-
be’ye doğru…

Arş-ı Ala’nın altında kıyamet saba-
hına kadar dönen (tavaf eden) melek-
lerin zikir halkasına eş Kabe’de tavaş 
için bir yolculuk Kabe’ye doğru…

Safa ile Merve arasında koşuştur-
mak (say etmek) ve mahşerde şefaat 
için Allah Rasulüne koşuşturmayı 
fikrederek ve ona doğru yürüyerek 
Kabe’ye doğru…

Gelin hep beraber hacc mevsi-
minde Kabe’ye bedenen gidemesek 
de, kalben, ruhen, mana ikliminde bir 
yolculuk yapalım Kabe’ye doğru…

KABE’YE DOĞRU

Meşhur Silleli Aşık Mansur’un 
oğlu sanat sever Ahmet İnci, Sel-
çukya Kültür Sanat Derneği’nden 
dostlarını baba yadigarı bağ evinde 
ağırladı.

Ziyarette Sille tarihi, şiirleri ve 
anılarından önemli bilgiler sunan 
İnci, 27 Mayıs 1960’da açılışı yapı-
lacak Himmet Ölçmen Barajı için 
dönemin başbakanı Adnan Men-
deres’e makas tepsisini tutacak ço-
cuk olarak, arkadaşı Nigar Tutak ile 
birlikte görevlendirildiğini ve darbe 
sebebi ile yaşanan hayal kırklığı-
nı anlattı. Her evde bir çift mutla-
ka bulunan ünlü Sille halılarından 
toplanarak başbakanın yoluna ser-
me çalışmalarına da değinen İnci, 
konukları adeta o günlerin canlı 
atmosferine götürdü. Tarihçi Prof. 
Dr. Alaattin Aköz ise Sille’nin antik 
çağlara dayanan geçmişi hakkında 
merak edilen soruları cevaplandırdı. 
Selçukya gezi koordinatörü Mustafa 
Karaçelebi yörenin türkülerinden 
örnekleri çalıp seslendirirken şair 
Osman Uzunkaya da istek üzerine 
irfani bir türkü söyledi. 

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, Sil-
le’nin kadim tarihi ve eşsiz kültürel 

birikimi ile dünyanın birçok yerin-
den ziyaretçi çekerken ülkemizde 
yeterince tanınmadığına dikkat çek-
ti. Dernek olarak daha önce 1968 
Konya Aşıklar Bayramında sorulan 
ve sadece cevabı bir tek aşık Ada-
nalı Aşık Abdulvahap Kocaman’ın 
çözdüğü muammayı tekrar sorduk-

ları şiir gecesini anımsatarak, “Bu 
güzel muammanın sahibi ünlü Aşık 
Mansur’un bağ evinde bulunmak-
tan dolayı ayrıca memnun olduk. 
Abdulvahap Kocaman ve Aşık Man-
sur’u rahmetle yad ediyoruz. Gele-
neği sürdüren evladı Ahmet İnci 
Beye anlamlı davetleri için teşekkür 

ederiz” dedi. Ahmet İnci, davetlilere 
kendi diktiği canlı çiçeklerden hedi-
ye ederken Dernek Başkanı Polat’a 
yazdığı kiraz şiirine gönderme yapa-
rak meyve yüklü bir dal kiraz sundu. 
Mesafe ve maske hassasiyetine de 
özen gösterilen ziyaret hatıra fotoğ-
rafları ile sona erdi. n HABER MERKEZİ

Zehirlenme şüphesiyle 100 
işçi hastaneye kaldırıldı

Gözlü Tarım İşletmesi’nde 
küçükbaş hayvan satışı

Doludan etkilenen araziler 
için çiftçilere önemli uyarı

Konya’da bir fabrikada yemek 
sonrası mide bulantısı ve kusma 
belirtileri görülen yaklaşık 100 işçi 
hastanelere kaldırıldı. Olay, Konya 
Organize Sanayi Bölgesinde bulu-
nan bir fabrikada yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, dün öğle yemeği 
yiyen işçilerde mide bulantısı ve 
kusma şikayetleri görülmeye baş-

ladı. Şikayetler üzerine yaklaşık 
100 işçi, Konya Numune Hasta-
nesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Tıp Fakültesi Hastanelerine kal-
dırıldı. İşçilerin bir çoğunun gıda 
zehirlenmesi şüphesiyle hastane-
lerde müşahede altına tutulduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. n İHA

26 Haziran Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Günü’nde bağımlılıkların zararlarına dikkat çeken Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, bağımlılıkla mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti

Bağımlılıkla topyekun
mücadele çağrısı yaptı

Bağımlılıklarla mücadelesini 
100 yıldır sürdüren Yeşilay, 26 Ha-
ziran Dünya Uyuşturucu ile Müca-
dele Günü’nde, bağımlılıktan uzak 
bir yaşamın önemine vurgu yaptı. 
Bağımlılıklarla mücadelede önleyici 
adımlar büyük önem taşırken, ba-
ğımlılığın oluştuğu durumlarda ise 
bunun bir hastalık olduğunu kabul 
ederek tedavi için destek almak 
gerekiyor. Türkiye Bağımlılıkla Mü-
cadele Eğitim Programı ile yediden 
yetmişe toplumun tüm kesimle-
rine ulaşan Yeşilay, önleme çalış-
malarının yanı sıra Türkiye’nin 36 
şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık 
Merkeziyle de tamamen ücretsiz 
olarak rehabilitasyon çalışmalarını 
sürdürüyor.

Yeşilay’ın 100’üncü yılında da 
uyuşturucu bağımlılığı ile mücade-
leyi kesintisiz çok boyutlu sürdür-
düğünü vurgulayan Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil şunları söyledi: “Uyuşturucu 
maddelerin kullanımı, insanlarda 
fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak 
olumsuz değişikliklere ve ölümcül 
sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay ola-
rak bu olumsuz sonuçların önüne 
geçmek için çalışıyor; özellikle genç-
lerimizin bağımlılıklardan uzak, sağ-
lıklı bir yaşam sürmesi için pek çok 
faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Prog-
ramı ve Okulda Bağımlılığa Müda-

hale programları ile bağımlılıkların 
oluşmadan önlenmesi ve gençleri-
mizde farkındalığın oluşmasını he-
defliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve 
uluslararası alanda düzenlediğimiz 
yarışma ve etkinliklerle farklı açı-
lardan bağımlılık konusuna dikkat 
çekerek toplumun bilinç kazan-
masını hedefliyoruz. Her yaş gru-
bundan, bağımlı bireylerin bireysel 
mücadelelerine destek olmak için 
YEDAM’lar ile rehabilitasyon des-
teği veriyoruz. Yeşilay olarak yü-
rüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki 
kamu kurumları, üniversiteler, sivil 

toplum örgütleri ve kamuoyunun 
sahiplenmesi ve desteğiyle daha da 
başarılı olacağına inanıyoruz. Her-
kesi bu konuda bilinçli olmaya ve 
bağımlılıklarla mücadeleye çağırı-
yoruz.”
YEDAM’LARDA BAĞIMLILIKLA MÜ-

CADELEYE ÜCRETSİZ DESTEK
Bağımlılara ve yakınlarına üc-

retsiz psikolojik danışmanlık ve 
rehabilitasyon desteği hedefiyle 
kurulan Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan 
danışanlara ve yakınlarına ücretsiz 
hizmet veriyor. YEDAM’ın tamamı 

bağımlılık alanında uzman psikolog-
lardan oluşan ekibi, uyuşturucunun 
yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile 
ilgili sorunlar yaşayan kişilere psi-
kolojik ve sosyal destek sağlayarak 
yeniden hayata kazandırılmaları için 
yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile 
ve yakınlarına da destek vererek bo-
zulan yaşam düzeninin onarılmasını 
ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini 
destekliyor. YEDAM’a 444 79 75 
numaralı Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi Danışma Hattı’ndan ulaşılarak 
destek alınabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Sarayönü ilçesinde, Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Gözlü Tarım İşletmesi, re-
forme olan küçükbaş hayvanların 
satışını gerçekleştirdi. 288 bin de-
karlık arazisiyle Türkiye’nin ikinci 
büyük tarım işletmesi olan Gözlü 
Tarım İşletmesi’nde 10 bin 133 
adet reforme küçükbaş hayvanın 
satışı ihale ile yapıldı. Akkaraman, 
Acıpayam ve Bafra ırklarından olu-

şan küçükbaş hayvanlar, 9 milyon 
797 bin 040 lira muhammen be-
del ile ihaleye çıkarıldı. Açık arttır-
ma usulü ile yapılan ihalede 2 bin 
133 baş reforme koyun ve 8 bin 
baş erkek kuzu, 24 partide satıldı. 
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlü-
ğü’nde gerçekleştirilen ihaleye 
Türkiye’nin çeşitli illerinden 15 fir-
ma katıldı.
n AA

Yunak ilçesinde dolu yağışın-
dan etkilenen tarım arazileri için 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğünden çiftçilere uyarı geldi.

Son zamanlarda Yunak ve 
çevresinde görülen şiddetli yağ-
mur ve dolu yağışı tarım arazile-
rinde ekili mahsullere zarar verdi. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Yunak İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Hasan Yaz, çiftçilere uyarıda 

bulunarak, “Bölgemizde yaşanan 
doğal afetlerden dolu yağışları 
meydana gelmiştir. Doludan etki-
lenen tarım arazileri için çiftçileri-
mizin ivedilikle müdürlüğümüze 
başvurmaları gerekmektedir” 
dedi.

Öte yandan, belediyenin mer-
kezi ilan sisteminden de anons 
yapılarak çiftçilere uyarıda bulu-
nuldu. n İHA

Selçukyalılar Silleli Aşık Mansur’u andı 

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL
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Çumra’nın tarihten beri kültürel farklılıkların harmanlandığı önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getiren Çumra 
Belediye Başkanı Oflaz, “Tarih, kültür, tarım, ticaret ve sanayi alanında Çumra, ülkemizin parlayan yıldızıdır” dedi

‘Birlikte Çumra’yız
birlikte güçlüyüz!’
Çumra Belediye Başkanı Halit 

Oflaz, Çumra’nın ilçe oluşunun 94. 
yılı münasebetiyle bir mesaj yayın-
ladı. Mesajında tarımın, tarihin ve 
sanayinin şehri Çumra’nın, ekono-
mi ve kültürel değerleri ile çok zen-
gin bir içeriğe sahip olduğunu dile 
getirdi.

Başkan Oflaz, Çumra’nın her ne 
kadar 26 Haziran 1926 yılında ilçe 
olarak yerleşime başlanan bir şehir 
olsa da ilçede yer alan Çatalhöyük 
ile 9 bin yıllık bir geçmişe sahip ol-
duğunu belirtti. Başkan Oflaz, “Öyle 
bir ilçe düşünün ki medeniyetin to-
humları burada atılmış, tarihin sıfır 
noktası olarak kabul edilmiş ve tarih 
boyunca gelişmiş medeniyetlere 
adeta bir kılavuz olmuş... İşte bütün 
değerleri ile ülkemizin göz bebeği 
güzel ilçemiz, Çatalhöyük’ün şehri 
Çumra burası... Çatalhöyük insanlık 
tarihinde çok önemli bir merkezi, 
Neolitik yaşamda insanların bili-
nen ilk toplu yaşadığı şehirdir. Yine 
Çumramız tarımsal üretimde ülke-
mizde önemli bir konuma sahiptir 
ve ilk tarımın yapıldığı şehirdir. Son 
yıllarda Çumramıza çağ atlatma-
ya yönelik girişimlerimizle birlikte 
sanayileşme yolunda da kendini 
göstermeye başlamıştır” ifadelerini 
kullandı

‘TÜRKİYE’NİN GIDA 
ÜRETİM ÜSSÜYÜZ’

“Çumra her zaman Türkiye’nin 
gıda üretim üssü, tahıl ambarı ve 
çekim merkezi olup dikkatle takip 
edilen bir yer olmuştur” diyen Of-
laz, “Verimli tarım topraklarıyla 9 
bin yıla dayanan geçmişi ile insan-
ları beslemiş, gıda ihtiyacını karşı-
lamıştır. İnsanlık tarihinin medeni-
yetleşme öyküsü burada başlamış, 
Günümüzde ise Organize Sanayisi 
ile birlikte sanayileşmede ilgi odağı 
olarak yerini almaya devam etmek-
tedir. 

Çumra 9 bin yıllık kentleşme 
tecrübesiyle tüm şehirlerin aslında 
bir atasıdır. İnsanoğlu burada ilk 
kez topluluklar halinde yaşamış ve 
tarımsal üretiminde filizlenmesine 
bu bereketli topraklarda başlamıştır. 
Böylesine güzellikleri ile ve çalışkan, 
insanlık değerlerine saygılı, inançlı 
sevgili Çumralı hemşerilerime bele-
diye başkanı olarak hizmet vermek-
ten dolayı Cenab-ı Allah’a şükredi-

yorum” dedi.
‘ÇUMRA, ÜLKEMİZİN PARLAYAN BİR 

YILDIZI KONUMUNDADIR’
Kültürel, tarihsel ve ürün zen-

ginliğinin geniş yelpazede olduğu, 
tüm birikimleriyle dünyada eşine 
nadir rastlanan çeşitliliğe sahip bel-
delerden biri olan Çumra’ya hizmet 
edebilmek apayrı bir değere sahip 
olduğunu dile getiren Çumra Bele-
diye Başkanı Halit Oflaz, “Bereket 
ile kardeşliğin harmanlandığı top-
raklardır Çumra… Birlikte yaşam, 
toplum olabilme bilinci ve bununla 
birlikte medeniyete dair ne varsa 
Çatalhöyük ile birlikte geçmişten 
günümüze güzel Çumramızın gene-
tik kodlarına işlenmiştir. Tarihin ışık 
tuttuğu güzel ilçemiz günümüzde 
tarımıyla, tarımsal sanayisiyle adeta 
göz kamaştırmak ile birlikte sadece 
bölgesinin değil ülkemizin parlayan 
bir yıldızı konumundadır. İlçemizin 
9 Bin yıllık tecrübesiyle günümüzde 
elde ettiği değerleri daha da yukarı 
çıkarmak, bu mümbit toprakların bir 
evladı olarak birincil vazifemizdir. 
Daha da modernleşen çehresiyle , 
öne çıkan tarımsal ürün zenginliği 
, ilerleyen yıllarda ekonomimizin lo-
komotifi olacak organize sanayisinin 
kazanımlarını geleceğe yaymak için 
ilçemizin her köşesinde bambaşka 
bir Çumra için çalışacağız” ifadele-
rini kullandı.

‘GELİŞEN ORGANİZE SANAYİ
 BÖLGESİ İLE ÇUMRA’

Çumra olarak Türkiye’yi besle-
yen çok önemli bir tarımsal potan-
siyele sahip olduklarını kaydeden 
Oflaz, “Tarımsal çeşitlilik yönün-
den zenginliğimiz o kadar fazla ki 
tarımın başkenti konumunda olan 

Çumra ‘da kavunundan, pancarına 
birçok ürün ile 9 bin yıllık tecrübesi 
olan önemli bir havzayız. Bu tarım-
sal çeşitliliğin yanında sanayi an-
lamda da Organize Sanayi Bölgemiz 
Konya ovasının ortasında adeta bir 
altın gibi parlamakta. Değerli hem-
şehrilerim bu yıl içerisinde Organize 
Sanayi Bölgemizi Çumramızın gele-
ceğine ekonomi anlamında müthiş 
katma değerleri olacak bir gelişmeye 
imza attık. Her geçen yılda gelişen 
ve büyüyen Organize Sanayi Bölge-
miz de göreve geldiğimiz zamandan 
bu yana en önem verdiğimiz konu 
başlıkları arasında... Çünkü ülkemi-
zin üretmeye , üretirkende istihdam 
alanlarını genişletmeye ihtiyacı var. 
Bu anlamda 6 ay gibi kısa bir süre-
de yaptığımız verimli çalışmalar ile 
birlikte 8 Milyon 500 Bin Metrekare 
gibi bir alanda tam olarak 400 fab-
rikanın kurulacağı geniş potansiyele 
sahip genişleme sahasının tapusu-
nu almış durumdayız” diye konuştu.

‘MAVİ TÜNEL GİBİ BİR PROJEYE
 EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’
Çumra Belediye Başkanı Halit 

Oflaz, “Öte yandan Tarım ve Or-
man Bakanlığı ve Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 
ülkemiz ve ilçemiz için büyük bir 
hamle olan şehirlerin uzun vadeli 
içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak 
ve musluklardan akan suyun va-
tandaşlar tarafından gönül rahat-
lığıyla tüketilebilmesini sağlamak 
vizyonuyla ülke genelinde yürüttü-
ğü Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma 
Tesisi yatırımı devam ediyor. Konya 
bölgesinin içme suyu ihtiyaçlarını, 
çağın şartlarına uygun, yüksek tek-

nolojili arıtma tesisleri ile karşılana-
cak olması amacıyla yürütülen bu 
yatırıma Çumra olarak ev sahipliği 
yapmak bizi mutlu ediyor” ifadele-
rini kullandı.

‘KONYA’DA İLÇELER BAZINDA 
ÖN SIRALARDAYIZ’

Çumra’nın ülke tarımında şimdi 
ve gelecekte önemli bir rolü oldu-
ğunun altını çizen Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz; “Dünya’da tarı-
mın kalbinin attığı Çumra, bugünde 
Türkiye’nin gıda üretim üssü konu-
munda… Üretmeye en fazla ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde, dünden 
bugüne bereketli toprakları ve üreti-
cimizin olağanüstü azmi ile tarımsal 
üretimde Çumra şuanda zirvede…
Binlerce yıl önce sulu tarımın izleri-
nin görüldüğü Çumra’nın tarımsal 
üretimde bu kalkınması ile ilerleyen 
yıllarda ülke ve Dünya tarımındaki 
ağırlığını ve önemini daha arttıraca-
ğını düşünüyorum.  Bu topraklardan 
çıkan ‘TORKU’ markamız Dünya’da 
tarım gıda sektöründe ülkemize ait 
markalar arasında adından söz ettir-
mektedir. 

Çiftçilerimizin emekleri ile Tür-
kiye’de iklimsel uygunluğu açısın-
dan pancarın en kalitelisinin yetiş-
tirildiği yerlerden biri olan Çumra, 
sulanabilir tarım arazisi olarak yak-
laşık 1 Milyon 80 Bin dekar alana 
sahiptir. Bu ölçümlerle birlikte Kon-
ya’da ilçeler bazında ön sıralarda-
yız. Bu bağlamda gıda ve tarımda, 
ekonominin ve sanayileşmenin te-
mellerini atarken tohumun millî ve 
yerli olmasına azami dikkat etmek 
gerekiyor. İşte bizlerde çalışmaları-
mızı bu anlayışa göre şekillendirip 
‘milli ve yerli’ tohum bankası için 
elimizden gelen çalışmayı yapmalı-
yız. Takdir edersiniz ki; Tohumuna 
sahip çıkmayan bir ülke geleceğini 
şekillendiremez. Şimdiden görüyo-
ruz ki gelecekte Dünya nüfusunun 
geneli için konuşacak olursak, sa-
vaşlar ve mücadeleler gıda üzerine 
yoğunlaşacaktır. Ülke olarak tarım-
sal faaliyetlerde dünyada rekabet 
konusunda önlemlerimizi bugün-
den almalıyız diye düşünüyorum. 
Bu anlamda Konya ile birlikte Çum-
ra olarak, ülkemizdeki tarımsal kal-
kınmaya destek için, elimizden ge-
len katkıyı sağlayacağız.” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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İnsanlar sosyal nitelikli varlıklar-
dır. Bireyler kendi ihtiyaç ve arzularını 
gerçekleştirme amacı ile grupla oluş-
tururlar. Sosyal oldukları kadar oluş-
turdukları bu grubu idare edecek ve 
hedeflerine ulaştıracak liderlere ihtiyaç 
duyarlar. Bu nedenle belli bir hedefi 
olan kitlenin harekete geçip amacına 
ulaşması için herkeste bulunmayan 
yönetim becerisi, ikna kabiliyeti ve or-
ganizasyon düzenleyicisi gibi özellikle-
re sahip olması gerekir. 

 Lider, genellikle insanları yöneten, 
onların başına geçerek, onları bir yer-
den diğerine götüren insan anlaşılır. 
Hâlbuki liderlik bunu kapsamakla bir-
likte, bundan daha geniş bir kavramdır. 
Liderlik, insanları yönetmek kadar, on-
lara ilham verme, onları motive etme, 
onların gönüllü katılımlarını sağlama, 
kendi içlerindeki lideri ortaya çıkarma 
işidir.

Liderlik, tek başına değil insanlarla 
birlikte başarılı olma işidir. Etkili liderler, 
insanlarla empati kurarlar, insanları an-

layarak onlarla işbirliği yaparlar. İnsan-
ları geliştirmek, onların yeni yetkinlikler 
kazanmalarını sağlamak için çalışırlar. 
Birlikte çalıştıkları insanların enerjilerini 
doğru yönlendirip, kaynakların en etkin 
şekilde kullanılmasını sağlarlar.

Etkili bir lider vizyoner olduğu ka-
dar, aynı zamanda gündelik sorunları 
doğru ve etkin yolarla çözen, sonuç 
odaklı insandır. Doğru değerlendirme 
yapan,  birlikte çalıştığı insanları motive 
eden, onları geliştiren; yeni bakış açıla-
rıyla herkesin ufkunu açan insandır.

Lider,  insanlara yol açan ve sonra 
o yolu onlarla, omuz omuza yürüyen 
ve sonuç almasını bilen insandır.

***
Peygamberimiz, “üç kişi olduğu-

nuzda içinizden birini imam seçin” 
buyurarak yönetim ve yöneticinin 
önemine vurgu yapmıştır. Öte yan-
dan” hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz 
yönettiklerinizden sorumlusunuz” 
buyurarak da içerisinde yaşadığı top-
lumda her insana görev düştüğünü 

beyan etmiştir. Bu yön-
lendirmesi ile Peygam-
berimiz, her mümini 
yönetime ortak olmaya 
davet etmiştir. Başka bir 
hadiste “Hiçbir gölgenin/
korumanın olmadığı bir 
günde Allah’ın arşının 
gölgesi/koruması altında 
bulunacak olan sınıfın en 
başında Adaletli idareci 
zikredilerek” konunun 
önemine dikkat çekilmiş ve bir yandan 
yönetime katılmaya, hatta yönetimin 
en başında yer almaya teşvik edilirken 
diğer yandan yönetici olmanın sorum-
luluğuna işaret edilmiştir. Peygam-
berimiz, kendisi fetanet sahibi olması 
yanında, ilahî donanımla desteklendiği 
halde ashabı ve eşleri ile istişare etmiş 
ve “danışan kazanır, danışmayan 
kaybeder “ burmuştur.

Râşid/mükemmel 
halifelerin ilki olan Hz. 
Ebu Bekir’in hayatına 
baktığımızda bu özellik-
lerin onda mevcut oldu-
ğunu görürüz. O, hilafete 
seçildiği gün yaptığı şu 
tarihî konuşmasında çok 
önemli mesajlar vermiş-
tir:

“Ey insanlar! Ben 
sizin en hayırlınız olma-

dığım halde başınıza geçmiş bulu-
nuyorum. Eğer iyilik yaparsam bana 
yardımcı olunuz, kötülük yaparsam 
beni doğrultunuz. Doğruluk emanettir, 
yalan ihanettir. İçinizdeki en zayıfınız, 
hakkını alana kadar yanımda en güç-
lünüz olacaktır. Cihadı terk eden millet 
zelil olur. Toplumda fuhşun yaygınlaş-
ması, toplumsal belaların gelmesine 
sebeptir. Allah’a ve peygamberine 

bağlı kaldığım sürece bana itaat edi-
niz, aksi durumda bana itaat etmeniz 
gerekmez.”

Burada Hz. Ebu Bekir (R.A) büyük 
tevazu göstermiştir.  Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (A.S) “Peygamber-
lerden sonra insanların en faziletlisi 
Ebu Bekir’dir.” Buyurmuştur.

Çünkü lider yönettiği tebaanın her 
türlü halinden sorumludur. Bu görevle-
rin sorumluğu çok ağır bir yüktür. 

****
Bir liderde olmaması gereken 6 

vasıf:
• Kindarlık,
• İnatçılık
• Kıskançlık
• Aşırı hırslı olmak
• Makam hastalığı
• Ortama göre fikir değiştirmek ve 

ikiyüzlülük
Bir liderde olması gereken vasıflar:
• Basiret,
• Cesaret,
• Azim ve sebat,

• Çalışkanlık,
• Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir 

olmak,
• Sözde durmak ve vefalı olmak,
• Şefkat ve merhamet,
• Yumuşaklık ve ağırbaşlılık,
• Düşünceli, tedbirli ve ihtiyatlı ol-

mak,
• Sabır ve tahammül,
• Cömertlik,
• Alçak gönüllülük,
• Namuslu olmak,
• Güzel ahlak sahibi olmak.
İnsanlığın rehberi, fahri kâinat 

efendimizde bu güzel vasıflar fazlası ile 
mevcut. Onun için bize düşen gerçek 
lider, önder, yol gösterici Hz. Peygam-
ber efendimize ve onun sünnetine tabi 
olmak. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 
tespiti ile 

“Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, 
Peygamberim;

Sana uymayan ölçü, hayat olsa 
teperim!”

Baki Selamlar.

Liderin Vasıfları

Beyşehir ilçesinde, bir mahalle-
de yaşayan sokak kedileri, her gün 
kendilerini iş dönüşü tavuk eti ve 
parçalarıyla ile besleyen hayvan-
sever mobilya ustası Mustafa Te-
reci’nin minibüsünün yolunu göz-
lüyor.

Beyşehir’de sanayi sitesin-
de mobilya imalathanesi bulunan 
Mustafa Tereci ve ailesi, yaşadığı 
mahallede yıllardır hayvanlara olan 
sevgisi ve düşkünlüğü ile tanınıyor. 
Tereci, akşam saatlerinde işyerini 
kapatıp evine gelmeden önce ika-
metinin önünde toplanıp bir araya 
gelen sokak kedileri, kendisinin 
kullandığı minibüsün yolunu göz-
lüyor.

Minibüsün motor sesini tanı-

yarak sokağa yaklaştığında evin 
önünde toplanan kediler, araca 
doğru koşuyor. Araçtan inen hay-
vansever Tereci, poşet içerisinde 

özel olarak hazırlattığı tavuk et-
leriyle kedileri besliyor. Mustafa 
Tereci, yaptığı açıklamada, hayvan 
sevgisinin yıllardır kendilerinde 

var olduğunu vurgulayarak, ika-
met ettikleri sokak üzerinde her 
gün işe gidip evine döndüğü sırada 
kullandığı minibüsünü dört gözle 
bekleyen çok sayıda sokak kedisini 
tavuk eti ve parçalarıyla beslediğini 
söyledi. Sokak kedilerini mahallede 
taşındığı evinde yaklaşık 10 yıldır 
bu şekilde aracıyla getirdiği tavuk 
etleriyle beslediğini anlatan Tere-
ci, “Ben yıllardır bu sokak kedileri-
ne bakıyorum. Bunun tabi belli bir 
maliyeti var, ücret karşılığı alıyoruz 
bunları ama hiç önemli değil, biz 
bunu Allah rızası için yapıyoruz. 
Bizim işimizi görerek bazen para 
almayan esnaflarımıza da teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Göle atlayan kadını suya
giren polisler kurtardı

Kazada yaralanan sürücü
hastaneye gitmek istemedi

Beyşehir ilçesinde göl suları-
na atlayan genç kadını suya giren 
polis ekipleri boğulmaktan kur-
tardı. Edinilen bilgiye göre, Bey-
şehir Gölü’nde Aşk Adası olarak 
bilinen minyatür adanın kıyısında 
su içerisinde bir kadının olduğunu 
gören kıyıdaki deniz bisikleti işlet-
mecileri önce yüzdüğünü sanarak 
bağırmak suretiyle gölde yüzme-
nin yasak olduğu ve sudan çıkma-
sı gerektiği uyarısında bulundu. 
Ancak, sadece baş kısmı görülen 
kadının sudan çıkmadığını, de-
rinlere doğru ilerlediğini görüp 
intihar için göle girebileceğinden 
şüphe eden deniz bisikleti müş-
terilerinden birisi işletmecilerden 
gelen uyarılar üzerine bisikletiyle 
kadının yanına kadar yaklaşarak 
yardım etmek istedi. Bu arada, 
polise de bir kadının intihar etmek 
amacıyla göl sularına atladığı yö-
nünde ihbarda bulunuldu. İhbar 
üzerine, adrese yakın olan polis 
ekipleri kısa sürede geldi.

İddiaya göre, deniz bisikletine 

tutunan kadın, polis ekiplerinin 
gelip kendisini sudan çıkmaya 
ikna etmek için dil dökmesine 
rağmen ellerini bırakması üze-
rine suya batıp çıkmaya başla-
dı. Bu esnada hemen suya giren 
bir polis, kadını sular içerisinde 
omuzlarından yakalayıp tutarak 
kıyıya çekerek kayalıklar üzerine 
çıkarmayı başardı. Ada üzerine 
çıkarılan üzerindeki elbiseleriyle 
suya girdiği için sırılsıklam olan 
genç kadının, yanındaki çantasını 
ada üzerindeki bir bank üzerine 
bıraktıktan sonra girdiği bunalım 
sonucu göl sularına atladığı ileri 
sürüldü. 

Adrese sağlık ekipleri de sevk 
edilirken, olay yerine gelen sağlık 
ekipleri, genç kadını polisin de 
yardımıyla ambulansa bindirerek 
Beyşehir Devlet Hastanesi’ne gö-
türdü. Evli ve eşinden boşanma 
aşamasında olduğu öne sürülen 
E.S.’nin sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. n İHA

Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yaz uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak evlere misafir oluyor. 7-16 yaş grubu öğren-
cilere yönelik etkinliklerle düzenlenecek Yaz Okulu’nun kayıtları, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınacak

Genç KOMEK Yaz
Okulu evden yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
bu yaz uzaktan eğitimle çocuklarla 
buluşacak. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
geçtiğimiz yıllarda Konyalı öğren-
cilerin hem eğlenerek hem öğre-
nerek yaz tatillerini dolu dolu ge-
çirme fırsatı bulduğu Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nda bu yaz koronavirüs 
tedbirleri nedeniyle bire bir eğitim 
verilemeyeceğini söyledi. Genç 
KOMEK Yaz Okulunun uzaktan 
eğitim formatında çevrimiçi olarak 
evlere misafir olacağının müjdesini 
veren Başkan Altay, yaz tatilinde 
öğrencileri Kur’an-Kerim, Değerler 
Eğitimi, El Sanatları, Resim, Müzik, 
Kağıt Telkari, İngilizce, Arapça, İşa-
ret Dili, Kodlama ve Pratik Mutfak 

dersleriyle buluşturacaklarını be-
lirtti. Başkan Altay, 7-16 yaş aralı-
ğındaki tüm öğrencileri 29 Haziran 
- 5 Temmuz arası Genç KOMEK 
Yaz Okulu’na kayıt yaptırmaya da-
vet etti. 

HER GÜN 6 ETKİNLİK 
Genç KOMEK Yaz Okulu kap-

samında, 15 kişiden oluşan toplam 
679 sınıfta; 3 Kur’an-ı Kerim, 2 
seçmeli sanat eğitimi, 1 din ve de-
ğerler eğitimi olmak üzere hafta içi 
her gün 6 etkinlik programı hazırla-
nırken, ders devamlılığını sağlamak 
amacıyla kademeli ödevlendirme 
yöntemi uygulanacak. Ayrıca Mobil 
Bilgi Yarışması, Online Çat Kapı Ti-
yatro ve Bu Akşam Yemekler Genç 
KOMEK’ten gibi ders dışı etkinlik-
lerle de öğrencileri sürpriz hediye-
ler ve eğlenceli aktiviteler bekliyor 

olacak. 
DERSLERE YÖNELİK PAKET 

VİDEOLAR HAZIRLANDI 
Canlı dersler esnasında öğret-

men ve öğrencilerin faydalanacağı, 
tüm derslerde kullanılmak üzere 
paket videoların hazırlandığı Yaz 
Okulu’nda, Din ve Değerler Eğitimi 
dersleri için de dijital öyküler hazır-
landı. Ayrıca tekrarlı videolardan 
oluşan namaz sureleri ve duaların 
seslendirmesi yapıldı. 

ÖĞRETMEN VE 
ÖĞRENCİLERİN TAKİBİ 

Karatay KOMEK’te oluşturula-
cak otomasyon ekibi ile kayıt için sı-
nıf tanımlarının yapılması, öğrenci 
kayıtlarının takibi ve malzeme da-
ğıtım listelerinin çıkarılması, ders 
programları ve derslere öğretmen 
atamalarının yapılması ile öğret-

menlerin ve öğrencilerin derslere 
katılımlarının takibi sağlanacak. 
Yine uygulamalı program hakkında 
detaylı bilgiye sahip, yaşanabilecek 
teknik aksamalara anında çözüm 
üretebilen, öğrenciye alternatif 
yollar sunması amacıyla kurulan 
telefon destek hattı ile de personel-
ler öğretmen ve öğrencileri takip 
edecek. 
KAYITLAR 29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 

ARASI İNTERNETTEN 
Öğrenci başına 10 TL kayıt 

ücreti bulunan Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda kayıtlar, 29 Haziran - 5 
Temmuz tarihleri arasında www.
konya.bel.tr ve www.komek.org.tr 
adresleri üzerinden alınacak. Ders-
ler ise 6 Temmuz - 21 Ağustos ta-
rihleri arasında gerçekleştirilecek.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da kazada yaralanan 
sürücü kedisine “İç kanama olabi-
lir” diyerek müdahale eden sağlık 
ekiplerine, “Beni hastaneye falan 
götürmeyin. Bende bir şey yok” di-
yerek hastaneye gitmek istemedi. 
Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 
40. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya isti-
kametinden Aksaray istikametine 
seyreden Mehmet Kaya (51) ida-
resindeki 68 EY 353 plakalı şeker 
yüklü tır, Aksaray’a 40 kilometre 
kala sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Tır sürücüsü 
kazada yaralanırken yoldan geçen 
diğer sürücüler tarafından polis 
ve sağlık ekiplerine haber verildi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri 
yolda güvenlik önlemi alırken, sağ-
lık ekipleri de yaralanan sürücüye 
müdahale etti. Hastaneye gitmek 

istemeyen sürücü polis ve sağlık 
ekiplerince sedyeye oturtulurken, 
sağlık ekipleriyle yaralı arasında 
geçen diyalog şaşırttı. Sedyeye ya-
tırıldıktan sonra sedyeden kalkarak 
“Beni hastaneye falan götürme-
yin. Bende bir şey yok” diye sağlık 
ekiplerine seslenen yaralı sürücü-
ye, sağlık ekibi, “Ağabey iç kanama 
falan olur bilemezsin” diye cevap 
verdi. Bir taraftan da polis memuru 
tarafından sakinleştirilmeye çalışı-
lan yaralı sürücü daha sonra sağ-
lık ekibinin “İç kanama falan olur” 
yanıtına, “Değil, ben biliyorum 
ya” diyerek cevap verdi. Bunun 
üzerine “Ağabey senin iyiliğin için 
uğraşıyoruz” diyen polis ve sağlık 
ekipleri tarafından ikna edilen ya-
ralı sürücü ambulansa bindirildi. 
Yaralı sürücünün durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Kediler her gün yolunu gözlüyor

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Derdimiz, ahlaklı siyaset!
Türkiye’nin geleceği için ciddi bir alternatif olduklarını söyleyen Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, “Genel Başkanımızın ahlaklı, 

dürüst, ilkeli siyasetle Türkiye’nin geleceğinde etkin rol alma hedefine uygun olarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi

Gelecek Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici ve Gelecek Partisi 
Konya Basın ve Tanıtım sorumlu-
ları Osman Vasfi Dikilitaş, Koray 
Candan ve Bekir Karakuş, Konya 
Yenigün Gazetesine ziyarette bu-
lundu. Gelecek Partisi heyetini 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ve Yenigün Gazetesi Yeni Medya 
Koordinatörü Mehmet Ali Elma-
cı ağırladı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, Gelecek 
Partisi Konya İl Başkanı Hasan 
Ekici ve beraberindeki heyete ça-
lışmalarında başarılar diledi. 

EKİCİ, PARTİNİN KURULUŞ 
HİKAYESİNİ ANLATTI

Gelecek Partisi olarak hem 
Türkiye genelinde hem de Kon-
ya’da teşkilatlanma çalışmalarını 
aralıksız devam ettirdiklerini ifade 
eden İl Başkanı Hasan Ekici, par-
tilerini iktidara getirmek amacıyla 
var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 

Ekici, “Genel Başkanımız 
Ahmet Davutoğlu AK Parti’den 
ahlaki değerlerde bir erozyon ol-
duğunu gözlemledi. Ahlaki üstün-
lüğümüzü kaybedersek her şeyi 
kaybederiz bakışına sahip Genel 
başkanımız. Ahlaki değerlerdeki 
erozyonu tekrar kazanmamız la-
zım. O değerlere dönmemiz lazım. 
Genel Başkanımız Konya’daki if-
tar programında da ifade etmişti 
‘Ya yeni bir hal ya izmihlal.’ Ge-
nel Başkanımız AK Parti’yi tarihi 
misyona sahip kadrolar olarak bir 
değer görüyordu. Bu şekilde feda 
edilmemesi gerektiğini ifade edi-
yordu. Bu değerleri tekrar düzeltip, 
bunları daha önce Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’la da bu 
değerleri paylaştığını ifade etti. 
Genel başkanımız bu durumlarda 
düzelme ve değişme olmadığını 
görünce artık bunları kamuoyu ile 
paylaşmak istedi. 22 Nisan’da bir 
manifesto yayınladı ve maddeler 
halinde çeşitli alanlarda ahlaki de-
ğerlerin yozlaşmayı tek tek anlattı. 
Parti içerisinden Genel Başkanımı-
zın beklediği tepki gelmedi. Daha 
sonra parti heyeti Genel Başka-
nımızı disipline sevk etti. Ondan 
sonra da AK Parti içerisinde yeni 
halin olmayacağı zorunlu olun-
ca da değerlerimize bağlı yeni bir 
partiye işaret ederek, Türkiye’nin 
geleceğinde biz de varız. Türki-
ye’yi kaderine terk edemeyiz inan-
cı ile yeni parti kurma fikri oluştu. 
Bunun akabinde parti ile ilgili ha-
zırlıklar başladı” dedi. 

‘56 İL BAŞKANIMIZ ATANDI’
Geçtiğimiz yılın Aralık ayı iti-

bariyle partilerinin kurulduğunu 
ve hızlı bir şekilde teşkilatlanma 
çalışmalarına başladığını dile ge-
tiren Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, “Şuanda 56 tane 
İl Başkanımız atandı. Türkiye’nin 
çeşitli illerinde ve Konya’nın ilçele-
rinde de teşkilatlanmamız devam 

ediyor.  Konya’da şuanda 17 ilçe 
başkanımızı resmi olarak atadık. 
Bu ay itibariyle ilçe kongremizi 
gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında 
il kongremizi gerçekleştireceğiz. 
Eylül ayında da büyük kongremizi 
gerçekleştireceğiz.  Bizlerin değer-
lendirmelerin doğru olup olmadı-
ğının kararlarını milletimiz belir-
leyecek. Bize düşen bir alternatif 
oluşturmak” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE CİDDİ 

BİR ALTERNATİFİZ’
Gelecek Partisi olarak Türki-

ye’nin geleceğinde ciddi bir alter-
natif olduklarını ifade eden Ekici 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu-
gün birçok alanda yapılan çalışma-

lar gizli gerçekleşiyor. Şehir Has-
tanelerinin neden sözleşmelerini 
gizliyorlar? Şehir Hastanelerine 
ne kadar verildiğini açıklayın, gö-
relim. Çünkü bütçeden para akta-
rılıyor. Ticari sır deniliyor. Şirketin 
sırrı var deniliyor ve sözleşmeler 
paylaşılamıyor. Şehir Hastaneleri 
faaliyete geçtiği an bütçeden yıllık 
kira bedeli ödeniyor. 2019 yılında 
3,5 milyar lira bütçeden faaliyete 
geçen Şehir Hastanelerine kira ve 
hizmet bedeli ödendi.  Bu rakam-
lar bütçeden ödeniyorsa, vatan-
daşlar buralara ne kadar ödendiği-
ni bilmesi lazım.  Kamu gücünün 
şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekiyor. Bugün yargı bağımsız-

lığı ciddi anlamda sıkıntıda. Tür-
kiye adalete güven konusunda 
yapılan çalışmalarda hızla aşağı-
lara gidiyor. Gelecek Partisi ola-
rak Türkiye’nin geleceğinde ciddi 
bir alternatifiz. Genel Başkanımız 
Konya’mızın bir değeri.  Genel 
Başkanımız başbakanlık dönemin-
de şeffaflık yasası ile imar rantla-
rının kamuya kazandırılması ile 
ilgili yasa tasarılarını hazırladı ve 
kamuoyu ile paylaşmıştı. Bunları 
yasa olarak çıkarmaya imkanı ol-
madı. O zamanın şartlarında göre-
vi bırakmak zorunda kaldı. İktidara 
geldiğimizde bu yasaları çıkaraca-
ğız ve hayata yansıtacağız. Bunu 
yansıttığımız zaman toplumumuz 

kazanacak. 83 milyon kazanacak.”
‘SİYASET ZENGİNLEŞME 

ALANI OLMAMALI’
Siyasetin zenginleşme alanı ol-

maması gerektiğine dikkat çeken 
Ekici, “Parti olarak kadrolaşmaları-
mızı sürdürüyoruz. Sahada Genel 
Başkanımıza ve partimize büyük 
bir teveccüh var. Yine sahada va-
tandaşlarımızda bir çekinme duru-
mu da var. Muhalefet olmak kolay 
değil. Siyaset yapmak zaman ve 
emek getiriyor. Genel Başkanımı-
za ve partimize inanan birçok kişi 
partimizin çeşitli kademlerinde 
görev alıyor. Partimizde görev alan 
ya da almak isteyenlerin moralle-
ri oldukça yüksek.  Bu dönemde 
taşın altına elinin altına koymak 
kolay değil.  Partimizde 83 mil-
yon insanın bulması amacıyla 83 
milyona hitap eden parti tüzüğü 
oluşturduk.  Siyasette de ahlaki 
değerleri yükselteceğiz.  Siyaset 
zenginleşme alanı olmamalı. Ge-
nel Başkanımız bunu sürekli ifa-
de ediyor. Siyaset yapacak bir kişi 
millete hizmet etmek için siyaset 
yapmalı” dedi. 
‘KİMSEYE VAGON OLMAYACAĞIZ’

Gelecek Partisi olarak kimse-
nin vagonu olmadıklarını belirten 
Ekici, “Parti olarak bizler kendi 
yolumuza bakıyoruz. Genel Baş-
kanımızın da ifade ettiği gibi biz 
kimseye vagon olmak için çık-
madık. Genel Başkanımız vagon 
olmayı düşünseydi başbakanlığı 
bırakmazdı. Genel başkanımızın 
ideali büyük. Genel Başkanımız 
tek başına Türkiye’nin geleceğin-
de Gelecek Partisi olarak değerlere 
dayalı olarak, Türkiye’yi yönetmek 
hedefinde. Bu değerleri Türkiye’de 
hakim kılmayı amaçlıyor” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hadim’de kan bağışı 
kampanyasına yoğun ilgi

Hadim ilçesinde Konya Kızı-
lay Şubesi tarafından kan bağışı 
kampanyası düzenlendi. Belediye 
düğün salonunda düzenlenen kan 
bağışı kampanyasında Kızılay ta-
rafından bağışçılar için tüm hijyen 
koşulları sağlandı. Kan bağışına 
gelenlerin ateşleri ölçüldü. Mas-
kesi olmayanlara maske verildi. 
Dezenfekte çalışmasının ardından 

kan bağışı kabul edildi. Kızılay Ha-
dim Şube Başkanı Saffet Duran, 
“Konya’dan gelen Kızılay kan alım 
ekibi ile ilçede kan alımı yapıyoruz. 
Türkiye’de mevcut kan stoku kritik 
seviyelerde. Korona virüs salgını 
nedeniyle kan bağışı çok azaldı. Bu 
anlamda ilçede Türk Kızılayı tara-
fından kan bağışı seferberliği baş-
latıldı” dedi. n İHA

Hobi bahçelerine ilginin artmasına bağlı olarak tarım arazilerinin hobi bahçesi şeklinde düzenlenip satılıyor veya 
kiraya veriliyordu. Amacına uygun kullanılmayan tarım arazilerinin her bir metrekaresi için 165 lira ceza kesilecek

Amacına uymuyorsa
büyük ceza geliyor!
Koronavirüs salgını dönemin-

de insanların zorunlu sokağa çıkma 
yasağı dönemlerinde rahat bir nefes 
almak, kalabalıktan uzaklaşmak ve 
virüse yakalanma riskini azaltmak 
için kaçış noktası olarak gördükleri 
hobi bahçesi için talepte rekor artış 
yaşandığı görülmüştü.  Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarım alanları üzerine 
kurulan hobi bahçeleri ile ilgili çalış-
ma başlattı. 

Bozulan tarım arazisinin her 
metrekaresi için 165 lira idari ceza 
verilecek. Çevresini tel örgüyle ka-
patıp üzerine prefabrik yapı kurdu-
ğu belirlenen mülk sahipleri bu ka-
rarı 3 ay içinde uygulamazsa yetkili 
kurumlarca yapılar yıkılacak. 

Konu ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Kerem Nükte Gayri-
menkul yetkililerinden Hasan Ak-
say, “Tarım alanının yapılaşmayla 
bozulduğunun tespiti durumunda 
yetkililer, bunu yapan vatandaştan 

araziyi tekrar eski haline getirmesi-
ni isteyecek. Bunun için 3 ay süre 
verilmesi düşünülüyor. Bu sürede 
tarım arazisi üzerinde kurulan ya-
pının kaldırılmaması ve eski haline 
getirilmemesi durumunda, valilikler 

ile il özel idareleri bu yapıları kaldıra-
cak. Masraflar da Tarım ve Orman 
Bakanlığınca karşılanacak. Ancak 
daha sonra bu masraflar araziyi o 
hale getirenlerden alınacak. Ayrıca 
masraflara ilaveten bozulan tarım 

arazisinin her metrekaresi için 165 
lira idari para cezası verilecek. Bu 
yapılar ovalardaki tarım arazilerinde 
yapılmışsa ceza iki katına çıkacak” 
ifadelerini kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla Selçuk Üni-
versitesi Rektörlüğüne atanan Prof. 
Dr. Metin Aksoy, kendisini tebrik 
etmek isteyenlere anlamlı bir çağ-
rıda bulundu. 

Rektör Aksoy, “Selçuk Üniver-
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lerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un A takımı belli oldu

Prof.Dr Mustafa Ersöz Prof.Dr Emrullah Eken



15 26 HAZİRAN 2020SPOR 2

Konya amatör ligleri için karar verildi
Pandemi nedeniyle ertelenen ligler 

karara bağlandı. Temsilcilerimiz Akşe-
hirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü 
Belediyespor’un içinde bulunduğu 
Bölgesel Amatör Ligi’nin oynanması 
kararı çıktı. Bölgesel Amatör Lig’de 
Akşehirspor 37 puanla 5. sırada yer 
alırken, Konya Ereğlispor ve Sarayönü 
Belediyespor’da ligde kalma adına mü-
cadelelerini sürdürüyor. Konya Ereğ-
lispor,19 puanla 10. sırada yer alırken 
Sarayönü Belediyespor’da 17 puanla 
son sırada yer alıyor. Bölgesel Amatör 
Lig’in oynanmasına karar verilmesinde 
sonra bu iki temsilcimiz kalan 4 hafta-
da ligde kalma adına mücadelelerini 
verecekler. Konya Amatör Küme Süper 
Grup ile ilgili karar da Bölgesel Amatör 
Ligi’ne bağlı olarak verildi. Konya Ama-
tör Küme Süper Grup’ta şampiyonluğu-

nu garantileyen Gölyazı Belediyespor 
direkt olarak Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselirken Çatalhüyük Çumra Bele-
diyespor ise Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselmek adına Play-Off karşılaşma-
sına çıkacak. Kony Amatör Küme Süper 
Grup ile ilgili karar Bölgesel Amatör Li-
gi’nin başlamasından sonra verilecek. 
Konya 1. Amatör Küme ise A ve B grubu 
olarak ayrılmıştı. A grubunda Selçuk 
Üniversitespor şampiyonluğunu garan-
tilerken, B grubunda ise Anadolu Kar-
talspor şampiyon olmuştu. A grubu ve B 
grubunu iki ve üçüncü sırada bitiren ta-
kımlar ise Süper Grup’a yükselmek adı-
na çapraz eşlemede birbirleriyle karşı-
laşmışlardı. Oynanan karşılaşmalardan 
sonra Huğluspor’u farklı mağlup eden 
Ömerhanlıspor, Ereğli Anadoluspor’u 
penaltılarla eleyen Bozkır Gençlerbirliği 

finale yükselmişti. Ömerhanlıspor ve 
Bozkır Gençlerbirliği karşılaşmasının  
23 Mart’ta oynanması beklenirken 19 
Mart’ta pandemi nedeniyle tüm spor 
müsabakaları ertelenmişti. Bu durumla 
ilgili alınan karar iki takımı da sevindir-
di. Ömerhanlıspor ve Bozkır Gençlerbir-
liği direkt olarak Süper Grup’a alındı.   

Korona virüs nedeniyle ertelenen 
ve Bölgesel Amatör Lig, Konya Amatör 
Küme Süper Grup, Konya 1. Amatör 
Küme ve Konya 2. Amatör Küme ile il-
gili kararlar verildi. 19 Mart’ta ertelenen 
Süper lig ve TFF 1. Lig’in başlamasının 
ardından gözler Bölgesel Amatör Li-
gi’ne ve Konya Amatör Küme’ye çevril-
mişti. Konya ASKF, Futbol İl Temsilci-
liği, ve TK önerileri doğrultusunda TFF 
Amatör İşler Kurulu tarafından verilen 
karar şu şekilde:

1-) Konya Amatör Küme 2020-2021 
Futbol Sezonu’nda, Pandemi nedeniy-
le yarım kalan 2. Amatör liglerinin 1. 
Amatör ligleri ile birleştirilmesine 2021-
2022 sezonunda 2. Amatör liglerinin ye-
niden oluşturulmasına karar verilmiştir.

2-) Konya Amatör Küme 2019-2020 
Futbol Sezonu’nda Süper Grup’ta Böl-
gesel amatör Lig’e yükselme ve baraj 
maçları Bölgesel Amatör Lig’in başla-
yacağı tarih itibariyle belirlenecektir.

3-) Konya Amatör Küme 2019-2020 
Futbol Sezonu’nda Süper Grup’tan 1. 
Amatör Küme’ye düşme kaldırılmıştır. 

4-) Konya Amatör Küme 2019-2020 
Futbol Sezonu’nda, 1. Amatör Kü-
me’den Süper Grup’a yükselme maçı 
iptal edilmiş olup, Bozır Gençlerbirliği 
ve Ömerhanlıspor Süper Grup’a alın-
mıştır. n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından Koronavirüs sebebiyle online 
olarak düzenlenen, Taekwondo/Poomse, 
Karate, Wushu ve Satranç turnuvalarında 
dereceye giren sporculara ödülleri veril-
di. Online olarak düzenlenen Taekwondo/
Poomse, Karate, Wushu ve Satranç tur-
nuvalarında derece alan sporcuların ödül 
töreni Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin ile Hizmet ve Şube 
Müdürlerinin katılımıyla Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik 
Akademisinde yapıldı. 

Online Müsabakalar sonucunda de-
rece yapan sporcular şu şekilde oluştu; 
Wushu;

Tao Minikler Modern Kızlar Katego-
risinde; 1.Elfin Gökalp, 2.Nisa Bengisu 
Bal, 

Tao Minikler Modern Erkekler Kate-
gorisinde; 1.Hanifi Taha Acar, 2.Mehmet 
Emir Gündüz, 

Tao Minikler Geleneksel Erkekler ka-
tegorisinde; 1.Emin Koraylı

Tao Yıldızlar Geleneksel Kızlar kate-
gorisinde; 1.Fadime Yenitürk, 2.Cansu 
İrem Kaşdemir, 3,Nekiye Kayra Alkış,

Tao Yıldızlar Geleneksel Kızlar kate-
gorisinde; 1.Nadire Nur Orhan, 2.Fadim 
Karaaslan

Tao Yıldızlar Geleneksel Kızlar kate-
gorisinde; 1.Osman Özkay

Tao Yıldızlar Modern Kızlar kategori-
sinde; 1.kardelen Amine Öden, 2.Ethem 

Gökalp, 3.Eslem Çelik
Tao Gençler Geleneksel Kızlar kate-

gorisinde; 1.Kadriye Soylu
Gençler Geleneksel Bayan kategori-

sinde; 1.Sıla Özge Özden, Gençler Mo-
dern Bayan kategorisinde; 1.Hatice Nur 
Küçüktanık, Yıldız Erkekler Antreman ka-
tegorisinde; 1.Selehattin Doruk Gündüz, 
2.İbrahim Dilbaz, 3.Mustafa Gümüştekin 
oldu.

Taekwondo/Poomse;
Erkekler 1. Grup kategorisinde; 1.Ba-

hadır Nur Odacı, 2.Kaan Parlar, 3.Ahmet 
Furkan Özdemir,

Erkekler 2. Grup kategorisinde; 
1.Emre Öztemiz, 2.Ali Eren Ağralı, 3.Ber-
ke Toyga Şen

Kızlar 1. Grup kategorisinde; 1.Aley-
na Nur İli, 2.Zeynep Gökçen Çetin, 3.İrem 

Basılgan
Kızlar 2. Grup kategorisinde; 1.Hatice 

Kübra Uyar, 2.Ayşe Münire Çiçek, 3.Sena 
Arı

Satranç;
Erkekler; Hüseyin İlhan, Süleyman 

Uymaz, Rıza Cem İnal, Enes Muzaffer 
Kandur, Kerem Bilge Gedik, Avni Oflaz, 
Emre Çoban, Ali Talha Öğütçü Alaaddin 
Koçak, Batuhan Uzunel, Yücel Göker 

Kızlarda; Fatma Zehra Oflaz, Zeynep 
Ay, Özge Akın, Zeynep Ören, Betül Gök-
çepınar

Karate; 
Erkekler Kata;
Küçükler 2011-2010-2009; 1. Abdur-

rahim Umar, 2. Emirhan Ece, 3. Halil 
Çağlar Işık   

Yıldız 2008-2007- 2006; 1. Muham-

med Kuş, 2. Dursun Ali Dedeoğlu, 3. Ke-
rem Kısaoğlu

Gençler 2005-2004-2003; 1. Mehmet 
Koç, 2. Enes Beşbadem

Kızlar Kata;
Küçükler 2011-2010-2009; 1. Zeynep 

Baltacıoğlu, 2. Ayşe Suna Nurkoviç, 3.Tu-
ana Akgül

Yıldızlar 2008-2007-2006; 1. Sude 
Nur Koç, 2. Defne Seven, 3. Nazlı Buse 
Yüce

Gençler 2005-2004-2003; 1. Güler 
Özçelik, 2. Berin Baltacıoğlu, 3. Sıla Gün-
düz

Sem; 1. Ali Talha Öğütçü, 2. Alaaddin 
Koçak, 3. Batuhan Uzunel

Tohm; 1. Yücel Göker, 2. Güzide El-
veda Koykaç, 3.Yunus Emre Kızıl oldu.

  n AA

Derece yapan sporcularımızın ödülleri verildi

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 temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da 18 Temmuz’da başlaması plan-
lanan ligin çalışmaları yoğun tempoda 
sürüyor. Ligin ikinci devresinde yakaladığı 
başarılı performansla ateş hattından kurtu-
lan Yeşil-Beyazlı ekip kalan 6 haftada ba-
şarılı performansını devam ettirmek istiyor. 
Ligde 33 puanla 13. Sırada bulunan Yavru 
Kartal, kalan 6 maçta en az 10 puan top-
layarak ligi ilk 10’un içerisinde bitirmenin 
planlarını yapıyor.  Sezona Abdurrahman 
Baysangur önderliğinde başlayan 1922 
Konyaspor istediği sonuçları alamayınca 
Baysangur ile ligin 8. haftasında yollarını 
ayırarak takımın başına Hakan Yavuz’u ge-
tirmişti.  Hakan Yavuz’la da  9 karşılaşmaya 
çıkan Yeşil- Beyazlılar yine istediği sonuç-
ları alamadı ve ligin ilk devresini 14 puanla 
küme düşme hattında tamamladı. Devre 
arasında ise köklü bir değişime giden 1922 
Konyaspor’da hem yönetim hem de teknik 
ekip bir kez daha değişmişti. Devre arasıy-
la birlikte 1922 Konyaspor’da başkan Zahir 
Renklibay, olurken yeni teknik direktör ise 

Salih Eken olmuştu.
18 HAFTADA 3 TEKNİK ADAM 

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona Abdur-
rahman Baysangur, başlayan temsilcimiz 
1922 Konyaspor, tecrübeli teknik adamla 8 
maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet 
ve 6 yenilgi alan temsilcimiz, 8 maç sonun-
da 6 puan topladı. Alınan bu sonuçlardan 
sonra Baysangur ile yollarını ayıran 1922 
Konyaspor, Ligin 9. hafta karşılaşmasında 
Kırklarelispor deplasmanına Hakan Yavuz 
ile çıktı. Yavru kartal yeni teknik direktörle 
rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ede-
rek puanını 9’a çıkarmıştı. Hakan Yavuz, 
yönetiminde 9 karşılaşmaya çıkan 1922 
Konyaspor’da işler yine istenildiği gitmedi. 
Başarılı teknik direktörle 9 karşılaşmaya 
çıkan Yavru Kartal, sadece Kırklarelispor’u 
ve Şanlıurfaspor’u yenebildi. Hakan Yavuz 
yönetiminde 9 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 
beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar 5’de yenilgi 
alarak 17 hafta sonunda ligin dibine demir 
attı. Ligin devre arasında da Hakan Yavuz’la 
yollarını ayıran 1922 Konyaspor, ikinci dev-

reye takımın başına Salih Eken’i getirerek 
çıkışa geçti.

İKİNCİ YARIDA TOPARLANDI
TFF 2. Lig’e çok büyük umutlarla başla-

yan temsilcimiz 1922 Konyaspor, ilk yarıda 
büyük hayal kırıklığı yaşayarak istemediği 
sonuçlar aldı. 17 hafta sonunda topladığı 
14 puanla küme düşme hattında yer alan 
temsilcimiz 1922 Konyaspor, ikinci yarı ile 
birlikte hem yönetim anlamında hem de 
teknik ekip olarak değişerek ikinci yarıda 
rakiplerin istemediği bir takım haline bürün-
dü. Salih Eken’in takımın başına gelmesi ve 
genel menajerlik görevine de Mesut Erçe-
tin’in getirilmesiyle devre arasında kadro 
planlamasını iyi yapan Yeşil-Beyazlılar, 
çıkışa geçti. Pandemi öncesi ikinci devrede 
11 maça çıkan 1922 Konyaspor, 5 galibi-
yet, 4 beraberlik ve 2’de yenilgi alarak 19 
puan topladı. Alınan bu sonuçların ardından 
küme düşme hattından kurtulan Yavru Kar-
tal, 13. sıraya kadar yükselmişti. 17 haftada 
takımı 2 ayrı teknik adama emanet eden 
1922 Konyaspor, son olarak Konya, spor 

camiasını yakından tanıyan Salih Eken’i 
takımın başına getirerek doğru bir karar 
vermişti.

1922 KONYASPOR’UN 
GÖZÜ YUKARDA

TFF 2. Lig’de mücadelesini sürdüren 
1922 Konyaspor, çalışmalarını takım halin-
de sürdürüyor. 18 Temmuz’da başlaması 
planlanan ligin çalışmalarını günde çift ant-
renman yaparak sürdüren Yavru Kartal’da 
hedef liglerin tekrardan başlamasıyla ilk 10 
olacak. İlk yarıyı kabus gibi geçiren 1922 
Konyaspor, ikinci yarıda toparlanarak başa-
rılı bir performans ortaya koymuş ve kalan 
haftalar için gözünü üst sıralara dikmişti. 
Ligde kalması henüz kesinleşmeyen tem-
silcimizde bu durum netlik kazandığında 
genç oyuncular için bir fırsat doğacak. Lig-
de kesinleştikten sonra genç oyuncularına 
şans vereceklerini söyleyen Başkan Zahir 
Renklibay ve Genel Menajer Mesut Erçetin, 
hem futbolcuların deneyim kazanmasını 
hem de gelecek sezon için takımın kadrosu-
nu şekillendirmek istiyor.  n İLHAN ATLI

Küllerinden doğdu
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’da çalışmalar günde yapılan çift antrenmanla sürüyor. 18 
haftada 3 teknik adam değiştiren Yeşil Beyazlılar, Abdurrahman Baysangur ve Hakan Yavuz’la istediğini alamazken, 

Salih Eken ile küllerinde doğdu. 17 maçta 14 puan toplayan Yavru Kartal, Salih Eken’le 11 maçta 19 puan topladı

Altın kızlar 
Konya’ya davet edildi

Konyaspor’un rakibinde 
hoca değişimi yaşandı

Ispartalı başarılı halterciler Fatma Gül Çevik ile Hicran 
Bütün, Genç Kadınlar Avrupa Halter Şampiyonası öncesin-
de Konya’daki Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi. 1 
Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleşti-
rilecek milli takım kampı öncesi Fatma Gül Çevik ile Hicran 
Bütün çalışmalarını sürdürüyor.

18 kişilik kafilede yer alan Milli Takım Sporcuları Fatma 
Gül Çevik ile Hicran Bütün, Avrupa Şampiyonası’nda boy 
göstermek için ter dökecek. Antrenörleri eşliğinde hazırlık-
larını sürdüren Çevik ve Bütün, Türkiye şampiyonluklarının 
yanı sıra Avrupa derecelerini de eklemek amacında. Eylül 
ayında yapılması planlanan şampiyona öncesinde Ispartalı 
halterciler, milli takım kampını en iyi şekilde değerlendirip 
form tutmak istiyor. Diğer taraftan Ispartalı Milli Antrenörler 
Gamze Şen de Büyük Bayanlar Kampına davet edildi. n İHA

İttifak Holding Konyaspor’un kümede kalma mücadele-
si verdiği rakiplerinden Ankaragücü’nde teknik direktör de-
ğişimi yaşandı. MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay’dan 
boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez’i 
getirdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Ak-
çay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor’dan ayrılan 
İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertli ekip, 
Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Ligde kalması 
durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek. n İHA



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 bugün 
oynanacak maç ile başlayacak. Hafta-
nın açılış maçında temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor deplasmanda Beşik-
taş ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta 
oynanacak karşılaşma saat 21.00’de 
başlayacak. Kritik mücadeleyi Zorbay 
Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcı-
lıklarını Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin 
yaparken, maçın dördüncü hakemi ise 
Ramazan Keleş. 

KARTAL KAZANMAK ZORUNDA
TFF Süper Lig’in 29. haftasında 

bugün deplasmanda Beşiktaş ile kar-
şılaşacak İttifak Holding Konyaspor 27 
puanla düşme hattında yer alıyor. Ana-
dolu Kartalı, Fenerbahçe galibiyeti ile 
ara verdiği lige iyi bir dönüş yapamadı. 
Pandemi sonrası Gençlerbirliği mağlu-
biyeti ile lige yeniden başlayan Yeşil 
Beyazlılar, geçen hafta de Sivasspor ile 
2-2 berabere kaldı. Bu sezon ilk kez ateş 
hattında yer alan Konyaspor, ligde ka-
labilmek için Beşiktaş maçını mutlaka 
kazanmak zorunda. 

KADERİ ŞEKİLLENECEK
Sezon başından beri bir türlü alt 

sıralardan kurtulamayan İttifak Holding 
Konyaspor, kötü sonuçlar almaya de-
vam edince düşme hattına geriledi. Alt 
sıralarda bulunan takımların kazanması 
ile birlikte iyice tedirgin olan Anadolu 
Kartalı’nın fikstürü taraftarı korkutuyor. 
Zorlu rakipleri ile oynayacak olan Yeşil 
Beyazlılar, bu kritik maçlardan rakip ta-
nımaksızın galibiyet çıkarmak zorunda. 

Bugün Beşiktaş ile karşılaşacak 
olan Konyaspor’un alt sıralardaki rakip-
leri ise kritik maçlara çıkacak. Kayse-
rispor deplasmanda Sivasspor ile kar-
şılaşırken, Ankaragücü Trabzonspor’a 
konuk olacak. Rizespor’un evinde De-
nizlispor’u konuk edeceği haftanın bir 
diğer zorlu maçında Yeni Malatyaspor 
Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

KONYASPOR’DA 2 EKSİK
İttifak Holding Konyaspor’da Beşik-

taş maçı öncesi 2 önemli eksik bulunu-
yor. Gençlerbirliği maçında sakatlanan 
Hurtado ile Sivasspor maçında sakat-

lanan Guilherme Sitya bugünkü maçta 
forma giymeyecek. 

SOL BEKE ALPER ULUDAĞ
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor, bugün Beşiktaş’a ko-
nuk olurken sol beki de Alper Uludağ’a 
emanet edecek. Sivasspor karşılaşma-

sında 43. dakikada Guilerme Sitya’nın 
sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Alper 
Uludağ, 2-2’lik beraberlikle sonuçla-
nan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya 
koymuştu. Kritik Beşiktaş karşılaşması 
öncesi Guilerme’nin 4 hafta sahalardan 
uzak olması nedeniyle bugünkü karşı-

laşmada sol bekte Alper Uludağ görev 
yapacak. Alper, Bülent Korkmaz yöne-
timinde ilk kez 11’de görev alacakken. 
Başarılı futbolcu en son Galatasaray’la 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda oynanan karşılaşmada 11’de 
kendisine yer bulmuştu. n SPOR SERVİSİ

Güldür yüzümüzü!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bugün deplasmanda 

Beşiktaş ile karşılaşacak. Düşme hattında yer alan Anadolu Kartalı’nın bu tarihi 
önemdeki maçı saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek

RPS
Süper Lig’de 29. hafta 

heyecanı başlıyor

Konyaspor’dan 
geçmiş olsun mesajı

Süper Lig’de 29. hafta bugün yapılacak tek maçla baş-
layacak. Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone 
Park’ta İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak. Müsabaka 
saat 21.00’de başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadele-
sinde lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı kar-
şıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 28 Haziran 
Pazar günü oynanacak maçta ilk düdük saat 21.00’de çala-
cak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre Süper Lig’de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Bugün: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Voda-
fone Park)

27 Haziran Cumartesi: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni 
Malatyaspor (Ülker), 21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 
(Medical Park), 21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel 
Aksel)

28 Haziran Pazar: 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes 
Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül), 18.30 Çaykur Ri-
zespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi), 21.00 Medipol 
Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim), 21.00 
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

29 Haziran Pazartesi: 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa 
(Eryaman) n AA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Van’ın 
Özalp ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili geçmiş 
olsun mesajı yayımladı. Konyaspor Kurumsal hesabından 
yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Van’ın Özalp 
ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının 
yaşanmamasını temenni ediyor, depremi hisseden vatan-
daşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”  
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş kazanarak seri başlatmak istiyor
Süper Lig’in 29. haftasında sahasında 

bugün evinde İ.H. Konyaspor’u ağırlayacak 
olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak galibiyet 
serisine başlamak istiyor. Başakşehir’in Ga-
latasaray’la karşılaşacağı haftada tek hedefi 
galibiyet olan siyah-beyazlılar, ilk 4 sırayla 
aradaki farkı kapatmak istiyor.

Korona virüs nedeniyle lige verilen 
aranın ardından ilk maçında sahasında An-
talyaspor’a 2-1 mağlup olan, ardından ise 
deplasmanda Denizlispor’u 5-1 gibi farklı 
bir skorla geçen siyah-beyazlılar, Konyaspor 
karşısında da kazanarak seriye geçmek is-
tiyor. Lider Başakşehir’in 4. sırada bulunan 
Galatasaray’ı konuk edeceği haftayı kayıpsız 
geçmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor önünde 
3 puana uzanarak ilk 4 sırayla arasındaki far-
kı kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında 
bugün İttifak Holding Konyaspor’u konuk 
edecek. Vodafone Park’taki mücadele saat 
21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem 
Zorbay Küçük yönetecek. Ligin 28. haftasın-

da Yukatel Denizlispor’u 5-1 mağlup eden 
siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik 
ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. 
sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet, 12 be-
raberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan 
İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer 
alıyor.

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTA 4 PUAN 
Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer ga-

libiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Vodafone 
Park’ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan 
siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü’nü 2-1 
mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı 
ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evin-
de oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV 
Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup ta-
mamladı. 

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan 
toplayabildi.  Bu 3 maçta 5 gol yiyen si-
yah-beyazlılar, 5 gol attı.

HUTCHİNSON 200. LİG MAÇINA ÇIKACAK
Beşiktaş’ın istikrarlı futbolcusu Atiba 

Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynama-

sı halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig 
maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibe 2013-
2014’te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 
199 lig maçında görev aldı.  Beşiktaş’ın en 
fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu un-
vanını elinde bulunduran Hutchinson, 199 
karşılaşmada 16 gol kaydetti.

7 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş’ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sını-

rında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Er-
kin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir, 
Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain 
Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri ha-
linde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile 
oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

VİDA VE BOATENG HAZIR 
Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Deniz-

lispor maçında kadroda yer alamayan 
Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, 
takımla çalışmalara başladı.   Her iki oyun-
cu, yarınki karşılaşma için teknik direktör 
Sergen Yalçın’dan forma bekleyecek. 
n AA

Beşiktaş ile İttifak Holding Kon-
yaspor, bugün yapacakları maçla 
lig tarihinde 38. kez karşı karşıya 
gelecek. Temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, geride kalan 37 karşılaş-
manın 4’ünü kazandı, 12’sinde bera-
bere kaldı, 21’ini yitirdi. Lig müsa-
bakalarında Beşiktaş’ın 75 golüne, 
rekabetteki son 7 maçı kazanama-
yan Konyaspor 33 golle karşılık ver-
di. Sezonun ilk yarısında Konya’da 
yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA
 7 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, galibiyet sayısında ge-
nelde açık ara üstünlük kurduğu Kon-
yaspor’u son maçlarda yenmekte 
zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiy-
le yaptığı son 16 lig maçının 7’sini 
kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 
2 kez de yenildi. Bu arada iki takım 
arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 
13’ünde gol atamazken, Beşiktaş ise 
sadece 4’ünde gol yollarında suskun 
kaldı.

BEŞİKTAŞ’IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev 

sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maç-
tan 14’ünü kazandı, 2’sinde berabe-
re kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. 
Evinde Konyaspor’a 45 gol atan si-
yah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gör-
dü, sahasında son 4 randevuda puan 
kaybetmedi. 

 Geçen sezon İstanbul’da yapılan 
maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 
kazandı. Bu arada Beşiktaş’ın ceza-
sı nedeniyle 2003-2004 sezonunda 
İstanbul’da yapılması gereken lig 
maçı İzmir’de oynanmış ve 1-1 bera-
bere sonuçlanmıştı. 

Siyah-beyazlılar, yeni stadının 
yapımı aşamasında 2014-2015 se-
zonunda Ankara’da yaptığı müsaba-
kada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı 

skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-
1993 sezonunda İstanbul’daki maçta 
7-0’lık sonuçla Konyaspor karşısında 
aldı.

 Konyaspor ise Beşiktaş karşısın-
da ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı 
skorlarla elde etti. n AA

Kartallar arasında 38. randevu


