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DAĞA TAŞA 
RESMEDİYOR 

UZAKTAN EĞİTİME 
‘HUTBE’DEN DAVET

ŞEHİT AİLELERİ 
İÇİN MUTLU HABER

Küçük yaşlarda keşfettiği tabiatla birlikte resme 
yönelen Büşra Öğüt, ağaca, dağa, taşa resimler ya-

pıyor. Resim çizmeyi çok seven Öğüt, “Doğada çizim 
yapmak bana özgürlüğü hissettiriyor” diyor. 

 n HABERİ SAYFA 4’TE

Koronavirüs nedeniyle bu yıl camilerde yaz Kur’an 
kursları yapılmayacak. Ancak uzaktan eğitim mo-
deliyle Kur’an eğitimi verilecek. Cuma hutbesinde 
hocalar, pazartesi günü başlayacak kurslara davet 

etti. n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Platformu tarafından şehit ailelerine verilmek 
üzere Sancak Mahallesi’nde inşa edilen 37+1 dairelik 
örnek proje tamamlandı. Şimdilerde küçük rötuşları 
yapılan Şehitler Sitesi’nde yakın zamanda anahtar 

teslim töreni yapılacak. n HABERİ SAYFA 2’DE

Toplu ulaşıma
sınav düzenlemesi

Menülere temas 
etmeye son

11 yıl önce dikti 
şimdi orman oldu

Bu mücadele 
bir takım işi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hafta sonu gerçekleştirilecek 
Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı dolayısıyla öğrencile-
rin ulaşım konusunda sorun 
yaşamaması için Pazar günü 
bazı bölgelerde normal tarifeye 
ilave seferler düzenleyecek. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Kafe ve restoranlarda fiziksel 
menülere günde onlarca kişi 
temas ediyor ve bu da virüsün 
yaygınlaşmasına zemin hazır-
lıyor. Bu kapsamda ‘menülere 
temas etmeye son’ sloganı ile 
yola çıkan Armiya Teknoloji, 
Menü Bizden projesini hayata 
geçirdi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Çumra’nın Alibeyhüyüğü 
Mahallesi’nde yaşayan 61 ya-
şındaki Himmet Tabak, emekli 
olduktan sonra kendini tabiata 
adadı. Tabak’ın 11 yıl önce dik-
tiği fidanlar büyüyüp serpilerek 
orman oluşturdu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Her ülkenin uyuşturucu ile 
mücadeleyi kamu, özel sektör, 
akademi, sivil toplum ve kamu-
oyunun iş birliğiyle yürütmesi 
gerektiğini belirten Yeşilay 
Genel Başkanı Prof. Dr. Müca-
hit Öztürk, bu mücadelede tüm 
tarafların desteğini almaktan 
gurur duyduklarını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Acı haberler üstüste geldi

Yunak’ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle TIR’ın çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 12 kişi 
yaralandı. Akşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atan otomobilde 

bulunan 5 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 2’si yaralandı. 
Ereğli’de TIR, otomobile arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı. 
Kulu’da ise otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

061110 İnternet kafe ve 
oyun salonları açılıyor 

Kültür ve sanatın kalbi
Çatalhöyük’te atacak

Kronik rahatsızlığı
olanlara önemli uyarı

İnşaatın kahramanları
Sıcaklara rağmen çalış-

malarına durmaksızın 
devam eden inşaat 

işçileri, güneşe rağmen 
ekmek parası için çalış-

mayı sürdürüyor. İnşaat 
işçileri, bu zorlu mesai-

de inşaatın kahramanla-
rı olarak nitelendiriliyor

ZORLU BİR 
MESAİDELER

Demir ustası Ümit Güçlü yaptı-
ğı açıklamada, yaz sıcaklarına 
rağmen çalışmayı sürdürdükle-
rini söyledi.  Kalıp ustası İsmail 
Doğru da, “Paydos yapmıyoruz 
sıcak olduğu için, iş yetişmesi 
lazım çünkü. O yüzden sıcak 
olsa da çalışıyoruz. Denizde 
gibiyiz, güneşten karardık” 
diyerek sıcağın altında yaşa-
dıkları zorlu mesaiyi anlattı.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

SICAK SOĞUK 
DEMİYORLAR

Yeni tekniklerin, modern çiz-
gilerin kullanılmaya başlandı-
ğı konutlarda tüm bu geliş-
melere rağmen değişmeyen 
bir şey var; inşaat ustaları. 
Yaşanan teknolojik gelişme-
lere karşın hiçbir konut, usta 
eli değmeden yapılamıyor. 
Bu nedenle inşaat ustaları 
tüm bu süreç içerisinde sıcak 
soğuk demeden önemli bir 
mesai harcıyor.
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Kafe ve restoranlarda fiziksel menülere günde onlarca kişi temas ediyor ve bu da virüsün yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. 
Bu kapsamda ‘menülere temas etmeye son’ sloganı ile yola çıkan Armiya Teknoloji, Menü Bizden projesini hayata geçirdi

Menü dijital ortama taşındı
Koronavirüs salgınıyla müca-

delede Türkiye, başarılı bir şekilde 
ilerleme kaydediyor. Salgının ön-
lenmesi için daha az temasın öne 
çıkmasını göz önünde bulunduran 
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
‘Biri tuz yerine koronavirüs uzata-
bilir’ sözünden hareket eden tek-
noloji firmaları lokanta, restoranlar 
ve kafeler için ‘temassız menü’ 
projesini geliştirdi. Korona virüsün 
tüm dünyayı etkisi altına alması 
nedeniyle teknolojide de Covid-19 
önlemlerine yönelik gelişmeler or-
taya çıkmaya başladı.  Kafe ve res-
toranlarda fiziksel menülere günde 
onlarca kişi temas ediyor ve bu da 
virüsün yaygınlaşmasına zemin 
hazırlıyor. Bu kapsamda ‘menü-
lere temas etmeye son’ sloganı ile 
yola çıkan Armiya Teknoloji, Menü 
Bizden ismindeki projesini ücretsiz 
olarak hayata geçirdi.

‘VİRÜS VE HASTALIKLARA KARŞI 
HİJYEN SAĞLIYOR’

Temassız menü hakkında bil-
gi veren Armiya Teknoloji Genel 
Koordinatörü Ali İhsan Tuğ, “Co-

vid-19 Türkiye ve dünyayı büyük 
oranda etkiledi. Bu süreçte kafe ve 
restoranlar uzun bir süre hizmet 
veremediği gibi, insan sağlığını vi-
rüse karşı korumak için de sokağa 
çıkma yasağı gibi tedbirler alındı fa-
kat normalleşme sürecine girildiği 
günden itibaren, kafe ve restoran-
lar yeniden hizmet vermeye başla-

dı. Müşteriler kafe ve restoranlara 
gitseler bile tedirgin bir halde vakit 
geçirmekteler. 

Gün içerisinde çok sayıda kişi 
kafe ve restoranlara gitmekte ve 
işletmeler koronavirüs için her ne 
kadar tedbir alsalar da önlemlerin 
ne kadar başarılı olduğu meçhul. 
İşte tam bu noktada ‘Menü Bizden’ 

isimli dijital menü projemizi ücret-
siz olarak hayata geçirdik. Menü 
Bizden projesi kapsamında, müşte-
riler işletmelerin menülerine kendi 
cihazlarından gönül rahatlığı ile göz 
atabilecekler. 

İşletmenin menüsü ‘Menü Biz-
den’in internet sitesinde yer ala-
cak, müşteriler diledikleri zaman 
işletmenin menüsüne göz atabile-
cekler. Üstelik özellikleri bununla 
da sınırlı değil. Sipariş vermeden 
önce yiyecekleri yemeğin, içecek-
leri kahvenin; kalori, yağ, lif oranı 
gibi değerlerini öğrenebilir, basit 
tasarımı ile karmaşık menülerden 
sıyrılabilirler. Özetle Menü Bizden; 
kafe ve restoranlarda bulunan ve 
ortak olarak kullanılan ürün me-
nülerini, kendi mobil cihazınızdan 
görmenizi sağlayarak, virüs ve has-
talıklara karşı hijyen sağlıyor. Ülke-
ce virüsle mücadele ettiğimiz bu 
günlerde, dijital ve üstelik hijyenik 
olan ‘Menü Bizden’ işletmeler tara-
fından tercih edilen bir uygulama 
oldu” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali İhsan Tuğ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 27 
Haziran Cumartesi ve 28 Hazi-
ran Pazar günü gerçekleştirilecek 
Yüksek Öğretim Kurumları Sına-
vı’na girecek üniversite adayları-
na başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, haf-
ta sonu Yüksek Öğretim Kurum-
ları Sınavı’na (YKS) girecek tüm 
öğrencilere başarılar diledi. Kon-
ya’nın bir eğitim ve öğrenci şehri 
olduğunu ifade eden Başkan Al-
tay, 27 Haziran Cumartesi ve 28 
Haziran Pazar günü iki oturumda 
gerçekleştirilecek sınava Kon-
ya’dan katılacak bütün üniversi-
te adaylarının başarılı olacağına 
tüm kalbiyle inandığını ifade etti. 
Koronavirüs salgınının devam 
ettiği bir ortamda gerçekleştirile-

cek sınav için gerekli tedbirlerin 
alındığını kaydeden Başkan Al-
tay, “Gençlerimiz bizim için çok 
kıymetli, emeklerinin karşılığını 
alacaklarına inanıyorum. İnşallah 
hepsinin sınavı güzel geçer ve 

hayallerini kurdukları üniversite-
lerde okuma imkanı bulurlar. Ge-
leceğimizin teminatı olan gençle-
rimizin hayatında dönüm noktası 
niteliği taşıyan sınavın öğrenci-
lerimiz, aileleri ve memleket için 
hayırlı olmasını diyorum.” diye 
konuştu. 

YKS nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait tüm ekipleri sı-
nav oturumları süresince gürültü 
yapmamaları ve çalışmalara ara 
vermeleri konusunda uyardığını, 
tüm Konyalılardan da bu konuda 
hassasiyet beklediğini dile geti-
ren Başkan Altay, öğrencilerin, 
refakatçilerin ve sınav görevli-
lerinin sınav günü Büyükşehir’e 
ait toplu ulaşım araçlarından üc-
retsiz olarak faydalanabileceğini 
duyurdu.
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay üniversite adaylarına başarılar diledi

Bilgehaneler yaz etkinliklerini 
uzaktan eğitimle yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilge-
hanelerin Yaz Etkinlikleri, yeni 
tip koronavirüs salgını nedeniyle 
uzaktan eğitimle çevrimiçi ola-
rak öğrencilerle buluşacak. 5-6-7 
ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirilecek eğitimler için 
sınırlı sayıda kayıt 29 Haziran-1 
Temmuz tarihleri arasında www.
konya.bel.tr adresinden alınacak.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin öğrencilere yönelik fa-
aliyetleri arasında yer alan Bil-
gehaneler, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle uzaktan 
eğitimle çocuklarla buluşacak. 
Bilgehanelerin Çevrimiçi Yaz Et-
kinlikleri kapsamında 5-6-7 ve 8. 
sınıf öğrencilerine yönelik; mil-
li ve manevi eğitimler, 12 farklı 
atölye ve 8. sınıf öğrencilerine 
ilave olarak ders destek başlığı 
altında Türkçe, Matematik, Fen 
Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler 
derslerinden oluşan 3 ana başlıkta 
gerçekleştirilecek. Yarışmaların, 

kişisel gelişim seminerlerinin, en 
fazla katılım sağlayan ve yapıla-
cak sınavlarda başarı gösterecek 
öğrencilere çeşitli hediyelerin ve-
rileceği etkinlikler, 3 Temmuz-14 
Ağustos tarihleri arasında düzen-
lenecek. Bilgehanelerde yaz döne-
mi uzaktan eğitimden faydalanan 
öğrenciler Eğitim Öğretim dö-
neminde de online-ofline eğitim 
hizmetlerinden faydalanabilecek. 
Bilgehaneler Yaz Etkinliklerinde; 
Kudüs Atölyesi, Felsefe Atölyesi, 
Çizim Atölyesi, Yazarlık Atölye-
si, Bilim Atölyesi, Hayal Atölyesi, 
Drama Atölyesi, Sinema Atölyesi, 
Bir Kıssa Bin Hisse Atölyesi (Ha-
dis, Tefsir, Peygamberler Tarihi, 
Siyer), Robotik Kodlama, El Sa-
natları Atölyesi, İşaret Dili Eğiti-
mi faaliyetleri de gerçekleştirile-
cek. Bilgehaneler Çevrimiçi Yaz 
Etkinliklerine sınırlı sayıda olan 
kayıtlar, 29 Haziran-1 Temmuz 
tarihleri arasında www.konya.bel.
tr adresinden alınacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Platformu tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Sancak Mahallesi’nde inşa edilen 37+1 dairelik örnek proje 
tamamlandı. Şimdilerde küçük rötuşları yapılan Şehitler Sitesi’nde yakın zamanda anahtar teslim töreni yapılacak

Proje tamamlandı, 
anahtarlar verilecek

Konya Platformu tarafından San-
cak Mahallesinde temeli atılan ve 
yapımı hızlı bir şekilde devam eden 
37+1 daire inşa edilen Şehitler Site-
sinde çalışmalar tamamlandı. Konya 
Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelik, 
örnek projeyi hayata geçirdikleri için 
gurur duyduklarını belirtti. 

Bugüne kadar olduğu gibi maz-
lum, mağdur ve garibanları hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan Konya, bu 
seferde bu ülke için canlarını hiçe sa-
yarak şehadet mertebesine yükselen 
evlatlarının emanetlerine sahip çıktı. 
Konya Platformu tarafından Sancak 
Mahallesinde temeli atılan ve yapımı 
hızlı bir şekilde devam eden 37+1 
daire olarak inşa edilen Şehitler Si-
tesinde çalışmalar tamamlandı. Da-
ireler önümüzdeki günlerde Konya 
protokolünün de katılımıyla şehit 
yakınlarına teslim edilecek. 

Devlet millet el ele olduktan son-
ra başarılamayacak hiçbir şeyin ol-
madığını söyleyen Konya Platformu 
Başkanı Mehmet Ali Çelik, “Devlet 
millet el ele olduktan sonra ülke ola-
rak bizlerin başaramayacağı hiçbir 

şey yok. Biz de üzerimize düşen bu 
küçük görevi yerine getirelim istedik. 
Dolayısıyla bu projeye başladık. Alla-
ha şükür bu sene de sahiplerine tes-
lim edeceğiz. İhtiyaç sahibi şehit ai-
lelerimize, yetim ve dullarına, bekar 

ise anne ve babalarına dairelerimizi 
bilabedel ile teslim edeceğiz” dedi.

Şehit aileleri için yapılan evle-
rin 3+1 şeklinde ve 120 metrekare 
oturma alanına sahip olduğunu dile 
getiren Konya Platformu Başkanı 
Mehmet Ali Çelik, “İnşallah şehitle-
rimizin arkasından kalanlarına sahip 
çıkma adına, onların yerini tutama-
yız ama, bir nebze de olsa onlara vefa 
borcumuzu millet olarak göstermiş 
olacağız. Bunda da gurur duyuyo-
ruz. Konya Şehit Aileleri Sitesinin ilk 
anahtar teslimi önümüzdeki günler-
de Konya Protokolünün belirleyece-
ği günlerde teslim edilecek. Çekiliş 
kurallar Konya Valiliği başkanlığın-
da olacak.  Konya Platformu olarak 
devlet millet el ele vererek Konya’da 
birçok projeyi hayata geçirdik” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Ali Çelik
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Sıcaklara rağmen çalışmalarına durmaksızın devam eden inşaat işçileri, güneşe rağmen ekmek parası için çalışmayı sürdürüyor. 
İnsanların başlarını sokacakları evlere elleri değen inşaat işçileri, bu zorlu mesaide inşaatın kahramanları olarak nitelendiriliyor 

Alınteri döküyorlar 
Son yıllarda gelişen ekonomi 

ve refahın yükselmesiyle modern, 
yeni konutlara olan talep de arttı. 
Bunun yanında kentsel dönüşüm 
çalışmaları hız kazanınca, şehir-
deki inşaat hareketliliği de artmış 
oldu. 

Önceleri daha uzun süren ko-
nut üretimleri, hem artan talebe 
karşılık vermek hem de teknolo-
jinin de artmasıyla daha da hızlı 
bir şekilde yapılır hale geldi. Yeni 
tekniklerin, modern çizgilerin 
kullanılmaya başlandığı konut-
larda tüm bu gelişmelere rağmen 
değişmeyen bir şey var; inşaat 
ustaları. Yaşanan teknolojik geliş-
melere karşın hiçbir konut, usta 
eli değmeden yapılamıyor. Bu 
nedenle inşaat ustaları tüm bu 
süreç içerisinde sıcak soğuk de-
meden önemli bir mesai harcıyor. 
Böylece hem ekmek parası kaza-
nıyorlar hem de şehir ve ülkenin 
konutlaşmasında önemli bir rol 
oynuyorlar. 

SICAK, SOĞUK DEMİYORLAR
Artan konutlaşmanın en 

önemli kahramanları olan inşaat 
ustaları, büyük çaba sarfederek 
insanların başını sokacakları ko-
nutları özenle yükseltiyorlar. Ön-
celedi şartlardan dolayı daha çok 
yaz aylarında başlayan inşaatlar 
bugünlerde artık gelişen tekno-
lojinin de etkisiyle 4 mevsim ya-
pılabiliyor. Bu durum inşaatların 
adeta kahramanı olan inşaat us-
talarının sıcak soğuk demeden 
mesai yapmalarına neden oluyor. 
Sıcak havaların etkili olduğu bu-
günlerde de hareketlenen inşaat-
lardaki ustalar, “of” bile demeden 
ekmek parası için alın teri dökü-
yor. 

İnşaat işçileri kendi yöntem-
leri ile sıcaktan korunmaya ça-
lışsalar da, sıcağın etkisinden 
kurtulamıyorlar. Ancak aileleri-
nin geçimini sağlamak için sıca-
ğa aldırış etmeyen inşaat işçileri, 
yıllardır bu sektörde döktükleri 
terin karşılığını her şeye rağmen 
almaktan oldukça mutlular. 

ÇAY VE SU ÖNEMLİ 
Sıcak altında mesailerini sür-

düren inşaat işçileri, gün boyu 
çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 
hava sıcak olduğu için ve sürekli 
hareket halinde olmalarının etki-
siyle çok fazla terliyorlar. Vücu-
dun sıvı ihtiyacını karşılamak için 
ise inşaatçılar bol bol su tüketi-
yorlar. Ayrıca sabah 09.00-10.00 
arası ve 14.00-15.00 arası olmak 
üzere günde 2 kere çay molası ve-
riyorlar. Gölgeye geçip bir nebze 
olsun dinlenmeye ve serinlemeye 
çalışan inşaat işçileri için su ve 

çay olmazsa olmazlar arasında yer 
alıyor. 

ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ 
Demir ustası Ümit Güçlü yap-

tığı açıklamada, yaz sıcaklarına 
rağmen çalışmayı sürdürdüklerini 
söyledi. Sıcak nedeniyle mesaile-
rinde herhangi bir değişiklik olma-
dığını ifade eden Güçlü, gün boyu 
çalışma temposunun sürdüğünü 
dile getirdi. Sıcak günlerde inşaat 
işinin zorlaştığını ancak çalışmak 
zorunda olduklarını söyleyen Güç-
lü; “Ekmek parası için çalışmak 
zorundayız. Sıcakta zor oluyor ama 
yapacak bir şey yok. Güneşten ko-
runmak için şapka takıyoruz. Tabi 
bol bol su tüketiyoruz çünkü sıca-
ğın altında ağır oluyor yaptığımız 
iş. 

Güneşin altında kaldığı için 
demirler çok sıcak olur. O yüzden 
eldiven kullanırız yoksa demire do-
kunamayız. Önceden su dökerek 

soğutmaya çalışırdık ama şimdi 
bunu yapmıyoruz. Döksen hangi 
birine dökeceksin” diye konuştu. 

‘GÜNEŞTEN KARARIYORUZ’ 
Kalıp ustası İsmail Doğru da, 

inşaat mesleğinin özellikle sıcak 
yaz aylarında zor olduğunu ancak 
çalışmak zorunda olduklarını söy-
ledi. Bu işi yıllardır yapanların sı-
caklara ve güneşe alıştıklarını bu 
nedenle artık zor gelmediğini ifa-
de eden Doğru; “Şapka takıyoruz, 
baret takıyoruz. Bu havalara biz 
iyi diyoruz. Geçtiğimiz 2-3 gün bir 
sıcak oldu ama şu anda iyi diyoruz 
biz bu havaya. Alıştık zaten, 20-
25 senedir bu işi yapıyoruz. Pay-
dos yapmıyoruz sıcak olduğu için, 
iş yetişmesi lazım çünkü. O yüz-
den sıcak olsa da çalışıyoruz. De-
nizde gibiyiz, güneşten karardık” 
diyerek sıcağın altında yaşadıkları 
zorlu mesaiyi anlattı.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Bu şehirde 7’den 77’ye herkes Kon-
yasporludur.

Öyle de olmalı…
Takımın içinde bulunduğu durum 

ise malum…
Düşmemek için ince hesaplar yapı-

yor. Yapmalı da…
Şehir kenetlendi…
Spor yorumu yapmayacağım elbet-

te… İnce hesapları bilmem…
Taraftar hesap makinesini eline aldı 

bile…
Falanca takım yenerse, filanca takım 

puan alamazsa…
Bunlar futbol yorumcularının işi la-

kin son 6 haftaya girdik ve Konyaspor’un 
kalan maçlardan en az 10 puan alması 
gerekiyor.

İnşallah alacağız da…
Bu yazıyı da Konyaspor Beşiktaş 

mücadelesine saatler kala yazdım.
İnşallah yeneceğiz temennisiyle…
De…
Bu ara siyaset spora ne kadar müda-

hil oluyor gibime geldi.
Ya da olur mu?
Şöyle geriye dönüp bakarsanız bu 

tür iddialara rastlayabilirsiniz.
Hatta Konyalı Bakanımız Murat 

Kurum, ‘Konyaspor düşmeyecek’ ifa-
delerini de kullanmıştı. Elbette ki Murat 
Kurum’un ifadeleri samimi bir temenni-
nin tezahürü.

Bakanımızın şehrimizin takımına çok 

büyük desteklerinin olduğunu biliyoruz. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay da bu konuda gereken 
desteği verdiğine şahidiz.

Lakin…
Konyaspor düşerse o zaman bu 

şehirde kim kazanır, kim kaybeder? 
sorusunu sormak lazım.

Düşünün…
Cami cemaati hacı emmi bile namaz 

çıkışı Konyaspor’u konuşuyorsa, yukarı-
da sorduğum sorunun cevabını bulmuş 
olmuyor muyuz? 

Hacı emminin siyasilerden beklentisi 
var ve Konyaspor’un düşüşünü siyasete 
bağlarsa, kaybeden siyaset olur.

Geçtiğimiz yıllarda bunlar konuşul-
du.

Hatırlayın…
Binali Yıldırım Konya’ya gelme-

mişti. 
Gelmemişti derken Binali Yıldırım’ın 

Konya programı iptal edilmişti. 
Yalandan bir gerekçe ile…
Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım 

arasında bir gerginlik yaşandığını hatırlı-
yoruz.

Tam da o süreçte Konyaspor’un 
geleceği ile ilgili senaryolar yazılmaya 
başlanmıştı bile. 

Neyse ki olmadı ama bugün durum 

daha da vahim.
Maazallah Kon-

yaspor ligden düşerse 
Konya’daki algı ne ola-
cak?

Düşünün hele…
Ben söyleyeyim mi?
Ahmet Davutoğlu 

Gelecek Partisi’ni kurdu 
ve şehrinin takımı ligden 
düşürüldü olacak.

Konya’da bu konuşu-
lacak.

Dedim ya…
Hacı emmilere anlatamazsınız.
Ahmet Davutoğlu’nun Konyaspor 

için çok büyük destek verdiğini biliyo-
ruz. Danışmanlığı döneminden tutun 
da başbakanlığına kadar.

Çok ciddi destekleri de oldu.
Lakin…
Kendisine artı puan kazandıracağını 

bile bile de olsa böyle bir senaryo ile anıl-
mak istemez.

Ahmet Hoca:’dan bahsediyorum.
Davutoğlu Hoca’nın yerinde olsam 

süreç nedeniyle izlemeye gidemesem 
de Konyaspor ile ilgili açıklama yaparım.

Kalan her maç öncesinde de deste-
ğimi yinelerim.

Sporun siyasetle anılmasını o da 

istemez.
Lakin şehrin takımını 

da bu senaryolar ile baş 
başa bırakmak doğru de-
ğil.

O zaman…Madem 
siyaset müdahil olacaksa 
göreve çağırmak da biz-
den olsun

Sayın Bakanlarımız 
Murat Kurum ve Fahrettin 
Koca…

Ve Konya milletvekilleri bu algıyı yık-
mak ve Konyaspor’a destek olmak için 
bir adım beklemek bizim hakkımız…

Konya bunlarla anılmasın…
Siyasi anlamda da kim kendisini 

daha iyi anlatabilirse o en iyi sonucu ala-
caktır.

Bu kadar net.
***

2 günde neler yaşandı?
Selçuk Üniversitesi’nde yeni Rektör 

Prof. Dr. Metin Aksoy’un görevi dev-
ralmasından sonra ekibini de kurmaya 
devam ettiğini gazetemizden zaten takip 
ediyorsunuz.

Anlık gelişmeleri de konyayenigun.
com’dan okuyuorsunuz.

Da…
Bazı başlıkları buradan sizlere ulaş-

tırmak daha doğru olur diye düşünüyo-
rum.

Ya da ara ara hatırlatmak…
Sadece Selçuk Üniversitesi değil 

Konya’nın tüm başlıklarını paylaşıyoruz.
Yeri geldikçe tabi…
Metin Aksoy Hoca, devir teslim tö-

renine eski rektörlerden Süleyman Oku-
dan’ı da davet etmiş.

Merak ettim Süleyman Okudan’ı 
aradım.

Hayır hocam yeniden görev mi var?
Güldü…
“Bu saatten sonra memurluk ya-

pacak değiliz. Metin’i üniversiteye ben 
aldım. O da vefa örneği sergileyerek 
beni davet etti. Hepsi bu.”

Sorumluluk yükleyen bir cevap ol-
muş değil mi?

Bakalım o sorumluluğu Metin Hoca 
ne kadar yerine getirebilecek?

Ya da hakkını verebilecek…
Yine sordum: Hocam, ekibini iyi 

kur Metin Hoca demişsiniz. Bu ne de-
mektir?

Cevap yine manidar…
“Ekibinizi iyi kurmazsanız yerler”
Ha bir de…
Süleyman Okudan 42 yaşında rek-

tör olmuş ve sanıyorum bu Türkiye’de 
bir ilk.

Metin Aksoy bunu da egale etmiş 
zira henüz 40 yaşında.

O zaman Okudan’ın tecrübesinden 
yararlanmak istemesi kadar doğal bir 
şey yok.

Lakin… 
Süleyman Okudan gibi tecrübeli bir 

isme vefa göstererek danışan bir rektör, 
göreve gelir gelmez neden tüm dekanla-
rın istifasını ister?

Hadi istedin niye vazgeçtin?
Önce istifaları istemiş sonra da tep-

ki görünce “Senato Toplantisinda ifade 
edilen Sayin Dekan ve Mudurlerimizin 
istifa dilekceleri isleme alinmayacaktir. 
Dilekcelerin verilmemesi rica olunur.” 
mesajı göndermek acemiliktir diye dü-
şünüyorum.

Çünkü dekanların istifası ne zaman 
ve kim tarafından istenmişti?

15 Temmuz hain darbe girişimi son-
rasında sonrasında YÖK tarafından Tür-
kiye’deki tüm dekanların istifalar alınmış, 
yeniden atamalar yapılmıştı.

Bir de Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nde Cem Hoca bu uygulamayı 
yapmış, tepkiyi görünce düzenlemeye 
gitmişti.

Selçuk’ta ise 2 günde neler yaşandı 
bilmiyorum ama istişare önemli.

Metin Hoca da istişare mekanizma-
sını çalıştıracak ve bu tür kararları bir kez 
daha gözden geçirecektir diye düşünü-
yorum. Tekrar hayırlı olsun…

KONYASPOR’A SİYASİ MÜDAHALE(!) VE SELÇUK’TA İSTİFA KARMAŞASI

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Alaaddin ALADAĞ ile

alaaddin_aladag

Resim konusunda herhangi bir 
eğitim almamasına karşın tabia-
ta olan merakıyla küçük yaşlarda 
resim çizmeye başlayan Büşra 
Öğüt, bugün resim sanatı adına 
güzel işlere imza atıyor. Küçük-
lüğünde ağaçlara, taşlara resim 
çizerken bugün duygularını 
tuvallere yansıtan Öğüt, özellikle 
tabiatı resmetmeyi çok önem-
siyor. “Doğada çizim yapmak 
bana özgürlüğü hissettiriyor” 
diyen Öğüt, doğal boyalarla bu 
özgürlüğü renklendiriyor. Ayrıca 
çamurdan heykeller yaparak, 
bu alanda da kendini gösteren 
Öğüt, şimdilik bu çalışmaları 
sosyal medya hesaplarında 
paylaşsa da, seri projelerini al-
bümde toplamayı da hedefliyor. 
Resim ve heykel üzerine önemli 
açıklamalarda bulunan Öğüt, or-
taya koyduğu he eserin kendince 
değerli olduğunu söylüyor. 

Resme olan ilginiz nasıl başla-
dı Kendinizi nasıl keşfettiniz?
Kendimi bildim bileli buldu-
ğum her boş alana bir şeyler 
karalamaya çalışarak büyüdüm. 
Çevremde gördüğüm şeyleri 
inceleme ve onları çizerek 
daha iyi anlama arzusu vardı 
hep. Fakat bütün ilgimi resme 
yönlendirmem Açık öğretim 
lisesine geçmemle oldu, eğitim 
hayatımdaki bu değişiklik benim 
doğayla ve kendimle iç içe daha 
fazla vakit geçirmeme olanak 
sağladı. Bunun sonucunda hem 
kendimi hem de doğadaki sanatı 
tanımaya ve anlamaya başladım. 
Bunun ardından çizim yapmaya 
ve kendimi bu konuda geliştir-
meye karar verdim. 

Resim sanatı ile ilgili bir eğiti-
miz aldınız mı?
Resim konusunda herhangi bir 
eğitim almadım. Çevremde gör-
düğüm şeyleri çizmek zamanla 
çizimimi ve bakış açımı geliştir-
memi sağladı.

Ağaçlar, taşlar kısaca doğa 
üzerine resim yapma fikri nasıl 
ortaya çıktı?
Küçüklüğünden beri dağda 
keçileri otlatırken etrafımda gör-
düğüm taşlara çizim yapardım. 
Hangi taşın ya da otun ne renk 
vereceğini bu zamanlarda dene-
yimleyerek öğrendim. Yanımda 
kağıt kalem olsa dahi taşlara 
ve ağaçlara çizim yapma isteği 
oluşmaya başladı artık içimde. 
Resim yapmak ya da yansıtmak 
istenilen şeyleri ortaya koya-
bilmek için dışarıdan bir şeye 
ihtiyaç olmadığını, çevremde 
bulunan materyallerle de bunu 
yapabileceğimi fark ettim böyle-
likle. Doğada çizim yapmak bana 
özgürlüğü hissettiriyor. 

Ne tür resimler çiziyorsunuz? 
Şu ana kadar ağaçlar, taşlar ve 
eşyalar üzerine ne kadar çizim 
yaptınız?
Genellikle portre çizimi ağır-
lıklı olmasının yanında çizim 
yapacağım nesneye ve alana ne 
uygunsa ona göre çizim yapı-
yorum. Üzerine çizim yaptığım 
bir objenin de çizimi anlam 

olarak desteklemesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Benim için 
çizdiğim resimle birleşmesi 
gerekir üzerine çizdiğim obje. 
Bundan farklı olarak ise top-
lumsal olaylar hakkında fikrimi 
ya da duygularımı ifade etmek 
istediğim çizimler de bulunuyor. 
Yaptığım çalışmalar için net 
bir sayı verebilmem mümkün 
olmuyor çünkü neredeyse her 
gün bir yerlere çizim yapıyorum 
ve pek çoğu doğada zamanla 
kayboluyor. 

Doğal boyaları ve objeleri 
elde ediyorsunuz? Bu konuda 
hakkında neler söylerseniz?
Doğayı keşfetmeye başladıkça 
deneme yanılma yöntemiyle 
pek çok rengi doğadan elde 
edebileceğimi fark ettim. Kırmızı 
renk için testi ya da kiremit 
kırıklarını, siyah renk için odun 
kömürlerini, yeşil ve tonları için 
otları, mavi ve sarı için çeşitli 

çiçek yapraklarını, beyaz için ise 
taş tozlarını kullanıyorum taş 
üzerine yapacağım çizimlerde.

Bildiğim kadarıyla çamurdan 
da heykeller yapıyorsunuz? 
Neler söylemek istersiniz?
Heykel yapmak da benim için bir 
tutku, bunların çamurdan ya da 
ağaçlardan oluşuyor olması çev-
remde bunların var olmasından 
ve benim bunlara şekil verme 
arzusu içerisinde olmamdan 
kaynaklanıyor. Bazen hayvanları 
otlatırken rastladığım bir su 
birikintisinden çamur elde edip 
bundan heykeller yapıyorum ve 
bu beni çok mutlu ediyor. 

Sizin en çok yaptığınız resim 
ve heykellerden hangi daha 
çok hoşuna gidiyor. En çok 
hoşunuza giden bakmaya 
kıyamam dediğiniz bir eseriniz 
var mıdır?
Yaptığım çalışmalardan beni en 

çok etkileyen ve her baktığımda 
farklı hislere kapıldığım çalış-
mam Van Başkale’de yaşanan 
çığ felaketi için yapmış olduğum 
çalışmamdır.
 AA muhabiri Özkan Bilgin’in 
fotoğrafladığı bir karede bir 
askerimizin çığ altında şehit 
olan silah arkadaşının yeleğine 
baktığını gördüğümde çok etki-
lenmiştim. Bu fotoğrafı dağdaki 
bir taşa resmederek verilen 
mücadeleyi ve kaybettiğimiz 
canları anmak istedim.

Resimlerinizi ve heykellerinizi 
sosyal medyada paylaşıyorsu-
nuz. Hem sosyal medya kulla-
nıcılarından ve sosyal medya 
kullanmayan insanlardan 
çalışmalarınıza gelen tepkiler 
nelerdir?
Yaklaşık 8 yıldır çalışmalarımı 
sosyal medya üzerinden paylaşı-
yorum. Gelen geri dönüşler hem 
kendimi geliştirmemi hem de 
motive olmamı sağlıyor. Beğe-
nilerini ve de eleştirilerini ifade 
ediyorlar genellikle, yaptığım işe 
böyle geri dönüşler alabilmek 
beni mutlu ediyor.

Son olarak yaptığınız çalışmala-
rınızı bir kitap veya albüm haline 
getirmeyi düşünüyor musunuz? 
Seri olarak taş çizimlerinden 
oluşacak bir çalışma yapmayı 
düşünüyorum ilerleyen süreçler-
de. Bu seri çalışmamı bitirdikten 
sonra albüm haline getirmeyi 
düşünüyorum.

Tabiatı keşfetti, resme yöneldi
Küçük yaşlarda keşfettiği tabiatla birlikte resme yönelen Büşra Öğüt, ağaca, dağa, taşa resimler 

yapıyor. Resim çizmeyi çok seven Öğüt, “Doğada çizim yapmak bana özgürlüğü hissettiriyor” diyor

Büşra Öğüt kimdir?  

1998 yılında Burdur 
Ağlasun’da, hayvancılık 

ve çiftçilikle geçinen 
ailemin 4. çocuğu olarak 

dünyaya geldim. İlk ve orta 
öğrenimimi örgün eğitim 

olarak tamamladıktan sonra 
lise eğitimimi Açık öğretim 

lisesinde tamamladım. Daha 
sonrasında Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nü 
kazandım ve şimdi burada 

3. Sınıf öğrencisiyim. 
Resim ve grafik alanında 

çalışmalar yapıyorum.
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Yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri
yalnız bırakılmıyor

Kaymakam Kılınç’tan 
bisiklet kullanın tavsiyesi

Yalıhüyük Kaymakamı Mu-
hammed Deniz Kılınç, yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesi yaşlıları 
ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret 
etti.  Yalıhüyük Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfınca 
belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 
haftanın her günü belli aralıklarla 
ziyaret gerçekleştiren Kılınç, bu 

ziyaretlerde evlerin ihtiyaçlarını 
belirlediklerini söyledi.  Kurban 
Bayramı öncesi yardıma muhtaç 
olanların ihtiyaçlarını karşılaya-
caklarını belirten Kılınç, “Devlet 
olarak onların hep yanında ola-
cağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın.” dedi.
n AA

Yalıhüyük Kaymakamı Mu-
hammed Deniz Kılınç ilçede yaşa-
yanları sağlık yaşam için bisiklet 
kullanmaya davet etti. Uzun ve 
sağlıklı bir hayat için bisiklet kul-
lanmanın önemine değine Kılınç, 
yolları düz olan yerleşim yerle-
rinde bisiklet kullanımının iyi bir 
spor olduğunu dile getirdi. Kendi-
sinin de bir bisiklet kullanıcısı ol-

duğunu aktaran Kılınç, “İlçemizde 
bisiklet kullanarak denetlemeyi 
ve gezmeyi seviyorum. Yerleşim 
alanı düz olan ilçelerde bisiklet 
kullanımının yaygınlaşması ve 
bisiklet yollarının yapılması gere-
kiyor. İlçemizde yollarımız bisiklet 
kullanmak için uygun. Onun için 
herkesi bisiklet kullanmaya davet 
ediyorum. diye konuştu. n AA

Çumra’nın Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Himmet Tabak, emekli olduktan sonra 
kendini tabiata adadı. Tabak’ın 11 yıl önce diktiği fidanlar büyüyüp serpilerek orman oluşturdu

11 yıl önce diktiği
fidanlar orman oldu

Çumra ilçesinde yaşayan esnaf 
Himmet Tabak, emekli olmasının 
ardından diktiği yaklaşık 30 bin 
ağaçla yaşadığı mahallede çev-
resindekilere örnek oldu. Çumra 
ilçesindeki Alibeyhüyüğü Mahal-
lesi’nde yaşayan esnaf Tabak’ın 
çorak topraklarda verdiği doğa 
mücadelesi bozkırı yeşile bürüdü.

İlk etapta mahallesindeki yol 
kenarlarına fidan diken Tabak, 
zamanla mahallenin ortasında-
ki boşluk tepeyi de ağaçlandırdı. 
Gün geçtikçe belediye ve hayırse-
verlerin de desteğini alan Tabak, 
11 yılda binlerce ağacı toprakla 
buluşturdu. 

Emekli olduktan sonra mahal-

lede ilk fidanı diktiğinde kendisine 
“Deli Ümmet” diye lakap takıldı-
ğını, bu lakabı da benimsediğini 
belirten Tabak, “Buraya ilk geldi-
ğimde, burası çok kuru ve çorak 
bir yerdi. İlk fidan ekmeye başla-
dığımda bu ‘deli’ dediler. Hoşuma 
gidiyor ‘deli’ denmesi. Zaten deli 
olmayan biri 30 bin ağaç dike-
mez. Herkes bir şeylerden zevk 
alır. Kimi ava çıkar, kimi sinemaya 
gider veya balık tutar, benim de 
hobim bu ağaçlar. Onlardan hayat 
enerjisi alıyorum.” diye konuştu.

Yıllar boyunca diktiği ağaçlara 
gözü gibi baktığını anlatan Tabak, 
bu işin sevmeden yapılamayaca-
ğını kaydetti. 

‘HER GELEN FİDANI TOPRAKLA 
BULUŞTURUYORUM’

Huzuru ağaçlarda ve doğada 
bulduğunu belirten Tabak, “Bu 
iş parayla yapılacak bir iş değil, 
gönül işi. Sabah 6-7 gibi besme-
le çekerek Rabbime tevekkül edip 
buraya geliyorum. 

Çimleri biçiyorum, ağaçları 
suluyorum. Buraya gelip diktiğim 
ağaçların altında çay içmek be-
nim için en büyük zevk. 45 çeşit 
meyve ağacı diktim. Konya’nın 
ikliminde yetişmeye müsait ne 
kadar ağaç varsa buralara ektim. 
Belediyelerden de yardım aldım. 
İnsanlar zamanla bana fidan ge-
tirmeye başladı. Her gelen fidanı 

toprakla buluşturuyorum. Bu da 
bana büyük neşe veriyor. Emekli 
maaşımın yarısını aileme yarısı-
nı ormana harcıyorum. Rabbim 
bana ömür verdikçe ağaç dikmeye 
devam edeceğim.” ifadelerini kul-
landı. 

Belediyenin kendisine iki adet 
çim biçme makinesi zimmetledi-
ğini anlatan Tabak, tüm gününü 
maaş almadan severek, yeşil alan-
da geçirdiğini söyledi. Tabak, ilk 
hedefinin yaşadığı ilçenin 60 bin 
kişilik nüfusu kadar fidanı top-
rakla buluşturmak, sonrasında ise 
Konya’nın nüfusu kadar ağaçtan 
oluşan ormanı insanlara sunmak 
istediğini sözlerine ekledi. n AA

Bolu’nun Mengen ilçesinde 
Roma dönemine ait mozaik zemini 
satmaya çalışan 7 şüpheli jandarma 
tarafından gözaltına alındı.  İstanbul, 
Ankara ve Konya’dan Bolu’nun Men-
gen ilçesi Gözecik köyü Ören mevki-
sine gelen 7 kişi, Roma dönemine ait 
olduğu değerlendirilen mozaik zemin 
buldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değer 
biçtikleri tarihi eseri satmaya çalışan 
şüpheliler jandarma tarafından ta-
kibe alındı. Şüpheliler, mozaiği alıcı 
gibi davranan jandarmaya satmak is-
terken suçüstü yakalandı. Jandarma-
daki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 
sağlık kontrollerinin ardından adliye-
ye sevk edildi. n AA

Hz. İbrahimin’in (a.s.) oğlu Hz. 
İsmail (a.s.) evlendikten sonra onu 
görmeye, ev ziyaretine gittiğinde etti-
ği helal rızık ve bereket duası...

Hadisi şerifte Hazreti İbrahim’in 
(a.s.), oğlu İsmail’i (a.s.) ziyareti şöy-
le anlatılır:

İsmail (a.s.) evlendikten sonra 
İbrahim (a.s.), oğlunu görmeye gel-
mişti. Fakat İsmail (a.s.) evde yoktu. 
Hanımına sordu, o da:

Rızkımızı tedarik etmek üzere 
çıktı, gitti diye cevap verdi. Sonra İb-
rahim (a.s.):

Maişetiniz, haliniz nasıldır diye 
sordu. İsmail’in (a.s.) haremi:

Şiddetli darlık içindeyiz; çok fena 
bir haldeyiz diye cevap verdi. İbrahim 

(a.s.):
Efendin eve geldiğinde benden 

selam söyle; kapısının eşiğini değiş-
tirsin dedi. İsmail (a.s.) geldiğinde 
babasının gelip gittiğini, evin içinde 
hissettiği güzel kokudan anladı:

Evimize bir gelen oldu mu diye 
sordu. Hanımı da:

Evet, şu şu vasıflarda yaşlı bir zat 
geldi. Bana seni sordu; cevap verdim. 
Maişetimizi sordu; ben de şiddetli 
darlık içinde olduğumuzu söyledim 
dedi. Bunun üzerine İsmail (a.s.):

Bir şey vasiyet edip bir söz tevdi 
etmedi mi diye sordu. O da:

Sana selam söylememi ve ka-
pısının eşiğini değiştirsin dememi 
tenbih etti dedi. Bu sözlerdeki nükteyi 

kavrayan İsmail (a.s.) ha-
remine:

O gelen ihtiyar ba-
bamdır. Bana senden 
ayrılmamı emretmiş. Ar-
tık sen ailenin evine dö-
nebilirsin dedi ve evden 
ayrıldı. 

Cürhümiler’den baş-
ka bir kadın ile evlendi. 
İbrahim (a.s.), Cenabı 
Hakk’ın dilediği bir müd-
det sonra gelip yine evde İsmail’i 
(a.s.) bulamadı. İsmâîl’in (a.s.) yeni 
evlendiği hanımının yanına vardı, İs-

mail’i (a.s.) sordu. O da:
Maişetimizi tedarik 

etmeye gitti dedi. İbra-
him (a.s.):

Nasılsınız, maişeti-
niz, hal ü şanınız iyi mi-
dir diye sordu. Kadın:

Elhamdülillah, biz, 
hayır, saadet ve bolluk 
içindeyiz diye Allah’a 
hamd ü sena eyledi. 
İbrahim (a.s.):

Ne yiyip ne içersiniz diye sordu. 
Kadın da:

Et yiyoruz, su içiyoruz dedi. İbra-

him (a.s.):
Ya Rabbi! Bunların etlerini ve 

sularını mübarek kıl! Yümnü bere-
ket ihsan eyle diye dua etti. Ardın-

dan İsmail’in (a.s.) haremine:
Efendin geldiğinde selam söyle; 

kapısının eşiğini güzel tutsun dedi. 
İsmail (a.s.) eve geldiğinde, yine içer-
de hissettiği güzel kokudan babasının 
teşrif ettiğini anladı ve hanımına:

Evimize gelen oldu mu diye sor-
du. Ailesi:

Evet, nur yüzlü bir ihtiyar geldi. 
diye İbrahim’i (a.s.) medh u sena etti. 
Sonra şöyle devam etti:

Seni sordu. Ben de Rızkımızı te-
darik etmeye gitti dedim. Geçiminiz 
nasıldır dedi. Ben de Hayır ve saadet 

içindeyiz dedim.
İsmail (a.s.):
Sana bir şey vasiyet etti mi diye 

sordu. Hanımı da:
Evet o muhterem ihtiyar, sana 

selam söyledi. Kapısının eşiğini iyi 
tutsun diye emreyledi dedi. Bunun 
üzerine İsmail (a.s.):

İşte O babamdır. Sen de evimizin 
şerefli eşiğisin. Babam seni hoş tut-
mamı ve iyi geçinmemi emreylemiş. 
dedi. (Buhari, Enbiya, 9)

Bu kıssadan anlaşılıyor ki, şükür, 
nimetin artmasına ve devamına ve-
sile olur. Nimetleri az görüp şikayet 
etmek ise nankörlüktür. Neticesi de, 
nimetin azalması, mahrumiyet ve 
hüsrandır.

HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) BEREKET DUASI

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Tarihi eser satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı
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Silahlı kavganın 2 
şüphelisi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 
8 zanlı tutuklandı

Karaman’da bir kişinin öldü-
ğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı 
kavganın 2 şüphelisi tutuklandı. 
Dere köyü yakınlarındaki olayın ar-
dından çalışma başlatan İl Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri, 4 zanlıyı 
gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi 
jandarmadaki işlemlerinin ardında 
serbest bırakıldı, adliyeye sevk edi-

len E.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza 
Hakimliğince tutuklandı. Dün 
merkeze bağlı Dere köyü yakınla-
rında iki grup arasında henüz bi-
linmeyen nedenle tartışma çıkmış, 
tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine silahla yaralanan Mutlu 
Tekin hayatını kaybetmiş, Bülent 
Tankişi yaralanmıştı. n AA

Konya merkezli iki ilde, yaban-
cı uyruklu kadınlara fuhuş yaptı-
ran kişilere yönelik operasyonda 
gözaltına alınan 12 zanlıdan 8’i 
tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekiplerince, Konya 
ve Çankırı’da fuhşa teşvik, aracılık 
ve yer temin ettikleri öne sürülen 
kişilere yönelik operasyon kapsa-
mında 1 kişinin daha yakalanma-
sıyla gözaltına alınanların sayısı 
12’ye yükseldi. Emniyetteki işlem-

lerinin ardından adliyeye sevk edi-
len zanlılardan 8’i çıkarıldıkları 
nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 
diğer şüpheliler adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 
Konya ve Çankırı’da fuhşa teşvik, 
aracılık ve yer temin ettikleri öne 
sürülen kişilere yönelik 2 gün önce 
17 adrese düzenlediği eş zamanlı 
operasyonda, 11 şüpheliyi gözaltı-
na almıştı. n AA

Yunak, Akşehir, Ereğli ve Kulu ilçelerinde dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kaza-
ları yine can yaktı. 4 ayrı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

Yollar kan gölüne döndü

Yunak’ta tarım işçilerini taşıyan 
minibüsle TIR’ın çarpışması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 
6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ak-
şehir’de sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
refüje çarpıp takla atan otomobil-
de bulunan 5 kişiden 3’ü hayatını 
kaybetti, 2’si yaralandı. Ereğli’de 
TIR, otomobile arkadan çarptı, 3 
kişi yaralandı. Kulu’da ise otomobil 
şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı. 

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN
MİNİBÜS, TIRLA ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

Yunak ilçesinde tarım işçileri-
ni taşıyan minibüsün TIR’la çar-
pışması sonucu ilk belirlemelere 
göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, 
Konya’nın Yunak ilçesi Ankara Ka-
rayolu üzeri Birimler Dörtyol Mev-
kisindeki kavşakta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, tarım işçileri-
ni taşıyan minibüs ile TIR kavşakta 
çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya 
dönerken, TIR devrildi. Olay yerine 
sağlık, jandarma ve polis ekipleri 
sevk edildi. İlk belirlemelere göre 
kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 
12 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri 
yaralılara müdahale etti.

REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL 
TAKLA ATTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Akşehir’de kontrolden çıkan 

otomobilin refüje çarptıktan sonra 
takla atması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 3 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir-Afyonkarahisar 
yolu meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Afyonkarahisar’dan Akşe-
hir istikametine seyir halinde olan 
Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 
42 ABU 014 plakalı otomobil, Ata-
kent Mahallesi yakınlarında sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Refüje çıkan otomobil trafik işaret 
levhalarına çarptıktan sonra takla 
attı. Kazada araçta bulunan Bahi-
de Karal (49) olay yerinde, sürücü 
Fevzi Karagöz hastaneye sevk edi-
lirken, araçta bulunan yolculardan 

Hatice Bezciyarar (78) ise kaldırıldı-
ğı hastanede hayatını kaybetti. Ya-
ralanan Necattin K. (50) ile Emrah 
K. (19) da tedavileri yapılmak üzere 
Konya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

TIR OTOMOBİLE 
ARKADAN ÇARPTI: 3 YARALI
Ereğli’de TIR’ın otomobile ar-

kadan çarpması sonucu 3 kişi ya-

ralandı. Kaza, Konya Adana Kara-
yolu üzeri Ereğli ilçesi yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Adana yönünden Konya is-
tikametine seyir halinde olan N.Ö. 
yönetimindeki 01 DEV 19 plaka-
lı TIR, Ereğli’ye 5 kilometre kala 
M.S.A. idaresindeki 42 E 2566 
plakalı otomobile arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddetiyle, otomobil sü-

rücüsü M.S.A. ve otomobilde yol-
cu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. 
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağ-
lık, polis ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerin-
ce yapılan ilk müdahalelerinin ar-
dından ambulanslarla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI
2 KİŞİ YARALANDI

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 22.40 sıralarında Aksa-
ray Ankara Karayolu Kulu Makas 
Kavşağı yakınlarında meydana gel-
di. İddiaya göre, T.E. (47) idaresin-
deki 34 PD 4056 plakalı otomobil, 
tali yola geçmekte olan TIR’a çarp-
mamak için sürücünün direksiyonu 
çevirmesiyle kontrolden çıkarak 
takla atıp şarampole devrildi. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Kazada 
sürücü T.E. ve araçta bulunan S.Y. 
(49) yaralandı. Yaralılar ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturması
Konya merkezli 18 ilde FETÖ/

PDY silahlı terör örgütünün Türk 
Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem 
yapılanması içinde faaliyet göster-
dikleri tespit edilen 21’i muvazzaf 
asker, 8’i ihraç edilen askeri perso-
nel olmak üzere 29 kişi hakkında 
gözaltına kararı verildi. Operasyon-
lar kapsamında 15 kişi gözaltına 
alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar kapsamında, FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütünün Türk Silahlı 
Kuvvetleri askeri mahrem yapılan-

ması içinde faaliyet gösterdikleri 
tespit edilen 21’i muvazzaf asker, 
8’i ihraç edilen askeri personel ol-
mak üzere toplam 29 kişi hakkında 
soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet 
Başsavcılığının talimatıyla Konya 
merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak 
düzenlenen operasyonda, 15 şüp-
heli yakalanarak gözaltına alındı. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM 
Şube Müdürlüğüne götürülen 15 
şüphelinin sorguları sürüyor. Ad-
reslerinde bulunamayan 14 şüp-
heli hakkında ise arama, el koyma 
ve yakalama çalışmalarının devam 
ettiği bildirildi.
n İHA

15 kişi gözaltına alındı
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‘Gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle birlikteyiz’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ile birlikte 
ilçenin merkeze uzak Sakyatan, Ka-
rakaya, Göçü ve Yarma Mahallele-
rini ziyaret etti. Vatandaşların talep 
ve önerilerini dinleyen ve Karatay 
Belediyesi’nin bölgedeki çalışma-
larını yöre sakinleriyle istişare eden 
Başkan Kılca, Cuma Buluşmaları 
kapsamında ise Karakaya Mahalle-
si’ndeki Karakaya Camii’nde vatan-
daşlarla buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca’nın AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ile İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleriyle birlikte 
yaptığı mahalle ziyaretleri devam 
ediyor.

SAKYATAN, KARAKAYA, GÖÇÜ VE 
YARMA MAHALLELERİNDE 
VATANDAŞLA BULUŞTULAR
Başkan Hasan Kılca ile Başkan 

Mehmet Genç, söz konusu ziyaret-
ler kapsamında merkeze uzak Sak-
yatan, Karakaya, Göçü ve Yarma 

mahallelerinde vatandaşla buluştu. 
Mahalle muhtarları ve bölge sakin-
leriyle bir araya gelen Hasan Kılca 
ile Mehmet Genç, vatandaşın istek 
ve önerilerini ileterek birçok konu-
da istişare etme fırsatı buldu.

Karatay Belediyesi’nin böl-
gedeki yatırım ve projelerinin de 
incelendiği ziyaretler kapsamında 

Cuma Buluşması programı da ger-
çekleştirildi. Cuma Buluşmaları’nın 
bu haftaki adresi ise Karakaya Ma-
hallesi’ydi.Karakaya Camii’nde kılı-
nan Cuma Namazının ardından va-
tandaşlarla bir araya gelen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, bele-
diye hizmetleriyle ilgili olarak gelen 
istek ve önerileri tek tek dinledi.

Karataylılara belediye hizmet-
lerini en iyi şekilde sunmak için 
gayret ettiklerini belirten Başkan 
Hasan Kılca, “Bugüne kadar her 
zaman hizmetlerimizi vatandaş-
larımızın beklenti ve ihtiyaçlarını 
dikkate alarak yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz. Gelenek hale ge-
len Cuma Buluşmalarımızı salgın 

nedeniyle uzun bir süredir yapa-
mıyorduk. Yeni sürece girilmesiyle 
birlikte belirlenen kuralları titizlikle 
uygulayarak gücümüzü aldığımız 
hemşerilerimizle yeniden bir ara-
ya geldik. Hep birlikte ilçemizin 
geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu 
buluşmalar, yapılan hizmetlerin 
hem anlatılmasına hem de hizmet 

planımızın şekillenmesine katkı 
sağlıyor” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç’in birlikte 
gerçekleştirdiği mahalle ziyaretle-
rine söz konusu mahallelerin muh-
tarları ile mahalle başkanları katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Okulumda KANpanya 
var kampanyası sona erdi

Derebucak’ta maske takmayan 
4 kişiye 3 bin 600 lira ceza

Sulama havuzuna 
düşen yılan kurtarıldı

Beyşehir ilçesinde, “Okulum-
da KANpanya var” sloganıyla 
başlatılan kan bağışı kampanyası-
nın sona erdiği bildirildi. Beyşehir 
Anadolu Lisesi’nde Türkiye Kızı-
lay Derneği tarafından düzenle-
nen kan bağışı kampanyasına va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk 
da kampanya çerçevesinde kan 

bağışında bulundu.
Konuk, ilçede bu kampanyala-

rın 12’ncisini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, bağışta bulunarak des-
tek veren herkese teşekkür etti. 
Lisedeki kampanyaya 18-65 yaş 
aralığındaki bireylerin katıldığı 
belirtilirken, bu kapsamda üç gün 
süresince 198 kişinin bağışta bu-
lunduğu belirtildi. n AA

Koronavirüs nedeniyle bu yıl camilerde yaz Kur’an kursları yapılmayacak. Ancak uzaktan eğitim modeliyle 
Kur’an eğitimi verilecek. Cuma hutbesinde hocalar, pazartesi günü başlayacak kurslara davet etti

Çocukları hutbeden
Kur’an’a davet ettiler

Yeni tip koronavirüs salgını ne-
deniyle bu yıl uzaktan eğitim meto-
duyla düzenlenecek kurslara, öğren-
ciler internet üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Uzaktan eğitim Ku-
ran kursları Pazartesi günü başlaya-
cak.

Her yıl okulların tatil edilmesi ile 
birlikte Diyanet İşleri Başkanlığın-
ca camilerde ve kuran kurslarında 
çocukların dini eğitimi yanında Ku-
ranı kerimi öğrenmeleri amacıyla 
Kuran kurslar açılıyordu. Camiler 
ve kuran kurslar çocuk sesleri ile 
doluyordu.  Yeni tip koronavirüs sal-
gını nedeniyle kuran kursları bu yıl 
uzaktan eğitim metoduyla düzenle-
necek. 2020 yılı yaz Kuran kursları 
da bu kapsamda uzaktan eğitim 
yöntemiyle düzenlenecek. Her sene 
yaklaşık 3 milyon öğrencinin kayıt 
yaptırdığı, Kuran-ı Kerim öğrendiği, 
itikad, ibadet ve ahlak dersleri aldı-
ğı yaz Kuran kursları, bu yıl Diyanet 
TV ve sosyal medya üzerinden ger-
çekleştirilecek. Öğrenciler, internet 
üzerinden yaptıkları başvurunun ar-
dından kendilerine en yakın il ve ilçe 
müftülüğüne müracaat ederek yaz 
Kur’an kursu ders kitaplarını temin 
edebilecek. Müftülüklere gideme-
yen öğrenciler ise “https://egitimhiz-
metleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/
materyaller” adresinden ya da baş-
vuru yaptıkları ekrandan taşınabilir 
belge (PDF) olarak söz konusu ders 
kitaplarını bilgisayarına indirebi-

lecek. Diyanet TV’de yayın saatini 
kaçıran öğrenciler, geçmiş bölümle-
re ait eğitim videolarını Diyanet TV 
Youtube kanalından izleyebilecek.  
Cuma Hutbesi’nde anne ve baba-
lara çocuklarına uzaktan eğitim ile 
gerçekleşecek kurslara davet edildi.  

YUVALARIMIZ KUR’AN İLE
AYDINLANSIN

Kur’an eğitiminin önemine 
dikkat çekilen Cuma Hutbesi’nde 
Kur’an’ın aydınlığından çocukla-
rın mahrum bırakılmaması istendi. 
Hutbede, “Tertemiz bir fıtratla göz-
lerini dünyaya açan yavrularımız, 
Yüce Rabbimizin bizlere nadide 
birer emanetidir.  Hayatımızdaki 
en sevimli nimet, yuvamızdaki en 

değerli ziynettir. Ömrümüzün bere-
keti, yüreğimizin neşesidir. Çocukla-
rımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi 
bir insan, güzel bir Müslüman olarak 
yetiştirmek, helal ile besleyip haki-
kati öğretmek bizim temel sorumlu-
luğumuzdur. Minik kalplerine Allah 
ve Peygamber sevgisini aşılamak, 
körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel 
ahlakla geliştirmek bizim öncelikli 
görevimizdir. Nitekim Peygamber 
Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle 
buyurmaktadır: ‘Hiçbir baba, çocu-
ğuna güzel ahlaktan daha kıymetli 
bir miras bırakmamıştır.’  

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim 
dönemini daha tamamladı. Her yıl 
yaz mevsiminde camilerimiz birer 

eğitim yuvasına dönüşür, çocuk 
sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz 
Kur’an Kurslarını evlerimizde misa-
fir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi 
gününden itibaren Yaz Kur’an Kurs-
larımız Diyanet Televizyonunda 
başlayacak. Başkanlığımızın inter-
net sitesinden çocuklarımızın kaydı-
nı yapabilir ve ilçe müftülüklerinden 
kitaplarını temin edebilirsiniz.

Yaz Kur’an Kurslarıyla çocukla-
rımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, 
yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i 
okuyacak ve onun anlam dünyasıyla 
buluşacaklar. İman ve ibadet esasla-
rını, Peygamberimizin örnek hayatı-
nı öğrenecekler. Vatanımıza, milleti-
mize ve bütün insanlığa faydalı bir 
kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle buyurur: ‘Elif. Lâm. Râ. Bu 
Kur’an, insanları karanlıklardan ay-
dınlığa çıkarman için sana indirdiği-
miz bir kitaptır...’ O halde kalbimize 
inşirah, her işimize bereket katan 
Kur’an’la ömrümüzü imar edelim. 
Yavrularımızın körpe dimağlarına 
ve tertemiz fıtratlarına imanı, İs-
lam’ı ve güzel ahlakı nakşetmek 
için seferber olalım. Onları Kur’an’ın 
aydınlığından ve sahih dini bilginin 
rehberliğinden mahrum bırakmaya-
lım. Hutbemin sonunda, üniversite 
sınavına girecek genç kardeşlerimi-
ze Rabbimden zihin açıklığı ve başa-
rılar niyaz ediyorum” denildi. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Derebucak ilçesinde açık alan-
da yüzlerine maske takmadığı tes-
pit edilen 4 kişiye toplamda 3 bin 
600 lira ceza kesildi. Edinilen bilgi-
ye göre, Derebucak İlçe Jandarma 
Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye 
bağlı sorumluluk alanındaki yer-
leşim merkezlerinde korona virüs 
salgınına karşı denetimler ger-
çekleştirdi. Açık alanlarda maske 
takma zorunluluğu getirilmesinin 
ardından bu kurallara uyulup uyul-

madığını kontrol eden jandarma, 
ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde 
4 kişinin açık alanda olmalarına 
rağmen yüzlerine maske takmadı-
ğını tespit etti. İlçe Umumi Hıfzıs-
sıhha Kurulu kararı kapsamında 4 
kişiye, kişi başı 900 lira olmak üze-
re toplamda 3 bin 600 liralık idari 
para cezası uyguladı. İlçede maske 
denetimlerinin bundan böyle de 
aralıksız devam edeceği belirtildi. 
n İHA

Hadim ilçesinde sulama havu-
zuna düşen yaklaşık 1,5 metre bo-
yundaki yılan İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. 
Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Erol İşcan ve bazı 
personelleri ile ilçede arazi kont-

rolleri sırasında sulama havuzuna 
düşen zehirli yılanı fark etti. Ekip-
ler uzun çabalar neticesinde yıla-
nı düştüğü havuzdan kurtarmayı 
başardı. Sulama havuzundan kur-
tarılan yaklaşık 1,5 metrelik yılan, 
doğal ortamına bırakıldı. n AA
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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:

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

EĞİTİM MAKETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/319711
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ -SAĞLIK BAKANLIĞI-
      BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : HOROZLUHAN MAHALLESİ ABDÜLBASRİ SOKAK NO:4 
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323104000 - 3322630666
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : EĞİTİM MAKETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Eğim Maketi Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya İl Sağlık Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi  : Malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakip 90 gün
      içerisinde teslim edileceklerdir.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilecek ürünlerin kataloğları, fotograflarını ile teknik şartnameye cevapları isteklilerden 
istenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

EĞİTİM MAKETİ ALIMI
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ -SAĞLIK BAKANLIĞI- 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1180652

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

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

SIHHİ TESİSATÇI 
USTA VE KALFALAR 

ALINACAKTIR
Dolgun Maaş + SSK + Yemek 

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

TEL: 0533 547 56 41

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

HAS SIHHİ TESİSAT VE İNŞAAT



9

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

BAYAN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

İLAN
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Yunak’ta vaka sayılarının
artması, endişe uyandırdı

Yunak’ta normalleşme süreci-
nin ardından vaka sayılarında artış 
yaşandı. Yunak’a bağlı mahalleler-
den endişelendiren kötü haberler 
gelmeye devam ediyor. Bir kötü 
haber de Sülüklü Mahallesi’nden 
geldi. Yunak’ta kurallara uyulma-
ması ve vurdumduymazlık ne-
deniyle vaka sayıları arttı. 1 Hazi-
ran’da başlayan yeni normalleşme 
kararları Yunak ilçesine yaramadı. 
Sosyal mesafenin hiçe sayılması, 
maskenin doğru kullanılmaması 
ve pazar yerlerinde oluşan kala-

balıklar vakaların yeniden artma-
sına neden oldu. İlçede daha önce 
Çayırbaşı Mahallesi’nde 2 pozitif 
vaka ve 16 kişide karantina altına 
alınmıştı. Şimdi de Sülüklü Mahal-
lesi’nde 3 kişide pozitif koronavi-
rüs vakası görülürken, 62 kişi de 
evlerinde karantina da tutuluyor. 
Testleri pozitif çıkan vatandaşlar 
Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. Yunak’ta vaka-
ların artması sonucu sıkı tedbirler 
alınmaya başlandı.
n HABER MERKEZİ

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, yaz döneminin kronik rahatsızlıkları olanlar ve kalp yetmezliği olanlar 
için birtakım riskler barındırdığını ifade ederek, sıcak havalarda dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi

Kronik rahatsızlığı
olanlara önemli uyarı

Medicana Konya Hastanesi Kar-
diyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, 
yaz döneminin kronik rahatsızlıkla-
rı olanlar ve kalp yetmezliği olanlar 
için birtakım riskler barındırdığını 
söyledi. 

Sıcak havanın kalp yetmezliği 
olan hastalara en büyük etkisinin 
vücuttaki sıvı kaybından kaynaklan-
dığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Özgür Öz, “Hem tansiyon ilacı 
kullanan hastalarımızda tansiyon 
düşüklüğüne hem de idrar söktürü-
cü kullananlarda kandaki sıvı mikta-
rının aşırı azalmasına bağlı böbrek 
fonksiyonlarında bozulma, beyine 
giden kan akımının azalmasıyla bir-
likte denge bozukluğu, bayılmalar 
gibi durumlara neden olabiliyor. Ya 
da volüm düşüklüğünün belirgin 
olduğu durumlarda kalbin damarla-
rına giden kan akımının azalmasıyla 
kalp krizi gibi durumları tetikleyebil-
mektedir. O yüzden özellikle kronik 
hastalığı olanlar ve yaşı ileri olanlar 
sıcak havalarda dışarı çıkmamaya 
özen göstermelidir” dedi.

Günlerin uzun olduğu yaz döne-
minde daha çok besin tüketimi oldu-
ğunu kaydeden Dr. Özgür Öz, sıcak-
lardan dolayı hareketin azalmasıyla 
besin tüketimindeki farklılıkların kilo 
almayı tetiklediğini ve bunun zaman 
içinde kalp damar hastalıklarının or-
taya çıkmasını neden olabileceğini 
aktardı.

‘EGZERSİZ YAPMADAN ÖNCE 
KARDİYOLOJİ MUAYENESİNDEN 

GEÇMESİ GEREKİYOR’
Yaz döneminde uygun zaman-

larda egzersiz yapmanın kalp üzeri-
ne ciddi derecede faydası olduğunu 
belirten Dr. Öz, “Tabi ki kalp damar 
hastalığı olanlar egzersiz yapmadan 
önce kardiyoloji muayenesinden geç-
mesi lazım. Egzersiz bir ilaç gibidir, 
her şeyin fazlası zararlıdır. Egzersizi 
de uygun dozda yapmak gerekiyor. 
Özellikle kalp hastalıklarında aşırı 
egzersizler aşırı risk oluşturabiliyor, 
bunu da hastalarımızın bilmesi gere-

kiyor” ifadelerini kullandı.
‘SIK SIK BESLENME GİBİ 

PROBLEMLERLE KARŞI KARŞIYA 
KALABİLİYORUZ’

Yaz döneminde diyet konusun-
da daha çok yeşillik ve sıvı gıdalar 
tüketme eğilimine girildiğini anla-
tan Dr. Öz, “Bunlar avantaj olabil-
mekle birlikte günün uzunluğundan 
kaynaklanan sık sık beslenme gibi 
problemlerle karşı karşıya kalabi-
liyoruz. Bu konuya dikkat edilme-
sinde fayda var çünkü hastalıkların 
temelinde beslenme bozukluğu, 
hareketsizlik, stres ve sigara gibi 

bir takım madde alışkanlıkları ola-
biliyor. Sigaranın mevsimsel etkisi 
olmamakla birlikte son dönemlerde 
sigara kullanımının eskiye nazaran 
arttığını görüyoruz, klinik deneyle-
rimiz bunu gösteriyor. Bir ara yasak 
gelmesiyle ciddi derecede azalan 
sigara kullanımı son dönemlerde 
biraz duyarlılığımız azaldığından do-
layı artma eğilimine girdi. Birçok kişi 
istediğim zaman bırakabilirim diyor 
fakat bu istek hiçbir zaman olmuyor. 
Önemli olan istenildiği zaman bırak-
mak değil, tamamen sigarayı bırak-
mak. O da kalp sağlığı için önem arz 
ediyor” şeklinde konuştu.
‘ÇOK BASİTE ALMAMAK GEREKİYOR”

Korona virüs salgınının daha 
çok akciğerleri etkilemekle birlikte 
hayati risk oluşturan sebebin kalp 
hastalıklarından kaynaklandığını 
kaydeden Dr. Özgür Öz, şunları söy-
ledi: “Sonuçta bu virüs kalp zarını, 
kalp kaslarını, kalbin ritim dokusunu 
tutarak kalbin yapısında ve fonksi-
yonlarında bozukluğa yol açabiliyor. 
Dolayısıyla bunlar da hayati risk 
oluşturabiliyor. Zaten ilgili kurumlar 
dikkat edileceğini sık sık anlatıyor-
lar. Çok basite almamak gerekiyor, 
özellikle kalp tutulumunun önemli 
olduğunu, göğüs ağrısı çarpıntı gibi 
durumlarda sağlık kurumlarına baş-
vurmalarını, insanların gerekli me-
safe, izolasyon temizlik gibi tedbirle-
re uyması gerekiyor.” n İHA

Kültür ve sanat muhabirleri Antalya’da biraraya geldi

Antalya’da Anadolu’nun çeşitli 
illerinden 30 gazetecinin katıldığı 
Medya, Kültür, Sanat ve Turizm 
Buluşmalarında pandemi sürecin-
de turizm konuşurken, normalleş-
meyle sosyal mesafeyi koruyarak, 
maske takarak ve temizliğe dikkat 
ederek güvenli bir şekilde insanla-
rın tatillerini yapabilecekleri mesajı 
verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
katkılarıyla Kültür Sanat Muhabir-
leri Derneği tarafından ilki Anka-
ra’da gerçekleştirilen, “Medya, Kül-
tür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” 
etkinliğinin ikincisi Antalya’da ya-
pıldı. Anadolu’nun çeşitli illerinden 
30 gazetecinin katılımıyla gerçek-

leştirilen programda, üç gün bo-
yunca Antalya’nın tarihi ve turistik 
yerleri ve otelleri ziyaret edilerek, 
korona virüse karşı Antalya ilinin 
aldığı tedbirler gözlemlendi.

ANADOLU’NUN DÖRT BİR 
YANINDAN GAZETECİ KATILDI

Programın açılışı Konyaaltı Öğ-
retmen Evi’nde gerçekleştirildi. 
Programa Antalya İl Kültür Turizm 
Müdürü İbrahim Acar, Antalyalı iş 
insanı İbrahim İşlek, Kültür Sanat 
Muhabirleri Derneği Başkanı İbra-
him Gökdemir ve çok sayıda gaze-
teci katıldı.

AMAÇ; TURİZMİ 
7 BÖLGEYE YAYMAK

Programın açılış konuşmasını 

yapan Kültür Sanat Muhabirleri 
Derneği Başkanı İbrahim Gökde-
mir, amaçlarının Türkiye turizmi-
ni yedi bölgeye yaymak olduğunu 
kaydetti. Gökdemir, “Programı 
Antalya’da yapma amacımız; An-
talya’nın deniz, kum ve güneşten 
ibaret olmadığını, çok değerli tarihi 
ve kültürel değerlere ev sahipliği 
yaptığını herkese göstermek. Bu-
nun yanı sıra pandemi sürecinde 
alınan tedbirlerle Antalya’da nasıl 
tatil yapılır? Sorusunun cevabını 
Anadolu’dan gelen meslektaşları-
mız vasıtasıyla Anadolu insanına 
anlatmak” dedi.

İÇ TURİZMİ CANLANDIRACAK
Bu buluşmaların bu yüzden öne-

minin büyük olduğunu söyleyen 
Gökdemir, “Antalya programımız-
dan sonra bu yıl içinde İstanbul ve 
Erzurum’da da bu etkinliklerimizi 
devam ettireceğiz. Yapacağımız 
etkinliklerin ülkemizin iç turizmini 
canlandıracağını ve iç turizme bü-
yük katkı sağlayacağına inancımız 
tamdır” dedi.

Programda konuşan Antalya 
İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim 
Acar ise pandemi sürecinde An-
talya ilinde alınan önlemleri, An-
talya’nın tarihi ve turistik önemi 
ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. Konuşmasına Antalya’nın 
sadece turizm kenti olmadığını ha-

tırlatarak başlayan Acar, “Antalya 
son dönemlerde 4T ile çalışıyor ve 
4T’nin üzerinde duruyor. Birincisi 
turizm, ikincisi tarım, üçüncüsü ti-
caret ve dördüncüsü ise teknoloji-
dir. Ülkeleri ve şehirleri kalkındıran 
bu 4T, Antalya’da yoğun bir şekilde 
yaşanıyor. Antalya bu yüzden çok 
özel öneme sahip bir şehirdir” diye 
konuştu.

Konuşmasının devamında An-
talya’yı Antalya yapan değerleri 
istatistiki bilgilerle anlatan Acar, 
şehrin birçok alanda dünya ülkele-
rini ve kentlerini geride bıraktığını 
belirtti. Şehre gelen misafirleri titiz 
bir şekilde ağırladıklarını söyleyen 
Acar, kentin önünün açık olduğu-

nu, bu gelişimine katkı sağlayacak 
tüm etkinlikleri destekleyeceklerini 
söyledi.

Üç gün süren programın ikinci 
ayağında ise Aspendos Antik Ti-
yatrosu, Perge Antik Kenti ve tarihi 
Kaleiçi’ne rehber eşliğinde geziler 
düzenlendi. Gezide katılımcılar böl-
gelerin tarihi ve önemi hakkında 
bilgilendirildi. Programın üçüncü 
ayağında ise Venezia Palace De-
luxe Resort Hotel ziyaret edilerek, 
korona virüsüne karşı Antalya iş-
letmelerinin ne gibi önlemler aldığı 
gözlemlenerek, pandemi sürecinde 
güvenli tatil yapılır mı? Sorusunun 
cevabı arandı.
n DURAN ÇÖLCÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Ahmet Çaycı’nın editörlü-
ğünü yaptığı Aladağ’ın İncisi Der-
bent adlı kitap Palet Yayınlarından 
yayınlandı. 496 sayfa olan kitapta 
Derbent hakkında bilgiler yer alıyor. 
Kitap Tanıtımında kitap hakkında şu 
bilgiler veriliyor;  Konya iline bağlı 
yeni ilçelerden biri durumundaki 
Derbent, coğrafi bakımdan mer-
keze oldukça yakın mesafede yer 
almaktadır. Derbent’in coğrafyasını 
belirleyen en önemli unsur ilçenin 
doğusunda yer alan Aladağ’dır. Bu 
dağ yüksekliğiyle Derbent’in do-
ğusunu bir sur duvarı gibi ihata et-
mektedir. Allah’ın bir lütfu olan bu 
doğal oluşum son senelerdeki kayak 
sporuna yönelik gelişmelerle birlikte 
cazibe unsuru olmaya başlamıştır. 
Derbent ilçesinin Anadolu Selçuklu 
döneminde Tatlarhisarı ile başlayan 
ismi Osmanlının son döneminde 

ise Derbent olarak günümüze inti-
kal etmiştir. Dolayısıyla Osmanlının 
derbent teşkilatının önemli merkezi 
durumundaki bu yerleşim birimi, 

bölgenin yol güvenliği ve zaptiye 
görevini ifa ederek ticaret ve güven-
liğe katkı sağlamıştır.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ahmet Çayçı’dan ‘Aladağ’ın İncisi Derbent’ kitabı

Özgür Öz
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Seydişehir heyetinden 
Başkan Altay’a ziyaret

Yalıhüyük’te asker 
adayları dualarla uğurlandı

Büyükşehir’den önemli
toplu ulaşım uyarısı

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve bazı sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Başkan Altay’ın makamında ger-
çekleşen ziyarete, Tutal’ın yanı 
sıra, Seydişehir Ticaret Odası 
Başkanı Cemal Küçük, İlçe Ziraat 
Odası Başkanı İsmail Korkmaz, 
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi Başkanı Durmuş 
Onar, Muhtarlar Derneği Başkanı 
Levent Karaaslan, Avcılık Atıcılık 
Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, 
Suğla Su Ürünleri Başkanı Selim 
Aşkayanar, Süt ve Et Üreticiler 
Başkanı Ergün Balcı, Çelik-İş Sen-
dika Başkanı Hüseyin Kaban ve 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali 
Saylam da katıldı.

Sivil toplum örgütlerinde gö-
rüşünü alan ve taleplerini dinle-
yen Altay, “Eskiden büyükşehir 
olarak planlamalar yapıyorduk 

şimdi talepler doğrultusunda 
planlarımızı oluşturmaya büyük 
önem veriyoruz. Bu konuda ziya-
retinizi anlamlı buluyorum.” dedi. 

“Konya Şeker’in Seydişehir’e 
yapacağı yatırım ve hizmet ko-
nusunda bakanlıklar ve yetkililer 
ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ön 
hazırlıklar tamamlanınca bu ko-
nuda Konya Şeker’e gerekli des-
teği sağlayacağız.” diye açıklama 
yapan Altay, Seydişehirli çiftçiler 
için önem arz eden soğuk hava 
deposu, hal ve kurutma tesisi için 
ise Seydişehir Belediye Başkanı 
Tutal ile bir çalışma yaparak bu 
konuları da çözüme kavuşturmayı 
hedeflediklerini dile getirdi. 

“Seyidharun Cami ve Çevre-
si Projesi ihalesi sonucu için en 
kısa sürede çalışmalarımıza baş-
layacağız. Bu konuda bir sıkıntı 
yok.” diye açıklama yapan Altay, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
aktardı. n AA

Çumra, İlçe oluşunun 94. Yıl dönümünde, içerisinde birçok kültür ve sanat faaliyetlerinin 
gerçekleşeceği Çatalhöyük Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi

Kültür ve sanatın kalbi
Çatalhöyük’te atacak

‘Çumra Belediyesi Çatalhöyük 
Kültür ve Sanat Merkezi’ düzenle-
nen açılış töreniyle hizmete açılarak 
Çumraya kazandırıldı. Çumra Bele-
diyesi, fiziki hizmetlerinin yanın-
da ilçenin sosyal yaşantısına fayda 
sağlayacak insana dokunur eserler 
kazandırmaya devam ediyor. Çum-
ra, İlçe oluşunun 94. Yıl dönümün-
de, içerisinde birçok kültür ve sanat 
faaliyetlerinin gerçekleşeceği yeni 
bir esere kavuştu. İsmini, Çum-
ra’nın kültürel mirası olan 9 Bin yıl-
lık Çatalhöyük’ten alan Çatalhöyük 
Kültür ve Sanat Merkezi, 300 kişilik 
kapasitesiyle konferans, panel ve 
sanatsal etkinliklere ev sahipliği ya-
pacak. Bu yeni eser konferans salo-
nunun yanı sıra içerisinde yer alan 
motif ve dekorlar ile ismiyle özdeş 
Çatalhöyük’ün atmosferini ziyaret-
çilerine yaşatacak. 

Çatalhöyük Kültür ve Sanat 
Merkezi için düzenlenen açılış tö-
reninde konuşan Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, “Bugün ilçe-
miz adına çok özel bir tarih olan 
26 Haziran 2020 tarihi ile, Tarımın 
başkenti, medeniyetin beşiği, kül-

türün anavatanı olan Çumra’mızın 
kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. 
Değerli hemşerilerim için sarf edi-
len tüm bu gayretler, ilçemizde 
yaşayan her bireye daha huzurlu, 
temiz ve güvenli bir yaşam alanı 
bırakabilmek içindir. 94 yıl önce 
oluşmaya başlayan ve her karışı 
tarih kokan bu ilçenin bugüne ka-
dar gelmesinde emeği geçen tüm 
belediye başkanlarımızı, emektar 
çalışanlarımızı saygıyla selamlıyo-
rum. 31 Mart 2019 seçimleri ile bu 
kutsal görevi devralıp, böyle kadim 
ve değerli bir kente hizmet edebil-
me şerefine nail olabildiğim için de 
Rabbime binlerce kez şükrediyo-
rum” dedi. 

‘GENÇLERİMİZ İLE KÜLTÜR 
BULUŞLARINDA BULUŞACAĞIMIZ 

ANLARI İPLE ÇEKİYORUM’
Bugün itibariyle Çumra’mızın 

sayısız incilerine bir yenisini daha 
eklediklerini ifade eden Başkan Of-
laz, “Adını 9 Bin yıllık tarihi ve kül-
türü ile meşhurlaşmış, medeniyetin 
ilk adımlarını attığı kadim kentin 
ismi ile taçlandırdık. Çatalhöyük 
Kültür ve Sanat Merkezî Adıyla ve 

şanıyla burası artık Çumra’mızın 
yeni incisi, halkımızın ise yeni göz-
desi. Bu bilim yuvasında eğitimi 
destekleyecek seminerler düzenle-
yeceğiz, kültür ve sanat merkezinin 
hakkını verecek etkinlikler ile şen-
lendireceğiz. Bilime, sanata, geç-
mişe ve geleceğe hitap edecek bu 
özel yatırım, tüm hemşerilerimizin 
uğrak noktası ve sosyalleşme alanı 
olacak. İnanın öyle heyecanlıyım ki, 
sevgili gençlerimiz ile kültür buluş-
larında buluşacağımız anları iple 
çekiyorum” dedi. 

“BELEDİYE OLARAK BİZLER, 
HER ZAMAN KÜLTÜRÜMÜZÜN 

HİZMETİNDEYİZ”
Çumra’nın 94. Yıl dönümü-

nü böyle bir esere imza atmanın 
bayram sevinci yaşattığını belir-
ten Başkan Oflaz, “Uzun emekler 
ile ilçemize kazandırdığımız kül-
tür yuvamızı bu özel tarihte hep 
birlikte anımsamak ise beni çok 
duygulandırdı. Bu şehrin, kültürel 
alanda yükselmesi hepimiz için çok 
önemli. 9 Bin yıllık Çatalhöyük Şeh-
ri sıfatını taşıması itibariyle kültürel 
açıdan güçlü olması gerekiyor. Be-
lediye olarak bizler, her zaman kül-
türümüzün hizmetindeyiz. Bizler 
sadece bugünün değil, tarihin ve 
geleceğin de hizmetkarlarıyız. Ça-
talhöyük Kültür ve Sanat Merkezi, 
bu alandaki boşluğu doldururken, 
Çumramızın estetiğine de yeni bir 
soluk getireceği inancını taşımak-
tayız. Gençlerimiz, sanatçılarımız; 
sanatın ve kültürün zenginliğinde, 
ufuklarımızı daima birkaç adım 
öteye taşıyacaklardır.” ifadelerini 
kullandı.  
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük ilçesinde 2000/3 
devre askere gidecek olan adaylar, 
cuma namazı sonrasında yapılan 
dualarla uğurlandı. Asker duasına 
İlçe Kaymakamı Muhammed De-

niz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan 
Koçer ve bazı vatandaşlar katıldı.  
Dua sonrası Kılınç ve Koçer, asker 
adaylarına asker harçlığı verdi.
n AA

Konya Büyükşehir Belediye-
si, hafta sonu gerçekleştirilecek 
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 
dolayısıyla öğrencilerin ulaşım ko-
nusunda sorun yaşamaması için 
Pazar günü bazı bölgelerde normal 
tarifeye ilave seferler düzenleye-
cek. 

İlave seferler yapılacak oto-
büs hatları ve saatleri şu şekilde: 
Hocafakıh Tıp Fakültesi hattı: 
Meram’dan 08.30 – Alaaddin’den 
09.10. Meram Yeni Yol hattı: Me-
ram’dan 08.50 – Alaaddin’den 
09.15. Meram TOKİ hattı: TO-
Kİ’den 09.00.  Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi hattı: Ya-

zır’dan 08.30 – Çınaraltı’ndan 
09.15. Yazır Meram Tıp Fakültesi 
hattı: Yazır’dan 08.30 - NEÜ Kam-
püsü’nden 09.15. Fatih Işıklar 
Özalkent hattı: Erenköy’den 08.15 
– Kültürpark’tan 08.55. Medre-
se Kumköprü hattı: Erenköy’den 
08.15 – Adliye’den 09.00. Kara-
kayış hattı: Saman Pazarı’ndan 
08.15. Fevzi Çakmak hattı: Saman 
Pazarı’ndan 08.45. Taşra Dede 
hattı: Alakova’dan 08.30 – Alaad-
din’den 09.15. Loras Telafer Kara-
man Yolu hattı: Alakova’dan 08.30 
– Alaaddin’den 09.15. Mengene 
Saraçoğlu hattı: Eski Garaj’dan 
08.15. n HABER MERKEZİ

Emperyalizmin insanları en çok 
kullandığı bir devirdeyiz. Her fikirden, 
ırktan, her cemaatten, her partiden in-
sanları hem de… Şimdiye kadar kendi 
enerji stoklarını harcamış Batı, aç göz-
lerini Avrasya’ya dikti. İşini şansa bı-
rakmadan hızla Müslüman topraklarını 
ele geçirmek istiyor. Kendisi tükendi 
çünkü.

İşgal etmek istedikleri diyarlarda, 
halkların dininin içini boşaltıp, sonra 
oraya kirli amaçlarını yerleştirmek sü-
per zalimlerin büyük oyunu. Yüzyıllar 
önce İspanya’da Endülüs Devleti’ni bile 
aynı oyunla tarih sahnesinden sildiler. 
Yalanlar üzerine yönetimler bina ede-
rek, haritaları kendi lehlerine şekillen-
dirmek, daima planlı hareket edenler 
için hiç de zor değil. Göz diktikleri ül-
kelerde yaşayanları öncelikle milliyetçi, 
ulusalcı, dinci gibi isimlerle vahdetten 
uzaklaştırarak, onları birbirlerine tu-
tuştururlar. Toplumları kışkırtma gö-
revi, içlerinden din, siyaset veya para 
ile avladıkları kıt beyinli insanlarındır. 
Satın aldıkları kirli maşaları yardımıy-
la, kendilerine en uzak diyarlarda dahi 
yapay gündemlerle insanları oyalamayı 
başarırlar. İslâm devletlerine bakınız! 
Hepsinde aynı oyalama taktiklerinin 
rehavetinde, gözlerini hakikatlere ka-
patmış kör insanlar yaşıyor. 

Tunus’ta burka, Türkiye’de başör-
tüsü yasakları; abdest alma, dua etme 
keyfiyetlerinde şekil tartışmaları veya 
Kurban Bayramlarında kan akıtılıp akı-
tılmayacağı türünden münakaşaları ve 
daha nice aykırı kavgaları her yıl gün-
demde tutulur. Yabancılar bizleri en az 
yüz yıl öncesinden çizdikleri haritalar 
içine hapsetmeye çalışırken, bizler 
oyalanırız. Kavga ederken kendimiz-
den geçeriz. Ahlaki güzelliklerimizden, 
hoşgörümüzden, soylu inancımızdan 
tavizler veririz. 

* * *
Son yıllar Batının Yahudi Ve Hı-

ristiyanların bencilliklerinin yeryüzü 
halklarınca sorgulandığı bir dönem. 
Bu eleştiriyi de uluslararası arenalarda 
dile getiren ve beşeriyete de farklı bir 
kurtuluş reçetesi sunan ilk kişi Türk 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan oldu. İnsan ırkının özgürlüğüne ve 
onuruna sahip çıktı. Liderimizin küresel 
adaletsizliklere mazlumların dikkatini 
çekerek, onları uyandırmak için gös-
terdiği olağanüstü çabaların, dünyevi 
ikballer için olamayacağını göreme-
yenlere ne sözümüz olabilir ki? 

* * * 
Düşününüz! Elinizdeki kalem sizi 

toplumun bir adım önüne çıkarmış. 
Halk içinde ayrıştırmayı, kutuplaştır-

mayı körükleyenlerden 
olmamak için gücünüz 
yettiğince herkesi kucak-
lamak istiyorsunuz. Nafi-
le! Cemiyet bünyemizde 
yerleşik olan kirli siyaset 
yandaşları, tarafsız dav-
ranmamıza izin vermiyor-
lar. Yıllar yılı demokrasi 
savunuculuğu yapanlar, 
kendi zihniyetlerinden 
farklı insanlar devlet yöne-
timine talip oluyorlar diye seçimle gel-
miş bir hükümeti her fırsatta indirmeye 
çalışıyorlar. Devletinize kumpaslarla 
sergilenen seviyesiz bir ortamda yer 
almak istemeyip, tarafınızı seçiyorsu-
nuz. Şehit Malcolm X; “İslâm’a söv-
mekten gayri fikri olmayanlar, fikrin 
değil, İslâm’a sövmenin hürriyetini is-
tiyorlar!” diyordu. Bu kesin bir hakikat! 
Çünkü Türkiye’de de geçmişte laiklik 
şemsiyesi altında adeta ateistliği devlet 
yönetimi haline getirmek için çabala-
yanlar, esasında secdede nefsini Hak 
önünde kurban etmeyi şeref addeden 
bir liderin çeşitli iftiralarla adımlarını 
yavaşlatmayı hedefliyorlar. Din onlar 
için ütopya. “Din uygar çağda bir fare 

haline gelmişken, tekrar 
egemenliği yeryüzün-
den gökyüzüne terk 
etmek istemek niye?” 
diye sorguluyorlar. Mu-
halefet milletvekillerin-
den Prof. Necla Arat’ın; 
“Pedagojik yaşta çocu-
ğun anlayamadığı dilde, 
anlayamadığı Kuranı 
okumaya çalışması çok 
sakıncalı. Devlet laik. 

İnsanların hayat tarzına karışmamak 
cinayet! Müdahale ederiz!” tehdidinde 
bulunması hayli üzücü. Bu nedenle 
sayısını çoğalttığı İmam Hatip Okulla-
rıyla gelecek neslimizin imanlı olmasını 
arzulayan Sayın Erdoğan çevresinde, 
vatanın bekası adına toplanan herkese 
ortak küçümseyici bir sıfatı yakıştırdı-
lar. “Tayyipçi” dediler. Vatanseverliğin 
adı da oldu; “Tayyipçilik”

Düşünceyi, inancı, din ve vicdan 
hürriyetini yasaklamaya, yasaklatmaya 
çabalamak ne korkunç? İşte cumhu-
riyetimiz, kuruluşundan bu yana hep 
böyle iftira meraklısı mütecavizlerin sü-
rekli tasallutundan kurtulamadı. İnançlı 
bir başkana itirazları bundan. Seçilmiş 

bir reise diktatör suçlamaları bundan. 
Süper zalimler sınırlarımızı tünel-

lerle, çukurlarla delik deşik etmişler. 
Her an, her saniye topraklarımızı ele 

geçirme planları içindeler. Başımızdaki 
lider onları kendi inlerinde yakalayıp, 
oyunlarını, çevirdikleri türlü entrikaları 
ortaya çıkarıyor. Muhalefetin başında-
ki zat; “Ortadoğu bataklığında ne işin 
var?”diyebiliyor. Akıl edilirse, bataklık 
demek; geçmişimize, tarihimize hatta 
ta Milattan evvel dahi nice uygarlıkla-
rın beşiği olmuş bir beldeye ihanettir, 
hakarettir.

 Gerçekte o toprakların bizler için 
Gaziantep’ten, Mardin’den farkları yok! 
Şam, Basra, Bağdat, Mekke, Medine, 
Kudüs gibi şehirler Batılılar tarafından 
Ortadoğu ismiyle bizlerden koparılmış, 
ayrıştırılmış bölgeler. O zalimlerin diliy-
le konuşmak hangi güne kadar halkı 
kandırmaya yarayacaktır?

* * * 
Demokrasilerde iktidarlar sandıkla 

gelir, sandıkla değişir. Ülkeyi yönetecek 
kadroları özgür seçimle halk belirler. 
Yönetimi devralan kademenin iktidar 
kullanımı ise, temel hak ve özgürlük-
lerle sınırlanır. Muhalefet denetler. 
Fakat ancak iktidar alternatifi projeler 
üreten muhalefeti halk ciddiye alır. 
Türkiye Cumhuriyeti Emperyalistlerin 

kıskacında. Görünürde kimse Devlet 
Başkanımızdan ve hükümete desteğini 
sunan MHP lideri Sayın Devlet Bahçe-
li’den başka onlarla mücadeleden söz 
etmiyor. Bugüne bakıyorsunuz. Türk 
solu, emperyalizmle savaşmak üzerine 
inşa ettiği esas fikriyatı ile günümüzde 
ortada yok! 

Davamız kutsal!.. Kişilerle asla 
sınırlandırılamaz. Zalimlerin zulmüne 
karşı sesini yükselterek, dünyaya huzur 
sözü veren kim olur ise bizler onun ar-
kasındayız. 15 Temmuz gecesi büyük, 
beyaz adam bizden, insan kaynakla-
rımızı istedi. Vermedik. Tepemizden 
hain uşakları eliyle bombalar fırlattı. 
Hürriyetimiz adına sokakları, meydan-
ları evimiz belledik. Kendi reyimizle 
lider seçtiğimiz kişiyi devirmek, onun 
için bilgisayar oyunundan farksızdı. 
Allah yardımıyla kanımız pahasına di-
rendik. 

Merhum Necmettin Erbakan; “Atı-
mızı alan, yolumuzu da almadı ya…” 
demişti. Doğru söz! Kimse Hak yolu-
muzdan bizleri ayırıp, bozuk patikalara 
adımlarımızı yönlendiremedi. Yönlen-
diremeyecek de... Geleceğimizi he-
defleyip, yürümeye devam edeceğiz. 
Emin olunuz ki, tarihi bizzat ellerimizle 
yazmak, tarihi okumaktan daha muh-
teşem olacak.

İNANCA SÖVMENİN HÜRRİYETİNİ İSTEYENLER

haber@konyayenigun.com
PERİHAN AKÇAY
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Salgın döneminde lens kullanımına ilişkin uyarı
Uzmanlar koronavirüs salgını 

döneminde zorunlu olmadıkça lens 
kullanılmaması, kullanılacaksa da 
temizliğine daha azami özen göste-
rilmesi uyarısında bulunuyor. Düz-
ce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Murat Kaya, yaptığı yazılı 
açıklamada, salgın döneminde ve 
yaz aylarında göz sağlığının dikkat 
edilmesi önemli bir husus oldu-
ğunu belirtti. Yaz aylarında en çok 
alerjik rahatsızlıklar, göz kızarıklığı, 
sulanma, ışıktan rahatsız olma gibi 
şikayetlerin arttığına işaret eden 
Kaya, “Bunlardan biri de konjonk-
tivittir. Mikroplarla ya da virüslerle 
oluşabilen göz kızarıklığıdır. Gözün 
dış kısmında kapakların içinde ve 
gözle görülen ön kısmındaki kıza-

rıklık, çapaklanma, sulanma, bat-
ma gibi şikayetlerle hastalarımız 
bize başvurur. Bu mikroplar, kirli 
sulardan, yıkanmamış ellerin göz-
le temasından ya da havayla dış 
ortamdan bulaşabilir.” ifadelerini 
kullandı.

Kaya, Kovid-19 bulguların-
dan birinin de konjonktivit olarak 
bahsedilen kırmızı göz tablosu ol-
duğuna değinerek, temizlik ve de-
zenfeksiyonun virüsün yayılımının 
önlenmesi açısından çok önemli 
olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kaya, 
şu görüşlerini paylaştı: “Salgın dö-
neminde elimizi sık sık yıkayıp, 
mümkünse elimizin yüzümüzle 
ve göz kapaklarımızla temasını 
kesmemiz gerekiyor. Koronavirüs, 
gözümüzü kaşımak, göz kapakla-

rımızı yıkanmamış temiz olmayan 
elimizle temas ettirmek sonucun-
da bulaşabiliyor. Virüsü havadan 
kapma olasılığı da var. Bunun için 
şeffaf maskeler kullanılması öneri-
liyor. Gözlüğün de bir nevi bu du-
rumda koruyuculuğu bulunmakta. 
Zorunlu olmadıkça lens kullanılma-
malı. Bu dönemde gözlüğe geçiş 
daha pratik olabilir. Kontakt lensle-
ri takarken elimizi sürekli yıkamak 
gerekiyor. Kontakt lens kullananlar 
takmasın demiyorum ama temizli-
ğine daha azami özen göstermeli. 
Lens ile uyumamaları, sürekli göz-
lerine elle temasta bulunmamaları 
gerekiyor. İlla lens takmaları gere-
kiyorsa sabah takıp akşam mutlaka 
çıkararak solüsyonlarına koymalı-
lar.” n AA

Koca’dan YKS’ye girecek 
öğrencilere tavsiye

Uzmanından öğrencilere 
YKS öncesi uyarılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
hafta sonu düzenlenecek Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı’na 
(YKS) girecek öğrencilere iyi din-
lenmelerini ve iyi uyumalarını 
tavsiye etti.Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, YKS’ye girecek öğ-
rencilere tavsiyelerde bulundu ve 
“Eyvah üçgenin iç açıları toplamı-
nı evde unuttum.” esprisinin yer 

aldığı görseli paylaştı. Koca, me-
sajında, “Hepimizin başına gelen, 
YKS’de sizin de başınıza gelecek. 
Sınav kaygısından kaynaklanan 
anlık unutmalar, beyninizin size 
şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uy-
kunuzu tam alın. Kahvaltıda acele-
ci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri 
girerken geride kalanları unutun. 
Çok başarılar, sevgiler.” ifadelerini 
kullandı. n AA

Uzman klinik psikolog Öz-
lem Soysal, hafta sonu yapılacak 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) öncesi öğrencilere uyarılarda 
bulunarak kaygı yaşayan bireyler 
için ilk 15 dakikanın çok önemli ol-
duğunu ve kişinin rahatlaması için 
nefes egzersizleri yapması gerek-
tiğini söyledi. Uzman klinik psiko-
log Özlem Soysal, YKS’ye girecek 
öğrencilere uyarılarda bulundu. 
Pandemi sürecini göze alarak her 
öğrencinin az çok eksikliklerinin 
olabileceğinin düşünülmesi ge-
rektiğini kaydeden Soysal, sınav 
zamanında en fazla kaygı duyu-
lan zaman diliminin ilk 15 dakika 
olduğunu vurgulayan Soysal, ai-
lelerin de çocuklara destek olması 
gerektiğini ifade etti.
‘RAHATLAMA VE GEVŞEME HARE-

KETLERİ KAYGIYI YOK EDECEK’
Öğrencilerin sınav esnasında 

dikkatlerinin dağılabileceğine de-
ğinen Soysal, adaptasyon süresin-
ce rahatlama ve gevşeme hareket-
leri ile kaygıyı yok edebileceklerini 
aktardı. Soysal, “Sınav kaygısı bi-
reylerin sınavdan önce etkin şe-
kilde öğren konu ve bilgileri sınav 
esnasında etkin kullanamamaları. 
Bununla ilgili yoğun endişe, kaygı 
bunlarla beraber kişide kaygılar 
artar. Kaygının yüzde 30’u olumlu 
etki oluşturabiliyor,, ama sonraki 
süreçlerde bu kaygı başarı sevi-
yesini düşürüyor. İlk 30 dakikalık 
süreçte kaygı seviyeleri artacaktır. 
Bizler için ilk 15-30 dakika çok 
önemli süreç. Mümkün oldukça 

kaygı seviyesini azaltmak için ne-
fes egzersizi yapılmalı. İçimizde 8’e 
kadar sayarak nefesimizi tutuyor 
ve sonra yavaş yavaş geriye saya-
rak bırakıyoruz. Bu rahatlatabilen 
bir egzersiz, gevşeme hareketi ola-
rak da gözlerimizi kapatıp, beyaz 
bir sinema perdesi hayal edip ve 
sadece ona odaklanırsak dikkati-
mizi toplayabiliriz” dedi.

‘AİLELERİN YAKLAŞIMI
 ÇOK ÖNEMLİ’

Öğrencilerin en büyük kaygıla-
rından birinin ailenin tutumu oldu-
ğunu dile getiren Soysal, “Ailelerin 
kişilerden beklentileri çok fazla 
olması, performansın üstünde bir 
performans istemesi de kaygı bo-
zukluğuna neden olabilir. Aslında 
bir zeka sınavı değil bilgi sınavıdır. 
Sınava girecek bireylerin aileleri-
nin destekleri çok önemli. Özellikle 
pandemi süreci içerisindeyken sı-
navın da bu sürece denk gelmesi 
öğrencileri kaygılandırıyor. Sosyal 
mesafe veya korona virüse yaka-
lanma gibi kaygılar da sınav esna-
sında başarıyı düşürebilir. Bireyler 
mümkün mertebe maskelerini 
yanına alsınlar, mesafelerini koru-
sunlar. Mesafelerini korurken etra-
fındakilerden kendisine bulaşacak 
mı gibi düşünmesinler. Zaten bu 
gibi önlemler alınarak sınav salon-
ları hazırlanmıştır. Sınavda bunları 
düşünerek kaygılarını arttırmasın-
lar. Bu sınav hayatınızın son sınavı 
olmayacak, bu sınavda yapabilece-
ğinizin en iyisini yapmaya çalışın” 
diye konuştu. n İHA

Her ülkenin uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerek-
tiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı Öztürk,  bu mücadelede tüm tarafların desteğini almaktan gurur duyduklarını ifade etti 

‘Uyuşturucu bağımlılığıyla 
mücadele bir takım işi’

Yeşilay Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mücahit Öztürk, Birleşmiş 
Milletler (BM) verilerine göre 
dünya çapında artan uyuşturucu 
bağımlılığına karşı küresel strateji 
ve iş birliğiyle ulusal mücadelenin 
şartn yapılan açıklamaya göre, 
Yeşilay, 100. kuruluş yıl dönü-
münde 21 ülkeden 28 farklı ku-
rumun temsilcileriyle 2. İstanbul 
İnisiyatifi Toplantısı’nda bir araya 
geldi.  Beş farklı bağımlılık türüy-
le mücadele eden tek uluslararası 
sivil toplum kuruluşu Yeşilayın ev 
sahipliğinde ikinci kez düzenle-
nen toplantı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle diji-
tal ortamda yapıldı. İstanbul İni-
siyatifi, bağımlılıklarla mücadele 
için küresel strateji ve iş birliği 
modellerini ele aldı. Katılımcılar, 
kendi ülkelerinde yürüttükleri ba-
ğımlılıkla mücadele çalışmalarına 
ilişkin deneyimlerini paylaştı.

‘UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞIYLA 
MÜCADELE BİR TAKIM İŞİ’

Yeşilay Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mücahit Öztürk, toplantıda-
ki konuşmasında, 26 Haziran’ın 
Dünya Uyuşturucu ile Mücade-
le Günü olduğunu hatırlatarak, 
şunları kaydetti: “BM tarafından 
açıklanan verilere baktığımızda, 
uyuşturucu madde kullanımın-
da Türkiye’de ve dünyada yıldan 
yıla bir artış olduğunu görüyoruz. 
2009 yılında 210 milyon düze-
yinde olan uyuşturucu bağımlısı 
sayısı 2018 yılında 269 milyona 
ulaştı. Maddeye başlama yaşla-
rı düşerken, bağımlılıklar kişiye, 
aileye ve topluma psikolojik, sos-
yolojik ve ekonomik zararlar veri-
yor.” 

Her ülkenin uyuşturucu ile 
mücadeleyi kamu, özel sektör, 
akademi, sivil toplum ve kamuo-
yunun iş birliğiyle yürütmesi ge-
rektiğini belirten Öztürk, “Yeşilay 
olarak 100 yıldır hem ülkemizde 
hem de dünyanın farklı yerle-
rinde uyuşturucu bağımlılığıyla 
mücadelemizi sürdürüyor, bu 
mücadelede tüm tarafların des-
teğini almaktan gurur duyuyo-
ruz. Toplumumuzu da bu konuda 
bilinçlenmeye, bağımlılıklardan 
uzak bir yaşam için mücadele-
mizin bir parçası olmaya davet 
ediyoruz. Uyuşturucu bağımlılı-
ğıyla mücadele bir takım işi, an-
cak birlikte mücadele edersek 
başarabiliriz.” ifadelerini kullandı. 
Toplantıya, İsveç’ten IOGT Baş-
kanı Kristina Sperkova, Pakis-

tan’dan KKAWF’in Kurucu Baş-
kanı Cristina Von Sperling Afridi, 
Bosna-Hersek’ten RUN’dan Boro 
Goic’in yanı sıra CADCA, EURAD, 
FORUT, IOGT, KKAWF, RUN, 
San Patrignano, SCAD, VALD ve 
WFAD gibi bağımlılıkla dünyanın 
önde gelen kuruluşlarının temsil-
cileri de katıldı. Aile desteği al-
mayanların alkol ve uyuşturucu 
kullanımı salgın döneminde arttı. 
Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu 
ile Mücadele Günü’ne özel “İyileş-
mek Mümkün” temalı online se-
miner de düzenledi. 3 bin kişinin 
izlediği seminerde uzman isimler 
madde bağımlılığı ve tedavi süre-
cine ilişkin bilgi verdi. Seminerde, 
Yeşilay, pandemi döneminde al-
kol ve madde bağımlılığına ilişkin 
yaptırdığı araştırmanın sonuçla-
rını açıkladı. 417 bağımlıyla ya-
pılan araştırma, alkol ve madde 

bağımlılarının yüzde 49’unun bu 
dönemde alkol ve madde kullanı-
mını bıraktığını, uyuşturucu mad-
de kullanıcılarının yüzde 54’ünün 
daha seyrek uyuşturucu kullandı-
ğını ortaya koydu. Pandemi sıra-
sında alkol ve madde kullanımını 
bırakan veya azaltan kişilerin ço-
ğunun temizlik ve mesafe kuralı-
na uyanlar ile aynı kişiler olduğu 
tespit edildi. Çoğunluğu sosyal 
ortamı kötü ve aile desteği alma-
yanlardan oluşan yüzde 20,9’luk 
bir kesimin ise pandemi sırasında 
alkol ve madde kullanımını artır-
dığı görüldü.

MEB İŞ BİRLİĞİYLE HER YIL 10 
MİLYON ÖĞRENCİ VE 3 MİLYON 

YETİŞKİNE ERİŞİM
Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mü-

cahit Öztürk, semirde yaptığı ko-
nuşmada, bağımlılıkla mücadele 
noktasında en etkili stratejinin 

önlemek olduğunu vurgulayarak, 
şöyle devam etti: “Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ile imzaladığımız 
protokolle Okulda Bağımlılığa Mü-
dahale (OBM) programını uygu-
luyoruz. Yeşilay’ın geliştirdiği ve 
ilk defa uygulanan OBM ile riskli 
öğrencilerin sigara, alkol, madde 
gibi zararlı alışkanlık ve davra-
nışları bağımlılığa dönüşmeden 
önlenmesini ve bu öğrencilerin 
eğitim sistemi dışına çıkmadan 
geri kazanılmasını hedefliyoruz. 
Buradaki deneyimlerimizden bi-
liyoruz ki, risk grubundaki öğren-
cilerin tespit edilmesi noktasında 
okullara önemli sorumluluklar 
düşerken, ailelerin de okulla iş 
birliği içinde olması ve risklerin 
farkında olarak önleyici çalışma-
lar kapsamında üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmele-
ri büyük önem taşıyor.” ,Türki-
ye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı’nın detaylarından da 
bahseden Öztürk, çeşitli bağımlı-
lık türleri ile ilgili başta çocuklar 
ve gençler olmak üzere toplum 
genelinde farkındalığın artırılması 
için eğitimler verdiklerini, MEB iş 
birliğiyle hayata geçirilen projeyle 
her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 mil-
yon yetişkine ulaşıldığını kaydetti. 

Türkiye genelinde 42 Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi ile hizmet 
verdiklerini belirten Öztürk, koru-
ma ve önleme alanında yürüttük-
leri çalışmalara rehabilitasyonu 
da eklediklerini, bugüne kadar 
madde bağımlılığıyla ilgili 50 bine 
yakın başvuru aldıklarını ve bu 
kişilerin bağımlılıktan uzak bir 
yaşama adım atmalarına destek 
olduklarını anlattı. n AA
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Milli Savunma Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, başa-
rıyla devam eden Pençe-Kaplan 
Operasyonu’nda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tek hedefinin 
teröristler olduğu belirtilerek, 
“Bundan önce olduğu gibi bu 
operasyonda da hiçbir sivil zarar 
görmemiştir, görmeyecektir” 
ifadesi kullanıldı. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin terörle mücadele 
operasyonlarına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunuldu. Açıkla-
mada şunlar kaydedildi: “Başa-
rıyla devam eden Pençe-Kaplan 
Operasyonu’nda kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin tek he-
defi teröristlerdir. Bundan önce 
olduğu gibi bu operasyonda da 

hiçbir sivil zarar görmemiştir, 
görmeyecektir. Sivil, masum ki-
şiler ile çevre, tarihi, dini yapılar 
ve kültürel eserler Türk Silahlı 
Kuvvetleri için dokunulmazdır. 
Bugüne kadar olduğu gibi aynı 
dikkat ve hassasiyet, operasyo-
nun gecikmesi pahasına da olsa 
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 
da devam etmektedir. Yedi iklim 
üç kıtaya barışı, adaleti ve huzu-
ru götürmüş atalarımızın yo-
lundan yürümeye devam eden 
kahraman ordumuz, asil milleti-
mizin destek ve dualarıyla şanlı 
tarihimize yakışır şekilde insani, 
ahlaki ve uluslararası değerlere 
göre terörle mücadelesini sür-
dürmektedir.” 
n AA

‘Kıdem tazminatı yoksa 
sendikacılığa da gerek yok’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, kıdem tazminatı düzen-
lemesine ilişkin, “Kıdem tazmi-
natı kalkarsa ne benim burada 
oturmama gerek var ne Türk-İş 
yönetiminin burada durmasına 
gerek var ne de buradaki baş-
kanların bu görevi sürdürmesine 
gerek var. Kıdem tazminatı yoksa 
sendikalara da sendikacılığa da 
gerek yok.” dedi.

Atalay, Türk-İş Başkanlar 
Kurulu toplantısının ardından 
basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, gündemdeki konulara 
ilişkin toplantı gerçekleştirdikle-
rini, yeni normalleşme sonrası bu 
alanda önemli bir toplantı yapıl-
dığını söyledi.

Kıdem tazminatı konusu-
nun ülke gündeminde olduğunu 
anımsatan Atalay, Türkiye’de ça-
lışanların yüzde 94’ünün kıdem 
tazminatını aldığını, diğerlerinin 
de çeşitli nedenlerle mahkeme 
süreci sonrası 6 ila 12 ay içerisin-
de kıdem tazminatını alabildiğini 
belirtti. Kıdem tazminatı düzen-
lemesini eleştiren Atalay, “Yapıl-
mak istenen düzenleme işçilerin, 
çalışanların lehine değil. Kıdem 
tazminatı işçilerin en önemli gü-
vencesi. Yıllarca döktüğü terin, 
verdiği bir ömrün karşılığı. Bu 
noktada kıdem tazminatı çalışma 
hayatının, işçi-işveren tarafının 
temel direği. Aradan kıdem taz-
minatını çektiğiniz zaman çalış-
ma hayatının sistemi çöker.” diye 
konuştu.

Atalay, kıdem tazminatı dü-
zenlemesinin kabul edilecek bir 
tarafı olmadığına işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Dü-
ğün yapan, hasta olan, ev alana 
bu paranın yüzde 30’u verilecek. 
Şöyle bir düşündüğümüz zaman 
ev alma, düğün yapma 25-35 yaş 
arasında oluyor. Yüzde 30’da o 
zamana kadar 6 bin lira toplana-
cak. Buzdolabı, çamaşır makinesi 
parası, bunun kabul edilecek bir 
tarafı yok. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın her ortamda bir ifadesi 

var, ‘Taraflar anlaşmadan bunu 
benim önüme getirmeyin.’ Şu 
anda işverenler, sendikalar karşı. 
Bu kıdem tazminatı açıklamala-
rı, bu çalışmalar bizim verimlili-
ğimizi düşürüyor, huzurumuzu 
bozuyor, iş kazaları artıyor, evi-
mizin huzuru bozuluyor.” Ülke 
gündeminden kıdem tazminatı 
konusunun bir an evvel çekil-
mesi gerektiğini, konunun kabul 
edilebilir bir tarafının olmadığını 
vurgulayan Atalay, kıdem tazmi-
natı açıklamalarının her ortamda 
huzur bozduğuna dikkati çekti.

“BU MESELEYİ ÜLKE 
GÜNDEMİNE ANLATIRIZ”

Türk-İş’in 21, 22 ve 23’üncü 
Genel Kurul kararlarına değinen 
Atalay, şöyle devam etti:

“Türk-İş yönetimi, başta şah-
sım olmak üzere bu genel kurul 
kararları, herkesin bildiği gibi 
grev kararıyla ilgili... Şiddet di-
lini, nefret dilini Türk-İş toplu-
luğu bu güne kadar kullanmadı. 
Grev, genel grev bizim çok ke-
yif aldığımız, mutlu olduğumuz 
bir şey değil ama başka çaremiz 
yok. Türk-İş üyeleri yaklaşık 1 
milyon 100 bin, örgütlü toplum 
2 milyon civarında, 15 milyona 
yakın örgütlü toplum var. Sokak 
sokak, köy köy, kahve kahve, her 
berberde, her lokantada, ortam-
da bu meseleyi ülke gündemine 
anlatırız. Ülkenin bütün vilayet-
lerinde pazartesi günü 81 il tem-
silcimiz bununla ilgili yaptırdığı-
mız 1,5 milyona yakın el ilanını 
dağıtacak. İhtiyaç olduğu zaman 
sendikalar da bunu dağıtacak. Kı-
dem tazminatı kalkarsa ne benim 
burada oturmama gerek var ne 
Türk-İş yönetiminin burada dur-
masına gerek var ne de buradaki 
başkanların bu görevi sürdürme-
sine gerek var. Kıdem tazminatı 
yoksa sendikalara gerek yok, kı-
dem tazminatı yoksa sendikacı-
lığa da gerek yok. Yeteri kadar 
sıkıntımız, problemimiz var, bir 
sıkıntıya, bir kargaşaya ülkeyi sü-
rüklemenin bir anlamı yok.”n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamam-
landığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl’de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi

Hasar tespiti için 
hızlı adımlar atıldı 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Kocaeli Kongre Mer-
kezi’nde, Vali Seddar Yavuz, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın ve ilçe belediye başkan-
ları ile bir araya gelen Kurum, daha 
sonra Kömürcüler Organize Sanayi 
Bölgesi yöneticileriyle görüştü. Ku-
rum, toplantının ardından burada 
yaptığı konuşmada, Manisa’nın Sa-
ruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde 
bir deprem meydana geldiğini söy-
ledi.  “Hamdolsun can kaybımız söz 
konusu değil, yaralımız yok. Bakan-
lığımızın ilgili ekipleri hemen olay 
yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve 
hasar tespit çalışmalarına başlıyor-
lar.” diyen Kurum, aynı şekilde dün 
Van’da 5,4 şiddetindeki deprem-
den dolayı ekiplerin hasar tespit 
çalışmalarını 15 mahallede yaptı-
ğını kaydetti. Bakan Kurum, Bursa, 
İstanbul, Van, Manisa ve Bingöl’de 
ekiplerin sahada olduğunu dile ge-
tirerek, “Vatandaşlarımızın yarası-
nı en kısa sürede sarmak suretiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
noktada hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’ta rahmet, yakın-
larına baş sağlığı diliyoruz. En kısa 
zamanda da yaralarını saracağımız-
dan emin olmalarını ifade etmek 
istiyorum.” açıklamasında bulun-
du. Türkiye’nin deprem bölgesi 
olduğunu, bugün bulundukları Ko-
caeli’nin geçmişte önemli acılar ya-

şadığını aktaran Kurum, depreme 
hazır şehir çalışmalarını o günden 
beri sürdürmeye gayret gösterdik-
lerini bildirdi.  Kurum, Kocaeli’nin 
bu anlamda önemli bir dönüşüm 
gerçekleştirdiğini belirterek, hem 
Gölcük hem diğer ilçelerde bu dö-
nüşümleri kararlı şekilde yaptıkları-
nı söyledi. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ
Türkiye’nin iklim değişikliğinin 

etkilerini net şekilde hissettiğini 
ifade eden Kurum, şöyle konuştu: 
“Derelerin taşması, heyelanlar, sel-
ler ve aşırı yağışlar sebebiyle de va-
tandaşlarımız bu noktada hayatları-
nı verecek kadar etkilenmektedir. 
Bize düşen bu çerçevede topyekun 
hareket etmek durumundayız. Bir 
ilçenin, bir ilin tek başına yapabile-
ceği bir çalışma değildir. Vatandaşı-

mızla bugüne kadar hep birlikte ha-
reket ettik. En son virüs sürecinde 
dünyaya örnek olacak bir tavır ser-
giledik. Deprem ve iklim değişikliği 
konusunda da aynı davranışı vatan-
daşımızdan ve belediyelerimizden 
bekliyoruz. Bu noktada Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatları çerçe-
vesinde yapılması gereken destek 
ne ise bu destekleri inanın tüm eki-
bimizle gece gündüz vermeye gay-
ret gösteriyoruz. Tekrar yaralanan 
arkadaşlarımıza acil şifalar, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza da Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Bursa’da 
hasar tespit çalışmalarımız tamam-
landı. Kestel, Orhangazi, İznik ve 
İnegöl’de 10 ağır hasarlı, 35 az ha-
sarlı, diğer incelenen 192 yapı ve 
10 fabrikamızın da hasarsız olduğu 
tespit edildi. Bursa’da olayın olduğu 

andan itibaren ekiplerimiz çalışma-
larını süratli bir şekilde tamamladı-
lar. Şu anda Van’da ve Manisa’da 
ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı 
şekilde yapacaklar.” 

“BAKAN YARDIMCIMIZ, 
İÇİŞLERİ BAKAN 

YARDIMCIMIZLA İKİ GÜNDÜR 
SAHADALAR” 

Kurum, sözlerine şöyle devam 
etti: “Diğer taraftan İstanbul’da 
yaşanan selde hemen olay esnasın-
da, olur olmaz, İl Müdürlüğümüz 
ekipleri olay yerine intikal ettiler. 
Bakan Yardımcımızı görevlendir-
dik. Bakan Yardımcımız, İçişleri 
Bakan Yardımcımızla birlikte iki 
gündür sahadalar. Burada da ge-
rekli tahkikat hem hukuki yönde 
hem teknik yönde yapılmaktadır. 
Bu çerçevede de İmar Kanunu’nda 
iskan edilebilecek binaları net bir 
şekilde tariflemiş durumdayız. Kret 
kotunu 1,5 metre aşmak kaydıyla 
iskan edilebileceği, yine bodrum 
katlarda daha önce yaşanan bir sel 
vardı Samsun’da hepiniz hatırlarsı-
nız. Bu selden sonra da imar yönet-
meliğinde gerekli değişiklik yapıldı 
ve o çerçevede temel kotunu ancak 
50 santimetre seviyesinde göme-
biliyoruz, diğer tarafını eğer iskan 
edeceksek herhangi bir taşkın riski 
yoksa da bu çerçevede geri kalan 
kısmını açmak durumundayız.” 
n AA

TSK’nın tek hedefi teröristlerdir 

İnternet kafe ve oyun salonları açılıyor
İçişleri Bakanlığı genelgesine 

göre internet kafeler ve elektronik 
oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin 
alınması şartıyla 1 Temmuz’da faa-
liyetlerine başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği-
ne “İnternet Kafeleri, Salonları ve 
Elektronik Oyun Yerleri” konulu 
genelge gönderdi. Bakanlıktan ya-
pılan açıklamaya göre, genelgede, 
17 Mart’tan itibaren faaliyetlerinin 
durdurulmasına karar verilen in-
ternet kafeleri/salonları ile elektro-
nik oyun yerlerinin kontrollü sosyal 
hayat döneminde hangi koşullara 
bağlı olarak faaliyet gösterebile-
cekleri Koronavirüs Bilim Kurulu 
tarafından tespit edilerek İçişleri 
Bakanlığına bildirildi. İlgili bakan-
lıklar ile kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla yapılan görüşmeler ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatları doğrultusun-
da, internet kafeleri/salonları ve 
elektronik oyun yerleri, faaliyetle-
rine izin veren mevzuat hükümleri 
(İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat-
larına İlişkin Yönetmelik vb) ile iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin ted-
birlere ilave olarak genelgede belir-
tilen tedbirlerin alınması şartıyla 1 
Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine 
başlayabilecek.

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KURALLAR

Bu iş yerlerinin işletmecileri 
temizlik, maske, mesafe önlemleri 
başta olmak üzere bu genelgede 
yer alan ve Koronavirüs Bilim Ku-

rulu tarafından belirlenen kural-
larla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde 
almakla yükümlü olacak. İşletmeci-
ler tarafından genel kullanım alan-
larına ve oturum düzenine ilişkin 
mesafe planı hazırlanacak, inter-
net kafeleri/salonları ve elektronik 
oyun yerlerinin müşteri kapasitesi 
mesafe kuralına göre belirlenecek, 
kapasite bilgisi işletmenin girişinde 
görülebilir bir yere asılacak ve bu 
kapasiteye uygun sayıda müşteri 
kabul edilecek. Temizlik, maske 
ve mesafe kuralları ile uyulması 
gereken diğer kurallara ilişkin bil-
gilendirme afişleri bu yerlerin giriş-
lerine ve içerisinde uygun yerlere 
asılacak. Aynı anda bulunabilecek 
kişi sayısına ilişkin planlama (ça-
lışan ve müşteriler dahil edilerek 
hesaplanacak şekilde) kişi başına 
4 metrekareden az olmayacak şe-

kilde yapılacak. Aynı anda içeride 
bulunacak kişiler ve masalar/ünite-
ler arasında en az 1 metre mesafe 
kuralına uyulacak, bu mesafe yer 
işaretleriyle belirlenecek. Tek üni-
tede iki ve daha fazla kişiyle oyna-
nan oyunlarda her bir kişi arasında 
en az 1 metre mesafe olacak. Masa/
üniteler arasında şeffaf branda, 
cam bölme, ahşap kenarlık gibi un-
surlarla teması azaltıcı tedbirler alı-
nacak. İnternet kafeleri/salonları ve 
elektronik oyun yerlerine maskesiz 
müşteri ya da çalışan alınmayacak. 
İçeride bulunulan süre boyunca da 
maske takmaya devam edilecek. 
Kullanılmış maskeler kapaklı çöp 
kutusuna atılacak ve çöp düzenli 
olarak boşaltılacak. Bu iş yerleri-
nin içerisinde kontrolsüz şekilde 
kalabalık oluşmasını engellemek 
için giriş kapısında tedbir alınacak. 

Bu kapsamda, dış kapıya içeriye 
girilmesini engelleyecek basit bir 
uyarıcı/engelleyici (kapının her iki 
tarafından tutturularak asılabilecek 
basit bir kırmızı renkli kordon ya da 
şerit vb) konulacak. İçeride ortak 
kullanım amacıyla gazete, dergi 
gibi yayınlar bulundurulmayacak.

Müşterilerden tercihen temas-
sız ödeme yapmaları istenecek. 
Müşterilere kartla temassız ödeme 
yapabilecekleri hatırlatılarak müm-
kün olduğunca nakit ödemeden ka-
çınılması sağlanacak, müşterilerin 
temas ettiği/edeceği ödeme termi-
nali (POS cihazı vb) her müşteriden 
sonra mutlaka yüzde 70’lik alkol ile 
temizlenecek/dezenfekte edilecek. 
Masa/sandalyeler, bilgisayar ekra-
nı, klavye ve mouse, oyun konsolu 
gibi ekipman ve malzemeler her 
müşteri kullanımından sonra yüz-

de 70’lik alkolle silinecek. Yiyecek/
içecek servisi işletme personeli ta-
rafından mesafe kuralına uygun 
olarak yapılacak olup kişilerin yi-
yecek ve içeceklerini kendilerinin 
almasına müsaade edilmeyecek. 
Çay/kahve ve diğer içeceklerin ser-
visinde tek kullanımlık malzemeler 
kullanılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve 
elektronik oyun yerlerinde bulunan 
mutfak, çay ocağı ve servis alanları, 
bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 
8556 sayılı genelgesi hükümleri ve 
Kovid-19 kapsamında Sağlık Ba-
kanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
tarafından kafe ve restoranlar için 
hazırlanan kurallara göre düzenle-
necek.

PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER 
Personelin Kovid-19’un bulaş-

ma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilenmesi sağlana-
cak. Personelin giriş/çıkışlarında 
vücut ısısı ölçümleri termal sensör-
lerle ya da temassız ateş ölçerlerle 
yapılacak, bu veriler günlük olarak 
kayıt altına alınacak ve asgari 14 
gün süreyle saklanacak. Personel, 
kendisinde veya birlikte yaşadı-
ğı kişilerde Kovid-19 belirtilerini 
görmesi halinde bu durumu vakit 
kaybetmeksizin işletme yöneticisi-
ne bildirecek. Ateş, öksürük, burun 
akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri 
olan personel, tıbbi maske takılarak 
Kovid-19 yönünden değerlendiril-
mek üzere sağlık kurumuna yön-
lendirilecek. Kovid-19 tanısı alan 
ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık 
müdürlüğü tarafından Sağlık Ba-
kanlığı Kovid-19 Rehberindeki 
kurallara göre yönetilecek. Perso-
nelin tümü kuralına uygun maske 
takacak, maske nemlendikçe ya da 
kirlendikçe değiştirilecek, değişti-
rilmesi öncesinde ve sonrasında el 
antiseptiği veya en az yüzde 70’lik 
alkol içeren kolonya kullanacak. 
Personelin el hijyenine dikkat et-
mesi sağlanacak ve bu konuda per-
sonel sürekli uyarılacak, ayrıca iş 
kıyafetleri günlük değiştirilecek. Bu 
iş yerlerindeki personelden temizlik 
yapan ve bulaşık yıkayan haricin-
deki çalışanlar (sahte güven hissi 
uyandırmamak adına) eldiven kul-
lanmayacak. Dinlenme alanlarında 
da personel arasında en az 1 met-
relik mesafe korunacak ve maske 
takılacak. n AA

Murat Kurum 
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Gaziantep FK kritik 
haftalara giriyor

Trabzonspor 
Ankaragücü’nü ağırlıyor

Göztepe’nin 
konuğu Alanyaspor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligdeki 
son 6 maçında alt sıralarda bulunan takımlara karşı müca-
dele edecek.  Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan top-
layan kırmızı-siyahlılar 10. sırada yer alıyor. Süper Lig’in alt 
sıralarını ilgilendiren kritik maçlara çıkacak olan Gaziantep 
ekibi, sıralamada 36 puanla bir basamak üstünde bulunan 
Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu karşı karşıya gele-
cek. Daha sonra 31 puanlı Yukatel Denizlispor, 27 puanlı İt-
tifak Holding Konyaspor ve 25 puanlı Hes Kablo Kayserispor 
ile kozunu paylaşacak olan Gaziantep temsilcisi, evinde 32 
puanlı Kasımpaşa ile oynayıp, ligin son haftasında ise şu 
ana kadar 28 puan toplayabilen BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 
konuk olacak. Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 
söz konusu takımlarla yaptığı 6 maçtan 9 puan çıkardı. n AA

Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında bugün MKE 
Ankaragücü’nü konuk edecek. Medical Park Stadı’nda saat 
21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Biti-
gen yönetecek. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol 
Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra 
Medical Park’ta müsabakaya çıkacak. Geçen hafta Aytemiz 
Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Ka-
radeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir’in 
Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek. Trab-
zonspor’da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı 
bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek. Kaleci 
Uğurcan Çakır’ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı 
öğrenildi. En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan 
kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.

Bordo-mavili takımın karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pe-
reira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir 
Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür,  Ekuban ve Sörloth 11’i 
ile çıkması bekleniyor. n AA

Süper Lig’de son 2 haftadır kazanamayan Göztepe, 29. 
hafta mücadelesinde bugün Aytemiz Alanyaspor’u ağırla-
yacak. Süper Lig’e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle ara verilmeden önce 21. hafta erteleme mücade-
lesinde Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Göztepe, daha 
sonra çıktığı iki maçta Trabzonspor’a 3-1, BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’a 2-1 yenildi. Ligde 29. haftaya 37 puanla 8. 
sırada giren sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 21.00’deki kar-
şılaşmada Gürsel Aksel Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’la 
karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu 
düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle haf-
ta içinde takımdan ayrı çalışan Cameron Jerome’un maç 
kadrosunda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Gözte-
pe, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 yenmişti. 
Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig’de 5 maça çıkan İzmir 
temsilcisi, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
yenilgi aldı. n AA

Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı
Süper Lig’de 10 haftadır kaybetmeyen 

Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hat-
tıyla arasındaki puan farkının açılmasıyla 
kalan 6 maçına daha rahat bakıyor.  Ligde 
2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puan-
la 16. sırada düşme hattında tamamlayan 
Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde 
aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Si-
nan Gümüş’ün de yer aldığı önemli isimlerle 
kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig’in ikinci 
yarısına teknik direktör Tamer Tuna yöneti-
minde başlayan ve sergilediği başarılı per-
formansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, 
geride kalan 28. hafta sonunda puanını 36’ya 
yükseltti, düşme hattından bir basamak daha 
uzaklaşıp 9. sıraya çıktı. 

Düşme hattının en üstündeki takımla 
arasında 9 puan fark oluşan Fraport TAV 
Antalyaspor, ligin son 6 haftasında sırasıyla 

Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Trab-
zonspor (D), Aytemiz Alanyaspor, MKE Anka-
ragücü (D) ve Galatasaray ile karşılaşacak.

SÜĞLÜN: “ÖNÜMÜZE ÇOK DAHA 
RAHAT BAKABİLİRİZ” 

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü 
Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, geçen 
hafta Çaykur Rizespor maçını iç sahada 3-1 
kazandıklarını hatırlattı.  Takımlarının, söz 
konusu galibiyetle bu hafta 28 Haziran Pazar 
günü deplasmanda Gaziantep FK ve kalan 
diğer 5 karşılaşmada daha rahat oynayaca-
ğına inandıklarını ifade eden Süğlün, şöyle 
konuştu: “Çaykur Rizespor karşısında tarihi-
mizdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi rekoru-
nu egale ettiğimiz için mutluyuz. Gaziantep 
deplasmanında kaybetmeyip, bu rekoru 11 
maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız bu ba-
şarıları hak ediyor. Çaykur Rizespor galibiye-

ti güzel oldu. Ligde rahat bir konuma ulaştık. 
Yeni yapılanma ve önümüze bakmakla ilgili 
en azından bu puanı aldıktan sonra daha ra-
hatlatıcı bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra 
önümüze çok daha rahat bakabiliriz.”

“GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”
Süğlün, Antalyasporlu oyuncuların her 

mücadelede ellerinden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştığını vurguladı. Genç oyun-
cularından da övgüyle bahseden Süğlün, 
“Gençler bizim için çok önemli. Çaykur Ri-
zespor karşılaşmasında Bünyamin Balcı, 
Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Paul Mukairu 
da sahadaydı. Artık bundan sonra onların da 
performanslarını daha rahat sergileyecekleri 
birtakım maçlara çıkacağız. Oyuncularımız 
takım olarak kenetlendiler, birlik oldular.” 
değerlendirmesinde bulundu.
n AA

İngiltere Premier Lig’deki 30 yıllık 
şampiyonluk hasretine son veren Liverpo-
ol, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını 
yeniden yazdı. Jürgen Klopp’un 2015’in 
ekim ayından beri çalıştırdığı Liverpool, 
1989-90 sezonundan bu yana elde ede-
mediği İngiltere ligi şampiyonluğuna so-
nunda ulaştı. 53 yaşındaki Klopp, İngiltere 
birinci ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan 
ilk Alman teknik direktör olmayı başardı. 
Geçen sezon Manchester City ile girdiği 
şampiyonluk mücadelesini bir puan farkla 
kaybeden Merseyside ekibi, 2019-20 se-
zonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüs-
ledi. Liverpool böylece son 5 maç öncesi 
şampiyonluğu garantileyen Manchester 
United (1907-08 ve 2000-01), Everton 
(1984-85) ve Manchester City’nin (2017-
18) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni 
sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK SAYISINI 
19’A YÜKSELTTİ

Liverpool, 1888’den itibaren dü-
zenlenen İngiltere birinci ligindeki 19, 
organizasyonun Premier Lig adını aldığı 
1992’den bu yana ise ilk şampiyonluğunu 
elde etti. “Kırmızılar” lakaplı takım, 20 
kupayla İngiltere ligi tarihinin en başarılı 
kulübü olan Manchester United’a bir adım 
daha yaklaştı.

İngiltere birinci futbol ligi tarihinde en 
fazla şampiyonluk kazanan 10 takım şöy-
le: 1. Manchester United: 20, 2. Liverpool: 
19, 3. Arsenal: 13 4. Everton: 9, 5. Aston 
Villa: 7, 6. Sunderland: 6, Chelsea: 6, 
Manchester City: 6, 9. Newcastle United: 
4 Sheffield Wednesday: 4

KENDİNE AİT İÇ SAHA GALİBİYET 
SERİSİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Bill Shankly’nin teknik direktörlüğünü 
yaptığı Liverpool kadrosunun, 1972’nin 
ocak ile aralık ayları arasında üst üste 21 
iç saha maçı kazanarak kırdığı İngiltere 
ligi rekoru da tarih oldu. 9 Şubat 2019’dan 
beri Anfield Stadı’nda oynadıkları 23 lig 

karşılaşmasını da kazanan Klopp’un öğ-
rencilerinin serisi devam ediyor. “Kırmı-
zılar” ayrıca 2011-2012 arası evinde peş 
peşe 20 maç kazanan Manchester City’nin 
elinde tuttuğu Premier Lig rekorunu da 
geçti.

SON 48 LİG MAÇINDA
 BİR KEZ YENİLDİ

Liverpool, İngiltere Premier Lig’deki 
son 48 mücadelesinde yalnızca bir defa 

sahadan mağlup ayrılsa da iki rekoru elin-
den kaçırdı. Merseyside ekibinin, bu se-
zon ligin 10. haftasında başlayan 18 maç-
lık galibiyet serisi, 29 Şubat’ta Watford 
deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubi-
yetle bitti. Liverpool böylece Manchester 
City’nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngilte-
re liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna 
ortak oldu. Aynı maçta ayrıca Liverpool’un 
ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de 

son buldu. Liverpool, Arsenal’ın 2003 ve 
2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kay-
betmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekorunu 
kıramadı. Fakat “Kırmızılar”, 40 maçlık 
serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 
maçlık seriye sahip Nottingham Forest’ı 
(1977-1978) geride bıraktı.

LİVERPOOL’U BEKLEYEN REKORLAR
Sezonun bitmesine 7 maç kaldığı he-

saba katılırsa Liverpool, çok sayıda reko-
ru daha kırma şansını elinde tutuyor. 21 
puan toplama imkanına sahip 86 puanlı 
Liverpool, Manchester City’nin iki sezon 
önce 100 puanla yakaladığı “en fazla 
puan alarak şampiyon olan takım” unva-
nını alabilir.

Manchester City, 2017-18 sezonunda 
en yakın takipçisi Manchester United’a 19 
puan fark atarak şampiyonluğa ulaşmış 
ve bu alanda rekor kırmıştı. Şu an için 
23 puan farkla liderlik koltuğunda oturan 
“Kırmızılar” bu rekoru da geliştirebilir.

Bu sezon 25. hafta sonunda en yakın 
takipçisiyle arasındaki farkı 22 puana çı-
kararak İngiltere ligi rekoru kıran Liverpo-
ol, 29. haftayı maç fazlasıyla da olsa 25 
puan önde kapatarak bir başka ilke daha 
imza atmıştı.

28 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlu-
biyeti bulunan Liverpool, Josep Guardiola 
yönetiminde son iki sezonu 32 galibiyetle 
kapatan Manchester City’nin bu rekorunu 
da kırmaya aday.

Bu sezon evindeki 16 karşılaşmadan 
da 3 puanla ayrılan Merseyside ekibi, ka-
lan 3 maçını da kazanırsa Chelsea (2005-
06), Manchester United (2010-11) ve 
Manchester City’nin (2011-12 ve 2018-19) 
18 iç saha galibiyetiyle paylaştığı rekoru 
ele geçirecek.

Deplasmanda oynadığı 15 mücadele-
nin 12’sini kazanan Liverpool, kalan maç-
larda 4’te 4 yapması halinde ise 2017-18 
sezonundan beri Manchester City’ye ait 
rekora ortak olacak. n İHA

30 yılın ardından
gelen şampiyonluk
Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana ilk, İngiltere birinci ligi tarihindeki 19. şampiyonluğuna ulaştı. Bitime 7 hafta 
kala ipi göğüsleyen Merseyside ekibi, son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United, Everton ve 

Manchester City’nin paylaştığı İngiltere ligi rekorunu kırdı. Jürgen Klopp’un öğrencileri, Bill Shankly’nin teknik 
direktörlüğünü yaptığı Liverpool kadrosunun 1972’de üst üste 21 iç saha maçı kazanarak kırdığı lig rekorunu geliştirdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. 
haftasında sahasında BtcTurk 
Yeni Malatyaspor ile karşılaşa-
cak. Ülker Stadı’nda oynanacak 
ve saat 18.30’da başlayacak kar-
şılaşmayı hakem Ali Şansalan 
yönetecek. Sarı-lacivertliler, oy-
nadığı son 2 resmi karşılaşmadan 
mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türki-
ye Kupası yarı finalinde sahasın-
da Trabzonspor’a 3-1 yenilen Fe-
nerbahçe, ligde de deplasmanda 
Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. 

Fenerbahçe, haftaya 43 pu-
anla 7. basamakta giriyor.

TEK EKSİK
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni 

Malatyaspor karşısına 1 oyun-
cusundan yoksun çıkacak. Sa-
rı-lacivertlilerde, sağ alt adale-
sindeki zarda kanama ve yırtık 
tespit edilen Tolga Ciğerci, Yeni 
Malatyaspor’a karşı forma giye-
meyecek. Fenerbahçe’de Kasım-
paşa maçında sakatlığı sebebiyle 
forma giyemeyen Serdar Aziz ve 

kart cezası nedeniyle kadroda 
bulunmayan Emre Belözoğlu ye-
niden takımdaki yerini alacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe’de BtcTurk Yeni 

Malatyaspor maçı öncesi 3 fut-
bolcu sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 
Vedat Muric, Garry Rodrigues ve 
Tolga Ciğerci, kart görmeleri du-
rumunda 30. haftadaki Göztepe 
maçında forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR 
İLE 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yeni Malat-
yaspor, Süper Lig’de 6. kez karşı 
karşıya gelecek. İki takım arasın-
da geride kalan 5 maçtan 3’ünü 
sarı-lacivertliler, birini sarı-siyah-
lılar kazandı, bir karşılaşma da 
berabere sonuçlandı. Fenerbah-
çe’nin 8 golüne, Malatya ekibi 
4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, 
evinde oynadığı 2 maçta Yeni 
Malatyaspor’u 3-1 ve 3-2’lik skor-
larla mağlup etti. n AA

Fenerbahçe Malatyaspor’u ağırlayacak
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TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kö-
mürspor’da Teknik Direktör Serkan Afacan, 
alınan kararlara uyacaklarını söyledi. Zon-
guldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan 
Afacan, yaz sıcağında futbol oynamanın 
kendilerine mantıklı gelmediğini söyleye-
rek, her takım gibi kendilerinin de Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun aldığı karara uya-
cağını ve Kömürspor’a yakışır futbol oyna-
maya devam edeceklerini ifade etti.

“ALINAN KARARA 
BİZLER DE UYACAĞIZ”

Serkan Afacan, “Türkiye Futbol Fe-
derasyonu 2. ve 3. Lig’i 18 Temmuz’da 
başlatma kararı aldı. Biz de her kulüp gibi 
bu karara uyacağız. Ama yaz ayında, virüs 
döneminde bu iş nasıl olacak bilmiyorum. 
Oyuncuların sağlığı tehlikeye girmeyecek 
mi? Yaz sıcağında oynatmak bize mantıklı 
gelmiyor. Her kulüp gibi bizler de oynan-
maması için dilekçe verdik ama sonuç 
ortada. O yüzden her şeyin hayırlısı olsun. 
Çıkıp sahaya Zonguldak Kömürspor’a ya-
kışır futbolumuzu ortaya koyacağız” diye 
konuştu.

“ŞEHRİN DİNAMİKLERİNİN TESİS 
İÇİN HAREKETE GEÇMESİ GEREK”
Şehrin dinamiklerinin tesis için hare-

kete geçmesi gerektiğini ifade eden Afa-
can, “Bana kalırsa artık Fener’deki tesisin 
yıkılarak modern bir tesis haline dönüş-
türülmesi gerek. Oraya güzel halı sahası 
olan, içinde hamamı ve spor salonları olan 
bir tesis yakışır. Bunun için de şehrin dina-
miklerinin bir an önce harekete geçmesi 
gerek. Şehirde potansiyel var, birinin bu 
ateşi yakması gerek” şeklinde konuştu.

“2 SORUNUN ÇÖZÜLMESİ 
BİZE GÜÇ VERECEK”

Afacan, sahanın zemininin değişmesi 
ve antrenman sahasının yapılmasının Kö-
mürspor’a çok şey katacağını belirterek, 
“Öncelikle Zonguldak Kömürspor için bir 
şeyler yapmaya çalışan Zonguldak Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yük-
sel’e teşekkür ediyoruz. Sahanın zemininin 
değişmesi ve antrenman sahası bizim ol-
mazsa olmazlarımızdandır. Bu 2 sorunun 
çözülmesi takıma artı bir güç verecek” 
dedi.  n İHA

1922 Konyaspor’un rakibi karara uyacak

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

Bölgesel Amatör Ligi, Konya Ama-
tör Küme Süper Grup ve Konya 1. Amatör 
Küme’de mücadele eden temsilcilerimiz 
için karar verildi. 19 Mart’ta korona virüs 
nedeniyle ertelenen spor müsabakaları 
başta Süper Lig olmak üzere TFF 1. Ligi’nde 
başlamasıyla liglerin bitirilmesi için mü-
sabakalar kaldığı yerden devam edecek. 
Bölgesel Amatör Ligi’nde yer alan temsil-
cilerimiz Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve 
Sarayönü Belediyespor karşılaşmalarına 
kaldığı yerden devam edecekken, Konya 
Amatör Küme Süper Grup’ta Bölgesel Ama-
tör Ligi’ne göre şekillenecek. Son olarak ise 
Konya 1. Amatör Küme’de final karşılaş-
ması oynanmayarak Bozkır Gençlerbirliği 
ve Ömerhanlıspor’un direkt olarak Süper 
Grup’a yükselmesine karar verildi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG
TFF Bölgesel Amatör Lig’de mücadele 

eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Kon-
ya Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor 
liglerin oynanması kararının verilmesinden 
sonra çalışmalarına başladı. Ligde 22 hafta 
sonunda 37 puanla 5. Sırada bulunan Ak-
şehirspor bu sezon başarılı bir performans 
ortaya koyarak kalan 4 haftalık süreçte de 
çıkışını sürdürmek istiyor. TFF Amatör İşler 
Kurulu tarafınfan önümüzdeki günlerde maç 
programının açıklanacağı Bölgesel Amatör 
Lig’de ligin 23. hafta karşılaşmasında kır-
mızı beyazlılar, şampiyonluk hedefi olan 
Karaman Belediyespor’la deplasmanda 
karşılaşacak. Diğer temsilcimiz Konya 
Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor ise 
ligde zor günler geçiriyor. Ligin bitimine 
4 hafta kala 10. Sırada bulunan Konya 
Ereğlispor’un puanı 19. Bölgesel Amatör 
Lig kurulduğundan beri ligden düşmeyen 
Sarayönü Belediyespor, ise ligler erte-
lenmeden önceki son karşılaşmada MAE 
Gençlikspor’u 1-0 yenerek kalan haftalar 
için umudunu sürdürmüştü. Sarayönü Be-
lediyespor 17 puanla son sırada yer alıyor. 
23. Hafta karşılaşmasında Konya Ereğlispor 
sahasında Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 

ağırlarken Sarayönü Belediyespor ise dep-
lasmanda lider Kestelspor’la karşılaşacak.

KONYA AMATÖR KÜME SÜPER GRUP
Bu sezon Konya Amatör Küme Süper 

Grup’taki karşılaşmalar tam anlamıyla 
futbolseverleri gole doyurdu. Ligde şampi-
yonluğunu ligler ertelenmeden önce garan-
tileyen Gölyazı Belediyespor, adını haftalar 
önce Bölgesel Amatör Ligi’ne yazdırırken 
kalan 3 haftada karşılaşmaların oynanıp 
oynanmasına önceki gün karar verildi. Böl-
gesel Amatör Ligi’ne yükselme adına en 
güçlü Play-Off adayı Çatalhöyük Çumra Be-
lediyespor, olarak göze çarpıyor. 42 puanla 
üçüncü sırada yer alan Çumra ekibi en yakın 
takipçisi Cihanbeyli Belediyespor’un 6 puan 
önünde bulunuyor. Konya Amatör Küme 
Süper Grup’ta da küme düşmenin kaldı-
rıldığı açıklanırken, kalan haftaların maç 
programı Bölgesel Amatör Ligi’nin maç 

programı açıklandıktan sonra duyurulacak.
KONYA 1. AMATÖR KÜME

Konya Amatör Küme A ve B Grubu’nda 
lig boyu oynanan karşılaşmalar büyük he-
yecana sahip oldu. A Grubu’nda Selçuk Üni-
versitespor, lig boyu önde götürdüğü ligi ilk 
sırada tamamlayarak Konya Amatör Küme 
Süper Grup’a direkt olarak yükselmişti. A 
Grubu’nda yer alan Ömerhanlıspor ligi ikin-
ci sırada bitirirken, Ereğli Anadoluspor’da 
ligi üçüncü sırada bitirerek Play-Off oyna-
maya hak kazanmıştı. Konya 1. Amatör 
Küme B Grubu’nda ise şampiyonluk yarışı 
nefesleri kesti. Son haftalara lider giren 
Huğluspor, kalan 2 haftada peş peşe kay-
bettiği puanlarla ligi üçüncü sırada bitirirken 
B Grubu’nda şampiyonluğa son haftalardaki 
başarılı performansıyla Anadolu Kartalspor 
ulaştı. Son 2 haftada yine başarılı bir perfor-
mans ortaya koyan Bozkır Gençlerbirliği ise 

ligi ikinci sırada bitirerek Play-Off oynama-
ya hak kazandı.

A Grubu’nu ikinci sırada bitiren Ömer-
hanlıspor, B Grubu’nu üçüncü sırada bitiren 
Huğluspor ile karşılaşırken B Grubu’nu ikin-
ci sırada bitiren Bozkır Gençlerbirliği, A Gru-
bu’nu üçüncü sırada bitiren Ereğli Anado-
luspor ile Play-Off yarı finalinde karşılaştı. 
Pandemi öncesi oynanan karşılaşmalarda 
Ömerhanlıspor rakibini 9-2 yenerken, Boz-
kır Gençlerbirliği’de Ereğli Anadoluspor’u 
penaltılar sonucunda 4-3 yenerek adını 
finale yazdırmıştı. Final karşılaşması Ömer-
hanlıspor-Bozkır Gençlerbirliği arasında 
22 Mart’ta oynanacakken, 19 Mart’ta spor 
müsabakaları süresiz olarak ertelenmişti. 
Önceki gün alınan karardan sonra Ömer-
hanlıspor ve Bozkır Gençlerbirliği’nin direkt 
olarak Konya Amatör Küme Süper Grup’a 
yükselmesine karar verildi.  n SPOR SERVİSİ

Konya amatör ligleri 
kaldığı yerden devam ediyor

Konya Amatör futbol karşılaşmaları ile ilgili karar verildi. Bölgesel Amatör Ligi ve Konya Amatör Küme Süper 
Grup’ta karşılaşmaların oynanmasına karar verilirken, Konya 1. Amatör Küme final karşılaşması ise oynanmayacak Manisa FK 

karara saygı duyuyor

Sancaktepe: Fırsatçılık 
yapılmaya çalışıldı

Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un gruptaki rakiplerinden 
Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2. Lig ve 
3. Lig’de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kara-
rıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı ol-
duklarını belirtti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Bu sü-
recin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün 
takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. 
Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1. Lig’e çıkacağız. Biz 
takım olarak 2. sıradayız, play-offları zaten garantilemiştik. 
Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oy-
nanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması 
herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu uma-
rım bizim için iyi olur. Gelecek sezon planlaması için deza-
vantajlı olunacak ama yapacak pek bir şey yok. Ben mevcut 
ligin oynanmasını adaletli buluyorum. Bazı kulüplerin bü-
yük sıkıntıları var. Bu olay bu tarihe kadar gelmemeliydi. 
Kulüpler Birliği’nin de hataları olduğunu düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, TFF 2. 
Lig’in 18 Temmuz’da başlaması kararı ile ilgili, “Fede-
rasyon en adil kararı verdi. 9. sıradaki takımın bile play-off 
talebi oldu. Pandemi göz önünde bulundurularak fırsatçılık 
yapılmaya çalışıldı” dedi. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
dele eden Sancaktepe Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Kol, 
TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da başlayacak olmasını ilgili İhlas 
Haber Ajansı’na değerlendirdi. Federasyonun müsabaka-
ları devam ettirmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen 
Başkan Kol, “Verilen karar doğru bir karar. Federasyon en 
adil kararı verdi. Bundan başka karar verseydi hiçbir takı-
mı memnun edemeyecekti. Kulüpler Birliği ve başkanların 
farklı istekleri oldu. 9. sıradaki takımın bile play-off talebi 
oldu. Pandemi göz önünde bulundurularak fırsatçılık ya-
pılmaya çalışıldı. Bunlara izin verilmedi. Başlama tarihi 
18 Temmuz mu olmalıydı bu tartışılabilir. Çıkan takımların 
transferleri, kalanların transfer politikası, bunlar çok dar 
zamana kaldı. Federasyon zor bir süreçten geçiyor. İyi bir 
karar verdiklerini düşünüyorum. Tarih ile alakalı da daha 
öne çekilebilirdi” şeklinde konuştu. n İHA

 ‘Türk tekvandosu bu süreçten daha güçlü çıkacak’ Alt ligler için devam kararı verildi
Türkiye Tekvando Federasyonu 

Başkanı Metin Şahin, Türk tekvando-
sunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle yaşanan süreçten 
daha güçlü çıkacağına ve Tokyo 
Olimpiyatları’nda önemli başarılar 
elde edeceğine yürekten inandığını 
söyledi. Metin Şahin, yaptığı açıkla-
mada, koronavirüsün temas sporla-
rını daha çok etkilediğini vurguladı.

“Koronavirüs pandemisi nede-
niyle tüm dünya gibi biz de zorlu bir 
süreçten geçtik.” diyen Şahin, şu 
ifadeleri kullandı: “Şu anda ‘yeni 
normal’ adıyla eski alışkanlıklarımı-
za dönme aşamasındayız. 

Pandemi özellikle bizim gibi 
temas sporlarını daha çok etkiledi, 
halen de etkilemeye devam ediyor. 
Pandeminin ülkemizde ilk olarak 
görüldüğü mart ayının ortasından 
itibaren süreci yakından takip ettik. 
Kısa bir süre sonra ise olimpiyatların 
ertelenme haberi geldi. Spor faali-
yetlerinin askıya alınmasıyla birlikte 
sporcularımız için özel çalışma prog-
ramları hazırlandı ve bunun takibi 

yapıldı.”
“BAKANLIĞIMIZIN TESİSLERİ 
AÇMASI ÇOK FAYDALI OLDU”
Tokyo Olimpiyatları yolunda 

yaşanan bu olumsuz gelişmeyi 
avantaja çevirmek için çalışmalara 
ara vermediklerini belirten Şahin, 
“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
da olimpik havuzdaki sporcularımız 
için tesisleri açması bizler için çok 
faydalı oldu. Bu kararla rakip ülke-
ler karşısında avantaj elde ettiğimizi 
düşünüyorum. Birçok ülkenin spor-

cusu evlerinde bireysel bir şekilde 
çalışabilirken, sporcularımız daha 
iyi çalışma imkanlarına sahip oldu.” 
diye konuştu. Metin Şahin, “Şu anda 
da olimpik sporcularımız imkanlar 
dahilinde çalışmalarını en iyi şekilde 
sürdürüyor. Koronavirüs pandemisi 
tamamen sona erdikten sonra Türk 
tekvandosunun bu süreçten daha 
güçlü çıkacağına ve Tokyo’da ülke-
mizi gururlandıracağına yürekten 
inanıyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu. n AA

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF), yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle ara veri-
len 2’nci ve 3’üncü ligde maçların 
18 Temmuz’dan itibaren oynatıl-
masına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açık-
lamada, “TFF Yönetim Kurulu, 
bugün Riva Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’n-
de gündemdeki konuları görüşmek 
üzere rutin toplantısını gerçekleş-
tirmiştir. 

Toplantıda yönetim kurulu, 
gündem maddelerinden birisi olan 
Kovid-19 salgını nedeniyle ara 
verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 
müsabakalarının tamamlanması 
konusunda yaptığı değerlendirme 
sonucunda, daha önce açıklandığı 
gibi bu iki ligin 18 Temmuz’dan iti-
baren oynatılması kararını vermiş-
tir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her iki ligde ka-
lan maçların programının en kısa 
sürede kamuoyu ile paylaşılacağı 
kaydedildi.  n İHA



Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx
Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xxx 
(Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba xxx (Necip dk. 70 xx), Lens xxx (Boyd dk. 70 xx), 
Diaby xxx (Güven dk. 78 x), N’Koudou xx (Boateng dk. 70 xx), Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin
İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay x (Anicic dk. 
46 xx), Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Jevtovic x (Volkan dk. 78 x), Milosevic x 
(Thuram dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner x (Miya dk. 61 x), Bajic x (Daci dk. 78 x)
Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat
Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)
Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş)

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  29 15 5 9 49 35 14 50
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.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 29 5 12 12 24 40 -16 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’in 29. Haftasının açı-
lış maçında Beşiktaş’a konuk olan İttifak 
Holding Konyaspor, rakibine 3-0 mağ-
lup oldu. 

Kümede kalma adına çok önemli 
bir maça çıkan Anadolu Kartalı, büyük 
umut beslediği maçın hemen başında 
10 kişi kaldı ve ardı ardına yediği gol-
lerle de rakibine teslim oldu. Ligin biti-
mine 5 hafta kala 27 puanda kalan Kon-
yaspor’da umutlar azalırken, rakiplerin 
de puan kaybetmesi için dua seansı 
başladı.

Maçın hemen başında kırmızı kart 
görerek takımını eksik bırakan Amir 
Hadziahametovic’e ise tepkiler çığ gibi. 
Takımın kaderi ile oynayan genç oyun-
cunun en az 2 hafta ceza alması bekle-
niyor.  

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Konyaspor korner atı-

şını sağdan Ömer Ali ile kullandı. Ceza 
sahası içinde iyi yükselen Jonsson’un kafa 
vuruşunda Rıdvan topu çizgiden çıkardı.

15. dakikada Hadziahmetovic’in 
Lens’e yaptığı hareket sonrasında hakem 
Zorbay Küçük, Hadziahmetovic’e sarı kart 
gösterdi. 

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu 
tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal 
ederken, Hadziahmetovic’e direkt kırmızı 
kart gösterdi.

17. dakikada Lens’e yapılan hareket 
sonrasında kazanılan serbest vuruşu sağ 
kanattan Diaby kullandı. Bu futbolcunun 
ceza sahasına gönderdiği ortada Burak 
Yılmaz kafayı vurdu ancak top yandan dı-
şarı gitti.

29. dakikada Gökhan Gönül’ün pasın-
da topla buluşan Diaby, ceza sahası dışın-
daki Ruiz’e çıkardı. Bu futbolcunun uzak-
tan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Rıdvan’ın pasında sol 
çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibi-
ni geçip ceza sahası dışından uzak köşeye 
çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluş-
turdu. 1-0

45. dakikada Jevtovic’in savunmanın 
arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer 
Ali ceza sahasına girip çaprazdan vuruşu-
nu yaptı ancak kaleci Ersin bu pozisyonda 
gole izin vermedi.

45+2. dakikada Burak Yılmaz’la ver-
kaç yapan Diaby, tecrübeli golcünün to-
puk pasında topu 2 oyuncudan kurtarıp ka-
leciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun 
vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

İKİNCİ YARI
50. dakikada ceza sahası içinde topla 

buluşan N’Koudou, müsait pozisyondaki 
Rıdvan’ı gördü. Genç futbolcunun gelişine 
şutunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Elneny’nin pasında topla 
buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkası-
na sarkan Lens’i gördü. Hollandalı futbolcu 
ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla 
topu filelere gönderdi. 3-0

60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda 
Ömer Ali, Skubic’e pasını verdi. Bu futbol-
cunun ortasında Jectovic ceza sahasında 
kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole 
izin vermedi.

75. dakikada Boateng savunmanın ara-
sında çok şık bir pasla topu Diaby’yle buluş-
turdu. Konyaspor savunması son anda ara-
ya girerek mutlak bir gole engel oldu. n İHA

KABUS SÜRÜYOR!
İnanılmaz bir şekilde ateş hattına giren Konyaspor kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. 
Beşiktaş’a konuk olan Anadolu Kartalı, zorlu maçta erken teslim oldu ve 3-0 mağlup oldu. 
Bu sonuçla 27 puanda kalan Yeşil Beyazlılar, küme düşmenin en önemli adayı haline geldi

RPS

Korkmaz’ın hamlesi 
sonuç vermedi

Kırmızı kart maçın 
kaderini değiştirdi

TFF Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un Beşiktaş’a 
mağlup olduğu maça teknik direktör Bülent Korkmaz önem-
li kadro değişiklikleri ile çıktı. Bu sezon inanılmaz hatalara 
imza atan ve son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çeken 
Serkan Kırıntılı maça yedek soyundu. Serkan’ın yerine ye-
dek kaleci Ertuğrul Taşkıran forma giydi. Geçen hafta sa-
katlanan Guilherme Sitya’nın yerine ise Alper savunmanın 
solunda oynarken performansı tartışılan Anicic’in yerine 
Selim ay savunmada görev aldı. İkinci yarının başında ge-
len Selim-Anicic değişikliği ise şaşkınlıkla karşılandı.

Bu değişikliklere rağmen Amir Hadziahmetovic’in kır-
mızı kartı ile maçın bütün planları alt üst oldu.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Beşiktaş’a farklı mağlup 
olduğu maçın hemen başında Amir Hadziahmetovic’in 
gördüğü kırmızı kart maça damgasını vurdu. Genç oyuncu 
rakibi ile mücadelesinde Lens’in bileğine basarken hakem 
önce sarı kart ile cezalandırdı. Ardından ise VAR incelemesi 
sonrası kırmızı kart gösterdi. 

Konyaspor’un maçın hemen başında 10 kişi kalmasıyla 
maçın gidişatını etkilerken aynı pozisyonun Vida versiyo-
nunu hakemin sarı kart ile geçiştirmesi ise tepkilere neden 
oldu. n SPOR SERVİSİ

Karşılaşmada virüs tedirginliği yaşandıKonyaspor’dan geçmiş 
olsun mesajı

Dün akşam oynanan Beşiktaş – İtti-
fak Holding Konyaspor maçında virüs te-
dirginliği yaşandı. Maçtan önce yapılan 
Covid-19 testlerinde Beşiktaşlı 2 futbol-
cuda koronavirüs tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol 
takımında 2 oyuncunun yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını 
duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün internet 
sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin 
Kerem Ülkü tarafından yapılan açıkla-
mada, “24 Haziran Çarşamba günü, BJK 
Nevzat Demir Tesisleri’nde tüm futbol-
cularımız, teknik heyetimiz ve tesis ça-
lışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. 
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcu-
muzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit 
edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan fut-
bolcularımızın takip ve tedavi sürecine 
ilgili prosedürler doğrultusunda derhal 
başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki 
oyuncusu korona virüse yakalanan Be-
şiktaş için geçmiş olsun mesajı yayın-
ladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki 

oyuncusunda korona virüse rastlanan 
Beşiktaş Kulübü için geçmiş olsun me-
sajı yayınladı. TFF resmi internet site-
sinden yayınlanan mesajda “Yapılan 
kontroller sonucunda Covid-19 testleri 
pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcula-

rı ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede 
sağlıklarına kavuşmalarını temenni edi-
yoruz.” İfadelerine yer verildi.

KONYASPOR TEDİRGİN OLDU
Beşiktaşlı futbolcularda virüs tespit 

edilmesinin ardından Konyaspor cep-
hesinde tedirginlik yaşandı. Virüsün test 
yapıldıktan sonra diğer futbolculara geç-
miş olmasından korkan Konyasporlular, 
maç boyunca virüs tehdidi altında kaldı.  
n İHA

TFF Süper Lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor, 
Manisa’da meydana gelen depremle ilgili bir mesaj yayım-
ladı. Konyaspor Kurumsal hesabından yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Manisa’da meydana gelen dep-
remde can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, 
sarsıntıyı hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyoruz.”  n SPOR SERVİSİ


