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Konya Ticaret 
Odası Covid-19 
belgesi aldı
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay’dan 
çevreci bir 
proje daha
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kazada ölen 
7 kişi Şanlıurfa’da 
defnedildi
n HABERİ SAYFA 6’DA

BİR BAŞŞEHİR 
DAİMA BAŞŞEHİRDİR

ÇİFTÇİNİN FİDESİ 
BU YIL MERAM’DAN

Konya’nın başşehir oluşunun yıl dönümünde bu yıl 
ilk defa kutlama etkinlikleri düzenlendi. Alaeddin 
Tepesi’ndeki programda Başkan Altay, Konya’nın 

başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir 
şehir olduğu söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nde üretilen ve 
satışı Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik 
ve Tohum Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılan 
fideler çiftçilerden büyük rağbet gördü. 3 milyon fide 

bir buçuk ayda tükendi. n HABERİ SAYFA 3’TE

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

SELÇUKLU’YA
YAKIŞACAK BİR PROJE

Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatı-

rımlar yapmaya devam ediyor. Yatırım planlaması 
kapsamında Kılıçarslan Mahallesi’ne yapılacak olan 

ve kısa süre önce ihalesi gerçekleştirilen Hatice 
Hatun Eğitim ve Sosyal Tesisinin yapımı hızla devam 

ediyor. n HABER SAYFA 3’TE

HEKİMLİK MESLEK 
DEĞİL HAYAT TARZI

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı İdris Sütçü, 28 yıldır doktorluk yaptığına dikkat 
çekerek, “Hekimlik bir meslek değil, yaşam tarzıdır. 

Bizim için hekimlik 7 gün 24 saattir” dedi. 
n HABER SAYFA 5’TE

Ösym başkanını 
İstifaya çağırdı 

YKS’de Türkçe alanında 
sorulan bir soruda LGBT 
savunucularının yürüyüşlerini 
desteklediği bilinen Şarkıcı 
Mabel Matiz’in isminin geçme-
sini skandal olarak nitelendiren 
Mil-Diyanetsen Genel Başkanı 
Celaleddin Gül, ÖSYM Başka-
nını istifaya davet etti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Şok oldu ama atlattı
Karatay İlçe Sağlık Mü-

dürlüğünde görev yapan 
Hemşire Eylül Meryem 

Karakaya, umrecilerin bu-
lunduğu yurttaki görevinin 

ardından koronavirüse 
yakalandı. Durum karşı-

sında şok olan Karakaya, 
yılmayarak hastalığı atlattı

HASTALIĞI EL 
BİRLİĞİ İLE ATLATTI 

Yaşadığı şokun ardında hızlı 
bir toparlanma sürecine gir-
diğini anlatan Karakaya, bir 
süre ailesiyle görüşemediği 
günleri anlattı. Karatakaya, 
“Süreci elbirliği ile atlattım. 
Hastanede tedavim bittikten 
sonra ailem ve komşularım 
beni alkışlarla karşıladı. 
Hastaneden çıkarken de 
meslektaşlarım tarafından 
alkışlandım” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

ÖNLEME RAĞMEN 
KORONAYA YAKALANDI

Karatay İlçe Sağlık Müdür-
lüğünde görev yapan Hem-
şire Eylül Meryem Kara-
kaya, Suudi Arabistan’dan 
Konya’ya getirilen umreci-
lerin yurdunda görev aldı. 7 
yıllık hemşire olan Karaka-
ya, yurt görevinin ardından 
koronavirüse yakalandığını 
öğrendi. Aldığı tedbirlere 
rağmen testinin pozitif çık-
masıyla şaşkınlık yaşayan 
Karakaya, yılmadı.

• 29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ  • 1 TL

Bu yangın bizi yakıyor! 
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi, anız yakanlara 
uyarılarda bulundu. Türkiye topraklarının genel olarak organik maddece zayıf 
olduğunu belirten Serpi, hububat kaldırıldıktan sonra toprağa karışan anızın, toprak 
organik yapısını güçlendirdiğini belirtti. Tarım alanlarının gelecek nesillere sağlık 
şekilde bırakılması gerektiğinin altını çizen Serpi, anız yakmanın hem ülke hem 
çiftçi ekonomisine zarar verdiğinin altını çizdi. n HABERİ SAYFA 10’DA

Yaşar Serpi
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Konya’nın başşehir oluşunun yıl dönümünde bu yıl ilk defa kutlama etkinlikleri düzenlendi. Alaeddin Tepesi’ndeki 
programda Başkan Altay, Konya’nın başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir şehir olduğu söyledi

‘Başşehirlik vasfını
yaşıyor ve yaşatıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın Türkiye Selçuklu Dev-
leti’ne başşehir oluşunun 923. 
yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı 
Konya” temasıyla kutlama prog-
ramı düzenledi. Birçok ilke sahne 
olan programda; Türkiye Selçuklu 
Sultanlarına Saygı Nöbeti, Selçuk-
lu Gülbank Duası, Selçuklu Nevbet 
Merasiminin yanı sıra birçok etkin-
lik gerçekleştirildi. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, 1097 yılı Haziran sonlarında 
Konya’yı başşehir ilan ederek diriliş 
mücadelesini başlatan ecdadımıza 
çok şey borçlu olduğumuzu belir-
terek, Konya’nın başşehirlik vasfını 
yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir 
şehir olduğu söyledi. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, “Önemli 
olan gönüllerde başşehir olabilmek. 
Konya, gönüllerin şehri olmayı da 
başarmış bir şehir.” dedi.

Kadim şehir Konya’nın Türkiye 
Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşu-
nun 923. yılı dolayısıyla Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından “Sel-
çuklu Payitahtı Konya” temasıyla 
kutlama programı düzenledi. Bu yıl 
ilki düzenlenen ve birçok etkinliğe 
sahne olan kutlama programı; yeni 
tip koronavirüs önlemleri nedeniyle 
sınırlı katılımla Alaaddin Tepesi Sel-
çuklu Sultanları Türbesinde Fetih 
Suresi okunmasıyla başladı. Daha 
sonra Selçuklu Sultanları Türbesin-
de temsili “Saygı Nöbeti” tutularak 
Selçuklu Gülbank Duası yapıldı. Sel-
çuklu Nevbet Merasimiyle devam 
eden kutlama programında konu-
şan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Bir başkent 
daima başkenttir” sözüne vurgu ya-
parak, Konya’nın başşehir kalmayı 
başarabilen dünyanın sayılı şehirle-
rinden birisi olduğunu söyledi. 

DİRİLİŞ MÜCADELESİNİ 
BAŞLATAN ECDADIMIZA 
ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ 

Konya’nın başşehirlik vasfını ya-
şayan, yaşatan ve yansıtan bir şehir 
olduğunu ifade eden Başkan Altay, 
“An itibarıyla bu programı icra etti-
ğimiz şu mübarek mekân bunun en 
sağlam delilidir. Selçuklu Sultanla-
rının istirahatgahında açılışı yapılan 
programda birçok ilke imza atıyo-
ruz. Bu ilklerden birincisi, yapılan 
nöbet değişimi ile burada bulunan 
Türkiye Selçuklu Sultanlarına Saygı 
Nöbeti başlatılmış olmasıdır. 

Türkiye Selçuklu Devleti’nde 
tahta geçme merasimleri Cuma 

günleri yapıldığı için başşehir Kon-
ya’da bugün yaptığımız bu mera-
simle bir geleneği daha başlatmış 
oluyoruz. Yine, bu Cuma günü ilk 
kez merkez camilerde, Büyük Sel-
çuklu Devleti Sultanlarından iti-
baren, özellikle Alâeddin Tepesi 
üzerinde metfun olan tüm Türkiye 
Selçuklu Sultanları için dua edildi; 
bizlere bu toprakları vatan yapan 
tüm Selçuklu Sultanları için okunan 
Kur’an-ı Kerim’in hatim duası ya-
pıldı. 1097 yılı Haziran sonlarında 
Konya’yı başşehir ilan ederek diriliş 
mücadelesini başlatan ecdadımıza 
çok şey borçluyuz. Onlar, seferden 
sefere koşarken bereketli toprak-
larda filizlenen Mevlana misali ilim 
dehalarıyla gönülleri de fethettiler. 
Bize bu toprakları canları ve kanla-
rı pahasına miras bırakan Sultanlar 
ve onların yiğit askerlerinin daha 
fazlasını hak ettiklerinin bilincinde-
yiz. Onlara layık olabilmek için var 
gücümüzle gayret göstermeye de-
vam ediyoruz. Bu program vesilesi 
ile hepsine Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Mekânları cennet olsun” dedi. 

CENABI HAK RUHLARINI 
ŞAD EYLESİN 

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdülsettar Yarar, Konya’nın 
uzun yıllar bu milletin Anadolu coğ-
rafyasındaki varlığının mihenk nok-

tası olduğunu belirterek, “Rahmetli 
ecdadımızın huzurunda bulunduğu-
muz Selçuklu sultanlarımız bu dava-
yı sürdürmüştü. Cenabı Hak ruhla-
rını şad eylesin. Mekanlarını cennet 
eylesin ve bir kez daha diyorum ki, 
siz ey sultanlarımız rahat uyuyun 
davanıza sahip bir nesil bu davayı ol-
duğu yerden daha ötelere götürmek 
için artık bir kez daha görev başın-
da.” diye konuştu. 

EMEĞİ GEÇEN HERKESE 
TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Huzurda bulunduğumuz bu 
toprakları vatan kılan sultanından, as-
kerlerine, gönül erlerinden, vatandaş-
larına kadar hepsini bir kez daha şük-
ranla yad ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

KONYA GÖNÜLLERİN ŞEHRİ 
OLMAYI DA BAŞARMIŞTIR 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta da “Oldukça anlamlı gün 
vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. 
Kültürümüz ve medeniyetimizin 
değerli bir kalesi; ilim, irfan, kültür 
şehri Konyamızın Türkiye Selçuk-
lu devletlerinin başşehri oluşunun 
923. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu 
kutlamalar bu yıl Büyükşehir Be-
lediyemizin başlatmış olduğu bir 
organizasyonla ilk defa gerçekleş-
tiriliyor. İnşallah geleneksel olarak 

çok daha büyük çaplı ve Konyamıza 
yakışır, yaraşır tarzda daha büyük 
kapsamlı bir şekilde kutlamaları de-
vam ettireceğiz. 

Önemli olan gönüllerde baş-
şehir olabilmek. Konya, gönüllerin 
şehri olmayı da başarmış bir şehir. 
Burada sultanlarımızın huzurun-
da onların bizlere devrettiği böyle 
değerli bir şehir olan Konyamızı, 
hazinemizi daha da değerli kılmak 
için elimizden geleni yapmaya çalış-
malarımıza devam edeceğiz.” dedi. 
Konuşmaların ardından kutlama 
programı; “Selçuklu Pâyitahtı Kon-
ya” belgesel gösterimi ile devam 
etti. Programa katılan akademisyen 
Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen 
“Türkiye Selçuklu Devleti’nin Bize, 
Bugünün Türkiyesi’ne ve Dünya-
ya Olan Etkileri” konulu sunum 
gerçekleştirdi. Ayrıca programda, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu tarafından “Selçuk-
lu Pâyitahtı Konya” konulu tiyatro 
gösterimi de izleyicilerle buluştu. 
Programın son kısmında ise, Sultan 
I. Mesud’un kendi adına bastırdığı 
sikkenin büyütülmüş röprodüksiyo-
nu (aslının kopyası) Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay tarafından katılımcılara hedi-
ye olarak takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay Hasan AngıLeyla Şahin Usta Abdülsettar Yarar
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‘Her yaş grubundan insana hitap eden yatırımlar yapıyoruz’
Selçuklu Belediyesi mahallele-

rin ihtiyaç ve talepleri doğrultusun-
da ilçenin farklı noktalarına yeni 
yatırımlar yapmaya devam ediyor. 
Yatırım planlaması kapsamında 
Kılıçarslan Mahallesi’ne yapılacak 
olan ve kısa süre önce ihalesi ger-
çekleştirilen Hatice Hatun Eğitim 
ve Sosyal Tesisinin yapımı hızla de-
vam ediyor.

Tesisin tamamlanmasının ar-
dından hem eğitim hem de sosyal 
faaliyet alanında hizmet vermesi 
planlanıyor. 2 adet 500 metrekare-
lik binadan oluşan ve mimari yapısı 
ile de bölgeye değer katacak olan 
tesiste hanım ve emekliler lokalinin 
yanı sıra eğitim sınıfları, idare ve 
personel odası, oyun odası yer ala-

cak. Ekim ayında hizmet vermeye 
başlaması planlanan tesis 2 milyon 
175 bin TL’ye mal olacak.

Selçuklu’nun her geçen gün 
gelişen ve 662 bine ulaşan nüfusu 
ile önemli bir cazibe merkez haline 
geldiğini ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Hemşehrilerimizle yaptığımız isti-
şareler neticesinde Selçuklu’da her 
yaş grubundan insanımızın yarar-
lanabileceği sosyal yaşam alanları 
oluşturuyoruz. Selçuklu’ya kazan-
dırdığımız sosyal tesislerimizde 
hemşehrilerimize örnek ve kaliteli 
hizmet sunuyoruz. İnşallah yapı-
mına başlanan yeni tesislerimiz de 
buna katkı sağlayacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası
Covid-19 belgesi aldı

Konya Ticaret Odası, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) ta-
rafından verilen ve uluslararası 
kalite belgesi niteliğinde olan 
“Covid-19 Güvenli Üretim Bel-
gesi”ni aldı.

Koronavirüs pandemisi sü-
recinde tüm sektörlerdeki sana-
yicilerin enfeksiyon önleme ve 
kontrol prosedürleri hakkında 
bilgi sahibi olmasını amaçla-
yan Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Covid-19 salgını sürecinde 
kılavuz yayınlamış ve getirilen 
tedbirlere uyum sağlayan ku-
ruluşların yapılacak denetimleri 
başarı ile tamamlamaları duru-
munda, uluslararası bir kalite 
belgesi şeklindeki “Covid-19 Gü-
venli Üretim Belgesi” vereceğini 
ilan etmiştir.

Konya Ticaret Odası da bu 
kapsamda gerek çalışanlarının 
ve gerekse üyelerinin sağlıklarını 
korumak, güvenilir ve hijyenik 
ortamda hizmet sunmak ama-
cıyla TSE tarafından yayınlanan 
kılavuz doğrultusunda bütün 
gereklilikleri yerine getirerek bu 
belgeyi almak için TSE’ye mü-
racaat etmiştir. Gerçekleştirilen 
denetimler sonucunda tam not 
alarak, TSE tarafından verilen ve 
uluslararası bir kalite belgesi ni-
teliğinde olan “Covid-19 Güven-
li Üretim Belgesi”ni Odalar ve 
Borsalar camiasında alan ilk oda 

Konya Ticaret Odası olmuştur.
Konuya ilişkin bir açıklama 

yapan KTO Başkanı Selçuk Öz-
türk, “Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) tarafından yürürlü-
ğe konan ‘COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 
Kılavuzu’ kapsamında ‘TSE Co-
vid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ 
verilmeye başlanmıştır. Yine TSE 
tarafından Covid-19’a yönelik ça-
lışanları, ziyaretçileri ve personeli 
korumaya yönelik olarak da bel-
gelendirme yapılmaktadır. Şehri-
mizden bazı firmalar TSE’ye mü-
racaat ederek bu belgeyi almaya 
hak kazanmıştır. Bu anlamda 
Konya Ticaret Odası olarak biz de 
gerekli şartları sağlayıp, belge-
lendirme için TSE’ye başvuruda 
bulunduk. TSE tarafından yapı-
lan denetim ve incelemeler so-
nucunda Odalar ve Borsalar ca-
miasında ‘TSE Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ almaya hak ka-
zanan ilk oda olduk. Belgemizin 
Odamıza ve camiamıza hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

Bundan sonraki süreçte bu 
belgenin güven damgası gibi 
üretim, istihdam ya da ihracat 
yapan tüm firmalarda istenilecek 
ve talep edilecek bir belge ola-
cağını ifade eden Başkan Öztürk 
“Tüm üyelerimize bu belgeyi al-
malarını öneriyorum” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nde üretilen ve satışı Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik ve Tohum 
Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılan fideler çiftçilerden büyük rağbet gördü. 3 milyon fide bir buçuk ayda tükendi

Yaklaşık 3 milyon fide
toprakla buluşturuldu

Meram Belediyesi, Meram İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ka-
ratay Ziraat Odası ve Konya Sebze 
Üreticileri Birliğinin ortaklığında ha-
yata geçirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayı 
içinde satışlarına başlayan ‘Meram 
Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nde üre-
tilen 3 milyon fide toprakla buluştu.

FİDELER ÇİFTÇİLERE KALİTE VE 
FİYATTA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Meram Belediyesi iştiraki olan 
Konya Fidecilik ve Tohum Sanayi 
Limited Şirketi tarafından yapılan 
satışlarda bir buçuk ay gibi kısa bir 
sürede 3 milyon rakamına ulaşan 
Sebze Fidesi Üretim Tesisi, Konya ve 
Meram çiftçisine önemli avantajlar 
sunuyor. Kâr amacı güdülmemesin-
den dolayı uygun şartlarda fidelerine 
ulaşan çiftçiler tesis sayesinde aynı 
zamanda, ari, kaliteli ve hastalıklara 
dayanıklı fidelere kolaylıkla ulaşabi-
liyor, taşıma sırasında oluşabilecek 
hasarların önüne geçebiliyor ve çok 
daha fazla kâr edebiliyor. Tesis sa-
yesinde domates, biber, patlıcan ve 
kabak fidesinin bütün çeşitleri ile cin 
biberi, kıl biber, dolma biber, kapya 
biber fidesi çeşitleri de yüksek ve-
rimli olarak satışa sunuluyor. Sala-

talık yüksek kalitede hibrit fidesi ola-
rak satılıyor. Domates fidesi, salçalık 
domates ve sofralık köy tipi domates 
fidesi olarak iki çeşitte, patlıcan ise 
piyasaya mor patlıcan ve siyah pat-
lıcan çeşitleriyle arz ediliyor. Tesiste 
satışa sunulan bütün türlerde doğru 
çeşit garantisi verilmesi üreticiler 
için önemli bir avantaj sağlıyor.
‘ÇİFTÇİMİZİN KALİTE VE FİYATTAN 

DUYDUĞU MUTLULUK BİZLERİ 
DAHA ÇOK MUTLU ETTİ’

Kâr amacı gütmeden sadece 

Meram ve Konya çiftçisine destek 
vermek amacıyla hayata geçirilen 
proje kapsamında satışı yapılan fi-
delerin gerek kalite gerekse fiyat 
olarak çiftçinin yüzünü güldürdü-
ğünü kaydeden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, bu nok-
tada çiftçilerin memnuniyetlerini 
belirten geri dönüşler aldıklarını 
kaydederek, bunun kendilerinin de 
yüzünü güldürdüğünü ifade etti. 

Yıllık 12 milyon kapasiteli tesi-
sin bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 

3 milyon satış rakamına ulaşmış 
olmasının iştirakçi kurum ve ku-
ruluşlara duyulan güvenin de bir 
göstergesi olduğunu söyleyen Baş-
kan Mustafa Kavuş, “Yaşanan tüm 
gelişmeler bize şu gerçeği bir kez 
daha öğretiyor; ‘Teknoloji, sağlıklı 
gıda, su ve enerji bugünü ve gele-
ceği şekillendiren 4 önemli faktör. 

Sadece bu dört şeyin değil her 
şeyin anlam kazanabilmesi için ge-
rekli olan şey tarım. Meram bere-
ketli topraklara sahip. 

Bunu en iyi şekilde değerlen-
dirip tarımda imzası bulunan bir 
merkez haline getirmek, çiftçimizi 
hayatından ve kazancından mut-
lu insanlar yapabilmek amacıyla 
hayata geçirdiğimiz ‘Sebze Fidesi 
Üretim

Tesisi’nin bu amaçlar için bir 
başlangıç olmasını temenni ediyor, 
gelecekte bu tesisimiz ve benzeri 
yeni tesislerle Konya’nın ihtiyacı 
olan 100 milyon fideyi üretmeyi 
hatta tüm bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde üretim yapa-
cağımız günlere ulaşabilmeyi te-
menni ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Altay: En çok hemşerilerimizle buluşmayı özledik
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf 
ve vatandaş ziyaretlerine Telgraf-
çı Hamdi Bey Cadde’sinde devam 
etti. Koronavirüs sürecinde en çok 
özlemini çektikleri konuların ba-
şında ziyaretler geldiğini belirten 
Başkan Altay, yeni normalle birlik-
te her fırsatta özlem giderdiklerini 
söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, es-
naf ve vatandaş ziyaretlerine sos-

yal mesafeye uygun olarak devam 
ediyor. Son olarak Telgrafçı Hamdi 
Bey Caddesi üzerindeki esnaflar ve 
vatandaşla bir araya gelerek sohbet 
eden Başkan Altay, koronavirüs 
sürecinde en çok özlemini çektik-
leri konuların başında ziyaretler 
geldiğini söyledi. Normalleşme 
süreciyle birlikte vatandaşlarla bir 
araya gelmenin mutluluğu içinde 
olduğunu ifade eden Başkan Al-
tay, “Koronavirüs süreciyle birlikte 
vatandaşlarımızla gönül birlikteliği-

miz devam etse de maalesef salgın 
riskinin önüne geçmek için belli bir 
süre uzak kaldık. Yeni normalleş-
me sürecinde ise her fırsatta hasret 
gideriyoruz. Her zaman olduğu gibi 
şehrimizi birlikte yönetmek için 
hemşerilerimizle istişareye büyük 
önem veriyoruz. Bu süreci inşallah 
sağlıklı bir şekilde atlatıp hep birlik-
te şehrimiz için gece gündüz çalış-
maya devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Akkise Şenliklerinin
iptal edildiği duyuruldu

Uyuşmazlıkta arabuluculuk 
çözüm noktası oldu

Akkise Yardımlaşma Derne-
ği tarafından organize edilen ve 
geleneksel hale getirilen Akkise 
Şenlikleri, yöre halkını biraraya 
getiriyor, kavuşturuyordu. Akkise 
Yardımlaşma Derneği’nden yapı-
lan açıklamada bu yıl koronavirüs 
salgını nedeniyle şenliklerin ya-
pılmayacağı ifade edildi. Konuyla 
ilgili, “19 yıldır geleneksel olarak 
gerçekleştirdiğimiz Akkise Bahar 
Şenliğimiz bu yıl tüm dünyada 
yaşanan Covid-19 virüs salgını 
nedeni iptal edilmiştir. Bilim Ku-
rulu tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığı genelgeleri takip 
edilerek ve Ahırlı Kaymakamlı-
ğı’mızla da istişarelerimiz sonu-
cunda sağlık ve güvenlik nedeni 
yapılmasının uygun olmayacağı ve 
iptal edilmesine karar verilmiştir. 
Bu nedenle 20. Geleneksel Akkise 
Bahar Şenliğimiz bu yıl yapılmaya-
caktır. Sağlığımız her şeyden önce 
gelir salgının biran önce bitmesi 
temennimizle tüm hemşehrileri-
mize maske, mesafe ve hijyen ku-
rallarına uymaları tavsiyelerimizle 
sağlıklı mutlu huzurlu günler dile-
riz” denildi. n HABER MERKEZİ

Arabuluculukta, İş uyuşmaz-
lıklarında yüzde 63 oranında, Ti-
cari uyuşmazlıklarda ise yüzde 56 
oranında başarı sağlandı. İş ve Ti-
cari uyuşmazlık sonuçlarına göre 
Arabuluculuk her geçen gün çö-
züm noktası olmaya devam ediyor.

İstanbul Tahkim Merkezi(İS-
TAC) ile Konya Arabuluculuk 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ara-
sında yapılan görüşmeler sonunda 
Arabuluculuk-Tahkim protokolü 
imzalandı. Protokol İmza törenin-
de Konya Arabuluculuk Merkezini 
temsilen kurucu ortak Av. Salih 
Ünal, İstanbul Tahkim merkezi(İS-
TAC) temsilcileri masaya oturdu 
ve Arabuluculuk-Tahkim işbirliği 
protokolünü imzaladılar

İş uyuşmazlıklarında 2018 yılı-
nın başından Haziran 2020’ye ka-
dar dava şartı arabuluculuk kapsa-
mında arabulucuya yönlendirilen 

871.689 uyuşmazlığın 524.236’ü 
anlaşma ile sonuçlanarak yüzde 63 
oranında başarıya ulaşıldı.

Ticari uyuşmazlıklarda ise 
2019 yılının başından Haziran 
2020’ye kadar bir buçuk yılda, 
dava şartı arabuluculuk kapsa-
mında arabulucuya yönlendirilen 
203.504 uyuşmazlığın 104.453’ü 
anlaşma ile sonuçlanmış olup yüz-
de 56 oranında başarı sağlandı.

Ticari uyuşmazlıklarda arabu-
luculuk yoluna başvurup anlaşma 
sağlanamayan uyuşmazlık dos-
yalarına ‘Arabuluculuk-Tahkim’ 
(Med-Arb) modeliyle çözüm getir-
mektir. Arabulucuda çözülemeyen 
dosyalar için İSTAC’da hızlı tahkim 
ile çözüm mümkün olacaktır. Av. 
Salih Ünal, “Konya Arabuluculuk 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak 
bölge halkına çözüm üretmekten 
mutluyuz” dedi. n DURAN ÖLÇÜ

Karatay Belediyesi, ilçe genelindeki mahallelerin tamamında zirai ambalaj toplama noktası oluşturdu. Başkan Hasan Kılca, 
amaçlarının doğaya gelişigüzel bırakılan veya yakılan zirai ilaç ambalajlarının toplanıp bertaraf edilmesi olduğunu söyledi

Karatay Belediyesi’nden
çevreci bir proje daha

Karatay Belediyesi tarafından 
çevre, insan ve hayvan sağlığına 
zarar vermeyen tarımsal üretimin 
yapılması, doğal kaynakların ko-
runması, tarımda izlenebilirlik ve 
sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün 
arzının sağlanması amacıyla yeni bir 
proje daha hayata geçirildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile Karatay Zi-
raat Odası işbirliğiyle hayata geçen 
“KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağ-
lıklı Tüket”projesi kapsamında 32 
mahalleye Zirai Ambalaj Toplama 
Noktaları oluşturuldu.

1000 ÜRETİCİYE ZİRAİ 
AMBALAJLARIN ÇEVREYE VERDİĞİ 

ZARARLAR ANLATILDI
Türkiye genelinde 2017 yılında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan himayele-
rinde başlayan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır 
Atık”ın devamı niteliğindeki “KOP 
TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı 
Tüket”projesi kapsamında Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğre-
tim üyeleri tarafından Karatay’daki 
1000 üreticiye eğitimler verildi.

Doğaya gelişi güzel bırakılan zi-
rai ambalajların toprak, su fauna ve 
florasına verdiği zararların anlatıldı-
ğı, bitki koruma ürünleri kullanan 
üreticilere kullandıkları ilaçlarda 
doğru miktarda ve doğru zamanda 

kullanmalarının aktarıldığı eğitimler 
sonucunda kişisel koruyucu dona-
nım kullanım alışkanlığı kazandırıl-
ması amacıyla da üreticilere tulum 
ve eldiven hediye edildi.

BAŞKAN KILCA İSMİL’DE 
ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da Karatay İlçe Tarım ve 
Orman Müdür Vekili Deniz Yücel, 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker ile birlikte İsmil Mahal-
lesi’nde üreticilerle bir araya gelerek 
“KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağ-
lıklı Tüket” projesi kapsamında Zirai 

Ambalaj Toplama Ünitesi’nin ma-
halleye yerleştirilmesi programına 
katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, belediye olarak doğanın ve 
çevrenin korunması amacıyla bugü-
ne kadar birçok proje hayata geçir-
diklerini belirterek “KOP TEYAP ile 
Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket” proje-
sinin de bu amaca önemli bir katkı 
sunacağının altını çizdi.

ÇEVREYE, SUYA, HAYVANA VE 
İNSANA ZARAR VEREBİLECEK 

ATIKLAR TOPLANACAK
Başkan Hasan Kılca, “Atıkların 

yerinde toplanıp yeniden değerlen-
dirilmesi veya bertaraf edilmesine 
yönelik Karatay Belediyesi olarak 
bugüne kadar ilçemizin birçok nok-
tasına sıfır noktaları oluşturduk. 
Bugün de bir başka projeyi hayata 
geçiriyoruz. 

Projemizi İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası 
işbirliğinde, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığımızın da destekle-
riyle yürütüyoruz. 

Bu kapsamda da ilçemizin 32 
mahallesine doğaya atılan zirai ilaç 
ambalajlarının toplanıp bertaraf edi-
lebileceği zirai ambalaj toplama üni-
teleri yerleştirdik. Bu projemiz aynı 
zamanda Sıfır Atık projesinin de bir 
destekçisidir. Projeyle amacımız, 
üreticimizin kullandığı ilaçlardan 
kalan ambalajların doğaya, çevre-
ye, bitkiye, hayvanlara ve insanlara 
zarar vermesinin önüne geçmektir” 
ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Tarım ve Orman 
Müdür Vekili Deniz Yücel, doğanın 
ve canlıların korunması bağlamında 
projenin önemli olduğunu belirtir-
ken, Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker de üreticinin kul-
landığı ilaç ambalajlarının çevreye 
zarar vermeden toplanmasının öne-
minden söz ederek proje dolayısıyla 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca ile proje ortaklarına teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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 Doktorluk ülkemizde en say-
gın meslekler arasında ilk sıralarda 
gelmektedir. Okuması oldukça zor 
olan bu bölüm hemen her çocu-
ğun hayalleri arasında olmuştur. 
İnsanlığa olan faydasıyla en değerli 
meslek dalları arasında bulunur. 
Hekimlik meslek olmanın ötesinde 
insan hayatı ile ilgili üstlenilmiş bir 
sorumluluk. Meslek hayatları has-
talarla ilgili riskli kararlar almakla 
geçer. 

Hastalar ve hasta yakınları ile 
yaşadıkları iletişim kazalarıyla karşı 
karşıyadırlar. Son yıllarda artan şid-
det vakalarıyla da. İşte hekimler bu 
ilişkiler içerisinde hastalarını teda-
vi etmeye ve hastalarının acılarını 
dindirmeye çalışırlar. 

Onlardan hem soğukkanlı, hem 
de sıcakkanlı ve hem de güçlü ol-
maları beklenir. Hasta ve hasta 
yakınlarına destek olması da. İyi 
doğru ve fedakarlık sorumlulukları 
olmuştur.   Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı İdris Sütçü, 
doktorluk mesleğindeki 28 yılını 
anlattı.

‘HEKİMLİK ZOR VE
 GÜZEL BİR MESLEK’

28 yıldan bu yana doktorluk 
mesleğini icra ettiğine dikkat çe-
ken ve mesleğini severek yaptığını 
vurgulayan Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkla-
rı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı İdris Sütçü, “28 
yıldan bu yana doktorluk mesleği 
icra ediyorum. Uludağ Üniversite-
si Tıp Fakültesi mezunuyum. Uz-
manlığımı ise Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesinde yaptım. Mesleğimi 
severek icra ediyorum.  15 Yıldan 
bu yana Dr. Ali Kemal Belviranlı 
hastanesinde görev yapmaktayım.  
20 seneden bu yana çocuk hastalık-
ları uzmanıyım. Herkesin çocukluk 
yıllarında bir meslek hayali vardı. 
Benim hayalim ise doktor olmaktı. 
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdi-
ğim için çok mutluyum. Hekimlik 
zor ve güzel bir meslek. Hekimlik 
insanoğlunun var oluşundan bu 
yana en eski ve en kadim bir mes-
lek. Bizler sadece insanların zor za-
manlarında başvurduğu, kötü za-
manlarda başvurduğu, onların zor 
zamanında yardımcı olan meslek 

grubu değil,  onların sağlıklı ve iyi 
zamanlarında da müracaat ettikle-
ri bir meslek erbabıyız.  Doktor ol-
mak için oldukça zorlu bir süreçten 
geçtik. Zamanla tedavi ettiğimiz 
hastalarımızın mutlu olduklarını 
görmek, hasta gelip iyileşip giden-
leri görmek en büyük mutluluk. 
Fiziki yorgunluk belli bir süre sonra 
geçiyor. O anda alınan tebessüm, 
hastaların güler yüzü biz doktorlar 

için en büyük mutluluk” ifadelerini 
kullandı.

HEKİMLİK 7 GÜN 24 SAATTİR
Doktorlar için mesai kavramı 

olmadığını ve doktorların mesaisi-
nin 7 gün 24 olduğunu vurgulayan 
Sütçü, “Her tedavi ettiğim çocuk, 
kendi çocuğum gibi. Hastalarını 
tedavi ederken mutlaka empati ya-
parım. Karşıdaki baba ben de ola-
bilirim. Karşıdaki benim için sadece 

hasta değil, sadece bir obje değil. 
Kapıya tedavi almak için gelen bir 
insan değil. O da bir birey. Onun 
da annesi ve babası var. O hasta-
nın annesi ve babası yerine ken-
dimi sürekli koyarım. Çocuğuma 
nasıl davranılması gerekir.  Nasıl 
bir yaklaşımda bulunması gere-
kir. Aynısını bende hasta ve hasta 
yakınlarına göstermeye çalışırım. 
Ailenin o anki duygularını, hisleri-
ne yardımcı olmaya çalışırım. Dok-
torlar olarak bizlerin sürekli olarak 
zihnen ve bedenen kendimizi zinde 
tutmamız gerekiyor. Bilimsel ve 
tıptaki son gelişmeleri takip etme-
miz gerekiyor. Hastalarımıza onları 
sunmamız gerekir. Çünkü her an 
önüne her türlü hasta gelebiliyor. 
Hekimlik bir meslek değil, yaşam 
tarzıdır. Bizim için hekimlik 7 gün 
24 saattir” dedi.

‘DOKTORLUK SÜREKLİ EĞİTİM VE 
KENDİNİ GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN 

BİR MESLEK’
Doktorluk mesleğine sahip olan 

kişinin kendisini geliştirmesi gerek-
tiğine dikkat çeken Sütçü, “Gençler 
hangi mesleği seçerse seçsin kişiler 
mesleğini severek yapması lazım. 

Bir meslek severek icra edilirse o 
meslekte başarı gelir. Hekim olan 
kişi mesleğine katlanamaz ise bu 
meslekte başarılı olamaz.  Çünkü 
bu meslek Tıp Fakültesini bitirdim, 
her şey bitti diye bir şey yok. Tıp 
Fakültesini bitirince hayat yeniden 
başlıyor. Doktorluk sürekli eğitim 
ve kendini geliştirilmesi gereken 
bir meslek.  Genç meslektaşlarıma 
ve meslektaş adaylarıma tavsiyem 
kendilerini oldukça iyi yetiştirsin-
ler. Mesleklerini isteyerek yapsın-
lar. Her zaman gelen hastalara 
karşı empati kurmalarını tavsiye 
ediyorum.  Doktorluk mesleğini 
icra ederken, anılarımızda oluyor. 
Bir hastamın yeni doğan sürecin-
de tedavisini ettikten sonra, yıllar 
sonra kendi çocuğunu bana getir-
mesi ve kendisinin tedavi ettiğimi 
hatırlatması bizim mesleğimizin 
önemini bir kez daha ortaya çıka-
rıyor. Herkesin sağlık noktasında 
bilinçlenmesi gerekiyor. Herkes 
kendi sağlığından sorumlu.  Sağlı-
mızı korumak için elimizden geleni 
yapmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İdris Sütçü, 28 
yıldır doktorluk yaptığına dikkat çekerek, “Hekimlik bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Bizim için hekimlik 7 gün 24 saattir” dedi

‘Hekimlik bir meslek değil, hayat tarzıdır’

Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Hemşire Eylül Meryem Karakaya, umrecilerin bulunduğu yurttaki 
görevinin ardından koronavirüse yakalandı. Karakaya, tüm zorluklara rağmen bu süreci nasıl atlattığını anlattı 

‘Elbirliği ile atlattım’
Karatay İlçe Sağlık Müdürlü-

ğünde görev yapan Hemşire Eylül 
Meryem Karakaya, Suudi Arabis-
tan’dan Konya’ya getirilen umreci-
lerin yurdunda görev yaptı. 7 yıllık 
hemşire 30 yaşındaki Eylül Meryem 
Karakaya,  yurt görevinin ardından 
koronavirüse yakalandığını öğrendi. 
Yaşadığı şokun ardında hızlı bir to-
parlanma sürecine girdiğini anlatan 
Karakaya, tüm kurallara dikkat et-
mesine rağmen bir şekilde hastalığı 
kaptığını ve bu duruma inanamadı-
ğını söyledi.

‘ÇOK ŞAŞIRDIM’
Yurt görevinin ardından yapılan 

testlerin ardından Kovid 19 testinin 
pozitif çıktığına ve şaşırdığına dik-
kat çeken Eylül Meryem Karakaya, 
“ Ülkemizde ve dünyada hiç alışık 
olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir 
salgınla mücadele ediyoruz. Bura-
da da biz Sağlık çalışanları başta 
olmak üzere hayatın devam etmesi 
anlamında çalışmak zorunda kalan 
herkese büyü görevler düştü ve 
düşmeye devam ediyor. Suudi Ara-
bistan’dan getirilen ve Konya’da ka-
rantinaya alınan umrecilerin tedavi 
sürecinde görev aldım. 22 kişilik bir 
ekiple 7 gün boyunca karantina yur-
dunda görev aldık. Görev bittikten 5 
gün sonra PCR testi yapıldı. Oradaki 
sonucum pozitif çıktı. Böyle bir şey 
olmasını beklemiyordum. Çok şa-
şırdım, çünkü ben de hiçbir belirti 
yoktu. Hastalıkla ilgili hiçbir rahat-
sızlığım olmadı, doğal olarak hiç 
beklemiyordum. Çok sinsi bir has-
talık.  Testlerin sonuçların belli ol-
masından sonra Karatay İlçe Sağlık 
Müdürüm beni aradı ve testin sonu-
cunun  pozitif çıktığını söyledi. Hafif 
atlatacağımı biliyordum. Ama so-
nuçta üzüldüm. Sonuçta gündem-
de olan bir konu. Bazen korkunç 
senaryolarda çıkabiliyor.  Üzüldüm. 

Ben üzüldüğüm için ailem de üzül-
dü. Bizler orada görevimizi gereken 
tedbirleri uyarak yaptık ama, tedbir-
lere rağmen bulaşabilen bir virüs. 
Virüsü tehlikeli yapan virüsün hızı. 
Belirtim yoktu ama, ambulans eve 
gelip hazırlanıp giderken anne ve 
babama haklarını helal etmelerini 
istedim.” İfadelerini kullandı.

‘SÜRECİ ELBİRLİĞİ İLE ATLATTIM’
Koronavirüsü elbirliği ile atlattı-

ğına dikkat çeken Karakaya, “ Ailem  
ile beraber yaşıyorum. Babamı çok 
severim ama, anneme de ayrı bir 
düşkünlüğüm var. Annem ile çok 
samimiyizdir. Vatandaşlarımızın 
bilinçli olması gerekiyor. Yurt gö-
revine başladığım andan itibaren 
evde kendi özel alanım vardı. Orayı 
kullandım. Ailem ile hiçbir temasım 
olmadı. Bir araya gelmemiz gere-
kiyor ise maskemi taktım. Aldığım 
tedbirler hem beni hem de çev-
remdeki insanları korudu. İşyerim 
Konya Numune Hastanesi ile aynı 

bahçede. Hastanede tedavi gördü-
ğüm sürede ayarlanan oda işyerimi 
görüyordu. Arkadaşlarım camdan 

beni ziyaret ediyorlardı. Müdürle-
rim de beni ziyaret etti ilgilendi. Sü-
reci elbirliği ile atlattım. Hastanede 

tedavim bittikten sonra ailem ve 
komşularım beni alkışlarla karşıladı. 
Hastaneden çıkarken de meslektaş-
larım tarafından alkışlandım.” şek-
linde konuştu.

‘SAĞLIKCI OLMAK
 GÜZEL BİR DUYGU’

Sağlıkçı olmanın güzel bir duy-
gu olduğuna dikkat çeken Karaka-
ya, “5 günlük tedavi süreci bittikten 
sonra olay sizin bağışıklık sistemini-
ze kalıyor. Son iki testim negatif çık-
tı, bu savaşı ben kazandım ardından 
taburcu oldum. Daha sonra 14 gün-
lük kontrol karantinası başlıyor. 14 
günlük karantina sürecinde de bes-
lenmeme ve uyku düzenime dikkat 
ettim. Bol bol sıvı aldım, karantina 
sürecimin bitmesinin ardından da 
işbaşı yaptım. Artık sağlıklı bir şe-
kilde işime devam ediyorum. Biz 
sağlıkçılar göreve başlarken görev 
yemini ediyoruz ve her şartta her-
kese her konuda ve her zamanda 
yardımcı olacağız diye.  Sağlıkçı ol-

mak güzel bir duygu. İnsanların ha-
yatlarına dokunabilmek ve onların 
sağlığı iyi bir konuma getirebilmek, 
buna aracı olmak çok güzel bir şey. 
Hastanede kaldığı süre boyunca iş 
arkadaşlarının ve Konya İl Sağlık 
Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Halk Sağlığı Müdürümüz ve mü-
dürlerimiz beni yalnız bırakmadılar. 
Bu süreçte ne kadar büyük bir aile 
olduğumuzu bir kez daha anladım.” 
diye konuştu.

‘EVDEN ÇIKILMAMASI ÇOK 
ÇOK ÖNEMLİ’

Vatandaşların mümkün olduğu 
kadar evlerinden çıkmaması gerek-
tiğini söyleyen Karakaya , “Bu virüs 
umarım daha fazla dağılmadan ül-
kemizden defolup gider. Vatandaş-
lar ne kadar çok evden çıkmazsa, 
bizler de o kadar canla başla çalışıp, 
bir an önce bu işi çözeceğiz diye dü-
şünüyorum. Evden çıkılmaması çok 
çok önemli” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İdris Sütçü 

Eylül Meryem Karakaya 
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Parktaki cinayet
olayına 4 tutuklama

İki mahalleye giriş-çıkış 
korona nedeniyle yasaklandı

Parkta yüksek sesle telefon-
la konuştuğu gerekçesiyle çıktığı 
iddia edilen ve bir kişinin öldüğü 
kavga olayı ile ilgili 4 kişi tutuk-
landı. Olay, 25 Haziran saat 03.00 
sıralarında merkez Meram ilçesi 
Mengene Mahallesi Arıcı Sokak’ta 
bir park içerisinde yaşandı. Parkta 
oturan Derviş Bakım (40) telefonla 
konuşmaya başladı. Bu sırada kim-
liği belirlenemeyen şüpheli bir kişi, 
yüksek sesle konuştuğu gerekçe-
siyle Derviş Bakım’la tartıştı. Olay 
yerinden uzaklaşan şüpheli bir 
süre sonra arkadaşlarını alarak olay 
yerine geldi. Tartışmanın büyüme-
si üzerine çıkan kavgada Derviş 
Bakım kalça ve bacaklarından bı-
çaklanarak yaralandı. Ambulansla 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırılarak tedavi altına 
alınan Bakım, tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından yapılan açıklamada, yapı-
lan soruşturma kapsamında olayla 
ilgili şüpheliler R.A., Y.D., M.Ç., 
M.Ö., H.A. ve suça sürüklenen ço-
cuk R.D.’nin gözaltına alındığı be-
lirtildi. Şüphelilerin “kasten öldür-
me” suçundan Konya Nöbetçi Sulh 

Ceza Hakimliğine sevk edildikleri 
kaydedilerek, “Konya Nöbetçi Sulh 
Ceza Hakimliğince haklarında tu-
tuklama kararı verilen şüpheliler 
R.A., Y.D., M.Ç. ve suça sürükle-
nen çocuk R.D. konumuna uygun 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gön-
derildi. Diğer şüpheliler M.Ö. ve 
H.A. hakkında adli kontrol kararı 
verildi. Olaya karıştığı tespit edilen 
ve firari olan 2 şüphelinin yakalan-
ması için çalışmalar devam ediyor. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma devam et-
mekte olup, soruşturmanın safa-
hatı ve sonucu hakkında bilgi veri-
lecektir” denildi. n İHA

Hadim ilçesinde Yelmez ve 
Kalınağıl Mahallerine korona virüs 
vakasında ve temaslı sayılarındaki 
artış nedeniyle giriş ve çıkışlar ya-
saklandı. Hadim İlçe Kaymakamlı-
ğı korona virüs (Covid-19) vakası 
nedeniyle karantina altına alınan 
Yelmez ve Kalınağıl Mahalleleri 
için uyarı ve tarımsal faaliyet du-
yurusunda bulundu. Kaymakam-
lıktan yapılan açıklamada, Yelmez 
ve Kalınağıl Mahallelerinde rast-
lanan korona virüs vakaları nede-
niyle mahallelere giriş-çıkış yasağı 

uygulandığı belirtildi. Açıklamada, 
“Mahallemizde vaka ve temaslı 
sayıları arttığından geçici bir süre 
sağlığınız için mahalle giriş-çıkışla-
rı kapatılmıştır. 

Mahalle içinde olmak şartıy-
la tarımsal faaliyetlerinize devam 
edebilirsiniz. Mahalleniz dışından 
karşılayacağınız ihtiyaçlarınız Vefa 
Sosyal Destek Grubu tarafından 
karşılanacaktır. Şimdiden anlayı-
şınız için teşekkür ediyorum. Geç-
miş olsun, sağlıcakla kalın” ifadele-
rine yer verildi. n İHA

Yunak’ta meydana gelen feci kazada aynı minibüste bulunan 7 tarım işçisi hayatını kaybetmişti. Kazada ölen 
7 kişinin cenazesi memleketleri Şanlıurfa’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen 7 kişi
Şanlıurfa’da defnedildi

Yunak ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
7 tarım işçisi, memleketleri Şanlı-
urfa’da defnedildi. Edinilen bilgiye 
göre, kaza, dün öğle saatlerinde 
Konya’nın Yunak ilçesinde meyda-
na geldi. Konya - Ankara karayolun-
da meydana gelen trafik kazasında 
Şanlıurfa’dan giden tarım işçilerini 
taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 
14 M 0891 plakalı minibüs ile Ufuk 
Demistaş’ın kullandığı 42 RK 320 
plakalı tır çarpıştı. Kazada 6’sı olay 
yerinde olmak üzere 7 kişi hayatını 
kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

CENAZELER ŞANLIURFA’DA 
DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 
Mehmet Okal, Ahmet Okal, Fida 
Okal, Medine Okal, İbrahim Okal, 
Mehmet Kuş ve Mehmet Okal’ın 
cenazeleri karayoluyla memleket-
leri Şanlıurfa’ya getirildi. İl merke-
zine yaklaşık 75 kilometre uzaklık-

taki Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarı 
Yazıcı kırsal Mahallesine götürülen 
cenazeler gözyaşları içerisinde def-
nedildi.

Cenazeye Vali Abdullah Erin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
nel Abidin Beyazgül, İl Jandarma 
Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, ilçe 

belediye başkanları, askeri yetki-
liler, siyasi parti temsilcileri, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
n İHA

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç cinayet kurbanı olmuş
Konya’da ailesi tarafından jan-

darmaya kayıp başvurusunda bu-
lunulan işitme engelli gencin, ala-
cak meselesi nedeniyle arkadaşları 
tarafından öldürülerek dere yatağı-
na atıldığı ortaya çıktı. Selçuklu il-
çesi Tepekent Mahallesi’nde işitme 
engelli Göksel Kızıltaş’ın (26) ailesi, 
dün gece eve gelmeyen oğullarının 
bulunması için jandarmaya kayıp 
başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan 
ekipler, kayıp gencin son olarak 
kendisi gibi işitme engelli olan ar-
kadaşları M.A. (23) ve D.K. (26) ile 
görüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, 
sorgularında, alacak meselesi ne-
deniyle aralarında kavga çıktığı-
nı, Kızıltaş’ı bıçaklayarak cesedini 
Arastoras mevkisindeki dere yata-
ğına attıklarını itiraf etti. Jandarma 
ekiplerince geniş güvenlik önlem-
leri altında cesedin olduğu yere 
götürülen şüphelilere yer gösterme 
işlemi yaptırıldı.

Kızıltaş’ın dere yatağında bu-
lunan cansız bedeni, olay yeri in-
celeme ekiplerinin çalışmasının ar-
dından morga kaldırıldı. Gözaltına 
alınan iki şüphelinin, jandarmadaki 
işlemleri sürüyor. n AA

Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, Yunak ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında yaralanan 
ve Akşehir İlçe Devlet Hastane-
si’ne kaldırılarak tedavi altına alı-
nanları ziyaret etti.

Akşehir Devlet Hastanesi 
önünde ilçe protokolü tarafından 
karşılanan Vali Özkan hastane 
acil servisi önünde bekleyen ya-

ralı tarım işçilerinin yakınları 
ile görüşerek başsağlığı dileyip, 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Vali Özkan, “Bütün hastaneleri-
miz, sosyal hizmetlerimiz, em-
niyetimiz, jandarmamız seferber 
durumdadır. Ne gerekiyorsa el 
birliği ile yapacağız. Allah böyle 
bir acıyı bir daha göstermesin. 
Bu acıyı toplum olarak el birliği 

ile bertaraf etmek için seferber 
haldeyiz. İçişleri Bakanımız aradı 
selamı ve geçmiş olsun dilekleri-
ni iletti. 

Milletvekillerimiz de kaza 
bölgesindeler. Bir ihtiyaç olursa 
kaymakamımız ve arkadaşları-
mız burada” diye konuştu.

Vali Özkan daha sonra yara-
lıları ziyaret edip durumları hak-

kında doktorlardan bilgi alarak 
hastaneden ayrıldı. Konya’nın 
Yunak ilçesinde tarım işçileri-
ni taşıyan minibüs ile tırın çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında, 7 kişi hayatını 
kaybetti. Akşehir Devlet Hasta-
nesi’nde 1’i çocuk 9 yaralı tedavi 
görüyor. İki yaralı da Konya’ya 
sevk edildi. n İHA

Vali Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti
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Yunak’ta Gelecek Partisi İlçe 
Teşkilatı 1. Olağan Kongresi 
gerçekleştirildi.Seçim sonucun-
da Gelecek Partisi Yunak İlçe 
Başkanlığına Ömer Yalçınoğlu 
seçildi. Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından kurulan 
ve Konya İl Başkanı geçtiğimiz 
aylarda açıklanan Gelecek Parti-
si’nin Yunak ilçe başkanı Ömer 
Yalçınoğlu oldu. Pandemi tedbir-
lerinin gevşetilmesinin ardından 
teşkilatlanma ve saha çalışmala-
rına hız veren Gelecek Partisi, bir 
yandan kurucu il ve ilçe başkan-
larını atamaya devam ederken 
öte yandan da kongre sürecini 
başlattı.

Kongrede katılımcılara hitap 
eden İlçe Başkanı Ömer Yalçı-

noğlu, “Çıkmış olduğum bu kut-
sal yolda beni ve ekibimi yalnız 
bırakmayan siz Yunak’lı hemşe-
rilerime teşekkürü borç bilirim. 
Öncelikli hedefimiz birlikte el ele 
verip önce Yunak’ımızı daha son-
ra Konyamızı ve Ülkemizi Genel 
Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğ-
lu’nun önderliğinde bu sıkıntılı 
süreçten çıkarmak için çalışaca-
ğız” dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici ise “Ülkemizin 
sorunlarının çözümü güçlü bir 
gelecek tasavvuruyla mümkün-
dür. Türkiye’nin çözülemeyecek 
hiçbir sorunu yoktur. Demokrat 
zihniyet, ortak akıl ve toplumsal 
uzlaşma temelinde, kuşatıcı bir 
siyasi vizyon, yetkin bir kadro ve 

rasyonel bir yönetim anlayışıyla 
sorunlarımızın tamamını çözü-
me kavuşturmak mümkündür. 
Gelecek Partisi temel hak ve öz-
gürlüklerin korunduğu, ayırım-
cılıkların son bulduğu, adil ve 
müreffeh bir Türkiye vizyonu ile 
yola çıkmaktadır. Gelecek Partisi, 
Türkiye’yi taşıyacak özgürlükçü, 
demokrat, evrensel ve kadim 
değerlerimizden güç alan bir si-
yasal vizyonu sahiplenecektir. 
Partimizin amacı insana, zamana 
ve mekâna hakkıyla hitap eden 
kapsayıcı bir yenilenmeyi başlat-
maktır” ifadelerini kullandı.

Kongreye, Gelecek Partisi 
Konya İl Başkanı Hasan Ekici , il 
ve ilçe yönetimi ile davetliler ka-
tıldı. n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Yunak İlçe Başkanı Yalçınoğlu oldu

Gelecek heyetinden 
TÜRSAB Konya’ya ziyaret

TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan’ı ve BTK üyele-
rini ziyaret eden Gelecek Partisi 
Konya İl Başkanı Hasan Ekici ve 
yönetim kurulu üyeleri turizmin 
sorunları hakkında bilgi aldı.

Konya turizmi ve turizmcilerin 
sorunlarının konuşulduğu ziyaret-
te TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan’ın yanı sıra BTK 
üyeleri Arif Kavak, Seyit İbrahim 
Durmuş, Murat Sarıkaya ve Me-
sut Yalçın da hazır bulunurken, 
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici’ye, İl Başkan Yar-
dımcısı İbrahim Uğursoy, Yöne-
tim Kurulu üyeleri Mustafa Taşçı, 
Tuba Işık ve Bekir Karakuş’ta eş-
lik etti.
SİYASETTEN BEKLENTİMİZ, TURİZM 

SEKTÖRÜNÜN SORUNLARININ 
ÇÖZÜMÜDÜR

Gelecek Partisinin ziyaretten 
memnuniyetini dile getiren TÜR-
SAB Konya BTK Başkanı Özdal 
Karahan siyasetten turizm sek-
törünün sorunlarının çözümünü 
beklediklerini belirterek, “Bizim 
siyasetle işimiz olmaz. Bütün siya-
silere aynı mesafedeyiz. Biz göre-
ve başladığımızdan bu yana siya-
silerden ilk defa sizler ziyaretimize 
gelip bizleri dinliyorsunuz. Bunun 
için de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Dünyayı ve ülkemizi etkiyen Co-
vit-19 salgınından dolayı turizm 

sektörü büyük bir sıkıntıya girdi. 
Bizim siyasetten ve devletimizi 
yönetenlerden tek beklentimiz 
sıkıntıya giren turizm sektörünün 
bütün sorunlarının çözümünün 
yanında desteklenerek, yeterince 
sahip çıkılmasıdır. Bunun yanın-
da, Turizm sektöründeki KDV 
düzenlemesinin de mutlaka yapıl-
masını bekliyoruz” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARINI TAKİP EDİYORUZ

Parti programları ve teşkilat-
lanma çalışmaları hakkında bilgi 
veren Gelecek Partisi İl Başkanı 
Hasan Ekici turizm sektörünün 
sorunlarını takip ettiklerini kay-
dederek, “Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde Covit-19 Pande-
misi nedeni ile sıkıntılı bir süreci 
hep birlikte yaşadık. Bu gün itiba-
ri ile Türkiye genelinde elli dokuz 
ilde, Konya il teşkilatı olarak da on 
yedi ilçede teşkilatlarımızı kurduk. 
Temmuz ayı sonuna kadar ilçe 
kongrelerini tamamlayıp il kong-
resini de yaparak, Büyük Kong-
renin ardından olası bir seçime 
katılmaya hak kazanmış olacağız. 
Gelecek Partisi olarak Konya tu-
rizmini ve turizm sektörünün so-
runlarını yakından takip ediyoruz. 
Sizlerin sorunlarının çözümü nok-
tasında elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

YKS’de Türkçe alanında sorulan bir soruda LGBT savunucularının yürüyüşlerini desteklediği bilinen Şarkıcı Mabel Matiz’in 
isminin geçmesini skandal olarak nitelendiren Mil-Diyanetsen Genel Başkanı Celaleddin Gül, ÖSYM Başkanını istifaya davet etti

Mabel Matiz sorusu 
büyük bir skandal!

Haftasonu yaşanan YKS heye-
canı bazı tartışmaları da beraberin-
de getirdi. YKS’nin ilk oturumunda 
Türkçe alanında sorulan bir soruda 
LGBT savunucularının yürüyüşle-
rine katıldığı ve desteklediği bili-
nen Şarkıcı Mabel Matiz’in isminin 
geçmesi büyük tepkiyle karşılandı. 
Sosyal medyada büyük tartışmalara 
neden olan konuyla ilgili Mil-Diya-
netsen (Manevi İlkeli Liyakatli Di-
yanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) 
Genel Başkanı Celaleddin Gül de bir 
açıklama yaparak ÖSYM’ye tepki 
gösterdi.

 YKS’de yaşanan bu durumun 
büyük bir skandal olduğunu savu-
nan Gül, “TYT Türkçe testinde ya-
şantısı ile gençlere kötü örnek olan, 
LGBT’ci örgütlerin yürüyüşlerinde 
hep en önde taşıdığı pankartlar-
la dikkatleri çeken Mabel Matiz’in 
“Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne 
yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. 
Şarkıcı Mabel Matiz, aile kurumunu 
alenen hedef alan LGBT’nin sözde 
eylemlerine sosyal medyadan verdi-
ği açık destekle biliniyor” dedi.

GENÇLERİMİZİ ZEHİRLİYORLAR 
Mil-Diyanetsen olarak sürekli İs-

tanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptık-

larını ve LGBT örgütlerinin gençler 
ve aile kurumunu hedef alan faali-
yetlerine dikkat çektiklerini dile ge-
tiren Başkan Gül, açıklamasında şu 
sözlere yer verdi, “Mil-Diyanetsen 
olarak bu konuda ne kadar haklı ol-
duğumuzu bir kez daha ÖSYM’nin 
skandal sorusuyla görmüş olduk. 
İkide bir bize ‘İstanbul Sözleşme-
si ve LGBT örgütleri hakkında çok 
ileri gidiyorsunuz, başka işiniz yok 
mu?’ diye serzenişte bulunan diğer 
STK’lar, şimdi bizi daha iyi anlıyor 
olmalıdırlar. 

En son Diyanet İşleri başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza suç 
duyurusunda bulunma küstahlığını 
gösteren bu örgütler, işi YKS sına-
vına giren gençlerimize reklamları-
nı yaptıracak boyuta getirmişlerdir.  
Mil-Diyanetsen olarak sürekli İstan-
bul Sözleşmesi iptal edilmeli ve fa-
aliyet gösteren tüm LGBT örgütleri 
acilen kapatılmalıdır diye haykırdık 
ve haykırmaya da devam edeceğiz. 
Ülkemizde faaliyet gösteren milli ve 
manevi duyarlılığı olan tüm STK’ları 
da bize destek vermeye, yanımızda 
olmaya davet etmiştik. Maalesef 
‘bana dokunmayan yılan bin yıl ya-
şasın’ felsefesini kendilerine düstur 

edinen bu duyarsız STK’lar gerek-
li tepkiyi ortaya koyamamışlardır. 
İstanbul Sözleşmesi’nden gücünü 
alan bu örgütler sadece televizyon, 
sinema, reklam, sosyal medyada de-
ğil; ÖSYM gibi bir kurumda bile ken-
dini ve rengini ortaya koyarak aile 
kurumumuzu yıkmaya, gençlerimizi 
zehirlemeye devam etmektedirler. 

Mil-Diyanetsen olarak tek başı-
mıza da kalsak başta İstanbul Söz-
leşmesi olmak üzere aileye zarar 
veren tüm yapılara ve oluşumlara 
karşı mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Sayın Aile Bakanı’mızın da 

gerekli hassasiyeti göstermesi ve 
acil tedbirler alması gerekmektedir. 
Aile bakanlığı aileyi korumak için 
kurulmuş bir bakanlıktır. Tüm bu 
gelişmelere kayıtsız kalması düşü-
nülemez.”

ÖSYM BAŞKANI İSTİFA ETMELİ
Başkan Gül, İstanbul Sözleşmesi 

ve LGBT örgütleriyle ilgili Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
çağrıda bulundu. “Son yıllarda ya-
şadığımız manevi tahribat sadece 
gençlerimiz değil, aile kurumunun 
tüm bireylerini etkileyecek hadde 
ulaşmıştır” diyen Başkan Gül, “26 
dakikada alelacele kabul edilen İs-
tanbul Sözleşmesi’ni tekrar gözden 
geçirmenizi, LGBT örgütlerinin fa-
aliyetlerinin acilen durdurulmasını, 
TV dizileri ve ahlaksız programlara 
karşı daha etkin tedbirler alınması-
nı, RTÜK bünyesinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan da bir üyenin bu-
lunmasını talep ediyoruz.

YKS’de yaşanan skandaldan 
sonra ÖSYM başkanı derhal milleti-
mizden özür dilemeli ve istifa etme-
lidir. Bu affedilecek göz ardı edilecek 
basit bir hata değildir” değerlendir-
mesi yaptı. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Şehir Hastanesi’nin ana giriş yolu tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye-
si, açılışına gün sayılan Konya 
Şehir Hastanesi’nin ana giriş yo-
lunu tamamladı. Adana Yolu’na 
1 kilometre uzunluğunda refüjle 
ayrılmış ilave yan yol yapan Bü-
yükşehir, burada 10 metre ge-
nişliğinde araç yolu ile birlikte 
yaya ve bisiklet yolu yapım çalış-

malarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediye-

si, Şehir Hastanesi’nin ana gi-
riş yolunu tamamladı. Toplam 
412.187 metrekare kapalı alan-
da 1.250 yataklı Konya Şehir 
Hastanesi açılışa hazırlanırken 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hastanenin ana giriş yolundaki 

çalışmaları bitirdi. Hastaneye 
Adana Yolu tarafından giriş ya-
pacaklar için Adana Yolu’na 1 
kilometre uzunluğunda refüjle 
ayrılmış ilave yan yol yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, burada 10 
metre genişliğinde araç yolu ile 
birlikte yaya yolu ve bisiklet yolu 
yaptı. Araç yolu ve yaya yolunda-

ki çalışmalar tamamlanırken bi-
siklet yolundaki çalışmalar da iki 
gün içinde tamamlanmış olacak. 
Böylece, hastane açıldıktan son-
ra oluşacak trafik yoğunluğunun 
önüne geçilmiş olacak. Karatay 
Belediyesi de hastanenin Ereğli 
yolu bağlantısını yapıyor.
n HABER MERKEZİ

Celaleddin Gül
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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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

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
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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.

İLAN

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA
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Toprak verimini düşüren ve topraktaki canlıları öldüren anız yangınları ile mücadele son yıllarda devletin 
de politikası haline geldi. Anız yakanlara cezai yaptırımlar uygulanırken, uzmanlar da çiftçileri uyarıyor

‘Anız yangınları
milli meseledir!’

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 
Başkan Yardımcısı Yaşar Serpi, 
anız yakanlara uyarılarda bulundu. 
Türkiye topraklarının genel olarak 
organik maddece zayıf olduğunu 
belirten Serpi, hububat kaldırıldık-
tan sonra toprağa karışan anızın, 
toprak organik yapısını güçlendir-
diğini belirtti. Tarım alanlarının ge-
lecek nesillere sağlık şekilde bırakıl-
ması gerektiğinin altını çizen Serpi, 
anız yakmanın hem ülke hem çiftçi 
ekonomisine zarar verdiğinin altını 
çizdi.

Türkiye’de tarım yapılabilir yak-
laşık 24 milyon hektarlık alanın yak-
laşık yarısında tahıl ekimi yapıldığı-
nı, tahıl ekilen alanların da yüzde 
90’ında buğday ve arpa ekimi ya-
pıldığını belirten UHK Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Serpi, anız yangınları 
için en büyük sorunun da buğday 
ve arpa ekim alanlarında oluştuğu-
nu açıkladı. 

Serpi açıklamasına şöyle devam 
etti; “Türkiye’de bundan 50 yıl önce 
yüzde 60’lar seviyesinde olan anız 
yangınları, son yıllardaki çiftçi eği-
timleri ve bilgilendirme çalışmaları 
ile yüzde 10’lara kadar düşmüştür. 
Bu iyi bir gelişme olmakla birlikte 
tamamen ortadan kaldırılması gere-
ken milli bir meseledir. Anız yakma, 
bu eylemin gerçekleştirenleri tara-
fından kısa sürede faydalı olduğu 
iddia edilecek kadar düşünülmeden 
gerçekleştirilen felaket ve gerçek bir 
çevre sorunudur. Özellikle ülkemiz-
de makineli tarım ve beraberinde 
gelen ikinci ürün elde etme isteği ile 
nadası ortadan kaldıran münavebe 
sistemi gibi son 50-60 yılda gerçek-
leşen tarımdaki yapısal değişiklikler 
ile yakın geçmişte gündeme gel-
miştir. Bu nedenle hasat artığı sap 
ve köklerin doğal yollardan toprağa 
karışması veya çürüyerek humusa 
dönüşmesi için gereken süre or-
tadan kaldırılmak istenmektedir. 

Hasat işlerinin hızlandığı dönem-
lerde, biçerdöverlerle hasat yapılan 
alanlarda biçim boyunun yüksek tu-
tulması, bu alanları anız yakma için 
potansiyel tehlike alanı yapmakta-
dır. Bunun en önemli nedeni, üre-
ticilerimizin bir sonraki ekecekleri 
ürün için zahmetsiz tarla hazırlığı 
yapmaktan kaynaklanmaktadır. Bir 
kısım üreticilerimizde tarlasındaki 
hastalık ve zararlıların yakmak su-
retiyle yok olacağını düşünmesin-
den kaynaklanmaktadır. Fakat anız 
yakma çok sayıda olumsuz duruma 
yol açılmaktadır. Topraktaki organik 
madde,  yüzeye yakın kısımda bulu-
nan yararlı mikroorganizmalar yok 
olmaktadır. Toprak, su ve rüzgar 
erozyonuna daha hassas bir duru-
ma gelmektedir. Yangınla birlikte 
çevredeki orman, meyve ağaçları, 
çalılar, telefon ve elektrik hatları, 
yerleşim yerleri ve toprak üstü can-
lıları zarar görmekte, demir ve kara 
yolu ulaşımı tehlikeye düşmekte,  

aynı zamanda çevre ve hava kirlili-
ğine yol açmaktadır. Yanan anızın, 
hem toprak üstü canlılarına hem 
de anız artıkları ile beslenen yaban 
hayvanlarına zarar vermesi sonucu 
doğal denge bozulmakta, toprak yü-
zeyinde belli bir derinlikteki verimli 
katmanın kaybedilmesine neden 
olmaktadır. Toprak oluşumu çok 
uzun süreler alan bir işlemdir. Bu 
işlemin doğal faktörlerle gelişmesi; 
su rüzgar gibi etkenleri içerisinde 
barındırır ve milyarlarca yıl alır. 10 
ila 20 cm kalınlığındaki verimli bir 
toprak tabakasının oluşması binler-
ce yıl alırken bu tabakanın erozyon 
sonucu yok olması sadece seneler 
sürmektedir.”

ANIZ YAKMANIN CEZASI VAR
Anız yakma ile ilgili cezaların 

yetersiz kaldığını belirten Serpi 
şunları söyledi “Cezaların caydırıcı-
lığı arttırılmalıdır. 2020 yılında anız 
yakanlara Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının 31 Aralık 2019 tarih ve 

30995 sayılı resmi gazetede yayın-
lanan 2020/1 Nolu Tebliğ’inin, “ 1” 
bendinde “Anız yakanlara her dekar 
için 73,68 TL idari para cezası veri-
lir. Anız yakma fiilinin orman ve su-
lak alanlara bitişik yerler ile meskun 
mahallerde işlenmesi durumunda 
ceza beş kat arttırılır.” hükmü yer 
almaktadır.”
İSLAM CANLIYA EZİYETİ YASAKLAR 

Din adamlarının anız yakmanın 
haram olduğunu beyan ettiklerini 
belirten Serpi, anız yakmanın gele-
ceği yakmak olduğunu söyleyerek, 
“Bir hayvanın keyfiyen öldürülmesi 
ile yakılan anızda ölen binlerce can-
lının durumu aynıdır. Anızla birlik-
te aynı zamanda binlerce canlının 
yakılması vahşettir, büyük günah-
tır. Hz. Muhammed “Yerdekilere 
merhamet etmeyene, göktekiler 
merhamet etmez” buyurarak, etra-
fımızdaki canlılara hangi gözle bak-
mamız ve nasıl davranmamız ge-
rektiğini bize göstermektedir. Anız 
yakılması gibi çağdışı bir uygulama-
dan vazgeçilmesi gerekir” dedi.
ANIZ YANGINLARI, GIDA GÜVENLİĞİ-

Nİ TEHDİT EDİYOR
Anız yangınlarının önüne geç-

mek, işini düzgün yapan üreticile-
rimizi kollamak ve ödüllendirmek 
için azami dikkat gösterilmesi ge-
rektiğini belirten Serpi, anız yangın-
larının geleceğimiz ve gıda güvenli-
ğimiz açısından son derece önemli 
bir tehdit olduğunu söyledi.

Serpi, “Anız yakma gibi çağdışı 
uygulamalara son verilmesi, çiftçiye 
yeni önerilerinin sunulmasını zo-
runlu kılmaktadır. Anız yakmanın 
zararları konusunda çiftçilerimiz, 
yeterli ve doğru bilgiyle buluştu-
rulmalıdır. Tarımsal desteklerden 
çiftçilerin faydalanabilmesi için anız 
yakmama koşulu getirilmelidir. 
Anız yakmayan çiftçilere daha yük-
sek miktarda destek verilmelidir.” 
dedi.n HABER MERKEZİ

Bu hafta yapılan 2020 YKS (Yük-
sek Öğretim Kurumları Sınavı ) ‘na 
giren bütün öğrencilere başarılar dili-
yorum. 

Başarılı olup, bir yerlere yerleşecek 
arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum.

Hayatlarının en az 16 yılını eğitim 
ve öğretim sıralarında geçirip sonra 
da iş hayatına geçerken çoğunluğu 
çaresiz bırakan sistemi ve yöneticileri 
kınıyorum.

İnsanları yeteneklerine göre değil 
de bulduğu işte çalışmak zorunda bıra-
kan, bir türlü çözüm üretemeyen kısır 
zihniyetleri de vatan ve millete yaptıkları 
bu yanlıştan dolayı da hem kızıyor hem 
de hak etmedikleri makamları için hak-
kımı helal etmiyorum. Özellikle bunlar 
üniversiteler bakanlık, kafa kafaya ver-
meyen iş çevreleri,  devlet kurumlarının 
temsilcileri ve daha birçok sorumluluk 
makamında oturanlar.

Yani zor mu insan kaynakları ihti-
yacını belirlemek? 

Sadece okul yapmak yeterli mi?
Yapılan okullar açılan bunca üni-

versiteler açılırken neden bölgenin ve 
ülkenin insan kaynağı dikkate alınarak 
planlama yapılmaz?

Neden fazlalık olan okullara ve üni-
versitelere hala yeni öğrenciler alınır?  

Fazlalık olan bölümler de az, elaman 
talebi yüksek olan ve olacak bölümle-
re daha fazla öğrenci alım planlaması 
yapılmaz?

Çok mu zor? Hayır.
Bir de okul zamanında öğrencilerle 

iş hayatının buluşturulması, kaynaştı-
rılması neden yapılmaz? 

Üniversiteler neden hala Sanayi, 
Tarım, Turizm gibi alanlardan uzak?

Neden üniversitelerin saha çalış-
maları yeterli değil?

Mesela tarımda binlerce mezun 
işsizken, tarım arazilerimizde neden 
bilinçli ekim yapılamıyor?

Neden çiftçi hala bilinçli ilaçlama 
gübreleme yapamıyor?

Üreticiden tüketiciye neden hala 
sağlıklı ve ekonomik tarım ürünü yiye-
miyoruz?

Milyonlarca insan bugün üniversi-
te kapılarında geleceği için sınavda alın 
teri döküyor. 

Çok az kısmı yeteneklerine uygun 
bir bölümde okuyabilecek. Bir kısmı iyi 
gelir elde etmek için çoğunluğu ise ne 
olursa olsun bir gelirim olsun diye bir 
meslek edinmek için. 

Özellikle ne olursa olsun bir gelirim 
olsun diyenler bir ömür boyu mutlu 
olmadan sadece hayata katlanarak 

çalışacaklar. Belki de doğ-
ru meslek seçebilseler 
bu öğrencilerin arasında 
ülkenin kaderinde çok 
önemli roller üstlenecek 
cevherler var.

O zaman sormadan 
yapamıyorum.  Ülkenin 
dört bir tarafından bu 
yetenekleri ortaya çıkara-
cak sistemle kaliteli insan 
kaynaklarını neden oluştu-
ramıyoruz?

Çok mu zor?
Yüz yıldır siyaseti ilahlaştıran hiz-

meti kutsal bir görev haline getireme-
yen bu sistemden bir an evvel kurtul-
malıyız.

Çok basit ama güçlü bir külli irade 
ile bu konu çözülebilir?

Çalışmayı sadece devletten bek-
lememek gerekir.  Başta vatandaşlar, 
sivil toplum örgütleri, odalar OSB’ler 
Üniversiteler iş dünyası doğru ve kali-
teli taleplerle devleti harekete geçirmeli. 
Sorumluluğu sadece devlete ve siyasi-
lere yüklememeli.

Son yıllarda gelişen sektörlere 

göre insan kaynakları 
yetiştirme yönde ciddi 
adımlar atılıyor.

Meslek liseleri ve 
Meslek yüksekokullar ile 
üniversiteler Sanayi böl-
gelerine ve iş çevrelerine 
yaklaşıyorlar. Bu yönde 
ciddi yatırımlar var. Ama 
çok yetersiz...

Mevcut durumda 
tarımda yetişmiş insana 

ihtiyaç varken, öbür tarafta açıkta bin-
lerce ziraat mühendisi işsiz.

Üstelik küçük tarım işletmelerinin 
yoğunlukta olduğu toplam 34367 köy-
de bilinçsiz tarım devam ediyor. Dev-
letin yürütmek istediği, gerek eğitim,  
gerek elektronik ortamda pazarlama 
konusundaki projelere adapte olmakta 
çok zorluk çekiyor. ÇKS( Çiftçi Kayıt 
Sistemine) dâhil olmamış… Olsa bile 
bunun ne anlama geldiğini bilmeyen 
çiftçi sayısı yoğunlukta.  Elektronik 
ortamda Tarımsal yenilik ve bilgi payla-
şımı köylerin çoğunluğunda kullanılmı-
yor. Sözleşmeli çiftçi çalışma sistemini 
çoğu çiftçi bilmiyor.  Her köye veya köy 

gruplarına en az bir veya daha fazla 
koordinasyon görevi ile donatılmış 
ziraat mühendisleri meydana getire-
cekleri sinerji ile üretecekleri katma 

değerler ile kendi maaşlarını kat kat 
sağlayacaklardır.

Üniversitede okuyan gençleri 
okulda iken staj yaptıran, öğrencilerle 
ve üniversitelerle birlikte proje yapan 
işverenlere ve işletmelere teşviklerle 
avantaj sağlanırsa , özellikle  ülke olarak 
stratejik hedeflerle belirlenen alanlar-
daki yatırım harcamalarına öğrencinin 
işe adaptasyonu sağlanırsa eminim 
bunun ülke ekonomisine katkısı çok 
güçlü olacaktır.

Gelişmiş ülkeler bu tip yatırımları 
160 yıl önce sadece kendi ülkesinin de 
dışına çıkarak   başka ülkelere eğitim 
ve kültür kurumları açarak kaliteli insan 
kaynakları ve beyinlere ulaşabilecekleri 
sistemler kurmuşlardır.

Amerikan kolejleri, Robert koleji, 
Sain Bonait Lisesi, Tarsus Amerikan 
Koleji, Saint Joseph, Amerikan; İngi-
liz, Fransız Alman Kültür Merkezleri ve 
daha niceleri hem ülkelerine kaliteli in-
san kaynakları devşirirken aynı zaman-
da da çok güçlü istihbarat merkezileri 
kurmuşlardır.

Aslında bu sistemi Osmanlı 1’nci 

Murat zamanında (1362-1389)  Acem 
ocağı ile beraber devşirme insan kay-
naklarına başvurulmuş. Daha sonra 
Yeniçeri ocağı ile gelişmiştir.

Belki de bizim en önemli sorunu-
muz planlama değil güçlü ve kapsayıcı 
irade. Çünkü yapılan beş yıllık planlar 
ile hedefler ve kaynaklar belirleniyor 
ancak yürürlüğe konurken maalesef 
gerekli ciddiyet ve hassasiyet göste-
rilmiyor. Problemin tamamı dikkate 
alınarak sürecin tamamı yönetilemiyor.

Bence valilikler, Sanayi Odaları, 
Ticaret odaları, OSB’ler ve Üniversite-
ler kafa kafaya verseler ihtiyaçları olan 
projeler ve insan kaynakları ile devletle 
iletişimi başlatsalar bile üniversiteleri-
miz çok daha etkin hale gelir.

Bir kere kesin kes üniversiteleri 
halkın arasına, iş çevresine yaklaştıra-
caksın. Sahip oldukları her bölüm her 
kürsünün o il ve bölge ile ilgili her dö-
nem bir çalışmaları olacak.

Devlet ve taşra teşkilatları devletin 
aldığı kararları etkili bir şekilde halka 
yansıtacak.

Yoksa yüz yıldır kararlar alınıyor, 
kanunlar yapılıyor,  ama yol alınamıyor. 

Çok zor değil sadece samimiyet ve 
ülke bazında külli irade ile bireysel irade 
senkronize olacak.

100 YILDIR PLANLANAMAYAN İNSAN KAYNAKLARI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Yaşar Serpi
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CHP’li Parlaker’den 
ölüm kavşağı tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Yunak İlçe Başkanı geçtiği-
miz günlerde Yunak -Ankara yolu 
Dört Yol kavşağında yaşanan kaza 
ile alakalı yapmış olduğu yazılı ba-
sın açıklamasında  Dört Yol kavşa-
ğının halk arasında ölüm kavşağı 
olarak  adlandırıldığını dile getire-
rek yetkilileri göreve çağırdı.

Başkan Parlaker açıklamasın-
da; “Geçtiğimiz günlerde yaşa-
nan kaza  sonucu yaşamını tarım 
işçisi olarak devam ettirmeye 
çalışan  3’ü çocuk 7 kişi hayatını 
kaybetmiş  ve 11 kişi kazadan ya-
ralı olarak kurtulmuş ,yaşanan bu 
elim olay millet olarak hepimizin  
yüreğini sızlatmıştır. CHP olarak 
hayatını kaybedenlere rahmet ve 
acılı aileye sabır ve başsağlığı di-
liyoruz.

Kazaların defaten yaşandığı 
Yunak -Ankara yolundaki Dörtyol 
(Ölüm ) Kavşağı için yetkililer bi-
ran önce gereğini yapmalı ve ha-
fızalara vahim bir şekilde kazınan 
bu tür kazaların yaşanmaması 
için o bölgeye alt veya üst geçit 
inşa edilmelidir.18 yıldır  iktidarı 
elinde bulunduran erk sahipleri  
her fırsatta duble yol, bölünmüş 

yol ve yaptığı köprülerle övünme-
sine rağmen bölgemize yansıyan 
tek şey ise acıların her geçen gün 
duble hale gelmesi ve kazadan 
sonra geriye kalan ailelerin yürek-
lerinin bölünmesidir.

Ülke genelinde büyük yankı 
uyandıran bu vahim kazadan son-
ra umarım yetkililer bu olayı mu-
kadderata bağlayarak unutmaz, 
bölgede gereken çalışmaları baş-
latırlar. Bölgemizde bu tür olayla-
rın bir daha yaşanmaması adına 
CHP Yunak olarak bu işin takipçisi 
olmaya ve vatandaşlarımızın sesi-
ni duyurmaya devam edeceğiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Çumra’da 150 yatılı öğrenci kapasiteli Kız Kur’an Kursu’nda sona geliniyor. Yeni dönemde öğrenci almaya 
hazırlanan Kur’an Kursu bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatandaşların desteğini bekliyor 

Çumra desteklerle yeni 
ilim yuvası kazanacak 

Çumra’da 150 kişilik yatılı öğ-
renci kapasiteli Kız Kur’an Kur-
su’nda sona geliniyor. Yeni dö-
nemde öğrenci almaya hazırlanan 
Kur’an Kursu, 600 metrekarelik 
bir alandan oluşuyor. 

Çumra İlçe Müftülüğü, Çumra 
Belediyesi ve vatandaşların des-
teğiyle yükselen Kur’an Kursu 
eğitim-öğretime başlayınca böl-
geye önemli bir eğitim başlatmış 
olacak. Başlar Mahallesi Selimi-
ye Camii yanındaki Kur’an Kur-
suyla ilgili bilgiler veren Çumra 
İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen, 
kursun inşaatının büyük oranda 
tamamlandığının bilgisini pay-
laştı. İnşaatın yeni eğitim-öğre-
tim döneminde eğitime başlan-
masının öngörüldüğünü belirten 
Akmanşen, “Çumra’da başlattı-
ğımız koroyla hafızlık yöntemini 
bu kursumuzda da devam etti-
receğiz. Vatandaşlarımızı Kur’an 
Kursumuza destek vermelerini 
rica ediyoruz. Kur’an Kursumuz 
yatılı olacak. Zaten eğer kursu-
muz yatılı değilse hafızlıkta başa-
rılı olunamaz. Hafızlıkta zamanla 
yarışıyoruz. Aynı zamanda öğren-
cilerimize Arapça dersi de veriyo-

ruz. Böylece hafızlarımız anlaya-
rak okuyacaklar” dedi.

YATILI KURSLAR DAHA VERİMLİ 
“Yatılı kursumuzda daha sis-

temli bir metot uygulanıyor” di-
yen Akmanşen, ailelere çocuk-
larını yatılı kurslara vermesi için 
çağrıda bulunarak şöyle devam 
etti, “Yatmalarıyla, kalkmalarıyla 
saatlere uygun bir dönem geçiri-

yorlar. Böylece başarı da geliyor 
zaten. 

Hafızlık zor bir iştir. Hafızlık 
yapılan dönemde çocuğun dün-
yevi lezzetlerden, televizyondan, 
gezmeden, tozmadan, internet-
ten uzak kalmaları gerekiyor. Biz 
yatılı da bunu sağlıyoruz. Halbuki 
evlerine gittikleri zaman anne-ba-
balar çocukları televizyondan, 

internetten, cep telefonlarından 
uzaklaştıramıyorlar. Dolayısı ile 
istediğimiz verimi bu yöntemle 
alamıyoruz. Bunun için biz veli-
lerimizden bize güvenmelerini, 
çocuklarımızı yatılı olarak verme-
lerini istiyoruz. Başka kurslarda 
2-3 yıl sürecek olan hafızlığı biz 1 
yılda bitirme garantisi veriyoruz.” 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

NEÜ’den TEKNOFEST’te 23 takım yarışacak
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi ile Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi’nde kuru-
lan 23 takım, Teknofest Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
kapsamında düzenlenen yarış-
malara katılmaya hak kazandı. 

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi ile Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi öğrencilerin-
den oluşan takımlardan, Roket 
Tasarımı Yarışması kategorisinde 
4, Jet Motoru Tasarımı katego-
risinde 4, Helikopter Tasarımı 
kategorisinde 1, Çevre ve Enerji 
kategorisinde 1, İHA tasarımı ya-
rışmaları kategorisinde 9, İnsansız 
Sualtı Aracı Tasarımı kategorisinde 
1, Uçan Hava Aracı Tasarımı kate-
gorisinde 1, Uydu Tasarımı katego-
risinde 2 ekip ön elemeleri geçmeyi 
başardı. 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fa-

kültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Do-
ğan, “Ülkemizin savunma sanayi 
ve havacılık alanındaki çalışmalara 
hız verdiği günümüzde, üniversi-
temiz öğrenci grupları, savunma 
sanayi ve havacılık alanında dü-
zenlenen yarışmalar ve etkinlik-
lerde başarılı sonuçlar almaktadır. 

Bu başarı fakültemizin bir kültürü 
ve geleneği haline dönüşmüştür. 
Öğrencilerimiz, artık kendileriyle 
yarışır hale gelmiştir. Gösterdikleri 
gayret ve elde ettikleri başarılardan 
dolayı tüm öğrencileri kutluyorum. 
Fakülte ve üniversite olarak her 
türlü desteği vermeye devam ede-

ceğiz” dedi.
Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. 

Öğr. Üyesi Özgür Dündar ise, “Öğ-
rencilerimizin derslerde gördükleri 
teorik bilgileri uygulamaya aktar-
mak ve kazanımlarını sürekli geliş-
tirmek adına takım faaliyetlerimize 
çok önem veriyoruz. Bu konuda da 

Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu 
hocamızdan da büyük destek alı-
yoruz. Takımlarımıza alt takımlar 
kurarak ekip çalışma ruhunu geliş-
tiriyor bir yandan da alt sınıfları uy-
gulama çalışmalarına yönlendiriyo-
ruz. Ülkemizin geleceğine yönelik 
teknik eleman yetiştirme ve mezun 

oldukları zaman piyasa şartlarına 
hazırlama adına yapılan uygulama 
çalışmalarını bilimsel araştırma 
projeleriyle de destekleyip öğrenci-
lerimize katkılar sağlıyoruz ve sağ-
lamaya da devam edeceğiz” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletve-
killeri; Leyla Şahin Usta, Gülay 
Samancı, Ahmet Sorgun, Tahir 
Akyürek, Orhan Erdem, Halil Et-
yemez ve Hacı Ahmet Özdemir, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy’u makamında 
ziyaret etti. 

Gerçekleşen ziyarette; Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. 
Emrullah Eken, Genel Sekreter 
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Hik-
met Özdemir de bulundu. 

AK Parti Konya Milletvekille-
ri, Rektör Aksoy’a yeni görevinin 
hayırlı olması temennisinde bu-
lunarak başarılar diledi.  Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Metin Aksoy, ziyaretleri için AK 
Parti Konya Milletvekillerine te-

şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti
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Karapınar’da tarımla geçimini 
sağlayan 3 çocuklu Mehmet ve Ra-
bia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur, 4 
yaşından sonra tamamen görme ye-
tisini kaybetti.  Ailesinin adeta üze-
rine titrediği Ravzanur, okuldaki ba-
şarısını hafızlıkla taçlandırmak için 
örgün eğitimle hafızlık eğitimin bir 
arada verildiği proje okulu Karapınar 
İmam Hatip Ortaokuluna kaydoldu.

Derslerindeki başarısıyla dikkati 
çeken Ravzanur, Braille alfabesiyle 
öğrendiği Kur’an-ı Kerim’i, başta 
annesi olmak üzere öğretmenleri ve 
kurstaki hocalarının desteğiyle 12 
ayda ezberleyerek hayalini gerçek-
leştirdi.  Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında son 
3 ayını evde ders çalışarak geçiren 
Ravzanur, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile tanışmak istiyor.
BİR GÜNDE 11 SAYFA EZBERLEMİŞ

Kısa sürede hedefini gerçekleş-
tirdiği için son derece mutlu olduğu-
nu söyleyen Koçaker, “Kısa sürede 
hafız olmayı hedeflemiştim, bunu da 
başardım. Zorlandığım zamanlarda 
gecemi gündüzüme kattım, tamam-
ladım. Kur’an’ı hem elimle okuyarak 
hem de dinleyerek hıfzettim. Günde 
ortalama 1-2 sayfayla başladım son-
ra bir günde 11 sayfaya kadar ezber 
yaptım.” diye konuştu.

Ravzanur ailesinin kendisine 
büyük destek verdiğini belirterek 

şöyle konuştu: “Okul derslerinde de 
başarılıyım. Bursluluk sınavında 1 
yanlışla 497 puan almıştım. Hafız-
lıkla örgün eğitimi de elhamdülillah 
başarıyla götürdüm. Okulda öğret-
menlerimin de büyük desteği oldu. 
Onların motivasyonuyla hırslandım 
ve hafız oldum. Hafız adaylarına 
Kur’an yolunda gitmelerini, insan-
ları hafızlığa özendirmelerini tavsiye 
ediyorum.” 

Başarısının duyulmasıyla çok 
sayıda kişinin kendisini aradığını an-
latan Koçaker, “Tebrik edenler olu-
yor, bundan dolayı da heyecanlıyım. 
Cumhurbaşkanımızla tanışmak, gö-
rüşmek istiyorum. İki dileğim vardı; 

biri hafız olmak, bunu başardım, di-
ğeri de Cumhurbaşkanımızla görüş-
mekti. Sizin aracılığınızla seslenmek 
isterim; eğer beni duyuyorsa arama-
sını isterim.” ifadesini kullandı.

‘BİZLERE BÜYÜK MUTLULUK 
YAŞATTI’

Rabia Koçaker ise kızının küçük-
lüğünden hafızlık hayali kurduğu-
nu vurguladı.  Ravzanur’un kendisi 
istediği için hafızlığı kolaylıkla ta-
mamladığına işaret eden Koçaker, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İlkokula 
başladığında görme engelli bir hoca 
hanım Kur’an-ı Kerim okumayı öğ-
retti. Kur’an’ı öğrenince gerisi çok 
kolay oldu. Ezberi çok güçlü. Uzak-

tan eğitimle son 3 ayını, evde görün-
tülü ders vererek hafızlığını tamam-
ladı. Evde biz de ezberini dinledik, 
hocaları da takip etti. Haziranda ha-
fızlığını bitirmeyi istiyordu, başardı. 
Bizlere büyük mutluluk yaşattı.”

‘GEÇ BAŞLADI, ERKEN BİTİRDİ’
Karapınar İmam Hatip Ortaoku-

lu Müdürü Emin Dilekli de okulda 
hafızlık eğitimi ve akademik eğiti-
min bir arada verildiğini dile getirdi. 
Proje kapsamında öğrencilerin 18 
ayda hafızlık eğitimini tamamla-
dığına aktaran Dilekli, “Müfredata 
uygun eğitimin yanında bu öğren-
cilerimiz hafızlık da yapıyor. Proje-
miz 3 yıldır sürüyor, 60 hafız adayı 
öğrenci var. Yaklaşık 40 öğrenci de 
hafız oldu. Ravzanur, 1 yıl da hafız 
oldu. Bu sürenin 3 ayını da uzaktan 
eğitimle Kur’an kursu hocalarının 
dinlemesiyle 15 Haziran’da tamam-
ladı. Başta annesi olmak üzere öğ-
retmenleri ve kurstaki hocalarının 
desteğiyle hayalini gerçekleştirdi. 
Geç başladı, erken bitirdi.” dedi.

Merkez Kız Kuran Kursu Öğre-
ticisi Huriye Sayar da 12 ay gibi kısa 
sürede hafız olan Ravzanur’un başa-
rısından büyük mutluluk yaşadığını 
belirterek, “Kur’an’ı Braille alfabe-
siyle elleriyle okudu, gönlüyle gördü 
ve hep dokunarak sevdi. Kendisiyle 
gurur duyuyorum.” diye konuştu.  
n AA

Dört mevsimin yaşandığı Geyik Dağı’ndan kartpostallık görüntüler

Konya ile Antalya il sınırını bir-
birinden ayıran Orta Toroslardaki 
Geyik Dağı’nda adeta 4 mevsim bir 
arada yaşanıyor. 2 bin 877 rakımlı 
Geyik Dağı eşsiz güzellikleri, ende-
mik çiçekleri ve yürüyüş rotalarıyla 
daha çok kampçılar, doğa sporcula-
rı ve fotoğraf tutkunları tarafından 
tercih ediliyor. 

Haziran ayının sonuna yak-
laşıldığı bugünlerde Torosların 
eteklerinde yaz, yüksek kesimle-
rinde ilkbahar, zirvesinde de kış 
mevsimi yaşanıyor. ‘Yalnız Dağcı’ 
lakaplı doğa sever Hasan Hüseyin 
Kahrıman’ın çektiği fotoğraflar ise 
kartpostallık manzaralar oluşturdu. 
Geyik Dağı’nın zirvesine yürüyüş 
yapan Kahrıman, dağda bir gece 

çadırlı kamp yaptığını söyledi. Yük-
seklerde havanın soğuk ve rüzgarlı 
olduğunu belirten Kahrıman, “Gü-
neşin doğuşunu Geyik Dağı’nın 
zirvesinde karşıladım. Bu anlatıla-
mayacak bir güzellikti. Demek ki 
çok uzaklarda dağlar yok, hava da 
güzel olunca güneşin doğuşu muh-
teşem görünüyordu. Bu benim için 
de farklı bir deneyim oldu. Yüksek-
lerde halen yer yer 3 metre kalın-
lığında kar var. Eteklerinde ise kar 
sularının oluşturduğu derecikler ve 
çevresinde çiçekler var. Tırmanış 
sırasında adeta 4 mevsimi yaşa-
dım. Zirvedeki anı defterini imza-
layıp hatıra fotoğrafı çekildikten 
sonra geri döndüm” diye konuştu. 
n İHA

Evde çıkan yangın 
paniğe neden oldu

Doç. Dr. Emre Korkut’a
Bakanlık’ta önemli görev

Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir 
apartmanın son katındaki daire-
nin mutfağında çıkan yangın itfai-
ye ekipleri tarafından büyümeden 
söndürüldü. Yangın sorası evi ya-
nan daire sahibi ile apartman sa-
kinleri arasında tartışma yaşandı.

Yangın, Yeni Mahalle Bağlar 
Caddesi üzerindeki 5 katlı apart-
manın son katında çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Cemal E.’ye ait da-
irenin mutfağında yangın çıktı. 
Daireden yükselen dumanların 
fark edilmesi üzerine 112 Acil 
Çağrı Merkezine bilgi verildi. İh-
bar üzerine adrese itfaiye, polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu 
sırada yangın nedeniyle apartman 
tahliye edildi. Yangının mutfak tü-
pünden çıktığını belirleyen itfaiye, 
oksijen ve gaz maskesi takarak 
girdiği mutfakta yanan tüpü önce 
ıslak battaniye ile üzerini örtüp 

söndürmeye çalıştı. İtfaiye, su sı-
karak tamamen söndürdüğü tüpü 
balkona çıkardı. Yangın sonucu 
mutfak eşyalarının ve dolaplarının 
zarar gördüğü belirlendi. Bu arada, 
yangın haberini alarak çalıştığı iş 
yerinden gelen evde kirada otur-
duğu öğrenilen Cemal E.’ye apart-
man sakinleri “neredesin, nereden 
geliyorsun” diye tepki gösterince 
gerginlik yaşandı. Kendisine tepki 
gösteren bir kişinin üzerine yürü-
yerek, “işimden geliyorum” diyen 
Cemal E. ile “sokağa çıkma yasağı 
var, ne işinden geliyorsun” sözleri 
ile aralarında başlayan tartışma, 
araya giren polis tarafından kavga-
ya dönüşmeden önlendi. Yangının, 
mutfak bölümünde aile fertlerinin 
kahvaltı yapmaya hazırlandığı sıra-
da meydana geldiği ve mutfak tü-
pünden kaynaklandığı tespit edildi.
n İHA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü bünye-
sinde yeni kurulan “Ağız ve Diş 
Sağlığı Daire Başkanlığına”, Doç. 
Dr. Emre Korkut atandı.  Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinin 355’inci ve 508’inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanan 

başkanlığa, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre 
Korkut atandı. Başkanlık, diş tabi-
bi odalarının kuruluşunu onayla-
maktan ağız ve diş sağlığı hizmeti 
veren tesislerin ruhsat işlemlerine 
kadar pek çok konuda çalışmalar 
yürütecek. n AA

Konya’da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, 
Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberledi. Ravzanur, bu başarısıyla ailesine büyük mutluluk yaşattı

Görme engelli Ravzanur 
12 ayda hafız oldu
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Salatalarımızı lezzetlendirirken 
dikkat etmemiz gerekenler elbette 
var. Masum gibi görünüp salatalar-
dan fazla kalori alabiliyoruz. Çeşit 
çeşit mevsimsel sebzeleri kullanarak 
yaptığımız salatalar, eklediklerimizle 
ana yemeklerin yerini alabilecek ka-
dar kalori içeriyor olabilir.

Damak tadına göre değişkenlik 
gösteren soslar, çeşitli lezzetlerle bu-
luşturabiliyoruz. 

Zeytinyağı, nar ekşisi, kremalı 
soslar, balzamik soslar, acılı soslara 
giren yağ oranları hepsi ayrı lezzet 
oluştururken, farkında olmadan faz-
laca kalori alıyoruz.

 Devamlı salata yiyorum yeşillik 
yiyorum ama yine de kilo veremi-
yorum diyenlere masum görünen 
soslara aldanmamanız gerektiğini 
hatırlatırım. 

Monotonluktan çıkıp çeşit çeşit 

mevsimine göre rengarenk sebze-
leri tüketirken kendi aromalarıyla tat 
alın. Bu sayede sağlıklı beslenerek 
kilo da verebilirsiniz. Her zaman kah-
valtılarınız da yemeklerinizin yanında 
yeşillikleri tercih ederken soslarla çok 
buluşturmamaya dikkat edin. 

Sirke, az zeytinyağlı ve baharat-

larla lezzetlendireceğiniz düşük kalo-
rili salatalar yapın kendinize.

Marul, maydanoz, dereotu, sala-
talık, domates, lahana, soğan bunla-
rın yanında avakado, havuç gibi be-
sinlerle tabaklarınızı çeşitlendirin. Lif 
içeriği fazla olan vitamin ve mineral 
yönünden yönünden zenginken, sin-

dirim sistemine oldukça yararı olan 
besinleri sofranızdan eksik etmeyin. 

Salataların içeriğine yağlı tohum-
lar, tavuk, balık, peynir gibi besinlerle 
de zenginleştirerek tatlarına sos ekle-
meden doğal lezzetlerle buluşturabi-
lirsiniz.

Tabaklarınızdan eksik etmeyece-
ğiniz salatalarınızın soslarını bilinçli 
tüketin.

Sağlıcakla kalın…

SALATALARA EKLEYECEĞİNİZ SOSLARA DİKKAT EDİN!

Saadet Partisi Konya İl Başkan-
lığı Haziran Ayı İl Divan Toplantısı 
internet üzerinden gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Saadet Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi Birol Aydın, İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Meram 
Belediyesi Eski Başkanı Mustafa 
Özkan, il başkan yardımcıları, il yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe başkanları 
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıl-
dı.

YATIRIMLAR 20-30 SENE SONRASI 
ÖNGÖRÜLEREK PLANLANMALI!
Saadet Partisi Konya İl Başkanı 

Saydam, toplantıda gerçekleştirdiği 
konuşmada; “Öncelikle bugün ve 
yarın sınava giren öğrencilerimize 
başarılar diliyorum. Allah gönül-
lerine göre versin. Allah muvaffak 
etsin. Pandemi sürecini yaşadık ve 
yaşamaya çalışıyoruz. Bu süreçte 
parti olarak görüşlerimizi zaman za-
man kamuoyu ile paylaştık. Endişe-
lerimizi, gelecekte karşılaşacağımız 
problemleri ve çözüm önerilerimizi 
sunduk. Hayat devam ediyor. Yaşa-
dığımız zaman açısından insanların 
yaşam standartları her gün değişi-
yor. Bundan 100 yıl önceki yaşam 
standartları ile bugünkü standart-
lar bir değil. Bugün olmazsa olmaz 
dediğimiz, 100 yıl önce insan haya-
tında olmayan pek çok şey bugün 
bırakın lüks olmayı, hayat standardı 
haline gelmiş. Bu sebeple idarecile-
rimiz bütün meseleye bu gözle ba-
kıp ona göre adımlar atmak zorun-
dadırlar. Bugünün idarecileri yaşam 

standartlarının en az 20, 30 sene 
sonrasını öngörerek adımlarını ona 
göre atmak zorundadırlar. Şehir-
lerimiz, binalarımız, ekonomimiz, 
tarımımız, teknoloji yatırımlarının 
nereye evrileceği de öngörülerek; 
insan gücü, bulunduğumuz coğraf-
ya, iklim değişiklikleri gibi unsurlar-
da göz önünde bulundurularak şe-
killendirilmeli ve ona uygun adımlar 
atılmalıdır.” dedi.
YAPILMASI GEREKEN YATIRIMLARDI

Açıklanan projelerin zaten hali 
hazırda yapılması gereken işler ol-
duğunu belirten Saydam; “Şükran 
Mahallesi dönüşüm projesini yapı-
yoruz diye açıkladığınız proje zaten 
yıllardır mağdur edilen vatandaşı-
mızın eğer zamanında yapılıp biti-
rilebilirse hakkının teslim edilmesi 
demektir. Öncelikle bunu bir lütuf, 
bir hizmet yapıyormuş gibi sun-

maktansa o vatandaşlarımızdan 
bir helallik dilenmesi gerekir. Sos-
yal Konut projesi diye açıkladığınız 
proje bugün özel sektörün yaptığı 
ev organizasyonlarından öte bir 
şey değil. Tamam mevcut şartlar-
da ucuz. Ama ucuz da olsa parasını 
vatandaştan toplayıp yapıyorsunuz. 
Bu sebeple parasını vatandaştan 
topladığınız bir şey sosyal olmaz. 
Onun sosyal olabilmesi için mas-
rafının tamamen devlet tarafından 
karşılanması gerekir. 

Eski stadyum alanına yapılan 
millet bahçesi de hakeza aynı şe-
kilde çok büyük bir projeymiş gibi 
sürekli gündemde tutulmaya çalı-
şılıyor. Sıradan peyzajcının yapabi-
leceği bir park. Koskoca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının yapacağı, 
açıklayacağı projeler değil” şeklinde 
konuştu.

ŞEHRİMİZİN ÇOK DAHA 
ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 

PROBLEMLERİ VAR!
Saydam, konuşmasının deva-

mında; “Açıklanan ve hizmet diye 
sunulan yatırımlar bizim bakış açı-
mızla ‘Dağ fare doğurmuştur.’ şeklin-
de açıklanabilir. Şehrimizin yapılması 
gereken daha ciddi daha önemli işle-
ri vardır. Trafik hala başlı başına bir 
problemdir. Bir yerlere imar gider-
ken ulaşımı düşünülmemiştir. Hem 
toplu taşıma olarak hem de açılacak 
caddeler açısından bugün düşünül-
memiştir. Hala 20 sene ve daha önce 
yapılanlarla idare edilmektedir. Kos-
koca ovada şehrin girişleri çıkışları alt 
geçitler 2 şerit giriş çıkış olarak düşü-
nülmüş ve yapılmıştır. Bu yönetimin 
ufuk anlamında bir vizyonu yok. Her 
şey dar düşünülüyor. Günü kurtar-
manın peşindeler. Milletimize ve 
şehrimize geleceğe dair yapacakları 
bir şey yok. Konya’mızın altyapı prob-
lemi var. Genel altyapınız bundan 30 
sene önce yapılmış ve muhtemel 
ekonomik ömrünü tamamlamış. Aci-
len bunların yapılması gerekir. Şimdi 
belediyelerimizin asfalt sezonunu aç-
tık diye haberlerini görüyoruz. Asfalt 
sezonu denilen aslında yama sezonu. 
20 yılda o kadar çok yama yaptılar ki 
neredeyse ilk dökülen asfalttan hiç 
eser kalmadı. Su meselemiz başka 
bir problem. Hem tarımsal alanda 
kullanılan hem de içme suyumuz 
başka bir problem.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü Milli 
Parkı’nda günbatımı keyfi

Pandemi süreci çocukların 
oyunlarına yansıdı

Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda 
çadır kurarak kamp yapan doğa ve 
olta tutkunları bölgedeki eşsiz gün 
batımını da izlemenin keyfini çıka-
rıyor. Dünyada güneşin batışının 
en güzel izlendiği yerler arasında 
gösterilen Beyşehir Gölü Milli Par-
kı kıyıları, hafta sonları çok sayıda 
doğasever ile olta tutkununu ağır-
lıyor.

Beyşehir Gölü’nün en büyük 
ikinci adası olan Hacıakif Adası’nın 
karşısında yer alan Yeşildağ İskele-
sindeki koruluk alanda çadır kurup 
kamp yapan doğaseverler, bölge-
deki muhteşem doğal güzelliklerin 
tadını çıkarıyor.

Ziyaretçiler, göl kıyısındaki su-
lar içerisine çıplak ayakla girip sey-
yar sandalyelerine oturarak çayla-
rını yudumlarken Hacıakif Adası 
manzarasıyla birlikte grup vaktini 
izleyebiliyor. Güneşin batışının ar-
dından dağların gerisinde oluşan 
kızıl renkler ise görenleri büyülü-
yor.

Piknikçilerin de gözde yerle-
rinden birisi olan alanın kıyılarında 
amatör sportif avcıları da olta ile 

balık avlamanın keyfine varıyor. 
Doğasever Mehmet Yetkin, böl-
gede arkadaşlarıyla birlikte kamp 
kurduklarını belirterek, hafta son-
ları Konya’nın muhtelif doğal gü-
zelliklere sahip farklı yerlerinde ça-
dır kurarak stres attıklarını söyledi.

Yetkin, “Hafta sonları keyif 
yapmaya geliyoruz. Beyşehir’de 
günbatımı çok güzel. Tavsiye ede-
rim herkese. Dünyada İsviçre’den 
sonra günbatımının ikinci sırada 
izlendiği yer olarak duyduk Bey-
şehir’i, o yüzden hem burada bir 
kamp yapalım, hem de bu güzel 
günbatımının keyfini çıkaralım is-
tedik.” diye konuştu.

Fehmi Seyan da kendisinin de 
bir doğa tutkunu olduğunu belirte-
rek, fırsat buldukça, özellikle hafta 
sonu bölgedeki doğal güzelliklerin 
tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile 
getirerek, “Kamp atıp keyfini çıkar-
maya çalışıyoruz buraların. Beyşe-
hir’i çok methedilince gelip kamp 
yapalım, günbatımını da izleyelim 
diye geldik. Buraları herkes gelip 
görmeli, tadını çıkarmalı.” şeklinde 
konuştu. n AA

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS ve ikinci oturumu olan AYT maratonu haftasonu 
tamamlandı. Koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirilen sınavlarda aileler okul bahçelerine alınmadı 

Öğrencilerin sınav
maratonu tamamlandı 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tara-
fından düzenlenen Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci 
oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı 
(AYT) sınavları hafta sonunda dü-
zenlendi. YKS kapsamında 2 buçuk 
milyona yakın aday için hazırlanan 
sınav için öğrenciler, kimlik kont-
rollerinin ardından erken saatlerden 
itibaren sınava girecekleri okulda 
hazır bulundu. Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında sınav salonlarına ve 
bina girişlerine öğrenci ve görevliler 
için tıbbi maske ile dezenfektan yer-
leştirildi. 

Öğrencilerin sınava girecekleri 
salonlara alınmasında sosyal me-
safeye dikkat edilmesinin yanı sıra, 
yoğunluk oluşmasını önlemek için 
veliler okul bahçelerine alınmadı. 
Sınava giren öğrenciler, özellikle 
matematik sorularının zor olduğunu 
söyledi. 2 milyon 437 bin 119 ada-
yın katıldığı YKS’nin ikinci oturumu 
olan Alan Yeterlilik Testi de Pazar 
günkü oturumla yapıldı. YKS’nin 
ikinci oturumu olan AYT’de aday-
lara 180 dakika süre tanınırken, 
adaylara “Sosyal Bilimler - 1, Sosyal 
Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilim-

leri” alanlarında 40’ar soru olmak 
üzere toplamda 160 soru soruldu. 

Adaylar “Sosyal Bilimler 1” testin-
de, Türk Dili ve Edebiyatından 24, 

Tarih - 1’den 10, Coğrafya-1’den 6 
soru yanıtlarken, “Sosyal Bilimler-2” 
testinde Tarih-2’den 11, Coğraf-
ya-2’den 11, Felsefe grubundan 12, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek 
Felsefe sorularından 6 soru yanıt-
ladı. Adaylar ayrıca “Fen Bilimleri” 
testinde Fizik’ten 14, Kimya ile Bi-
yoloji’den 13 soru ve Matematik’ten 
de 40 soru yanıtladı.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİ 

YALNIZ BIRAKMADI
İş dünyasının üniversitesi olarak 

yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına 
dayanan; eğitim, bilim ve kültür ta-
rihimizin simgesi olan Karatay Med-
resesi’nin günümüzdeki ruhu  olan 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi’de YKS ve AYT sınav-
larına giren öğrencileri ve ailelerini 
yalnız bırakmadı. Sınavlar öncesin-
de sınava girecek adaylara başarılar 
dileyen üniversite yetkilileri öğren-
cilere su, dezenfektan ve üniversi-
tenin tanıtım projelerini adaylara 
ulaştırdı. Öğrenciler sınav öncesinde 
kendilerine başarılı dileklerini ileten 
KTO Karatay Üniversitesi eğitimci-
lerine teşekkürlerini iletti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Pandemi sürecindeki yoğun 
virüs haberleri, korona virüs ted-
birleri kapsamında evde kalan 
çocukların oynadıkları oyunlara 
yansıdı. Çin’den başlayarak tüm 
dünyaya yayılan korona virüs 
salgını psikolojik olarak etkilerini 
göstermeye başladı. Mart ayından 
bu yana pandemi sürecinde evde 
kalan çocuklar, aylardır maruz 
kaldıkları korona virüs haberlerini 
oyunlarına yansıttı. Bu kapsamda 
sehpayı televizyona benzeterek 
oyun oynayan 3 kardeşin konuş-
ması cep telefonu kamerasına 
yansıdı. Sehpanın içine oturan 
Fatma İkra, Mehmet Yiğit ve Şa-
kir Efe adlarında 3 çocuğun ko-
rona virüs haberlerini sunması 
ve vatandaş olarak yorumlaması, 
korona virüsün çocukların psiko-
lojilerindeki yerini gösterdi. Gö-
rüntülerde, çocukların “Bugünkü 
haberimizde yine vaka sayısı arttı. 
Yaşlılar çocuklar dışarı çıkamıyor-
du, onlar da dışarıya çıkmaya baş-
ladı. Bizim gibi insanlar bunu hak 
ediyor mu? Bunlar hep Çinliler 
yüzünden başımıza geldi. Yarasa 
çorbası içiyorlar ve ellerimizi sa-
bunlayarak yıkıyoruz” gibi ifade-
leri yer alıyor.

Çocuklarının oyunlarını kame-
ra kaydına alan anne Ceylan Ün-
demir, “Çocuklarım da artık haber 
izleye izleye artık normal oyunları 
unuttular. Artık bu şekilde oyun 
oynamaya başladılar. Bir de bak-
tım ki haber sunuyorlar. Birisi 
spiker olmuş biri vatandaş olmuş. 
Birisi çizgi filmleri kapatayım da 
haber izleyeyim diyor. Diğeri de 
sunuyor, siz neler düşünüyorsu-
nuz falan diyor. Diğeri de Çinliler 
yüzünden oldu diyor. Yarasa çor-
bası içiyorlar, kedi yiyorlar diyor-
lar. Çocukların artık psikolojileri 
bozuldu. Biz de artık haber göre 
göre sıkıldık. İnşallah kurtuluruz” 
dedi. Anne Ündemir, korona virüs 
haberlerinin çocuklarının oyun-
larına girdiğini söyledi. Hep aynı 
şekilde oyun oynadıklarını ifade 
eden Ceylan Ündemir, “Çocuk-
larımı dışarıya çıkartmak istemi-
yorum, korkuyorum. İzin geldi, 
biz maskeyle dışarı çıkıyoruz ama 
herkes böyle yapmıyor. Herkesin 
böyle davranmasını istiyorum. 
Çocuklarım da sıkıldı artık dışarı 
çıkmak istiyorlar. İnşallah virüs 
belası gider ülkemizden, insanla-
rımız da rahat eder” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

30 yıl sonrasının yatırımları yapılmalı

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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Akşehir yamaç paraşütü 
yarışması iptal edildi

Kasımpaşa, bugün 
Gençler’e konuk olacak

Göztepe basit 
gollerden şikayetçi

Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması’nın yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği 
duyuruldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açık-
lamada, Türkiye’deki uçuş yerlerinin dünyaya tanıtılması 
ve sporcuların gelişimi için 10-12 Temmuz tarihlerinde 
Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenmesi planlanan yarış-
manın, Kovid 19 salgınından dolayı iptal edildiği aktarıldı.

İptal kararının, vaka sayısında artış olması nedeniyle 
Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 
alındığı vurgulandı. n AA

Süper Lig’de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, 
bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Baş-
kent Ankara’daki Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı 
müsabaka saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem 
Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini kazanan, 1’inde bera-
bere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. 
Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzak-
laşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkı-
şını sürdürmeyi hedefliyor. Kasımpaşa’da sarı kart cezası 
bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oyna-
nan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. n AA

Süper Lig’de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’la 3-3 
berabere kalan Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, ra-
kipleri karşısında 3 kez yenik duruma düşmelerine rağmen 
mücadeleyi bırakmamalarının ve reaksiyon göstermeleri-
nin olumlu olduğunu bildirdi.  Palut, yaptığı açıklamada, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige veri-
len aranın ardından 2 hafta üst üste mağlubiyet aldıklarını 
hatırlattı. Aytemiz Alanyaspor karşısında buna bir reaksiyon 
göstermek istediklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu: “Ta-
kımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki 
görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen, 
rakip ceza sahasında görünen bir Göztepe vardı. Oyunun 
hakimi genel anlamda bizken gerçekten çok basit goller 
yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor an-
lamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve 
reaksiyon gösterdik.”

Palut, beraberlikten dolayı memnun olmadıklarını be-
lirterek, şunları kaydetti: “65 dakikalık süreçte oynadığımız 
oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. Alanyaspor karşısında 
3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırak-
mamamız ve saha içinde reaksiyon göstermemiz bizim için 
olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da çok basit goller 
yemeye devam etmemiz. Bunun üzerine çalışmamız gere-
kiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlar-
la taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz.” n İHA

Öne geçtiği maçlarda 22 puan kaybetti
Şampiyonluk mücadelesi veren Trab-

zonspor öne geçtiği maçlarda kaybettiği 
puanlarla bu sezon büyük darbe aldı. Süper 
Lig’de bu sezon öne geçtiği 10 karşılaşmada 
8 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 22 puan 
kaybeden bordo-mavililer, şampiyonluk yo-
lunda yara aldı

Süper Lig’de dün sahasında MKE Anka-
ragücü karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle 
şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kay-
beden Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 
karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamama-
nın sıkıntısını yaşadı. Bordo-mavililer, ligde 
üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10’undan 3 
puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağ-

lubiyet aldı. Ligde 58 puanla 2. sırada yer 
alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaş-
malarda 22 puan kaybederek zirve yolunda 
yara aldı.

PUAN KAYBEDİLEN 10 KARŞILAŞMA
Trabzonspor, skor olarak öne geçtiği 

karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, 
Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 1-1, 
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş 
ve Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kal-
dı. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor 
ve Yukatel Denizlispor’a ise 2-1 mağlup ola-
rak sahadan puansız ayrıldı.

SON 2 MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ 
Trabzonspor, ligde öne geçtiği son 2 

maçta 4 puan yitirdi. 
Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor 

maçında iki kez öne geçmesine karşın saha-
dan 2-2, MKE Ankaragücü karşılaşmasından 
da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

KÖTÜ GİDİŞAT
Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 

3 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Medipol Başak-
şehir ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan 
sonra Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup 
eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada 
Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, sahasında MKE 
Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karade-
niz ekibi, 4 maçta dağıtılan 12 puanın yarısı 
olan 6 puanı kaybetti. n AA

Süper Lig’in 29. haftasında yenik duru-
ma düştüğü mücadelede BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 
kolay kolay pes etmiyor. Sarı-lacivertlile-
rin 89. dakikasında yenik duruma düştüğü 
karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı 
gollerle kazanması, bu sezon yaptığı geri 
dönüşleri akıllara getirdi. Süper Lig’de 
geride kalan 29 karşılaşmanın 18’inde 
mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu 
mücadelelerin 9’unu kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaları çe-
virdiği 9 mücadelenin 5’ini kazanmayı ba-
şarırken, 4 müsabakadan 1 puanla ayrıldı. 
Ligde bu sezon yenik duruma düştüğü mü-
sabakalardan 19 puan çıkartmayı başaran 
Fenerbahçe, bu alanda en dikkat çekici 
istatistiğine ise evinde imza attı. Sarı-laci-
vertli ekip, iç sahada 8 kez yenik duruma 
düşerken, bunların sadece 2 tanesinden 
eli boş ayrıldı.

5 MAÇTAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Fenerbahçe, bu sezon yenik duruma 

düştüğü karşılaşmaların 5’inden galip ay-
rılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligin 2. 
haftasında deplasmanda Medipol Başak-
şehir’i, 5. haftasında sahasında MKE An-
karagücü’nü, 14. hafasında seyircisi önün-
de Gençlerbirliği’ni, 27 ve 29. haftalarda 
ise Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’u Kadıköy’de mağlup etti.

4 MAÇ BERABERE SONUÇLANDI
Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü 

4 karşılaşmadan ise 1 puanla ayrıldı. 
Sarı-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında 
deplasmanda Göztepe karşısında 2 kez 
yenik duruma düştüğü müsabakadan be-
raberlikle ayrılmayı bildi. Fenerbahçe, 
Göztepe dışında 21. haftada içerde Ayte-
miz Alanyaspor, 24. haftada deplasmanda 
Fraport TAV Antalyaspor ve 25. haftada 
Kadıköy’de Yukatel Denizlispor ile puan-
ları bölüştü.

KADIKÖY’DE KOLAY 
KOLAY YENİLMİYOR

Fenerbahçe, maçlarını oynadığı Ülker 
Stadı’nda yenik duruma düştüğü müsaba-
kalarda önemli geri dönüşlere imza attı. 
Sarı-lacivertli ekip, evinde 8 kez mağlup 
duruma düşmesine karşın sadece 2 kez 
sahadan boynu bükük ayrıldı. Söz konu-
su müsabakaların 4’ünü kazanmayı bilen 
Fenerbahçe, 2 kez de beraberlik yaşadı. 
Sahasında MKE Ankaragücü, Gençler-
birliği, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk 
Yeni Malatyaspor’u geriye düşmesine 
karşın yenmeyi başaran Fenerbahçe, Ay-

temiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor’a 
puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, Fraport TAV 
Antalyaspor ve Galatasaray’a ise mağlup 
oldu. Fenerbahçe, söz konusu müsabaka-
larda hanesine 14 puan yazdırmayı bildi.

OZAN’DAN HÜCUMA ÖNEMLİ KATKI
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan 

Tufan, bu sezon takımına hücumda önem-
li katkı sağladı. Sarı-lacivertli formayla 
tanıştığı 2015-2016 sezonundan itibaren 

beklenen katkıyı veremeyen Ozan, sık sık 
fazla kilolarıyla eleştirildi. Milli oyuncu, 
geçen sezon Fenerbahçe formasını hiç gi-
yemezken, kadro dışı bırakılmış ve 21 yaş 
altı futbol takımında çalışmalarını sürdür-
müştü. Devre arasında Alanyaspor’a kira-
lanan ve eski formunu yakalayan tecrübeli 
orta saha, bu yıl ise sarı-lacivertli formayla 
en formda sezonuna imza attı. Fenerbah-
çe’de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma 

giyemeyen Ozan, bu sezon takımın deği-
şilmezleri arasına girerken, hücumda etki-
leyici bir performans ortaya koydu.

Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, ar-
kadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole 
direkt katkı sağlamayı başardı. 25 yaşın-
daki futbolcu, son olarak BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor karşısında attığı 2 golle Fener-
bahçe formasıyla ilk kez bunu başardı ve 
takımına 3 puanı getiren isim oldu. n İHA

Fener pes etmiyor!
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon geriye düştüğü 18 maçın 9’unda yenilmezken, 
19 puanı kurtardı. Fenerbahçe, iç sahada mağlup duruma geldiği 8 müsabakanın sa-

dece 2’sini kaybetti. Ozan Tufan, gol yollarında yaptığı katkıyla dikkati çekiyor

Süper Lig’in 29. haftasında deplasman-
da şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor’dan 
1 puan alan MKE Ankaragücü, son 5 haftaya 
umut dolu girdi. Geçtiğimiz hafta Medipol 
Başakşehir’e 2-1 kaybeden sarı-lacivertli-
ler, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’la 
yollarını ayırmıştı. Takımın başına İbrahim 
Üzülmez’i getiren MKE Ankaragücü, zorlu 
Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü. 
Maçın başında 1-0 geriye düşen başkent 
temsilcisi, ikinci yarıda Gerson Rodrigues’in 
penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 83. 
dakikasında Rodrigues’in kırmızı kart gör-
mesiyle uzatmalar dahil 15 dakikadan fazla 
10 kişi oynayan MKE Ankaragücü, sahadan 
1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanını 25’e 
yükseltti.

Maç fazlasıyla 17. sırada yer alan MKE 
Ankaragücü’nün 15. sırayla arasında 3 puan 
fark kaldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İYİ BAŞLADI
Sadece iki antrenmanla takımını Trab-

zonspor karşısına çıkaran İbrahim Üzülmez, 

iyi bir başlangıç yaptı. Aldığı zorlu görevin ilk 
sınavını şampiyonluğu güçlü adayı karşısın-
da veren Üzülmez, takımına puan aldırtmayı 
başardı.

“4 BÜYÜKLER”DEN PUAN ALDI
MKE Ankaragücü, bu sezon “4 büyük-

ler”den aldığı puanlarla dikkati çekti. Sa-
rı-lacivertliler, ligin sonlarında yer almasına 
rağmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşik-
taş’tan sonra Trabzonspor’dan da puan aldı.  
Galatasaray’la ligin ilk yarısında 2-2, Beşik-
taş’la ise 0-0 berabere kalan MKE Ankaragü-
cü, ikinci devrede Fenerbahçe’yi sahasında 
2-1 yendi, Trabzonspor’la da deplasmanda 
1-1 berabere kaldı. 

SON 5 MAÇ
MKE Ankaragücü, son 5 haftada kritik 

sınavlar verecek. Kümede kalma yolunda 
sarı-lacivertliler, sırasıyla evinde Aytemiz 
Alanyaspor, deplasmanda Göztepe, saha-
sında Galatasaray ve  Fraport TAV Antal-
yaspor, rakip sahada Denizlispor’la karşıla-
şacak. n AA

Ankaragücü Üzülmez ile ümitlendi 
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Alper Avcı, takımıyla sözleşme yeniledi
Bir dönem 1922 Konyaspor’u çalış-

tıran ve Konyaspor tarafından projelen-
dirileceği konuşulan ancak daha sonra 
ayrılarak Hekimoğlu Trabzonspor’un 
başına geçen Alper Avcı, takımı ile olan 
sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bir dönem 1922 Konyaspor’da da 
teknik direktörlük yapan Mustafa Alper 
Avcı, Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme-
sini iki yıl daha uzattı. Hekimoğlu Trab-
zon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, 
Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu 
ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 
geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan 
yeni tesislerde düzenlenen imza töre-
ninde Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı, Hekimoğlu Trabzon FK ile olan 
sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Heki-
moğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil 
Hekimoğlu, imza töreninde yaptığı ko-

nuşmada, “Hocamızın yürürlükte olan 
sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. 
Kendisiyle iki yıl daha sözleşme imzala-
mış bulunmaktayız. Hekimoğlu Trabzon 
FK yönetimi olarak yeni çıktığımız TFF 2. 
Lig’de sezona başlarken play-off hedefi 
koymuştuk. Yıl içinde yeni bir takım ol-
mamız dolayısıyla uyum problemleriyle 
bazı sıkıntılı süreçler yaşadık. Ancak 
biz hocamıza ve ekibine inanarak hep 
destekledik. Sonuçta takımımız ligin bi-
timine 6 hafta kala hedefe çok yaklaşmış 
durumda” ifadelerini kullandı.

“HEKİMOĞLU TRABZON FK’NIN 
HEDEFİ 1. LİGDİR”

Teknik Direktör Mustafa Alper Av-
cı’nın başarıya aç, disiplinli, mütevazı, 
uyumlu ve çalışkan kişiliğiyle tam da ku-
lüp yapısına uygun bir karakter olduğunu 
belirten Hekimoğlu, “Yönetimimizde 

istikrar ve süreklilik anlayışı bizi hoca-
mızla yeni anlaşmada buluşturmuştur. 
Hocamız Mustafa Alper Avcı ile iki yıllık 
sözleşme yaparak yeni hedefler koyu-
yoruz. Artık Hekimoğlu Trabzon FK’nın 
hedefi 1. Lig’dir” dedi.

HOCAMIZLA 2. LİG’DE 
BAŞARILI OLDUK

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Baş-
kan Vekili Suat Hekimoğlu ise Mustafa 
Alper Avcı ile TFF 2. Lig’de başarılı ol-
duklarını dile getirerek, “Kulübün yapısı-
na çok uygun bir karakteri var. Kendisini 
çok seviyoruz. Bizi TFF 2. Lig’de başarılı 
kıldı. İnşallah çıkmayı hedeflediğimiz 
TFF 1. Lig’de hocamızla devam etmek 
istiyoruz” açıklamasını yaptı.

KENDİMİ AİLENİN BİR FERDİ 
OLARAK GÖRÜYORUM

Geçtiğimiz sezondan itibaren He-

kimoğlu Trabzon FK’da görev yaptığını 
belirten Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı, ”Bu güven ve duygular benim içim 
çok samimi. Bu kulübün bir antrenörü 
değil, bu ailenin bir ferdi olarak konuşu-
yorum. 

Başkanımıza ve yönetim kurulumu-
za çok teşekkür ediyorum. Niyetler bir 
olduktan sonra Allah da bizim yanımızda 
olacaktır. Allah’ın izniyle de bu takımı biz 
1. Lig’e çıkartacağız. Hak ettiği yerde in-
şallah uzun yıllar birlikte olacağız” diye 
konuştu.

Düzenlenen imza töreninin ardından 
Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı 
Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyele-
ri ve Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı 
ile birlikte teknik ekipte yer alan antre-
nörler fotoğraf verdiler.
n İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Konya’da faaliyet gösteren amatör spor 
kulüplerine, özverili çalışmalarından dolayı, teşekkür 
belgesi gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu kulüplere gönderdiği teşekkür mektubun-
da; “Amatör spor kulüplerimiz Türk sporunun belkemi-
ğidir, ruhudur. Sizlerin her yıl olduğu gibi 2019’da da, 
ülkemizin her köşesinde sporumuzu daha ileriye taşı-
mak için canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu gayre-
ti, heyecanı önümüzdeki yıllara ve gelecek nesillere 
aktararak; bu toprağın çocukları için bir okul, bir yuva 
olmayı sürdürmenizi temenni ediyorum. Bu vesileyle 
emekleriniz için teşekkür ediyor, 2020 yılında da başa-
rılarınızın devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına 
amatör spor kulüplerine verilmek üzere hazırlanan te-
şekkür belgeleri İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Spor 
Hizmetleri Müdürü, Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri 
tarafından takdim edildi.

Sporun tabana yayılmasında önemli bir rol üst-
lenen, yapmış oldukları hizmetlerden ve değerli kat-
kılarından dolayı kulüplere teşekkür eden İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin, amatör spor kulüplerine verilen 
desteğin arttırılarak devam edeceğini belirtti.  
n SPOR SERVİSİ

Kasapoğlu’ndan amatör spor kulüplerine teşekkür belgesi

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.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.TARSUS 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 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da 18 Temmuz’da başlayacak olan 
ligin hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz gün-
lerde resmi olarak ligin başlama kararının 
alınmasının ardından 29. Haftada Zongul-
dak Kömürspor ile deplasmanda karşılaşa-
cak olan Yavru Kartal, çalışmalarına yoğun 
tempoda devam ediyor. 

Ligde 33 puanla 13. sırada bulunan 
Yeşil-Beyazlılar, kalan 6 hafta için en az 
10 puan hedefliyor. Saraçoğlu Tesisleri’n-
de teknik direktör Salih Eken, önderliğinde 
çalışmalarına hız veren 1922 Konyaspor, 
ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Ligin 
ikinci yarısında yakaladığı çıkışla küme 
düşme hattından kurtulan 1922 Konyaspor, 
henüz ligde kalmayı garantilemese de al-
tında bulunan rakiplere nazaran biraz daha 
rahat konumda. 18 Temmuz’da Zonguldak 
Kömürspor ile deplasmanda karşılaşacak 

olan Yeşil-Beyazlılar, rakibini yenmesi 
durumunda ise bir anda 10. sıraya yükse-
lebilecek. Ligin ilk devresini ateş hattında 
tamamlayan Yavru Kartal, ikinci yarıdaki 
oyunuyla seri galibiyetler yakalamış ve ateş 
hattının üzerine çıkmıştı.

11 MAÇ 19 PUAN 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 

eden 1922 Konyaspor, ikinci yarıdaki oyu-
nuyla rakiplerin istemediği bir takım haline 
büründü. Ligin ilk yarısında 17 maçta 14 
puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarı 
itibariyle çıktığı 11 maçta 19 puan topla-
yarak 33 puana erişti. İkinci yarıda çıktığı 
karşılaşmalarda sadece Başkent Akademi 
ve Afjet Afyonspor’a mağlup olan Yavru 
Kartal, bu mağlubiyetleri de deplasmanda 
aldı. Son 11 karşılaşmada rakip filelere 19 
gol bırakan 1922 Konyaspor, kalesinde ise 
15 gole engel olamadı. Kalan 6 haftada da 

ikinci yarıdaki başarılı oyununu sürdürmek 
isteyen temsilcimiz, ligi iyi bir yerde bitir-
mek istiyor.

TAKIMINI SIRTLIYOR
1922 Konyaspor’un 25 yaşındaki forveti 

Seddar Karaman, bu sezon çıktığı 20 karşı-
laşmada attığı 11 gol ile takımının en golcü-
sü olarak göze çarpıyor. Kariyerinde Süper 
Lig temsilcileri Antalyaspor, Erzurumspor, 
Konyaspor ve Denizlispor’da forma giyen 
25 yaşındaki santrafor, 1922 Konyaspor’un 
oyun planında da önemli bir rol oynuyor. İlk 
yarıda yeterli forma şansı bulamayan başa-
rılı santrafor, teknik direktör Salih Eken’in 
takımın başına gelmesiyle sorumluluk aldı 
ve takımına katkı sağladı.

6 MAÇTA HEDEF 10 PUAN 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadelesini 

sürdüren temsilcimiz 1922 Konyaspor, ka-
lan 6 maçta en az 10 puan toplayarak ligi üst 

sıralarda bitirmek istiyor. 
Pandemi sonrası ilk karşılaşmasına 

18 Temmuz’da Zonguldak Kömürspor 
maçıyla start verecek olan Yeşil-Beyazlı-
lar, çalışmalarına devam ediyor. Ligin 29. 
haftasında 10. sırada bulunan Zonguldak 
Kömürspor’a konuk olacak olan 1922 Kon-
yaspor, bu karşılaşmadan galip gelerek 
üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. 
Zonguldak deplsmanından sonra içerde 
Hacettepe’yi ağırlayacak 1922 Konyaspor 
31. haftada ise üçüncü sırada bulunan He-
kimoğlu Trabzon’la deplasmanda kozlarını 
paylaşacak. Akabinde sahasında ligde 
son sırada bulunan Şanlıurfaspor’u konuk 
edecek olan 1922 Konyaspor, 33. haftada 
Sarıyer’e konuk olacak. Yeşil-Beyazlılar, 
ligin son haftasında ise şampiyonluk müca-
delesi veren Samsunspor’u konuk edecek.  
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal 
lige hazırlanıyor

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, liglerin 18 Temmuz’da başlama kararının alınmasından 
sonra çalışmalarına hız verdi. Pandemi sonrası ilk karşılaşmasına Zonguldak deplasmanında çıkacak 

olan 1922 Konyaspor, kalan haftalarda en az 10 puan alarak ligi ilk 10’un içinde bitirmek istiyor
Eski Konyasporlu Hall
Manisa BŞB ile anlaştı

Manisa FK’da 
çalışmalar sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Manisa 
Büyükşehir Belediye, geçtiğimiz dönemde Konyaspor Bas-
ket forması giyen Marcus Anthony Hall’u kadrosuna kattı. 
Manisa ekibi liglerin pandemi nedeniyle noktalanmasının 
ardından 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güç-
lendirmeye devam ediyor. Yeşil Beyazlı takım, son olarak 
Konyaspor Basket ile başarılı bir performans sergileyen 
35 yaşındaki ABD’li guard Marcus Anthony Hall ile anlaştı. 
Hall, Konyaspor Basket formasıyla son sezonunda 19 sayı, 
5.26 asist ve 5.20 ribaund ortalaması ile oynamıştı. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa Fut-
bol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde ger-
çekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. TFF 2. 
Lig’in 18 Temmuz’da başlanacağının açıklanmasını ardın-
dan şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK’da çalışma-
larını yoğun tempoda sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK hazırlıklarını teknik 
direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ettiriyor. Manisa 
FK’nın ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı koordi-
nasyon çalışması ve yarı sahada oyunla sona erdi. n İHA



Aksoy: Ümit ediyoruz ki ligde kalacağız Beşiktaş Sergen Yalçın ile yükselişe geçti
Konyaspor Kulübü İkinci Baş-

kanı Selçuk Aksoy, Süper Lig’in 29. 
haftasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup 
oldukları müsabakada haksızlığa 
uğradıklarını savundu.

Vodafone Park’ta oynanan kar-
şılaşmanın ardından basın men-
suplarının sorularını yanıtlayan Ak-
soy, İstanbul’a puan veya puanlar 
almak için geldiklerini belirterek, 
“Hedeflerimiz vardı ama maalesef 
dış etkenler, hakemlerin vermiş 
olduğu yanlış kararlarla maçın 
skoruna ciddi şekilde etki ettiler.” 
ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında 
İttifak Holding Konyasporlu futbol-
cu Amir Hadziahmetovic’in kırmızı 
kart görmesine neden olan pozis-
yonu değerlendiren Selçuk Aksoy, 
“Amir’in kırmızı kartından önce 
Vida’nın son adam olarak topu 
elle kesmesi, orada çok ilginçtir 
ki VAR’dan Ümit Öztürk’ün uyarı-
da bulunmaması... Bunu bu sezon 
birçok kez yaşadık. Konyaspor’a 
bir haksızlık daha yapıldı. Amir’in 
kırmızı kart gördüğü pozisyon Vi-
da’nın eliyle oynadığı pozisyondan 
sonra geldi. Acı olan bir şey, bu 
görüntü yayıncı kuruluşta dakikalar 
sonra ekrana geldi ve hiç tartışıl-
madı bile. Vida’nın tekrar Milose-
vic’e darbesi var. Maalesef hakem 
bunu sarı kartla değerlendirdi. 
Beşiktaş’a karşı 10 kişi oynamanın 
faturasını bize kestiler. Maçın de-
ğerlendirilecek bir tarafı yok. İttifak 
Holding Konyaspor’un bu hafta bi-
letini kestiler.” diye konuştu.

Selçuk Aksoy, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Sezon başında üst sıralar için 
takım kurduk. İyi bir kadro ve tek-
nik ekibimiz vardı ama maalesef 
talihsizlikler bu sene yakamızı bı-
rakmadı. Hak etmediğimiz yerler-
de mücadele ettik. Devre arasında 
toparlanmak için uğraştık. Teknik 
adam değişikliği oldu. Geçen haf-
ta 90. dakikada galibiyeti kaçırdık. 
Kötü de oynadığımız zamanlar ola-
bilir. Konyaspor’u ligde bırakmak 
adına elimizden gelen her şeyi 
yapacağız. Ümit ediyoruz bu sene 
ligde kalacağız.” n AA

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ser-
gen Yalçın’ın göreve gelmesinin 
ardından takımın oynadığı hücum 
futbolcu, sayısal olarak da kendisini 
gösterdi. Takımın maç başına topla-
dığı puan 1.67’den 2.00’ye yükselir-
ken yenen gol sayısı düştü, atılan gol 
sayısı yükseldi.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ser-
gen Yalçın’ın göreve gelmesinin 
ardından siyah-beyazlı takımın yük-
selen performansı dikkat çekti. Takı-
mın başında ilk olarak 1 Şubat 2020 
tarihinde oynanan Rizespor deplas-
manında sahaya çıkan 47 yaşındaki 
teknik adam, özellikle hücum organi-
zasyonlarıyla takımın daha fazla po-
zisyon üretmesi üzerinde durdu ve bu 
taktik de karşılığını verdi. Konyaspor 
maçıyla birlikte Beşiktaş’ın başında 
10. mücadelesine çıkan ve 6. galibi-
yetini alan Yalçın, kalan 5 haftada da 
bu istikrarın sürmesini istiyor.

BÜTÜN İSTATİSTİKLER 
POZİTİF ETKİ GÖSTERDİ

Sergen Yalçın’ın takımın başına 
geçmesinin ardından gol yollarında 
daha üretken olan siyah-beyazlılar, 
özellikle rakip kaleye çekilen şut ko-
nusunda önemli bir artış gösterdi. 
Abdullah Avcı yönetiminde maç ba-
şına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol 
atan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göre-
ve gelmesinin ardından maç başına 
2.00 puan toplarken, ortalama 2.00 
gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde 
rakip kaleye maç başına ortalama 
12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın 
döneminde ise bu rakam 16,33 
oldu. Bu istatistikle siyah-beyazlılar, 
Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle 
birlikte rakip kaleye her maçta 4 şut 
daha fazla çekti. Avcı döneminde 18 
maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın 
yönetiminde ise 10 maçta 20 gol 
buldu.

GALİBİYET YÜZDESİ ARTTI
Abdullah Avcı’yla Süper Lig’de 

18 maça çıkan Beşiktaş, bu maçların 
yarısını kazanırken, 3 beraberlik ve 
6 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 28 
gol atan siyah-beyazlılar, kalesinden 
ise 24 kez meşin yuvarlağı çıkardı. 
Sergen Yalçın’la 10 maça çıkan 
Beşiktaş, yüzde 50 olan galibiyet 
yüzdesini ise yüzde 60’a çıkardı. 10 
karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraber-
lik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 
rakip fileleri 20 kez havalandırırken 
maç başına 2 gol attı. İlk 18 haftada 
24 gol yiyen ve maç başına kalesinde 
1.33 gol gören Beşiktaş, geride kalan 
10 maçta ise 9 gol yerken, bu rakam 
0,90’a düştü. Sezon boyunca averajı 
tek hanelerde olan Beşiktaş, Deniz-
lispor ve Konyaspor maçlarında 8 gol 
atıp yalnızca 1 gol yiyerek, averajını 
da 14 yaptı ve çift hanelere çıkmayı 
başardı.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 28 17 8 3 54 26 28 59
2.TRABZONSPOR 29 16 10 3 65 32 33 58
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.FENERBAHÇE 29 13 7 9 51 39 12 46
7.ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45
8.GÖZTEPE 29 10 8 11 36 38 -2 38
9.FTAV ANTALYASPOR 28 9 9 10 34 45 -11 36
10.GAZİANTEP FK 28 8 10 10 40 45 -5 34
11.KASIMPAŞA 28 9 5 14 42 51 -9 32
12.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31
13.DENİZLİSPOR 28 8 7 13 27 40 -13 31
14.YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28
15.ÇAYKUR RİZESPOR 28 8 4 16 29 47 -18 28
16.İH KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27
17. ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25
18.HK KAYSERİSPOR 28 6 7 15 31 64 -33 25

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

‘BU TAKIM 
LİGDE KALACAK’

Beşiktaş mağlubiyeti ile iyice ateş hattına yerleşen İttifak Holding 
Konyaspor’da tedirginlik hakim. Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, taraf-
tarın aksine takımın ligde kalacağından emin. Deneyimli teknik adam yaptı-

ğı açıklamada, “Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok”dedi
R

PS
Beşiktaş deplasmanında 3-0 mağlup 

olan ve düşme hattından çıkamayan İ.H. 
Konyaspor’da Teknik Direktör Bülent Kork-
maz maçın ardından iddialı açıklamalarda 
bulundu. Konyaspor’un ligde kalacağını 
söyleyen Korkmaz, 10 kişi kalmasalardı, 
Beşiktaş karşısında sonucun daha farklı 
olacağını da sözlerine ekledi.

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş 
deplasmanında 3-0 mağlup olan Kon-
yaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 
Konyaspor’un ligde kalacağını söyledi. İlk 
15 dakika oyunun istedikleri gibi gittiğini 
söyleyerek sözlerine başlayan Korkmaz, 
“Gol pozisyonu da bulduk ama maalesef 
kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Aynı pozis-
yonu Vida yaptı ama kartın rengi başkaydı. 
Bunu yorumculara bırakıyorum. Beşiktaş’a 
karşı 10 kişi kalıyorsanız, ikinci ve üçüncü 
golü bireysel hatadan yiyorsanız, kazanma 
şansınız çok zor. Oyunu 1-0’da tutabilsey-
dik durum farklı olabilirdi. Oyuncularımız 
11’e 11 oynasaydı, daha farklı skor olabi-
lirdi. Bu maçı geride bırakmak zorundayız. 
Önümüzde Rize maçı var, ona odaklanmak 
zorundayız. Hazırlıklarımızı devam ettire-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU TAKIM LİGDE KALACAK”
Korona virüs sonrasında çıktıkları 3 lig 

maçında da büyük şanssızlık yaşadıklarını 
söyleyen Bülent Korkmaz, “Son 3 maçta 
maalesef üst üste büyük şanssızlıklar yaşa-
dık. Gençlerbirliği maçında kazanacağımız 
maçı kaybettik, Sivasspor maçında son da-
kikada galibiyet gitti. Beşiktaş maçında da 
şanssızlığımız oldu. İnşallah son olur. Bu 
takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem 
yok. Oyuncular çok karakterli futbolcular. 
Alacağımız 1 galibiyetle her şey değişir. İn-
şallah önümüzdeki sezon da Süper Lig’de 
yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

KIRMIZI KART İŞİMİZİ 
KOLAYLAŞTIRDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, 3-0 kazanılan Konyaspor maçının 

rakibin 10 kişi kalmasının işlerini kolay-
laştırdığını söyleyerek , “Kalan 5 maçı da 
kazanarak daha da iyi olacağımızı düşünü-
yorum” dedi.

Haftanın ilk maçının zor bir mücadele 
olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan 
Yalçın, “Konyaspor çok zor bir periyottan 
geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla 
ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. 
Yaklaşık 75-80 dakika 1 kişi eksik oynayan 
bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adı-
mıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat 
bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki 
maçları kazanmak istiyoruz ve umarım her 
şey daha iyi olur” diye konuştu. Takımda 
Covid-19 testleri pozitif çıkan isimlerle ilgili 
de konuşan Yalçın, “Korona virüsle ilgili 
olarak oyuncularla uyarı anlamında bir gö-
rüşme yapmıyoruz. Zaten futbolcularımız, 
doktorlarımızın söylediği her türlü tedbiri 
alıyor. Covid her yerde herkese bulaşabilir. 
Oyuncularımızdan bazıları bu durumdan 
geçiyor ve kendilerine geçmiş olsun diyo-
rum. Sonuç olarak bu hastalık, herkese her 
yerde bulaşabiliyor. Yapacak bir şey yok. 
Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız 
her türlü tedbiri alıyor ve gerekli uyarılarda 
bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“5 HAFTALIK SÜREÇTE
 DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Takımda negatif bir durum olmadığını 
da söyleyen Sergen Yalçın, “Oyuncular ko-
şuyor, vücut dilleri iyi, çok koşuyorlar. Oy-
nadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Ancak 
futbolda bazen böyle durumlar olabiliyor. 
Pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncuları-
mız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yan-
sıtmaya başladı. Diaby’nin, N’Koudou’nun 
ve Lens’in gol atması, oyuncularımızın 
daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla 
sorumluluk aldığını, daha çok olayın içine 
girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık sü-
reçte alacağımız sonuçlarla daha iyi olacak 
diye düşünüyorum” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n SPOR SERVİSİ


