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070602 Konya’da motorlu 
kara taşıtı sayısı arttı

En güzel Meram’ı
fotoğraflayan kazanacak

Çiftçi için hasat, 
leylek için av zamanı 11 Milyonlar ek gösterge

müjdesi bekliyor

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Baraja giren 
genç boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte gezmek 
için Seydişehir ilçesi sınırların-
daki Gökçehüyük Barajı’na gi-
den 17 yaşındaki Muhammed 
Nur Mustafa, serinlemek için 
girdiği baraj gölünde boğuldu.
n HABERİ SAYFA 6’DA

8.2 milyon 
avroluk proje

Türkiye’yi kalkındıracak 
yerli ve milli projeler yürütme 
hedefiyle çalışmalarını sürdü-
ren Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN), önemli bir başarıya 
imza attı. 8.2 Milyon avroluk 
proje KTÜN koordinatörlüğün-
de yürütülecek. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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PLANLI ŞEHİRLEŞMEYLE
YARINLARA KOŞUYOR

KAÇAK SİGARAYA AĞIR 
CEZALAR GELİYOR

1989 yılında kurumsal kimliğine kavuşan Selçuklu 
Belediyesi oluşturduğu düzenli şehir kimliğini geliştirerek 
sürdürüyor. Selçuklu’nun şehircilik başarısının temelinde 

göreve gelen belediye başkanlarının bu kimliğe sahip 
çıkarak şehircilik geleneğini aynı çizgide sürdürmesi 

yatıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Resmi Gazete’de 
yayımlanan yeni yasa ile 
1 Temmuz’dan itibaren 

sigara kâğıdına ve maka-
rona tütün sarıp satmak 
yasaklanıyor.  Yapılan 

düzenleme ile ilgili mem-
nuniyetini dile getiren 

Konya Bakkallar Bayiler 
ve Kuruyemişçiler Odası 
Başkanı Feridun Göner, 
konuyla ilgili düzenleme 
için yetkililere teşekkür 

etti. n HABERİ SAYFA 10’DA

‘KIDEM TAZMİNATI 
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’
Türk-İş Konya İl 

Temsilcisi Abdülka-
dir Tamak “Ta-

mamlayıcı Emeklilik 
Sistemi” adıyla 

kıdem tazminatı ko-
nusunda yapılmak 

istenen düzenleme-
lere karşı çıktıklarını 

belirterek basın 
açıklaması yaptı.
 n HABER SAYFA 

10’DA

ŞEHİT KÜÇÜK 
DUALARLA ANILDI 

Üç yıl önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan 
Küçük, şehadetinin üçüncü yılında şehit olduktan 
sonra çevre illerde doğan ve Oğuzhan ismi verilen 
çocuklarının da katılımıyla kabri başında anıldı.

n HABER SAYFA 11’DE

MEVLANA ÇARŞISI
KEPENK KAPATIYOR

Mevlana Türbesi ve Aziziye Cami arasında kalan ve uzun yıllardır yıkılıp
 yıkılmayacağı tartışmalara neden olan Mevlana Çarşısı çalışmalarında sona 
gelindi.  Çarşının anahtarı 31 Ağustos’ta Belediye yetkililerine teslim edilecek

31 AĞUSTOS’A 
KADAR İNDİRİM

Yıkılıp yerine daha modern bir projenin 
planlandığı Mevlana Çarşısı’nın anahtarı 
31 Ağustos’ta Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edilecek. Bu süreye kadar ise 
çarşıdaki esnaflar, ellerindeki malları çı-
karmaya çalışacak. Bunun için esnaflar, 
şehrin dört bir tarafında bulunan Bill-
boardlara çarşının 31 Ağustos’a kadar 
hizmet vereceğini ve çarşı içerisinde 
yer alan mağazalarda indirimler gerçek-
leştirdiğini belirten duyurular astı.

BÜYÜKŞEHİR 
MAĞDUR ETMEDİ

Mevlana Çarşısı esnafının mağdur 
olmaması için Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gelen talep doğrultusunda 
Hediyelik eşyacılar ve giyimcilere ayrı 
yerde olmak üzere çadırkentler oluştu-
rulacak. Esnaflar 15 Ağustos’ta çadırları 
teslim alarak, buradan satış yapmaya 
devam edecekler.  Temmuz ayında ise 
yerleri belli olacak olan esnaflar, proje-
nin tamamlanmasıyla kaldıkları yerden 
devam edecekler. n HABERİ SAYFA 2’DE
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Mevlana Türbesi ve Aziziye Cami arasında kalan ve uzun yıllardır yıkılıp yıkılmayacağı tartışmalara neden olan 
Mevlana Çarşısı çalışmalarında sona gelindi.  Çarşının anahtarı 31 Ağustos’ta Belediye yetkililerine teslim edilecek

Anahtarı Ağustos’ta verecekler
Mevlana Türbesi ve Aziziye 

Cami arasında kalan ve uzun yıllar-
dır yıkılıp yıkılmayacağı tartışmala-
ra neden olan Mevlana Çarşısı’nda, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın girişimi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
destekleriyle bir çalışma yürütülü-
yordu. Çarşının yıkılıp yerine daha 
modern ve bölgeye değer katacak 
bir projenin yapılması projesinde 
somut adımlar atılmaya devam 
ediliyor. Bu kapsamda, Mevlana 
Çarşısı esnafı Büyükşehir Belediye-
si ile yaptığı görüşmeler sonucunda 
çarşının anahtarlarını 31 Ağustos 
2020 tarihinde Belediye yetkilileri-
ne teslim edecek. Bu süreye kadar 
ise çarşıdaki esnaflar, ellerindeki 
malları çıkarmaya çalışacak. Bunun 
için esnaflar, şehrin dört bir tarafın-
da bulunan Billboardlara çarşının 
31 Ağustos’a kadar hizmet verece-
ğini ve çarşı içerisinde yer alan gi-
yim, hediyelik eşya, hac malzeme-
leri, deri giyim, beyaz eşya, halı ve 
ayakkabı mağazalarında indirimler 
gerçekleştirdiğini belirten duyuru-
lar astı.

BAKAN KURUM PROJEYİ 
YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Göreve geldiği günden bu yana 
Konya projelerini yakından takip 
eden Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Mevlana Çarşısı’n-
daki dönüşüm çalışmalarını da ti-
tizlikle takip ediyor. Geçtiğimiz haf-
talarda Konya’ya gelen ve Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde açıklamalarda 
bulunan Bakan Kurum, kentsel 
dönüşümü gerçekleştirirken aynı 
zamanda tarihe sahip çıktıklarını 

belirtti. Bölgedeki çalışmalarla ilgili 
Bakan Kurum, “81 ilimizde tarihi 
kent merkezlerimizi gün yüzüne 
çıkartıyoruz. Mevlana Hazretleri-
nin Türbesinin etrafındaki o kirli 
görüntüyü kaldırıyoruz. Konya’ya 
yakışır, Konya’nın tarihine yakışır, 
dünyadaki sayılı meydanlar içe-
risinde yer alacak büyük bir kent 
meydanını Konyamıza, ülkemize 
ve dünyaya kazandırıyoruz. Bu an-
lamda; Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı 
Dönüşüm projesinin çalışmalarına 
başladık. Başlattığımız bu projeyle 
Kapu Camisi - Aziziye - Sultan Se-

lim tarihi aksını ihya ediyoruz. Pro-
je ile Mevlana Çarşısı etabında 133, 
Altın Çarşı etabında 362 olmak 
üzere toplamda 495 iş yerimizi es-
nafımıza kazandırıyoruz” ifadeleri-
ne yer vermişti.

‘TÜM ESNAFLAR İLE ANLAŞILDI’
Şehrin en eski alışveriş mekân-

larından olan Mevlana Çarşısı’n-
da işyeri bulunan tüm esnaflar ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında 
anlaşma sağlandı. Esnaflar 31 
Ağustos 2020 tarihine kadar hiz-
met vermeye devam edecek. Buna 
göre çarşıda 1 Eylül 2020 tarihinde 

yıkım çalışmalarına da başlanacağı 
öngörülüyor.

‘ÇARŞININ ANAHTARI 
31 AĞUSTOSTA TESLİM EDECEĞİZ’

31 Ağustos’ta Mevlana Çarşı-
sı’nda bulunan işyerlerinin anah-
tarlarını Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerine teslim edeceklerini 
ifade eden Mevlana Çarşısı Baş-
kan Yardımcısı Abdullah Koçak, 
“Çarşımızda bulunan işyerlerimizin 
anahtarlarını ve çarşının anahtarını 
Konya Büyükşehir Belediyesi yetki-
lilerine teslim edeceğiz.  Çarşı esna-
fı olarak elimizde bulunan malları 

eritmek adına çarşımızda bulunan 
esnaflarımız ile beraber kampanya 
düzenledik. 

Büyükşehir Belediyemizden 31 
Ağustostan sonra da satışlarımı-
zı devam ettirmek amacıyla çadır 
kentlerden oluşacak yerler istedik. 
Sağ olsun Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay 
bizleri kırmadı. Yerimiz de Tem-
muz ayı içerisinde belli olacak. İş-
yerlerimiz yeniden yapıldıktan son-
ra bizler de işyerlerimizde hizmet 
vermeye kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. İndirimlerde de vatan-

daşlarımız tarafından olumlu kar-
şılandı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve 
Büyükşehir Belediyesi çalışanları 
bizlere gereken tüm kolaylığı gös-
terdi. Mevlana Çarşısı’nda toplam-
da 78 işyeri var.  Hediyelik eşyacı-
lar ve giyimcilere ayrı yerde olmak 
üzere çadırkentler oluşturacak. 
Belediyemiz 15 Ağustos’ da çadır-
ları bizlere teslim edecek.   Bizlerde 
kendi içimizde yerlerimizi bölerek 
faaliyetlerimize devam edeceğiz” 
bilgilerini paylaştı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

NEÜ’de mutfak ve temizlik 
personeline hijyen eğitimi

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Da-
ire Başkanlığı tarafından üniversite 
bünyesinde çalışan mutfak ve te-
mizlik personeline hijyen, protokol 
ve görgü kuralları eğitimi verildi. 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi Mevlana Salonunda ger-
çekleştirilen eğitimlerde NEÜ Siya-
sal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Erhan Örselli, protokol 
ve görgü kuralları, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Eda Güneş ise hijyen kural-
ları hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. 

Konu hakkında açıklama yapan 

NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet 
Büyükdede, “Üniversitemizde 
görev yapan mutfak ve temizlik 
personelimizin hijyen, protokol ve 
görgü kuralları konusunda bilgile-
rini tazeleme ve geliştirme ama-
cıyla eğitim faaliyetini başlattık. 
Pandemi ile beraber hijyen konusu 
farklı bir boyut kazandı. Bununla 
ilgili de çalışanlarımızı bilgilendir-
dik. Halk Eğitim Merkezi ile ortak-
laşa hareket ederek bu çalışmamız 
sonucunda personelimize sertifika 
da vermiş olduk” şeklinde konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ

Çiftçi için hasat, leylek için av zamanı

Türkiye’nin tahıl ambarı ve 
hububat üretim merkezlerinin 
başında gelen Konya Ovasında 
arpa hasadı devam ediyor. 

Konya’nın Ahırlı ilçesinde çift-
çiler biçerdöver yardımıyla hasat 
ettikleri arpaları daha önceden 
hazır ettikleri çadırlar üzerine te-

peler şeklinde depoluyor. Hasatta 
bir taraftan da saman makineleri 
biçerdöverin ardından biçilmiş 
ekin saplarını toplayıp saman ha-
line dönüştürüyor. 

Göç zamanları dışında kala-
balık gruplar halinde pek görül-
meyen leylekler, hasat sırasında 

yükseklerdeki yuvalarından be-
sinlerini karşılamak için tarlaya 
iniyor. Leyleklerin biçerdöverle 
yapılan hasat sırasında tarladaki 
kaçışan böcekleri avlaması ilginç 
görüntüler oluşturdu. Leyleklerin 
verimin sembolü olduğuna inan-
dıklarını dile getiren Çiftçi Abdul-

lah Güzel, “Bu toprakların altında 
ve üstünde o kadar çok canlı var 
ki leylekler de bundan yararlanı-
yor. Leyleklerin tarladaki ziyafeti 
doğanın ekolojik döngüsünün en 
güzel örneklerinden” diye konuş-
tu. 
n HABER MERKEZİ

Abdullah Koçak
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Osman Gazi Ortaokulu
‘Yazarhane’ olacak

Yalıhüyük’ün zirvesinde
al sancak dalgalanacak

Meram Osman Gazi Ortao-
kulu’nun Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığına 
sunduğu KOP Yazarhane projesi 
kabul edildi. KOP İdaresi Başkan-
lık Binasında Okul müdürü Arzu 
Yücel ve KOP Sosyal Projeler Ko-
ordinatörü Ahmet Katıksız tara-
fından imzalanan proje protokolü 
sonucunda KOP Yazarhane Proje-
si, Meram Osman Gazi Ortaokulu 
bünyesinde yürütülmesine karar 
verildi.

Proje kapsamında TCDD’den 

temin edilen bir servis vagonu ge-
rekli düzenlemeler yapılarak okul 
bahçesinde konuşlandırılarak, 
okul öğrencileri için okul saatle-
rinde okuma ve yazma saatleri 
düzenlenerek çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ayrıca okul saatleri dışında 
ise yetişkinlere yönelik Yaratıcı 
Yazarlık Atölyeleri, Şiir Dinleti-
leri, Mini Konserler, Okur Yazar 
Buluşmaları, Kültür Söyleşileri, 
Çeşitli Kurslar düzenleneceği Ya-
zarhane Projesi için çalışmalara 
başlandı. n HABER MERKEZİ

Kurulduğu günden bugüne kadar planlı yapısından ödün vermeden şehirleşme 
düsturuyla çalışan Selçuklu Belediyesi yarının şehir yapısını bugünden inşa ediyor

Selçuklu, planlı 
şehirleşmede örnek

1989 yılında kurumsal kimliğine 
kavuşan Selçuklu Belediyesi oluştur-
duğu düzenli şehir kimliğini gelişti-
rerek sürdürüyor. Selçuklu’nun şe-
hircilik başarısının temelinde göreve 
gelen belediye başkanlarının bu kim-
liğe sahip çıkarak şehircilik geleneği-
ni aynı çizgide sürdürmesi yatıyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabi-
lir bir Selçuklu inşa etmek için çalı-
şan Selçuklu belediyesi yaptığı yatı-
rımları günü kurtaran değil geleceği 
kuşatan şehircilik anlayışıyla sürdü-
rüyor. Bu anlayışla şehir yatırımlarını 
sürdüren gayri safi yurt içi hasılanın 
yani üretimin yüzde 25’ini karşılayan 
ve Konya’ya katma değeri en yüksek 
olan Selçuklu’da şehirleşme oranı ol-
dukça yüksek.

Selçuklu yüzde 90’dan fazla 
oranda imar uygulaması olan Tür-
kiye’nin tek ilçesi olma özelliğini 
korurken hızlı şehirleşen yapısıyla 

göze çarpmakta. Hızlı şehirleşme ça-
lışmasını devam ettiren Selçuklu’da 
ruhsatsız yapılaşma oranı da oldukça 
düşüktür.

‘AMACIMIZ GELECEĞİN 
SELÇUKLU’SUNU DAHA 
YAŞANABİLİR KILMAK’

Şehircilik geleneğinin uzun yıl-

lardır devam ettiğini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu’da bugüne 
kadar önemli belediyecilik hizmetle-
ri planlanmış ve uygulanmış, şehrin 
geleceğine yön veren ve planlı geliş-
mesini öngören çalışmalar yapılmış-
tır. İmar uygulamaları, altyapı asfalt, 

çevre, turizm, kültür-sanat ve sosyal 
içerikli çalışmalarla Selçuklu ilçesi 
yaşanabilir, bir kent olma özelliğini 
sürdürmektedir. Şehrimizi geleceğe 
hazırlarken hemşehrilerimizin bek-
lentilerini de karşılayacak şekilde ve 
bütün Türkiye’ye örnek teşkil edecek 
şekilde bir çalışma anlayışıyla hare-
ket ediyoruz. Geleceğin Selçuklusu-
nu inşa ederken sosyal alanlarıyla, 
park alanlarıyla, diğer kültürel alan-
larla, bulunduğu bölgeye de değer 
katacak şekilde olması için çalışıyo-
ruz.” Dedi.

İdari sınırlar içersinde 2038,16 
kilometrekarelik alan bulunan Sel-
çuklu’da 20 bin hektar alan imarlıdır. 
Geleceğin şehirlerini bugünden inşa 
eden Selçuklu Belediyesi ecdattan 
miras olan kültür varlıklarına da en 
üst düzeyde sahip çıkarak bu vizyon-
da çalışmalarını sürdürmektedir.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, 4 mevsim 
365 gün boyunca tarihi ve doğal 
güzellikleriyle tüm güzel ruhlara 
görsel bir şölen sunan Meram’ın bu 
güzelliklerini gözler önüne sermek 
amacıyla yeni bir yarışmaya imza 
attı. ‘Meram’da yaz’ konulu bu ödüllü 
fotoğraf yarışmasıyla Konya’nın incisi 
Meram’ın tüm güzellikleri objektif-
lere yansıyacak. Meram’da bulunan 
camii, medrese, han, hamam gibi 
tarihi yapıların, Meram’ın dört bir 
yanında bulunan doğal güzelliklerin, 
80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Millet 
Bahçesi gibi cazibe merkezlerinin, il-
çenin ve insanlarının yaz ile başlayan 
çoşkusunun yansıtılmasının hedef-
lendiği yarışma tanıtım içinde önemli 
bir fırsat doğuruyor. Yarışma dijital 

renkli fotoğraf olmak üzere tek kate-
gori üzerinden gerçekleştirilecek ve 
2020 yılı Haziran, Temmuz ve Ağus-
tos aylarını kapsayacak. Katılımın üc-
retsiz olduğu yarışmada her katılımcı 
en fazla beş eserle katılabilecek. Katı-
lım sağlamak isteyenler fotoğraflarını 
meraminenguzelhali.meram.bel.tr 
internet adresi üzerinden kayıt ya-
parak yükleyebilecekler. Yarışmaya 
katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG 
formatında 300 dpi çözünürlükte, 12 
sıkıştırma ile kaydedilecek. Yüklene-
cek fotoğraflarda 3 MB’tan küçük, 20 
MB’tan büyük olmama şartı aranıyor.

‘MERAM’IN GÜZELLİKLERİNİ
 YENİDEN KEŞFETME
 İMKANI BULACAĞIZ’

Yarışmada ödül alan eserler me-

raminenguzelhali.meram.bel.tr adlı 
web sitesinde yayınlanacak ve ‘Me-
ram’da Yaz’ isimli fotoğraf kitapçığın-
da yer alacak.  

1 Eylül tarihinde saat 23.00’de 
bitecek olan yarışmanın Birincilik 
ödülü 4 bin TL, İkincilik ödülü, 3 bin 
TL, Üçüncülük ödülü 2 bin, Mansiyon 
ödülü (Üç adet) 500 TL ve Sergileme-
ye hak kazananların ödülü ise 250 TL 
olarak belirlendi. 

Tüm fotoğraf sanatçılarını ve fo-
toğrafseverleri yarışmaya katılmaya 
davet eden Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, “Konya’nın dört 
bir yanı güzeldir ama Meram başka 
güzeldir. Konya’da yaşamak güzel-
dir ama Meram’da yaşamak başka 
güzeldir. Konya’yı anlatan her bir fo-

toğraf özel ve güzeldir ama Meram’ı 
anlatan fotoğraf başka bir özeldir ve 
başka bir güzeldir.

Biz düzenlediğimiz fotoğraf ya-
rışmalarını, Meram’ı ve Meram’ın 
doğal güzelliklerini yeniden görmek 
ve yeniden keşfetmek için birer fırsat 
olarak görüyoruz. 

İşte bu nedenle tüm fotoğraf-
severleri bu özelliği ve güzelliği bir 
kez daha yaşamaya davet ediyorum. 
Meram’ın bilinen, bilinmeyen tüm 
güzelliklerini sizler sayesinde bir kez 
daha keşfedeceğiz ve tarihe yeni not-
lar düşeceğiz. İşte tüm bunlar için 
kolları sıvayan her bir hemşehrime 
şimdiden teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bundan birkaç yıl öncesiydi…
Adını ilk defa duyduğum bir der-

nekten ziyarete geldiler.
Boşuna beklemeyin, derneğin adı-

nı yazmayacağım.
Devam edelim…
Kurban Bayramı’na iki hafta kadar 

var. Ziyarete geldiklerinde diyorum.
Başladılar kendilerini anlatmaya…
Yurtdışında kurban çalışması yapı-

yorlarmış. O ülkelerde insanlar bir kilo 
ete muhtaçlarmış.

Biz oralara gidemezsek Allah biz-
den bunun hesabını sorarmış. Ümmeti 
düşünmek zorundaymışız.

Biz oralara ulaşamazsak misyo-
nerler kol gezip dinden uzaklaştırıyor-
larmış.

Daha bir birçok cümle…
Bu cümlelerin birçoğuna katılıyo-

ruz.

Müslüman olmak da bunu gerek-
tirir.

Hele ümmet kavramının içini dol-
durmaya çalışan birisi olarak bu cüm-
leleri kabul ediyoruz.

Da…
O arkadaşlara merak ettiğim birkaç 

soruyu sordum. Hiç çekinmeden…
Ümmete destek olalım…
Eyvallah…
“Diyarı Dicle’de bir kurt kuzuyu 

kapsa yarın ilahi adalet bizden onu 
soracak”

Buna da eyvallah…
İsterseniz o arkadaşlara sorduğum 

sorunun bir tanesini sizinle paylaşa-
yım.

Adını bile duyduğumuzda ‘Aa 
böyle bir ülke mi varmış?’ dediğimiz 
o ülkelerde falanca dernekler zaten 
kurban çalışması yapıyor. Siz de 

farklı alanlarda çalışma 
yürütseniz olmaz mı?

Öyle ya…
Müslümanları sadece 

kurban etine ihtiyacı yok, 
eğitime ihtiyacı var. Kur’an 
eğitimi verecek fiziki alan-
lara ihtiyacı var.

Öğretmenlere ihtiyacı 
var.

Ayakta kalabilmek 
adına ekonomik desteğe 
ihtiyacı var.

Her gün balık vermek yerine, balık 
tutmayı öğrenmeye ihtiyacı.

Var…
O yüzden siz de başka alanlarda 

proje üretebilseniz daha iyi olur demiş-

tim.
Çok kızmışlardı 

bana…
Tepkilerine şaşır-

mıştım.
Sanırım beni farklı 

anladılar. 
Sonradan düşün-

düm ki; Kurban çalış-
ması akçe işlerinin çok 
olduğu bir çalışma…

Ona kızdılar.
En azından, ona kızmışlardır diye 

düşünüyorum.
Onu hissettirmedim aslında lakin 

onu anladılarsa da doğru anlamışlar.
Bu görüşmenin üzerinden belki 5 

yıl geçti ama düşüncem hala aynı.

Ümmet konusunda da aynı…
Ulaşamadığımız mazlumların he-

sabının bizden sorulacağı konusunda 
da aynı şeyleri düşünüyorum.

Lakin bu tür işlerin de akçeli işler 
olduğunu konusunda da aynı düşünü-
yorum.

5 yıl önce yaşanmış bir olayı bu-
gün yeniden gündeme getirmemin 
nedenini merak edenler olabilir.

Efendim…
Malum bir süreç yaşadık, yaşıyo-

ruz.
Korona sürecinden bahsediyo-

rum. 
Kurban Bayramı yaklaşırken bazı 

yardım dernekleri krizi fırsata çevirme-
ye çalışarak hızlı bir kurban çalışması 
yapmaya başlamış.

Hatta o kadar ki; bugüne kadar hiç 
kurban çalışması yapmayan dernekler 

bile hızlıca sahaya inmişler. 
Koca koca paylaşımları görüyoruz.
Da…
Bu işler, akçeli işler…
Hani bir de korona sürecinden 

dolayı bu yıl insanların kurbanlarını 
vekalet yoluyla kestireceğinin algısı da 
ortalıkta geziyor.

Hiç kimseyi töhmet altında bırak-
mak gibi niyetim yok.

Dedim ya: Akçeli işler…
Kurbanını yurtdışında vekalet yo-

luyla kestireceklerin sayısı artacak gibi 
görünüyor.

Böyle potansiyeli görenlerin ise iş-
tahı kabarıyor.

Çok yorum yapmayacağım.
Sadece şu kadarı: Güvendiğiniz 

derneklere bağışlayın.
Kurbanımız ‘kurban’ olsun.
Benden söylemesi…

AKÇELİ İŞLERE TALİPLİ ARTMIŞ!

Meram’da Yaz Fotoğraf Yarışması başladı

Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye 
hakim olan Hüyük Mevkisinde 8 
metre uzunluğundaki şanlı bay-
rağı göndere çekti. Belediye Baş-
kanı Hasan Koçer, Belediye ola-
rak belli bölgelere bayrak dikme 
geleneğini sürdürdüklerini be-
lirtti. İlk uygulamayı Cumhuriyet 
Meydanı’nda yaptıklarını ifade 
eden Koçer, “Daha sonra Gölcük 

yaylamızda, şimdi de ilçemize 
hakim tepe olan ve Yalıhüyük’ün 
adını aldığı Hüyük tepesinde 8 
metre uzunluğunda bayrak di-
reği dikerek, şanlı bayrağımızı 
dalgalandırıyoruz. Bayrak dikme 
çalışmamamıza özellikle gurbet-
çilerimiz destek veriyor. Hepsi-
ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu. n AA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Kesecik Mahallesi’ndeki
karantina kaldırıldı

Başkan Tutal’dan 
ressam Kırdar’a ziyaret

Seydişehir ilçesine bağlı Ke-
secik Mahallesi’nde, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında uygulanan karantina 
kaldırıldı. İlçeye bağlı Kesecik Ma-
hallesi’nde 22 Haziran’da başla-
tılan karantina uygulaması, Sey-
dişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 
kararıyla sona erdirildi. 

Kararın ardından, yerleşim 
merkezine giriş çıkışlar serbest bı-
rakıldı. Seydişehir Belediyesi ekip-
leri de toprak döktüğü tali yollar-

daki setleri kaldırarak yolları trafiğe 
açtı. Kesecik Mahallesi Muhtarı 
Muhtarı Cafer Sayhan, gazetecile-
re yaptığı açıklamada, mahalledeki 
karantinanın kaldırıldığını ancak 
bazı evlerde uygulanan karanti-
na uygulamasının devam ettiğini 
söyledi.  Vatandaşlardan tedbirlere 
uymalarını isteyen Sayhan, “Bazı 
hanelerimizde tedbirler devam 
ediyor. Bu adreslerde kalan ailele-
rin evlerinde izolesi ve takibi süre-
cek.” diye konuştu. n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir ve Sey-
dişehir dışında 16 kişisel sergi açan 
ressam Fatma Kırdar’ı ziyaret etti. 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
kültür ve sanata önem verdiklerini, 
ilçede bulunan yerel sanatçıların 
her zaman yanlarında olduklarını 
kaydetti.

Seydişehir’e sağlamış oldukları 
katkılardan dolayı ressam Fatma 
Kırdar’a teşekkür eden Tutal, şun-
ları kaydetti: “Seydişehir’in tarihini 
ve tarihi binalarını tablolarına yan-
sıtan Fatma hanım gelecek nesil-
lere arşiv niteliği taşıyan bir miras 
bırakıyor. Ayrıca ilçemiz dışında aç-
mış olduğu kişisel sergilerde ve ka-
tılmış olduğu televizyon program-
larında ilçemizin tanıtımına katkı 

sağlıyor. Biz kendilerine teşekkür 
ediyor çalışmalarında kolaylıklar 
diliyoruz.”

Fatma Kırdar ise Seydişehir ev-
lerini restore ettirdiği için Başkan 
Tutal’a teşekkür ederek, “Tarihimi-
ze ve kültürümüze sahip çıkıyorsu-
nuz. Sanata ve sanatçıya da sahip 
çıkıyorsunuz. Ben koronavirüs sal-
gını nedeni ile evden dışarı çıkma-
dım. Şu an tarihi bir evimizin çalış-
ması yaparak evde kalıyorum. Siz 
pandemi sürecinde çok mücadele 
ettiniz. Çalışmalarınızda kolaylık 
diliyorum.” dedi. Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Kırdar’a gerçekleş-
tirdiği ziyaretin sonunda çeşitli he-
diyeler verdi. Kırdar’ın arşiv niteliği 
taşıyan tablolarını inceleyerek ken-
disine teşekkür etti. n AA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtlarının istatistiklerini 
yayınladı. Buna göre Konya’da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 3 bin 643 adet arttı

Konya’da motorlu 
kara taşıtı sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya’da 2020 yılı Mayıs ayı 
sonunda toplam trafiğe kayıtlı mo-
torlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya 
göre 723 adet yüzde 0,1 artarken, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin 
643 adet yüzde 0,5 artarak 730 bin 
681 adede ulaştı.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2020 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 
Konya’daki toplam 730 bin 681 
motorlu kara taşıtının; yüzde 48,4’ü 
(353 bin 523 adet) otomobil, yüz-
de 1,5’i (11 bin 323 adet) minibüs, 
yüzde 0,8’i (5 bin 679 adet) otobüs, 
yüzde 17’si (124 bin 501 adet) kam-
yonet, yüzde 5,1’i (37 bin 251 adet) 
kamyon, yüzde 14,5’i (105 bin 969 
adet) motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 
188 adet) özel amaçlı taşıtlar ve 
yüzde 12,4’ü (90 bin 247 adet) de 
traktörlerden oluşuyor.

Konya’da Mayıs ayında 14 bin 
848 adet taşıtın devri yapıldı. Dev-
ri yapılan taşıtlar içinde otomobil 
yüzde 66,4 ile ilk sırada yer aldı. 

Otomobili sırasıyla yüzde 18,6 ile 
kamyonet ve yüzde 4,8 ile traktör 
takip etti. 

2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariy-
le Türkiye genelinde toplam 23 mil-
yon 448 bin 381 adet trafiğe kayıtlı 
araç bulunuyor. Konya toplam 730 
bin 681 trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtı ile Türkiye genelindeki mo-

torlu kara taşıtlarının yüzde 3,1’ine 
sahip oldu.  

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtla-
rında bir önceki yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı 
taşıtlar (yüzde 2,2), kamyon (yüzde 

2,0) ve minibüs (yüzde 1,6) şeklinde 
gerçekleşti.

EN ÇOK BEYAZ RENLİ OTOMOBİL 
TERCİH EDİLDİ

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 183 bin 762 adet oto-
mobilin yüzde 50,6’sı beyaz, yüzde 
24,7’si gri, yüzde 7,1’i siyah, yüz-
de 6,6’sı kırmızı, yüzde 6,5’i mavi, 
yüzde 1,8’i turuncu, yüzde 1,3’ü 
kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 
0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,5’i di-
ğer renklerde oldu. 
OTOMOBİLLERİN YÜZDE 45,1’İ DİZEL

Ocak-Mayıs döneminde trafi-
ğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet 
otomobilin yüzde 45,5’i benzin, 
yüzde 45,1’i dizel, yüzde 6,4’ü LPG 
yakıtlı, yüzde 3,0’ı elektrikli veya 
hibrit olarak kayıtlara geçti. Mayıs 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 638 bin 707 adet otomobilin 
ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 37,2’si 
LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı 
olup, yüzde 0,2’si elektrikli veya 
hibrit olarak tespit edildi. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Tabii ve eşsiz güzelliğiyle birçok 
doğa olayına ev sahipliği yapan Tuz 
Gölü şimdilerde sanatçıların klip me-
kanına dönüştü. Konya, Ankara ve 
Aksaray sınırları içerisinde yer alan 
ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 
40’ını karşılayan Tuz Gölü son za-

manlarda sanatçıların klip çekimleri-
ni yaptığı mekana dönüştü. Doğal ve 
eşsiz güzelliğiyle birçok doğa olayına 
ev sahipliği yapan Tuz Gölü’nde klip-
lerini çeken sanatçılar, orkestrasıyla 
birlikte gölde müziklerini seslendiri-
yor. Bembeyaz görüntüsünün gök-

yüzüyle buluşması ile doğal bir sahne 
olan Tuz Gölü’ne klip çekmek için 
gelen müzik öğretmeni ve ses sanat-
çısı Mustafa Kemal Fırlar, “Bu bes-
temizi de Eskil ilçesiyle bağdaşması 
adına, yine bizim de burada eğitim 
öğretime başladığımız süreçlerde be-

ğendiğimiz yerler olduğu için burada 
yapalım dedik. Şu an Tuz Gölü’nün 
ortasına geldik. Muazzam bir ortam 
var. Umarım gelecek klibimizi be-
ğenirsiniz. Sizin beğenilerinize göre 
diğer kliplerimizi çekmeyi düşünüyo-
ruz” dedi. n İHA

Türkiye;Suriye,Irak ,Doğu Akde-
niz’de ki izlediği politika  ve son olarak 
ta Libya meşru hükümeti ulusal mu-
tabakat hükümeti başbakanı Serrac ile 
imzaladığı ekonomik münhasır yetki 
sınırlandırması anlaşmaları sonucu 
, ABD desteğiyle Yunanistan-Güney 
Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından gelişti-
rilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu 
oluşumuna yanıt verirken, bölgedeki 
hidrokarbon paylaşım mücadelesinde 
önemli bir adım atmış oldu.Doğu Ak-
deniz Gaz formu,gaz ve petrol bulsa 
bile Türkiye ve Libya’dan izin almadan 
boru hattı ve deniz taşımacılığı yapama-
yacak. Libya ordusuna verdiği eğitim ve 
koordinasyon desteği ile edindiği kariz-
ma dünyada ve bölgede büyük sükse 
yaptı.

Bunun sonucunda Fransa’nın gü-
ney Kıbrıs limanına demirlediği Fransa 
donanmasına ait  Charles de Gaulle 
isimli uçak gemisini  (İçerisinde bin 200 
bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz 
kuvvetleri personeli bulunan gemide, 
20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet 
erken uyarı sistemiyle donatılmış Haw-
keye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman 
helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro 
helikopteri bulunuyor.) Türkiyenin doğ-
ru dış politika yürütmesi sonucu elde 
ettiği kazanımlar karşısında İtalya ile 
birlikte kös kös çekmek zorunda kaldı.

Türkiye çıktığı bu kutlu yolda , Afri-
ka’da giderek ağırlığını hissettiriyor. So-
mali-Cibuti-Sudan tarafından Kızıldeniz 
açılımımız sürüyor. Libya-Tunus-Ce-

zayir-Fas tarafından Kuzey Afrika’daki 
tarihi köprülerimizi tahkim ediyoruz. 
43 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimizin 
bulunması, Türkiye-Afrika ilişkilerinin 
anlam ve önemini çok iyi göstermekte-
dir. Muhalefetin dediği gibi, Libya pet-
rollerinin peşinde değildir.

Gizli Dünya devleti İLLUMİNATİ’nin 
omurgası Para-Banka Baronu Yahudi 
Roctschlds’ın EKONOMIST Dergisinin 
2019 takviminde, 4 liderin dünyayı çok 
etkileyeceği yazılmıştı. Cumhurbaşka-
nımız Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı 
Trump, Rusya Lideri Putin ve Çin Lideri 
Şi.Pıng.

Alman Der Spigel Dergisinde de 4 
Lider Dünya Hâkimi gösterilmişti.

Yıllardır darbe ve terör baskısından 
başını kaldıramayan Türkiye Erbakan ve 
Erdoğan’ın çizdiği bu kutlu yolda şaha 
kalkmış Siyonist, Yahudi ve Haçlıların 
korkulu rüyası olmuştur.

Katar’la birlikte körfez ve Hint okya-
nusu ticaret yollarını kontrol etmektedir.

Mutlaka yerli ve milli uçak gemisi 
edinilmek istenmesi,donanmanın Dün-
yanın 3 donanma olmasının nedenini,-
ve muhalefetin “ne işimize yarayacak 
uçak gemisi” demesine rağmen, bu-
nun önemini yapılan jeostratejik ham-
lelerde daha iyi anlıyoruz.

Bizdeki aklı evveller üç beş dolar 
birkaç varil petrol hesabındalar.Bu aklı 
kıtlar “LİBYA’NIN petrollerini sana ye-
dirtmeyeceğiz” gülünçlüğüne düşmek-
tedirler.

Bu kutlu yol Tunus Cezayir ve 

Fas ile neticelendiğinde 
Atlas okyanusuna kadar 
bir alan İslam dünyasının 
kontrolünde olacaktır.
Fransa’nın bir yerleri tu-
tuşmuş olacak ki telaşı 
bundandır,Afrika’daki sö-
mürü çıkarlarının sonuna 
yaklaştığını hissetmekte-
dir.Cezayir’li 400.000 bin 
genci 2 nci Dünya harbin-
de özgürlükleri karşılığında 
Almanlara karşı savaştırıp  sonrasında 
tümünü katlettiğinin hesabını vereceği 
günlere doğru gitmektedir.Ruanda’da 
bir milyon insanın ölümüne sebep ol-
duğunun hatırlatılacağı gün yaklaştıkça 
çılgına dönmektedir.Afrika emperya-
lizme karşı ayaklanmanın işaretlerini 
vermektedir.

Ayakları pislikte olup ta tek ötebilen 
hayvan horozdur.Fransa’da amblemi-
ne horozu bu sebepten almış olmalı ki 
her iki ayağı pislikte, herkese horozlan-
maya ve insanlık dersi vermeye kalkış-
maktadır.

Ama bu sefer değil.!!!
Seninde ABD gibi sonunuz yaklaş-

maktadır.
Yunanistan’ın korkusu ve telaşı da 

boşuna değildir.ABD ve Fransa’nın fos 
çıkması, korkusunu bir kat daha artır-
mıştır.Türkiye “KUTLU YÜRÜYÜŞÜN” 
meşalesini yakmıştır. FETİHİN mührü, 

AYASOFYA’nın muhte-
şem günlerine dönüşü 
ile meşalenin ışığı, kay-
bedilen  On iki adadan 
, Batı Trakya’dan,Kosa-
va’ya Sancak’a Bosna 
Hersek’e ve Adriyatik 
kıyısında görülecektir.
Bu meşale Azerbaycan 
ve Türk Cumhuriyetleri,-
Pakistan ve Malezya’ya 
kadar uzanacaktır.İslam 

birliğinin yanı sıra Turan parası,turan 
futbol ligi alt yapı çalışmaları sona yak-
laşmaktadır.

Türkiye’nin bu “KUTLU ÇIKIŞI”nı 
gören Yunanistan son günlerde Tür-
kiye’ye karşı  izlediği politikada yumu-
şatıcı dil kullanmaya başladı.Bunda bir 
nebzede olsa  eski Başbakan Çipras ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ikazı etkili 
oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yuna-
nistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. 
Türkiye’ye laf atılır mı? Haddini bil. 
Bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey 
bellidir.”

Çipras; Miçotakis’e “sende benim 
gibi yap Erdoğan’la görüş” demişti.

Yunan savunma bakanının;” “Her 
türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette 
bu olasılıklar arasında askeri müdaha-
le de var. Bunu yapmak istemiyoruz, 
ancak egemenlik haklarımızı azami 

derecede korumak için mümkün olan 
her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını 
sağlamak istiyoruz” demesinin,  bilinç 
altında yatan şu öğreti yatıyor olma-

sındandır.“Bizim buralarda(Türkiye’de) 
pek kimsenin umurunda olmasa da, 
Yunanistan’da tepedeki Cumhurbaşka-
nı’ndan çöpçüsüne kadar hiç değişme-
yen bir Türkiye ‘duygusu’ vardır.

Bu duygunun adına ‘Türkiye fobi-
si…’ diyoruz.”

Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkı-
yorlar.”

Türkiye’de dışişlerinde çalışmış yu-
nanlı diplomatın sözlerinden anlıyoruz 
“TÜRKİYE FOBİSİ”ni.

Lakin; KORKUNUN ECELE FAY-
DASI YOK!

Bu günkü müesses nizamı kuran 
küreselcilerin uşakları Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın kabrini eli kıçında tek-
melemesi,Ayasofya’ya ihtiyacımız yok 
demesi,İzmire has para basılması,ve 
bayrağının olması.Kıbrıs’ta ne işimiz var 
Kıbrısı Kıbrıslılara(Rumlar) bırakalım, 
İzmir’de Kadifekale’nin ismini değiştirip 
Yunanca “Pagos” değiştirip “Pagos Pa-
zarı”kurmak.23 Nisanı Çav Bella çalarak 
kutlamak ve hoplaya zıplaya sokaklarda 
oynaması, 9 Eylül İzmir’in Düşman İş-
galinden Kurtuluş Günü olduğu halde, 
3 Mayıs’ı İzmirliler günü icat etmesi 
tesadüf ve kendiliğinden değil müesses 
nizamın emredicilerinin emrinin yerine 
getirilmesidir.

Muhalefetin İstanbul il başkanın 
aldığı mahkumiyet kararı hukuki bir 

karardır.Yargıtay safhasında olan bu 
karardan sonuç çıkartmak hukuka ay-
kırıdır.Bu hanımefendide efendilerinin 
kendisine emrettiği doğrultuda hare-
ket etmiştir.Sonuçlarına müspet veya 
menfi katlanacaktır.Buna vakit ayırmak 
zaman zayiidir.

İngiltere’de Fatih’in, kimliği  belli 
olmayan bir ressam tarafından yapılan 
tablosuna vergiler 8 milyon TL civarın-
da para vererek satın alan İBB; Kimileri-
ne göre iktidara gol attı,kimilerine göre 
de, Londra’da kaçak yaşayan FETÖ’cü 
ve İl Başkanının eski arkadaşlarına 
(DHKP-C) İBB nin kasasından para ak-
tarmak  için mi aldı? Araştırılınca ortaya 
çıkacaktır.Ayrıca tablonun o dönemde 
yapıldığına dair kuşkuların olduğunu 
teknik bir incelemenin yapılması gerek-
tiği uzmanlarca söylenmektedir.

Bize düşen devletimize sahip çıkıp 
yakılan “KUTLU YOLUN” meşalesini 
takip etmek olmalıdır.Şu bunu dedi, Bu; 
bunu dedi nin peşine düşüp enerjimizi 
harcamamız gerekmektedir.Bir hukuk-
suzluk varsa kolluk ve adalet takipçisi 
olacaktır.

TRT-1 Tv dizisi Payitahtta, Abdül-
hamit; Sağ elinin işaret parmağı ile ok 
gibi ileri doğru uzatarak “SİZZ KAYBET-
TİNİZ BAY HECKLER SİZ” diyor ya, 
bunu günümüze uygularsak “SİZ KAY-
BETTİNİZ BAY MÜESSES NİZAMCI-
LAR(Küresel emperyalistler Siyonistler 
ve haçlı ittifakı) VE İŞBİRLİKÇİ UŞAK-
LARI,YENİ YANCILARI, SİZ!!!”

KUTLU YOL !!!

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

Tuz Gölü klip mekanına dönüştü
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Hatice Kabran 
dualarla defnedildi

Ahi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Ofishane Ofis Mobilyaları işletme sahibi Durmuş Ali Kabran’ın 
babaannesi Hatice Kabran 80 yaşında vefat etti. Merhume Kabran dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Ahi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı, Ofishane Ofis Mobilyaları işlet-
me sahibi Durmuş Ali Kabran’ın baba-
annesi Hatice Kabran 80 yaşında vefat 
etti. 

Merhume Hatice Kabran’ın cenazesi 
dün öğle namazına müteakip Hacıveyis 
Cami’inde kılınan cenaze namazının ar-
dından dualarla Üçler Mezarlığına def-
nedildi. 

Kabran ailesini acı günlerinde Konya 
Genç İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı 
Gülvezir Korkmaz ile Kabran ailesinin 
sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Kabran ailesi cenaze namazının ardın-
dan taziyeleri kabul etti. Merhume Hati-
ce Kabran 3 erkek,1 kız çocuk annesiydi. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak merhu-
me Hatice Kabran’a Yüce Allahtan rah-

met yakınlarına ve sevenlerine başsağlı-
ğı dileriz. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Söz kritik. 
Çay gibi. 

Çaydanlığı tanımalı. 
Ateşe hâkim olmalı. 
Bardak kırılır çünkü. 

Yerini yurdunu tanımalı.
Duyguya hâkim olmalı.
Kâlp kırılır çünkü. 

Söz de, çay da
Kaynar ve taşar. 

Dem neyin demidir?
Şu buhar neyin haberidir?
Düşünmeli, efendim. 
Yerin kulağı varsa,
Bizim de kulağımız var.
Yunus Emre ne diyor, dinlemeli:

“Kişi bile söz demini, demeye sözün ke-
mini
Bu cihan cehennemini, sekiz cennet ede 
bir söz.” 

Çay bardakta,

Söz kâlpte titremeli. 
Üşüdük mü?
Çay orada. 
Söz orada. 

Bardak avuçta,
Kâlp kafeste güzel.
Daraldık mı?
Avuç orada.
Kafes orada.

Söz; kafesten avuca uzanıyor, efendim.
Şah damarı gibi. 
Râbb, şah damarımızdan daha yakın.
Şu teselliye bir bakın:
İçimizdekileri de, dışa vurduklarımızı da;
İlelebet dinleyen var, efendim.

Mâdem öyle; söz, çay olmalı.
Sakız olmamalı.
Ben daha ne söyleyeyim?

Söz bâki, efendim. 

Değerli okuyucularım, her yeni gün 
yeni imtihanlar çıkarıyor karşımıza. Ben 
de, bu vatan ve ümmete hizmet için bana 
heyecan veren bir imtihana - üniversite sı-
navına - hazırlık yapmaktayım. Bu sebeple 
sizlerle bu köşede buluşmaktan bir süre 
mahrum kalacağım. 

Sözün bâkiliğine sığınarak, izninizle 
sözümüzü biraz daha demleyelim. Duacı-
nızım, dualarınızı beklemekteyim. İmanla, 
sağlıkla, hoşça kalın efendim...

SÖZ BÂKİ

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 

AK Parti Beyşehir Teşkilatı
mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Recep Elkin, Beyşehir’e bağlı bazı 
mahalleleri ziyaret etti. Başkan 
Elkin, beraberindeki Gençlik Kol-
ları Başkanı Mustafa Mızrak, ilçe 
teşkilatı yönetim kurulu üyeleri 
ve partili belediye meclis üyeleri 
ile birlikte Gökçimen, Bayavşar, 
Esence, Yukarı Esence, Bayındır, 
İsaköy, Sarıköy ve Göçü Mahallele-
rini ziyaret etti.

Yerleşim merkezlerinde ma-
halle sakinleriyle bir araya gelen 
Elkin ve partililer, vatandaşların 
sorun ve taleplerini yerinde dinle-
di. İlçe Başkanı Recep Elkin, yap-
tığı açıklamada, Beyşehir’e bağlı 
67 mahalleye yönelik ziyaretlerin 
de aksatılmadan ve hız kesmeden 
devam edeceğini belirterek, “Na-
sıl ilçe teşkilatımızın kapısı bütün 

hemşerilerimize açık ise ben ve 
yönetim kurulu üyelerim de iç ve 
dış mahalleleri ile Beyşehir’in her 
zaman her yerinde hizmete hazır 
vaziyette olacağız.” dedi.

Elkin, şunları kaydetti: “İlçe 
teşkilatı olarak ziyaret etmiş oldu-
ğumuz mahalle sakinlerimiz ken-
dilerini ziyaret etmiş olmamızdan 
dolayı yaşadıkları memnuniyeti 
dile getiriyorlar. İnşallah Allah na-
sip eder, ömrümüz olur bir aksak-
lık yaşamaz isek ben ve yönetim 
kurulu üyelerimiz görevimizin ba-
şında olduğumuz müddetçe ma-
hallelerimizin tamamı ile bir bütün 
olan Beyşehir’in derdi ile dertlenip 
sevinci ile neşeleneceğiz. Hemşeri-
lerimizin çalacağı kapısı, hizmetine 
talip kardeşleri, abileri, evlatları 
olacağız.” n AA

Akşehir ilçesinde ve Afyonkarahisar’da yetiştirilen ve genellikle kozmetik firmalarında 
tercih edilen ‘gılli’ kirazı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor

Avrupa kozmetiğinin
tercihi Akşehir kirazı

Akşehir ve Afyonkarahisar’da 
yetiştirilen ve genellikle kozmetik 
firmalarında tercih edilen “gılli” 
kirazı, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Konya’nın Akşehir ilçesinde ve 
Afyonkarahisar’ın Çay ile Sultan-
dağı ilçelerinde yetiştirilen yöresel 
kiraz çeşidi “gılli”de hasat başladı.  
Bölgedeki Napolyon (Ziraat 0900) 
cinsi kiraz bahçelerinde, dölleyici 
rol üstlenen “gılli” çeşidinin Türki-
ye’de neredeyse tamamı Afyonka-
rahisar ile Konya’da yetiştiriliyor.

Hasadına başlanan “gılli” çe-
şidi kiraz türüne, genellikle koz-
metik, boya ve gıda sanayisinde 
kullanılmak üzere Avrupa ülke-
leri ile ABD, Japonya ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ndeki dev firmalar 
ilgi gösteriyor. İl Tarım ve Orman 
Müdürü İbrahim Acar, Afyonkara-
hisar’da 41 bin dekar arazide kiraz 
üretimi yapıldığını ve bu bahçeler-

de de dölleyici özellikte yetiştirilen 
yöresel “gılli” çeşidinin bulundu-
ğunu söyledi.

‘TALEPTEN MEMNUNUZ’
Gılli’nin diğer kirazlara göre 

aromasının yoğun olduğunu dile 
getiren Acar, şöyle konuştu: “Bu 
kiraz türümüz genellikle dondu-
rulmuş ve kurutulmuş gıda olarak 
yurt dışına gönderiliyor. Oralarda 
da kozmetik, boya ve gıda sana-
yisinde kullanılıyor. Bölgemizdeki 
kiraz bahçelerimizde yetiştirilen 
‘gılli’ çeşidimizde bu yıl rekolte 
don olayları nedeniyle düştü. Böl-
gemizde 5 bin ton civarında ‘gılli’ 
çeşidi kiraz üretimimiz var. Geçen 
yıl bu kiraz çeşidini, 20-30 ülke-
ye ihraç ettik. Bunların başında 
Avrupa ülkeleri ile ABD, Japonya 
ve Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. 
Buradaki dev kozmetik firmaların-
dan, gılliye yoğun talep var. Talep-
ten memnunuz.” 

Acar, alımı yapılan “gılli”nin 
Çay ile Sultandağı ilçelerindeki te-
sislerde dondurularak ihracata ha-
zır hale getirildiğini aktararak, “Bu 
kiraz türümüz yöreye özgüdür. 
Türkiye’nin farklı noktalarında bu-
lunan bir tür değil. ‘Gılli’ çeşidimiz 
de kirazda başka bir önemli ihra-

cat kalemimizi oluşturuyor. Yine, 
bu yıl da gelen taleplere göre çok 
sayıda Avrupa ülkeleri ile ABD, Ja-
ponya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
de ‘gılli’yi ihraç edeceğiz.”

‘KİRAZIMIZIN ALIMI 3-4 LİRA 
ARASINDA YAPILIYOR’

Sultandağlı kiraz üreticisi Öz-
can Şafak da bahçelerinden top-
ladıkları “gılli” çeşidi kirazları ilçe-
deki meyve hallerindeki tüccarlara 
satışını yaptıklarını vurguladı. 

Bölgede kiraz bahçelerinde 
rekoltenin bu yıl düşük olduğuna 
değinen Şafak, ‘’Gılli çeşidi kirazı-
mızın alımı 3-4 lira arasında yapı-
lıyor. 

Üretici olarak bu fiyatların bi-
raz daha yükselmesini bekliyoruz. 
İhraç edilen ‘gılli’ çeşidi kirazımı-
zın da genellikle kozmetik sana-
yinde ruj ve makyaj malzemesi 
olarak kullanıldığını biliyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. n AA

Ahi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, 
Ofishane Ofis Mobilyaları işletme sahibi 

Durmuş Ali 
KABRAN’ın

 

babaannesi

Hatice 
KABRAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Kestiği ağacın altında 
kalarak hayatını kaybetti

Park halindeki kamyon
alevlere teslim oldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
kestiği çam ağacın altında kalan 
şahıs hayatını kaybetti. Olay, ilçeye 
bağlı Görmeli köyü Taşdibi mevki-
sindeki ormanlık alanda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, or-
manlık alanda bazı ağaçların kesi-
mini üstlenen firmada işçi olarak 
çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki bir 
çocuk babası Kerim Çoklu, kestiği 
15 metre boyundaki çam ağacı-
nı eğimli yolda aşağı indirirken 
biranda altında kalarak hayatını 
kaybetti. Çoklu’nun cenazesi, olay 
yerinde yapılan incelemelerin ar-
dından Ermenek Devlet Hastanesi 

morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Seydişehir ilçesinde park ha-
lindeki bir kamyonda çıkan yan-
gında kamyon kullanılamaz hale 
geldi. Edinilen bilgiye göre, bir 
fabrikada park halindeki kamyo-
nun kupa kısmında henüz belirle-
nemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Yangın kısa sürede kamyonun 
kupa kısmını tamamen sararken 

yangını fark edenler hemen it-
faiyeye haber verdi. Kısa sürede 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale ederek diğer 
kamyonlara sıçramadan kontrol 
altına aldı. Yangında kamyon kul-
lanılamaz hale gelirken, yetkililer 
yangının çıkış nedenini araştırı-
yor. n İHA

Arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Seydişehir ilçesi sınırlarındaki Gökçehüyük Barajı’na giden 
17 yaşındaki Muhammed Nur Mustafa, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Baraja giren genç 
boğularak can verdi

Seydişehir ilçesinde arkadaşları 
ile baraja gezmeye giden ve serin-
lemek amacı ile baraja giren genç 
boğuldu. Olay, ilçeye bağlı Gökçe-
hüyük Mahallesi’nde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Muham-
med Nur Mustafa (17) üç arkadaşı 
ile birlikte Gökçehüyük Barajı’na 
gezmeye gitti. Serinlemek ama-
cıyla baraja giren Muhammed Nur 
Mustafa bir anda suyun içerisinde 

çırpınmaya başladı. Durumu gören 
arkadaşları Mustafa’yı kurtaramaz-
ken, durumu hemen yetkililere ha-
ber verdi. Olay yerine ambulans ve 
kurtarma ekibi sevk edildi. Gencin 
cansız bedeni yapılan çalışmayla 
Konya’dan gelen dalgıç ekibi tara-
fından çıkarıldı. Bu sırada Muham-
med Nur Mustafa’nın yakınları sinir 
krizi geçirdi. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Karamanlı 50 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı

İstanbul’da yaşayan Karamanlı 
75 yaşındaki Ramazan Türkben, 
girdiği beyin ameliyatı sonrası te-
davi gördüğü hastanede hayatını 
kaybeden eşinin ardından 24 saat 
bile geçmeden yaşadığı üzüntü-
ye dayanamayarak kendisini de 

hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye 
göre, aslen Karamanlı olan ve İs-
tanbul’da 50 yıllık eşi Ramazan 
Türkben ile birlikte yaşayan Ayşe 
Türkben, geçirdiği beyin ameliya-
tı sonrası hastanede tedavi altına 
alındı. Ayşe Türkben, bir süredir 

tedavi gördüğü hastanede iki gün 
önce hayatını kaybetti. Eşinin ölüm 
haberinin ardından yaşadığı üzün-
tüye dayanamayan Ramazan Türk-
ben de, eşinin ölümünün üzerin-
den 24 saat bile geçmeden hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin 

cenazeleri çocukları tarafından 
toprağa verilmek üzere memleket-
leri Karaman’a getirildi. Hamidiye 
Mahallesindeki şehir mezarlığında 
sosyal mesafeye uyarak kılınan na-
mazın ardından yaşlı çift, yan yana 
dualarla defnedildi. n İHA

Silahlı kavgada baba ve
oğlunu tüfekle yaraladı

Köpek kavgası kanlı
bitti, 1 kişi yaralandı

Konya’da kız arkadaşının ba-
bası ile konuşmaya giden genç ve 
arkadaşı, tüfekle baba ve oğlunu 
yaraladı. Olay, saat 20.30 sırala-
rında merkez Meram ilçesi Gö-
dene Mahallesi Hanedan Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, E.A. (40) kızının er-
kek arkadaşı S.K’yı (15) arayarak 
konuşmak için evlerinin bulundu-
ğu adrese çağırdı. Bunun üzerine 
S.K. yanına arkadaşı Y.C.U’yu (16) 
alarak adrese gitti. Burada tartış-
manın kavgaya dönüşmesi üzeri-
ne Y.C.U. tüfekle baba ve oğluna 
ateş açtı. Çıkan saçmalardan E.A. 
bacağından, oğlu H.A. başından 
ve vücudunun çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Olayın meydana geldiği 
yerde park halinde bulunan bazı 

araçlarda da isabet eden saçmalar-
dan hasar oluştu. Şüpheliler olay 
yerinden kaçarken, ihbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yarala-
nan baba ve oğlu ambulansla Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne kaldırıldı. Yaralılardan H.A’nın 
durumunun ağır olduğu ve yoğun 
bakımda tedavisinin devam ettiği 
öğrenildi. Olayın ardından çalışma 
başlatan Asayiş Şube Müdürlü-
ğü Cinayet Büro Amirliği ekiple-
ri, kaçan şüpheli S.K. ile Y.C.U’yu 
yakalayarak gözaltına aldı. Kon-
ya Numune Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirilen şüpheliler, 
ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube 
Müdürlüğüne götürüldü. n İHA

Aksaray’da köpek meselesi yü-
zünden tartışan 2 kişinin kavgası 
kanlı bitti. Kavgada bir kişi tüfekle 
vurularak yaralandı. Olay, Hürri-
yet Mahallesi Sağlık Köy Yolu üze-
rinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Ahmet 
G. (38) ile Muhammed Ö. (25) ara-
larında köpek meselesi yüzünden 
tartışmaya başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine Mu-
hammed Ö. olay yerine geldiği 68 
ABG 993 plakalı hafif ticari araç-
ta taşıdığı av tüfeğini alarak 4 el 
Ahmet G.’ye ateş etti. Ahmet G. 
bacağına isabet eden saçmalarla 

yaralanırken çevredeki vatandaş-
lar tarafından polise haber verildi. 
Olayı gerçekleştiren Muhammed 
G. olay yerinden kaçarken kısa 
sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri şüpheliyi bölgede yaptığı 
araştırmada olayı gerçekleştirdiği 
av tüfeğiyle birlikte kıskıvrak yaka-
ladı. Yaralanan Ahmet G. olay ye-
rine gelen 112 Acil Yardım ekiple-
ri tarafından ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırı-
lırken, burada yapılan tedavisinde 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
n İHA
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Karaduman, Karapınar
halkının dertlerini dinledi!

Beyşehir’de saha çalışmaları
aralıksız devam ediyor

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Abdulkadir Karaduman 
Karapınarlıların dertlerini ve so-
runlarını dinledi. Karaduman, bu 
sorunların en kısa zamanda çö-
züme kavuşması için TBMM’de 
gerekli çalışmaları gerçekleştire-
ceğini belirtti.

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Abdulkadir Karaduman 
ve beraberindeki heyet Konya ve 
Karapınar’da çeşitli temaslarda 
bulundu. Karaduman, ilk olarak 
ASKON Konya Şube Başkanlı-
ğı’na seçilen Atilla Sinacı’yı ziya-
ret etti. Kendilerine hayırlı olsun 
dileklerini ileten Karaduman, 
ASKON’dan sonra Meram Ziraat 
Odası Başkanı Murat Yağız’ı ve 
Konya’da faaliyet gösteren basın 
kuruluşlarından bir kısmını da zi-
yaret etti.

Karaduman, Konya’daki 
programının ardından Cuma 
namazını için Karapınar’a hare-
ket etti. Karapınar’da öncelikle 
bölgede faaliyet gösteren yerel 
basın kuruluşunu ziyaret eden 
Karaduman, Karapınar Kayma-
kamı Onur Kökçü, Belediye Baş-
kanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe 
Müftüsü Yunis Aydın, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Ti-
caret Borsası’nı da ziyaret etti.

Karapınar’daki resmi ziyaret-
lerin ardından halkla buluşan Ka-
raduman, Karapınarlıların dert-
lerini ve sorunlarını dinledi. Bu 
sorunların en kısa zamanda çö-
züme kavuşması için TBMM’de 
gerekli çalışmaları gerçekleştire-
ceğini belirten Karaduman, halk 
buluşmasının ardından televiz-
yon programı için Konya’ya hare-
ket etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ile Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri, haftalık çalışma 
planlarını ivedilikle gerçekleştiri-
yor. Bu kapsamda Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından tüm 
merkez ve dış mahallelerin yol 
bakım ve onarım çalışmaları ya-
pıldı. Hafta boyu süren çalışma-
lar dâhilinde cadde ve sokaklar-
da yol iyileştirilmesi, asfalt kırığı 
serimi, yol zemin iyileştirmesi ve 
kilit taş çalışmaları gerçekleştiril-
di.

Haftalık programlar ile be-
lirlenen çalışmalar kapsamında 
Beyşehir Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
de saha çalışmalarını sürdürüyor. 

Caddelerde bulunan refüjlerde 
ve parklarda çim biçme çalışma-
larını gerçekleştirdi. Eş zamanlı 
olarak mevcut çocuk parklarında 
yeşil alan çalışması yapıldı. Oto-
matik sulama sistemi kurularak 
yeşil alanların arttırılması kapsa-
mında çalışmaların devam ettiri-
leceği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
ise programları kapsamında tüm 
kaldırımların yıkanarak temizlen-
mesi işini sürdürdü. Çöp kontey-
nırları da düzenli olarak yıkama 
işlemini sürdüren ekipler, cad-
delerde ve kaldırımlarda ot te-
mizliği, atık toplama ve kaldırım 
temizliği, işine devam ediyor.

 n HABER MERKEZİ

Türkiye’yi kalkındıracak yerli ve milli projeler yürütme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN), önemli bir başarıya imza attı. 8.2 Milyon avroluk proje KTÜN koordinatörlüğünde yürütülecek

8,2 milyon avroluk
projeyi KTÜN yürütecek

Koordinatörlüğünü KTÜN Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ser-
pil Edebali’nin yaptığı TÜBİTAK 
Ufuk2020 Programı kapsamında 
“Smart innovative system for re-
cycling wastewater and creating 
closed loops in textile manufac-
turing industrial processes - Was-
te2Fresh” başlıklı projesi “Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından kabul 
edildi.

Türkiye’den Erak Giyim Sa-
nayi ve Uludağ Çevre Teknoljileri 
Ar-Ge Merkezi firmaları dahil, 11 
ülkeden toplam 17 ortaklı bir ekip-
le gerçekleştirilecek Waste2Fresh 
Projesi, Ufuk2020 (Horizon2020) 
Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, 
Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşle-
me Teknolojileri -NMBP Alanı’nda 
bir Türk kuruluşunun koordine 
ettiği ilk çok ortaklı proje olması 
özelliğiyle dikkat çekiyor. Toplam-
da 8.2 milyon Euro’luk bir bütçeye 
sahip olan proje, yaklaşık 2.2 mil-
yon Euro’su Türkiye’ye hibe olarak 
katkı sağlayacak.

Türkiye dünya denim üretim 
ve ihracatında ilk sıralarda olup 
Erak Giyim Sanayi sektördeki en 
önemli üreticilerden birisidir. Buna 
göre Türkiye’de tekstil alanında 
üretimin fazla olmasından dolayı 
atık su miktarı da fazla. Bu açıdan 
düşünüldüğünde atık suyu daha az 
maliyetle geri dönüştürmeyi amaç-
layan proje önem kazanıyor.

Waste2Fresh Projesi hak-
kında bilgi veren Serpil Edebali, 
“Ufuk2020 çerçevesinde Avru-
pa Birliği Komisyonuna sunulan 
Waste2Fresh Projesi, ERAK Giyim 
Sanayi gibi tekstil üretim fabrikala-
rından çıkan atık sular için Uludağ 
Çevre Teknolojileri Ar-Ge Mer-
kezi ile birlikte kapalı devre geri 
dönüşüm sistemleri geliştirerek 
endüstriyel ihtiyaçları karşılamayı 
öneriyor. 

Waste2Fresh Sistemi sıfı-
ra yakın deşarj sağlayan, tatlı su 
kaynaklarının mevcut kullanımı-

nı azaltan ve su, enerji ve diğer 
kaynakların organik tuzlar ve ağır 
maddeler geri kazanımını önem-
li ölçüde yeni ve yenilikçi katalitik 
bozulma yaklaşımlarını son derece 
seçici ayırma ve ekstraksiyon tek-
nikleriyle entegre edecek. Mevcut 
son teknolojiler ile karşılaştırıldı-
ğında kaynak ve su verimliliğinde 
yüzde 30’luk bir artıkla sonuçla-
nacak. Sistem sayesinde Türkiye, 
AB ve dünya genelinde çevresel 
problemlere karşı önemli kazanç-
lar sağlanması bekleniyor.” diye 
konuştu.

Doç. Dr. Serpil Edebali, proje-
nin kabul edilmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “Küre-
sel anlamda endüstriyel su kirliliği-
nin yüzde 20’si tekstil üretiminden 
kaynaklanıyor. 

Suyu geri dönüştürmek ve en-
düstriyel süreçlerde kapalı döngü-
ler oluşturmak için enerji tüketen 
endüstrilerde çığır açan yeniliklere 
ihtiyaç var. Projemiz ile hale ha-
zırda bulunan sistemlerden farklı 

olarak bunu daha az maliyetle ger-
çekleştirmeyi hedefliyoruz.” diye 
konuştu.

REKTÖR ÖZÇELİK VE TÜBİTAK 
BAŞKANI MANDAL’DAN TEBRİK
Konya Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
KTÜN olarak böylesine prestijli ve 
yüksek bütçeli bir projenin parçası 
olmaktan gurur duyduklarını be-

lirterek, “Atık suyun çevreye vere-
bileceği zararın dünyanın geleceği 
açısından düşündürdüğü boyutlara 
odaklanıldığında bu suyun hem 
zararının yok edilmesi hem de tek-
rar kazanılması ülkemiz ve dünya 
için son derece önemli. Bu ayrıntı, 
projeyi anlamlı ve değerli kılıyor. 
Ayrıca Avrupa Birliği Projelerinde 
ilk kez proje koordinatörünün bir 
Türk olması ve aynı zamanda Kon-
ya Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi olması bizleri oldukça mem-
nun etti. Bu anlamda Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Serpil Edebali’yi tebrik 
eder projenin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmesini dilerim.” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal ise “Ufuk2020 NMBP 
Alanı’nda bir Türk kuruluşunun 
koordine ettiği ilk çok ortaklı proje 
olması ülkemiz için gurur kaynağı 
olmuştur. Öğretim Üyemizi ve eki-
bini tebrik eder, projenin başarıyla 
yürütülmesi hususunda her türlü 
yardıma hazırız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir en kısa sürede doğalgaza kavuşacak
Beyşehir Belediye Başkanı 

Adil Bayındır, Koronavirüs Salgı-
nı nedeniyle bir süre ara verilen 
ve 13 Haziran 2020 tarihi itibari 
ile tekrar başlanan doğalgaz ana 
hat imalat çalışmalarını yerinde 
inceledi.

Başkan Bayındır, “Beyşe-
hir’imize doğalgaz dağıtımının 
yapılacağı şehir giriş istasyonu 
inşaat işlemlerine ve Yeni Mahal-
le, Esentepe Mahallesi, Beytepe 
Mahallesi, Hacıakif Mahallesi hat 
bağlantı çalışmaları ile yüksek ba-
sınç boru hattı çalışmalarına de-
vam edilmektedir. Bu bağlamda 
şehrimizde doğalgaz dağıtımının 
yapılacağı şehir giriş istasyonu in-
şaat çalışmalarını yerinde incele-
dik. Ayrıca bir konuya dikkat çek-
mek istiyorum ki; doğalgaz başta 
olmak üzere, şehrimize yapılan ve 
yapılacak olan projelerin başarısı 
hepinizin, eksik var ise eksiklikle-
ri benim. Benim şehrimin insanı, 
başarıda ve gururda ortak” ifade-

lerini kullandı.
Öte yandan Başkan Bayındır, 

Beyşehir’e hizmet noktasında 
destek veren herkese teşekkür 
ederek, “Şehrimize doğalgazın 
kazandırılmasında yoğun emek 
ve desteklerinden ötürü, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, 
Konya Milletvekilimiz Sayın Gü-
lay Samancı’ya, 24.Dönem Konya 
Milletvekili ve Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanımız Sayın Mustafa 
Akış’a, Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Uğur İbrahim Al-
tay’a, BOTAŞ Yetkililerine, Ener-
ya Yetkililerine, Belediyemiz 
Meclis Üyelerine, Tüm (Merkez 
ve Dış) Mahalle Muhtarlarımıza, 
Bu konuda; bizlere inanan, omuz 
veren herkese Şehrim adına te-
şekkür ediyor, şükran ve minnet-
lerimi sunuyorum. Allah devleti-
me zeval vermesin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Serpil Edebali

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi, YÖK tarafından düzen-
lenen Engelsiz Üniversite bayrak 
ödüllerinde “Turuncu Bayrak Ödü-
lü”nün sahibi oldu. YÖK tarafından 
2018 yılından bu yana geleneksel 
olarak verilen ve bu yıl “engelsiz 
erişim” ve “engelsiz eğitim” tema-
larıyla gerçekleştirilen ödül töre-
ninde, yükseköğretim kurumlarına 
“mekanda erişilebilirlik”, “eğitim-
de erişilebilirlik” ve “sosyokültürel 
faaliyetlerde erişilebilirlik” olmak 
üzere 3 kategoride “engelsiz üni-
versite bayrak ödülleri” ile farklı 
engelli gruplarına erişilebilir kılan 
üniversitelerin ilgili programlarına 
“engelsiz program nişanı” takdim 

edildi.
Engelsiz Üniversite bayrak 

ödülleri kapsamında, Mekanda 
Erişilebilirlik Bayrak Ödülü’ne 431 

başvuru alındı ve 41 üniversite 118 
Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak 
kazandı. Konya Teknik Üniversite-
si Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yek-
ta Saraç’ın katılımıyla Kovid-19 
salgını nedeniyle video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen tören-
de, 2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik 
Ödülü Alan Üniversiteler (Turuncu 
Bayrak) arasında yer aldı.

KTÜN, “Engelsiz Üniversite” 
projesi kapsamında başlatmış oldu-
ğu çalışmaların tamamlanmasıyla 
2021 yılında düzenlenecek olan 
Engelsiz Üniversite ve YÖK Fizik-
sel Erişilebilirlik Bayrak Ödülleri’ni 
(Mavi ve Yeşil Bayrak) almayı he-
defliyor. n HABER MERKEZİ

KTÜN’e turuncu bayrak ödülü verildi
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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

30 HAZİRAN 2020
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

30 HAZİRAN 2020
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Kaçak sigaraya daha
ağır cezalar geliyor!

Geri dönüşümle eldeki
imkanlar verimli kullanılıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan 
yeni yasa ile 1 Temmuz’dan itiba-
ren sigara kâğıdına ve makarona 
tütün sarıp satmak yasaklanıyor.  
Yapılan düzenleme ile ilgili mem-
nuniyetini dile getiren  Konya 
Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçi-
ler Odası Başkanı Feridun Göner, 
“26 Haziran 2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren “Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun” uyarınca; 
ticari amaçla makaron veya yaprak 
sigara kağıdını, içine kıyılmış tü-
tün, parçalanmış tütün ya da tütün 
harici herhangi bir madde doldu-
rulmuş olarak satanlar, satışa arz 
edenler, bulunduran ve nakleden-
lere yönelik cezaya ilişkin uygula-
ma 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe 
girecek. Tarım ve Orman Bakan-
lığı’ndan yetki belgesi almadan 
veya bildirimde bulunmadan tü-
tün ticareti yapanlara yönelik cezai 
uygulama ise 1 Temmuz 2021’de 
yürürlüğe girecek. Ülke genelinde 
artan yasa dışı sarmalık tütün tica-
reti devletimizi vergi kaybına uğ-
ratırken, ruhsatlı yaklaşık 150.000 
bakkal esnafı için de büyük bir teh-
dit oluşturmaktadır. Ayrıca ihracat 

için yetiştirilen tütünlerin yasa dışı 
kanallara aktarılması nedeniyle ih-
racat kaybına yol açmakta, tütün 
tarımının sürdürülebilirliğini teh-
likeye sokmaktadır. Devletimizin, 
tüm bu olumsuzluklara sebep olan 
yasa dışı sarmalık tütün ticareti ile 
bugüne kadar sergilediği kararlı 
mücadeleyi destekliyor, yasadışı 
tedarik zincirinin her aşamasında 
caydırıcı cezalar uygulanması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili 
gereken hassasiyeti göstermenizi 
önemle rica ediyoruz, mağduriyet 
yaşanmaması İçin gerekli önlemin 
alınması, üye ve esnaflarımız İçin 
yerinde olacaktır.” ifadelerini kul-
landı.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Seydişehir Belediyesi, devam 
ettirdiği park, bahçe ve yol ça-
lışmalarında tasarrufu da elden 
bırakmıyor. Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, yol yapım 
çalışmalarında freze ile sökülen 
eski asfaltlar ve parke taşlarını ye-
niden ihtiyaca göre kullandıklarını 
kaydetti. Asfalt çalışmalarının cid-
di yatırımlarının başında geldiğini 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; “Yenilediğimiz asfalt 
yollarımızdaki eski asfaltı freze ma-
kinesiyle kazıyarak geri dönüşüme 
kazandırıyoruz. Buradan aldığımız 
asfaltları dolgu malzemesi olarak 
yeniden kullanıyor tasarruf sağ-

lamış oluyoruz. Parke taşlarımızı 
da aynı şekilde değerlendiriyoruz. 
Bazı bölgelerimizde oluşan kırılma, 
deforme olan parke yollarımızdan 
çıkardığımız düzgün taşları kul-
lanarak israfın önüne geçiyoruz” 
dedi. Eldeki kaynakları en verimli 
şekilde kullanmaya çalıştıklarını 
kaydeden Belediye Başkanı Tutal, 
“Geri dönüşümü destekliyoruz ve 
önemsiyoruz. Kaynaklarımız israf 
etmeden kullanmaya çalışıyoruz.  
Tekrar kullanılabilecek malzeme-
lerimizin heba olmasına gönlümüz 
el vermiyor. Bu şekilde milli serve-
te de katkıda bulunmuş oluyoruz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Türk-İş Konya İl Temsilcisi Abdülkadir Tamak “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adıyla kıdem tazmi-
natı konusunda yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıktıklarını belirterek basın açıklaması yaptı 

‘Tazminatıma dokunma’
Türk-İş Konya İl Temsilcisi 

Abdülkadir Tamak “Tamamlayıcı 
Emeklilik Sistemi” adıyla kıdem 
tazminatı konusunda yapılmak is-
tenen düzenlemelere karşı çıktık-
larını belirterek basın açıklaması 
yaptı. Çalışanların son günlerde 
sıkıntılı bir durum yaşadığını ve 
kıdem tazminatı üzerine yapıl-
mak istenen düzenlemelerle mil-
yonlarca kişinin mağdur olacağını 
belirten Tamak, “Bildiğimiz üzere 
son günlerde çalışma hayatında sı-
kıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem 
tazminatı hakkımızla ilgili bazı 
düzenlemeler yapılmak isteniyor. 
İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri 
artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 
50 yaş üstünde çalışanlara daha 
esnek çalışma getiriyor ve bu yol-
la kıdem ve ihbar tazminatı orta-
dan kaldırıyor. Kıdem tazminatını 
kaldırarak yerine tamamlayacağı 
emeklilik sistemi getiriyor. Ama 
ortada paylaşılan bir taslak yok. 
Sadece medyada yer alan haberler 
var.  Değişiklik yapılmasına ilişkin 
sosyal tarafların herhangi bir tale-

bi bulunmuyor. Bu konuda sosyal 
taraflar arasında mutabakat da 
yoktur. Ekonomide mevcut sıkın-
tıların aşılması çözüm yine işçide 
aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. 
Kıdem tazminatı hakkımız masaya 
yatırılmak isteniyor. Daha esnek 
bir çalışma sistemi kabul ettiril-
meye çalışılıyor. Bunların hiçbirini 
kabul etmiyoruz” ifadelerini kul-
landı.

‘KIDEM TAZMİNATI 
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Kıdem tazminatlarının kırmı-
zı çizgileri olduğuna dikkat çeken 
Tamak, şunları söyledi, “Dünyada 

olduğu gibi, ülkemizde de şimdi-
ye kadar görülmemiş küresel bir 
salgın hastalığa karşın topyekun 
bir savaş verilirken bu düzenleme 
gündeme getiriyor.

 İşçiler zaten düşük olan ücret-
lerinden meydana gelen kayıplarla 
yaşam mücadelesi vermektedir. 
İşsizlikle baş etmeye, işini ko-
rumaya çalışmaktadır. Böyle bir 
teklifin gündeme gelmesi ve tar-
tışılması çalışma hayatının hu-
zurunu bozmuştur. Görüşümüz 
net. Kıdem tazminatı koşulları ve 
çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun 
yıllardan beri fiilen var olan temel 

bir müessesedir. TÜRK –İŞ kıdem 
tazminatına ilişkin olarak yıllardan 
beri süregelen görüşünü bugün de 
muhafaza etmektedir. TÜRK-İŞ 
Genel Kurullarında oybirliği alınan 
kararımız herkes tarafından bilin-
mektedir. Alınan kararın arkasın-
dayız. Kıdem tazminatı, Türkiye 
işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırımı-
zı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve 
gelecekte çalışacak olanlar için kı-
dem tazminatının mevcut haliyle 
korunmasını istiyoruz. Kıdem taz-
minatının fona devredilmesi, sü-
resinin azaltılması gibi hakkın, 25 
yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara 
belirli süreli iş sözleştirmesi yaptır-
ması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya 
da zayıflatılmasına yönelik her tür-
lü girişimin karşısında olmaya de-
vam edeceğiz. Bugün Türkiye’nin 
her yerinde yeni bir kampanya 
başlatıyoruz. Hazırlanan bez afiş-
ler binalarımızda asılacak, tüm iş-
yerleri, evlerimiz ve arabalarımızı 
posterlerle donatılacaktır. Kıdem 
tazminatıma dokunma.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.
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Trafik kazasında 
2’si çocuk 7 yaralı

Operasyonla çok sayıda
uyuşturucu madde yakalandı

Aksaray’da otomobil ile hafif 
ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray’ın Ortaköy İlçesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, ilçe merkezindeki kavşakta 
Hacı Mustafa K. (53) idaresinde-
ki 06 GKH 18 plakalı hafif ticari 
araçla Ali E. (32) yönetiminde-
ki 68 DY 088 plakalı otomobil 
çarpıştı. Otomobil ve hafif ticari 
aracın hurdaya döndüğü kazada 
2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yara-
lılar haber verilmesi üzerine olay 

yerine gelen 112 Acil Yardım 
ekiplerince Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan sürücüler ve 
Arife K. (50), Kadirhan K. (18), 
Gülizar E. (29), Şevval E. (7) ve 
Mevlüt E.’nin (4) durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. Yaralı ola-
rak hastaneye getirilen Gülizar 
E. kazada yaralanan çocuklarını 
sorarak, “Bana çocukları gösterin 
çocukları. Çocuklarıma bir şey mi 
oldu” dedi. n İHA

Konya’da narkotik polisi-
nin düzenlediği operasyonlarda 
uyuşturucu maddeler ele geçi-
rilirken, 3 kişi yakalandı. Edini-
len bilgiye göre, Konya Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri, “Sokak satıcılarına, kullanı-
cılarına ve uyuşturucu madde 
ticareti yapan ve/veya nakleden” 

şahıslara yönelik çalışmalarına 
devam ediyor. Çalışmalar kapsa-
mında düzenlenen operasyonda, 
584 gram uyuşturucu madde, 14 
bin 136 adet uyuşturucu hap ve 
bir evin çatısına ekilmiş 258 kök 
Hint keneviri yakalanırken, 3 ki-
şiye uyuşturucu madde ticareti 
yapmak suçundan işlem yapıldı. 
n İHA

Üç yıl önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, şehadetinin üçüncü yılında kabri başında, Oğuzhan 
Küçük şehit olduktan sonra çevre illerde doğan ve Oğuzhan ismi verilen çocuklarının da katılımıyla anıldı

Adaşları Şehit Oğuzhan
Küçük’ü kabrinde andı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Te-
keli üs bölgesinde üç yıl önce nöbet 
tutarken PKK’lı teröristlerce düzen-
lenen hain saldırıda şehit olan Piya-
de Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, 
şehadetinin 3’üncü yılında kabri 
başında anıldı. Anma programına 
Oğuzhan Küçük şehit olduktan son-
ra çevre illerde doğan ve Oğuzhan 
ismi konulan çocuklarla birlikte aynı 
ismi taşıyan yeğeni de katıldı.

Üç yıl şehit olan Oğuzhan Kü-
çük’ün şehadetinin üçüncü yılında 
ailesi tarafından Karaman Garnizon 
Şehitliği’nde program düzenlen-
di. Anma programına, şehadeti-
nin 3’üncü yılı dolan Şehit Piyade 
Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün 
aile fertleri, Oğuzhan Küçük şehit 
olduktan sonra çevre illerde doğan 
ve Oğuzhan ismi konulan çocuklar 
da aileleriyle katıldı. Programda, 
Kur’an-ı Kerim okunarak bütün şe-
hitler için dua edildi.

‘KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HEP
 ŞEHİTLİĞİ HAYAL EDERDİ’

Oğuzhan Küçük’ün küçüklüğün-
den beri şehit olmak istediğini söyle-
yen annesi Şerife Küçük, “Oğuzhan; 
harika bir çocuktu, güler yüzlüydü, 
tatlı dilliydi. Hafif gönlümü kırsa bile 
kendisi daha çok üzülür hemen gelir 
gönlümü alırdı. ‘Canım annem ben 
seni üzmek istemedim sen üzülme’ 
diyerek gönlümü alırdı. Kimsenin 
kalbini kırmazdı. İlk gördüğü kişiyle 
bile kırk yıldır tanışıyormuş gibi mu-
habbet kurardı. Vatanı çok severdi. 
Küçüklükten beri hep şehitliği hayal 
ederdi. ‘Anne ben şehit olacağım’ 
derdi. ‘Oğlum sen çok küçüksün 
büyüyeceksin askere gideceksin. 
Daha çok uzun zaman var önümüz-
de. Bunları düşünme’ derdim. ‘Yok 
anne yok. Ben gideceğim şehit ola-
cağım gelmeyeceğim’ derdi. ‘Olsun 
oğlum şehit olursan vatanın, gelir-
sen bizimsin’ derdim. ‘Canım anam 
benim iyi ki benim annemsin’ derdi” 
diye konuştu.

ŞEHİT OLDUĞU GÜN ‘ANNE BEN 
ŞEHİT OLACAĞIM 

SAKIN ÜZÜLME’ DEDİ
Oğuzhan’ın, şehit düştüğü gün 

şehit olacağını hissettiğini belirten 
anne Şerife Küçük, “Şehit olduğu 
gün sabahleyin saat 10.00’da ko-
nuştum ben. ‘Anne ben şehit ola-
cağım. Sakın üzülme’ dedi ama sö-
zümü tutamadım. İlk gün 10 dakika 
boyunca çok üzüldüm ama daha 
sonra kendimi toparladım. Onunla 
gurur duyuyorum. İyi ki benim oğ-
lum. Vatanına, bayrağına, milletine, 
ezanına ve namusuna göz dikenleri 
hiç gözünü kırpmadan helak etti. 
Onu arkadaşlarından dinliyorum. O 
kadar güzel anlatıyorlar ki, o kadar 
gurur duyuyorum onunla. Ne söyle-
sem azdır ona yani” dedi.

‘BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ 
BAYRAMLAŞTIK, İKİNCİ GÜNÜ 

ŞEHİT OLDU’
Oğlunun şehadet haberini aldı-

ğında “Ben üzülmem buna. Ayıp 
olmasa güler oynarım. Silahım 
olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim” 
diyerek gönüllerde taht kuran baba 
Alaaddin Küçük, Oğuzhan Kü-
çük’ün nasıl bir çocuk olduğunu ve 
ilk şehit olduğunun haberini aldığı 
anda neler hissettiğini anlattı. Baba 
Alaaddin Küçük, “Allah öyle bir ev-
lat verdi ki; hareketli, güler yüzlü 
ve çok çalışkan. Büyüdükten sonra 
en büyük yardımcım oldu. Çok ça-
lışkandı benim varisimdi. Ama son-
ra delikanlılık çağına gelince birden 
bire bir asker olma isteği oldu. Biz 
de tabi hepimizin içinde vatan ve 
bayrak sevgisi olduğu için severek 
davulla zurnayla gönderdik. Bir 
gün önce bayramlaşmıştık. Zaten 
birinci bayram günü bayramlaştık, 

ikinci bayram günü şehit oldu. Bir 
gün evimizin yakınına doğru bir 
ambulansla askeri araç bize doğru 
gelmeye başladığında ‘tamam’ de-
dik ‘evladımız şehit oldu’. Ama iki 
tane askerimiz vardı ‘acaba hangi-
si şehit oldu?’ dedik. Nedense biz 
Oğuzhan’ı hissettik. Bize oğlumu-
zun vatan uğruna çatışma esnasın-
da şehit olduğunu, hainlerin uzak-
tan roket attığını söylediler. Tabi biz 
Türk geleneğimizde güzel bir haber 
aldığımız zaman sevinç gösteri-
si yaparız. Biz inanan insanlar için 
şehitlik en güzel haberdir. Bundan 
daha güzel bir haber yoktur. Bunun 
için oynarız da, bu sevincimizi bel-
li etmek için silahımız olsa havaya 
ateş açarak sevincimizi de belli ede-
riz. Biz böyle bir gelenekten geldi-
ğimiz için öyle bir söz söyledim. İyi 
ki de söylemişim. Hakikaten o söze 
değer biriymiş Oğuzhan” dedi.

‘ASLA HAİNLERE SIRTINI DÖNME-
MİŞ, ALDIĞI BÜTÜN YARALARI 
SIRTINDAN DEĞİL GÖĞSÜNDEN 

ALMIŞ’
Şehit Oğuzhan Küçük’ün son 

ana kadar hainlere geçit vermemek 
için çatışmaya devam etmiş oldu-
ğunu arkadaşlarından dinlediğini 
söyleyen baba Küçük, “Arkadaşla-
rının ve komutanlarının söylediğine 
göre, Oğuzhan son ana kadar hain-
lere geçit vermemek için çatışmaya 
devam etmiş, asla hainlere sırtını 
dönmemiş ve aldığı bütün yaraları 
da sırtından değil göğsünden almış. 
Yani bir değil bin defa havaya ateş 
açarak bunu kutlamak gerekiyor. 
Çünkü bu bir şeref, bu bir gurur. 
Allah herkese böyle bir evlat ver-
sin ki, biz inanıyoruz bu milletin 
böyle kahraman evlatları var” diye 
konuştu.Anma programına çevre 
illerden gelip, Oğuzhan Küçük şe-
hit olduktan sonra doğan ve ismi 
Oğuzhan koyulan 5 çocukla şehidin 
ismini taşıyan öz yeğeni 9 aylık olan 
Oğuzhan Küçük’te katıldı. Küçük 
Oğuzhan’ın amcasının mezar taşın-
daki fotoğrafını okşayarak sevmesi 
ise oradaki herkesi duygulandırdı.
n İHA

İş vaadiyle dolandırdı, kaçarken yakalandı
Aksaray’da iş vaadiyle bir kadı-

nı dolandıran şüpheli, ticari taksiyle 
kaçtığı Kayseri’de taksici ve polis iş 
birliği ile yakalandı. Olay, Aksaray 
Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçi-
bey Caddesinde bir kafede meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Mu-
hammet Onur K. (27) verdiği işçi 
bulma ilanı ile kendisine ulaşan bir 
kadınla kafede buluştu. Burada ka-
dınla görüşen ve yüksek gelirli işe 
başlaması için 5 bin TL ödeme yap-
ması gerektiğini belirten şüpheli 
kadından 5 bin TL parayı aldı. Gö-
rüşmenin ardından kafeden ayrılan 
şüpheliyi 1 saat sonra arayan kadın 
ulaşamayınca durumdan şüphele-
nerek durumu polise bildirdi. İhbar 
üzerine harekete geçen Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri güvenlik kamera-
larından yaptığı incelemelerin ar-
dından şahsın kimliğini tespit etti. 
Araştırmasını derinleştiren polis 
ekipleri şüphelinin Aksaray Adli-
yesi önünden bir taksiye binerek 
ayrıldığını tespit etti. Ticari taksinin 
peşine düşen polis ekipleri taksi sa-
hibini aradı. Polisle belli etmeden 
görüşen taksi şoförünün şüpheli 

ile birlikte Kayseri girişinde oldu-
ğunu öğrenen polis ekipleri taksi 
şoförüne şüpheliye belli etmeden 
ya en yakın polis merkezine ya da 
yolda gördüğü bir polisin yanına 
durmasını istedi. Bunun üzerine 
taksi şoförü bir süre sonra gördü-
ğü radar ekibinin yanına durdu. 
Burada polis ekiplerince şüpheli 
yakalanarak gözaltına alındı. Taksi-
cinin ücretini de ödemeyen şüpheli 
Aksaray’a getirildi. Burada İl Em-
niyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 
şüpheliden kadından dolandırdığı 5 

bin TL alınarak kadına teslim edildi. 
Ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edilen şüpheli adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.

TAKSİCİ POLİS İŞBİRLİĞİYLE 
KAYSERİ’DE YAKALANDI

Olayı anlatan taksi şoförü Er-
dem Güzel (34), “Adliye taksi dura-
ğına gelen bir vatandaş bir bayanla 
birlikte geldi buraya. Kayseri’ye 
gitmek istediğini söyledi. Tam Kay-
seri’ye 20 kilometre kala beni Ak-
saray polisi aradı. Birkaç bilgi sordu. 
Bende doğru olduğunu söyledim. 

En yakın polis merkezine veya po-
lisin olduğu yere araçtaki adamı 
götürmemi söyledi. Ben o ara ra-
dar polis aracını gördüm. Polisin 
telefonu üzerine Kayseri’deki radar 
aracını durdurdum. Aksaray em-
niyetinden aradıklarını söyledim. 
Kayseri’deki polislerin bu adamı 
gözaltına alması gerektiğini söyle-
dim. Kayseri polisi şahsı yakaladı. 
Bizim ücretimizi de iban numara-
mıza vermek istedi. İbanı verdik 
ama 1,5 saat bizi oyaladı vermedi. 
800 TL alamadık” dedi. n İHA
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Kış döneminde İstanbul’da ti-
yatro oyunculuğu yapan Ahmet 
Aytimur, yazın ise mevsimlik tarım 
işçisi olarak Osmaniye’den Konya’ya 
gelen ailesiyle birlikte tarlalarda çalı-
şıyor. Konya’nın Sarayönü ilçesinde 
yaklaşık 300 kişinin yaşadığı kamp 
alanındaki çadırda konaklayan Ah-
met Aytimur (23), ailesiyle tarlalar-
da çapa işleri yapıyor. 

Osmaniye’de ikamet eden Ayti-
mur ailesinin 7 çocuğundan biri olan 
Ahmet Aytimur (23), yaz aylarında 
Konya’da tarım işçisi olarak tarlalar-
da çalışırken, kış aylarında da İstan-
bul’da farklı dizilerde, tiyatro göste-
rilerinde rol alıyor. Her gün sabahın 
erken saatlerinden gün batımına 
kadar tarlalarda alın teri döken Ay-
timur, boş zamanlarında ise kampta 
yaşayan çocukları oyunlarla eğlendi-
riyor. Çocuklara eğlenceli kısa oyun-
lar sunarak onlara tiyatro sevgisi 
aşılayan Aytimur, kampta yaşayan 
çocuklar tarafından çok seviliyor.

Ahmet Aytimur, İstanbul’da in-
şaat işlerinde çalışırken, arkadaşları-
nın tavsiyesiyle tiyatroyla tanıştığını 
söyledi. İstanbul’daki özel bir eğitim 
kurumunda tiyatro eğitimi aldığını 
anlatan Aytimur, tiyatronun yanın-
da dizi setlerinde de rol aldığını be-
lirtti. Aytimur, Diriliş Ertuğrul başta 

olmak üzere birçok dizide oynadı-
ğını vurgulayarak, “Zaman içinde 
kendimi geliştirdim. İnşaat işçisiy-
ken tiyatro ve dizilerde rol almaya 
başladım. Bu süreçte ailem bana 
çok destek oldu. Oyunculuğu çok 
önemsediler. Çok mutlu oldular. Bu 
yükselişime ailem ve çevremdekiler 
çok şaşırdı ancak insan çabalayarak 
kazanıyor. Ben de çok çabaladım.” 
dedi.

‘İKİ FARKLI HAYATI BİR ARADA 
YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM’
Yaz aylarında tarlalarda tarım 

işçisi olarak çalıştığını, kışın da ti-
yatro ve dizilerde sahne aldığını dile 
getiren Aytimur, şunları kaydetti: 
“Yazın tarlalarda, kışın sahnede ça-
lışıyorum. İki farklı hayatı bir arada 
yaşamaktan çok mutluyum. Renkli 
bir hayatım var. 

Yedi kardeşiz, beşi erkek, ikisi 
kız. Hepsi de tarım işinde çalışıyor. 
Yazın burada yaklaşık 4 ay kadar 
çalışıyoruz. Daha sonra memleketi-
miz Osmaniye’ye gidiyoruz. Ailem 
memlekete giderken ben de İstan-
bul’a dönüyorum, tiyatro merkezine 

gidiyorum. Oyunlar, tiradlar sergi-
liyorum. Ajansların teklifi üzerine 
filmlerde, dizilerde figüranlıklar ya-
pıyorum. Yazın da tarlada çalışmaya 
ailemin yanına geliyorum.”

‘İNSAN NEREDEN GEDİĞİNİ 
UNUTMAMALI’

Aytimur, sosyal, modern hayatı 
ve tarım hayatını bir arada götür-
düğünü ifade ederek, “Hayatım-
dan gayet memnunum. Kendime 
güveniyorum. Ailemin yanında 
olduğumdan dolayı da kendimle 
gurur duyuyorum. Çok güzel, tarifi 
olmayan bir duygu. Hem zorluğu 
hem de modern hayatı yaşamanın 
ne demek olduğunu anlamış oluyo-
rum. İnsan, nereden geldiğini, nasıl 
geldiğini, hangi şartlardan, ne tür 
zorluklardan geldiğini unutmamalı.” 
diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçiliğinden 
dolayı liseyi yarıda bırakmak zorun-
da kaldığına değinen Aytimur, açık 
liseyi bitirip daha sonra konserva-
tuvara giderek oradan daha iyi bir 
oyunculuk eğitimi almayı hedefle-
diğini aktardı. Aytimur, “Kendimi 
daha çok geliştirip, daha iyi roller 
almak istiyorum. Kendime güvendi-
ğim için bu yolda ilerleyeceğim. İşini 
severek yapan insan her türlü kaza-
nır.” ifadelerini kullandı. n AA

Gelecek Partisi Konya’da kongre heyecanı yaşandı

Salgın tedbirlerinin gevşetilme-
sinin ardından teşkilatlanma çalış-
malarına hız veren Gelecek Partisi, 
bir yandan kurucu il ve ilçe başkan-
larını belirlerken kurucu yönetim 
kurullarını da oluşturmaya devam 
ediyor. Öte yandan kongrelerin 
startını da veren parti, geçtiğimiz 
hafta ilk kongresini Ardahan’ın 
merkez ilçesinde yaparak süreci 
başlatmış oldu.

Bu hafta sonu Cumartesi günü 
Konya’da 6 ilçede birden kongresini 
gerçekleştiren Gelecek Partisi; Hü-
yük, Kadınhanı, Selçuklu, Yunak, 
Altınekin ve Doğanhisar ilçelerin-
de kongrelerini tamamlamış oldu. 
Önümüzdeki hafta sonu da kaldığı 

yerden ilçe kongrelerini yapmaya 
devam edecek olan Gelecek Partisi, 
ilçe kongrelerinin tamamlanması-
nın ardından il kongresi için de kol-
ları sıvayacak.

SELÇUKLU
Bu Cumartesi günü ilk olarak 

merkezde bulunan Selçuklu ilçe-
sinin kongresi, partililerin yoğun 
ilgisiyle gerçekleşti. Kongrede daha 
önce ataması gerçekleştirilen Os-
man Başaran, delegelerin oyunun 
tamamını alarak seçilmiş oldu.

YUNAK
Yunak ilçesinde de yoğun bir 

katılımla gerçekleşen kongreye ka-
tılan il başkanı Hasan Ekici, delege-
lerin oyunun tamamıyla göreve se-

çilen ilçe başkanı Ömer Yalçınoğlu 
ve yönetimini tebrik ederek şunları 
söyledi.  “Bugün itibari ile 59 tane 
il başkanımızın ataması gerçekleş-
tirildi Türkiye’nin çeşitli illerinde ve 
Konya’mızın ilçelerinde de teşkilat-
lanmamız devam ediyor. Konya’da 
bugüne kadar 17 ilçe Başkanımızı 
resmi olarak atadık ve bu gün itiba-
riyle ilçe kongrelerimizi gerçekleş-
tirmeye başladık. 

Ağustos ayında il kongremizi, 
Eylül ayında da büyük kongremizi 
gerçekleştirerek olası bir seçime 
hazır olacağız.” diyen İl Başkanı 
Ekici, “Bugüne kadar hep iktidar 
partisinin alternatifi olmadığı söy-
lendi, artık bir alternatif var. Genel 

Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu’nun önderliğinde Ülkeyi 
yönetmeye talibiz. Tüm teşkilat 
mensuplarımızla birlikte kapı kapı 
dolaşacağız ve halkımızın da des-
teği ile bunu başaracağız İnşallah” 
dedi. Kongrede kısa bir konuşma 
yapan Yalçınoğlu ise partililere ve 
delegelere güveninden dolayı te-
şekkür ederek, “Gelecek Partisi’ni 
Yunak’ta birinci parti yapacağız.” 
dedi.

ALTINEKİN
İlçe başkanlık binasında ger-

çekleştirilen Altınekin ilçe kongre-
sinde de partilerin ve delegelerin 
yoğun katılımı söz konusuydu. Al-
tınekin ilçe başkanlığına, daha önce 

ataması yapılan kurucu ilçe başkanı 
Mevlüt Yerli seçildi. Yerli, delegele-
rin oyunun tamamını alarak güven 
tazeledi.

DOĞANHİSAR
Doğanhisar ilçe kongresini de 

tamamlayan Gelecek Partisi’nde 
mevcut ilçe başkanı Serdar Selçuk 
da delegelerin oyunun tamamını 
alarak yeniden görevi teslim aldı. 
Gelecek Partisi Doğanhisar İlçe 
Başkanlığı’nda yapılan kongreye 
il ve ilçe yönetiminden çok sayıda 
partili iştirak etti.

KADINHANI
Konya’da bu hafta sonu kongre 

heyecanı yaşayan bir diğer ilçe ise 
Kadınhanı oldu. Delegelerin tama-

mının oyunu alarak seçilen mevcut 
ilçe başkanı Yahya Akbaş, kong-
reye katılım gösteren partililere 
teşekkür ederek “Sayın Davutoğ-
lu’nun hemşehrileri olarak sorum-
luluğumuz biraz daha fazla. İnşal-
lah Kadınhanı Gelecek Partisi’nin 
kalesi olacak.” ifadelerini kullandı.

HÜYÜK
Bu hafta sonu bir ilçe kongresi 

de Hüyük’te gerçekleştiren Gele-
cek Partisi, böylelikle Konya’da bir 
gün içerisinde altı ilçe kongresini 
tamamlamış oldu. Gelecek Partisi 
Hüyük ilçe başkanlığına delegele-
rin oylarının tamamını alan mevcut 
Başkan Celalettin Navruz seçildi.
n HABER MERKEZİ

Milyonlar ek gösterge
müjdesi bekliyor

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, yaptığı açık-
lama ile 3600 ek gösterge sözünün 
tüm çalışanları kapsayacak şekilde 
yerine getirilmesini istedi.

Doğrul, 3600 ek gösterge dü-
zenlemesinin sadece belli meslek 
gruplarının değil, bütün kamu çalı-
şanlarının en önemli meselesi oldu-
ğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 2018 yılında imamlar, öğret-
menler, polisler ve hemşirelerin ek 
göstergelerinin 3600’e yükseltileceği 
sözünü vermişti. O dönem biz, ek 
gösterge konusuna parmak basılma-
sının son derece yerinde olduğunu 
ancak ek göstergenin yalnızca belli 
meslek gruplarının değil tüm kamu 
görevlilerinin en önemli meselelerin-
den birisi olduğunu vurgulamıştık. 
Belli mesleklerin ek gösterge rakam-
larının yükseltilip diğer çalışanla-
rın görmezden gelinmesinin hem 
hiyerarşik yapıda hem de emekli 
maaşlarında var olan adaletsizlikleri 
artıracağını bu nedenle ek gösterge 
konusunun bütüncül bir şekilde ele 
alınarak tüm memurları kapsayacak 
şekilde çözüme kavuşturulmasını is-
temiştik.”
TEKLİFİMİZ TBMM PLAN VE BÜT-
ÇE KOMIİSYONU’NDA BEKLİYOR

Taleplerimizle ilgili kanun tekli-
finin TBMM’ye sunulduğunu hatır-
latan Doğrul, “Tüm kamu çalışanları 
bu zor günlerde yüzlerini güldürecek 
bir haber bekliyor” diyerek şu açık-
lamada bulundu; “Bu taleplerimizi 
lafta bırakmamış, elimizi taşın altına 
koyarak kısa süre içerisinde imam, 
öğretmen, polis ve hemşireler yanın-
da bütün kamu görevlilerini içeren 
bir ek gösterge kanun teklifi hazırla-
mıştık. MHP Konya Milletvekili Sayın 
Mustafa Kalaycı, hazırladığımız bu 
tekliften yola çıkarak bizim hassasi-
yetlerimizi de içeren bir kanun tekli-
fini TBMM’ye sundu. Bu teklif halen 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’n-
da bekliyor. Bugün bütün dünya bir 
salgın belası ile mücadele ediyor. 
Ülkemiz, salgına karşı diğer ülkelere 
oranla son derece başarılı bir müca-
dele yürütüyor. Dünyanın hemen her 
ülkesinde sağlık hizmetleri başta ol-
mak üzere kamu hizmetleri akamete 

uğrarken ülkemizde kamu hizmetleri 
sorunsuz olarak sunuluyor. Bu başa-
rıda canımızı emanet ettiğimiz sağlık 
çalışanlarımız baş rolü oynarken, gü-
venlik görevlileri, zabıtalar, posta da-
ğıtıcıları, öğretmenler, enerji, ulaşım, 
haberleşme, tarım, 112 Acil Çağrı 
Merkezi, büro hizmetleri, gümrük 
çalışanları, din görevlileri velhasıl 
tüm kamu çalışanları sürekli alan-
larda, işlerinin başında, milletimizin 
hizmetindeydiler. Bu süreçte herkes 
çok çalıştı, çok mücadele etti, çok yo-
ruldu ve çok yıprandı. Sağlık çalışan-
larımız, bütün kamu görevlileriyle 
birlikte son derece düşük ücretlerle 
geçim sıkıntısı yaşıyor. Hayat paha-
lılığı nedeniyle alım gücü her geçen 
gün düşüyor. Bir taraftan salgınla bir 
taraftan ekonomik açmazlarla müca-
dele ediyorlar. Memurlarımız emekli 
olduklarında ise adeta sefalet ücre-
tine mahkûm oluyor, asgari ücretin 
biraz üzerinde emekli maaşı alıyor. 
Başta hemşirelerimiz, polislerimiz, 
imamlarımız ve öğretmenlerimiz ol-
mak üzere tüm kamu çalışanları bu 
zor günlerde yüzlerini güldürecek bir 
haber bekliyor.”

DAHA FAZLA GECİKMEMELİ
Ek gösterge konusunda ayrıca 

bir çalışma yapılmasına gerek olma-
dığını vurgulayan Doğrul, “Nitekim 
Cumhurbaşkanı, mayıs ayında yap-
tığı bir açıklamada “Ek gösterge ko-
nusunda verilen söz ne ise tutulur” 
dedi, bizleri umutlandırdı. Canlarını 
ortaya koyarak hizmet üreten kamu 
çalışanlarının emeklerinin maddî bir 
karşılığı yoktur. Emeklerine paha bi-
çilemez. Milyonlarca kamu çalışanı 
verilen bu sözün hayata geçmesi-
ni ve sorunlarına çare bulunmasını 
bekliyor. Ek gösterge konusunda ay-
rıca bir çalışma yapmaya gerek yok, 
çare 2 yıldır TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda bekleyen teklifte-
dir. Ek gösterge sözünün talebimiz 
doğrultusunda hayata geçirilmesi, 
canları pahasına görev yapan sağ-
lık çalışanlarımız başta olmak üzere 
tüm memurlarımızın emeklerine bir 
teşekkür niteliği de taşıyacaktır. Mil-
yonlar, bir müjde beklemektedir. Bu 
müjde daha fazla geciktirilmemeli-
dir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Her yıl Osmaniye’den Konya’ya gelen mevsimlik tarım işçisi bir ailenin en büyük 
çocuğu Ahmet Aytimur, kışın tiyatro oyunculuğu, yazın ise tarlalarda işçilik yapıyor

Kışın sahnelerin, yazın 
tarlaların tozunu attırıyor
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TÜRSAB Konya üyeleri
kan bağışında bulundu

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kuruluna bağlı Konya ve Kara-
man bölgesindeki seyahat acanta-
ları sahipleri ve çalışanları Sosyal 
Sorumluluk Projesi kapsamında 
Kızılay Kan Merkezine kan bağı-
şında bulundu. TÜRSAB Konya 
Bölge Temsil Kurulu binası önün-
de yapılan Kan bağışına TÜRSAB 
Konya Bölge Temsil Kurulu Baş-
kanı Özdal Karahan, yönetim ku-
rulu üyeleri, Konya ve Karaman-
daki turizm Seyahat Acantaları 
sahipleri ve çalışanları katıldı. 

Kan bağışında konuşan TÜR-
SAB Konya Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan tüm va-
tandaşlardan kan bağışı yapma-
larını isteyerek, “Sosyal Sorumlu-
luk Projesi kapsamında TÜRSAB 
Konya Temsil Kurulu ve Kızılay 
Konya Kan Merkeziyle birlikte 

‘Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır’ 
kampanyasıyla TÜRSAB’a bağlı 
Konya ve Karaman Bölgesindeki 
seyahat acentalarımızın sahipleri 
ve çalışanlarımızla kan bağışında 
bulunduk.  Unutmamalıyız ki ver-
diğimiz kan hayat kurtarır. Kon-
yalı ve Karamanlı hemşerilerimiz-
den isteğimiz sosyal sorumluluk 
projesine destek vererek, kan ba-
ğışında bulunmalarıdır. Kan ba-
ğışımıza destek veren Konyalı ve 
Karamanlı seyahat acentaları sa-
hipleri ve çalışanlarına ve Kızılay 
Konya Kan merkezi yetkililerine 
teşekkür ediyoruz. TÜRSAB Kon-
ya Bölge Temsil Kurulu olarak bu 
tür etkinliklere devam edeceğiz” 
dedi. Kan verenlere dondurmalı 
helva ile çeşitli ikramlarda bulu-
nuldu.
n HABER MERKEZİ

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmihan Samur’un, ailesi tarafından okutul-
mamasına karşın okuma azmini aşıladığı çocuklarını meslek sahibi yapma çabası takdir topladı

Evlatlarını okutma
azmiyle örnek oldu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-
de yaşayan 79 yaşındaki İsmihan 
Samur, kendisi okuyamamasına 
rağmen evlatlarını okutarak meslek 
sahibi yapmasıyla çevresindekilere 
örnek oldu.  Toros Dağları üzerine 
kurulu, yöre halkının geçim kayna-
ğı tarım ve hayvancılık olan kentte, 
eğitim gören insan sayısı her geçen 
gün artıyor. 

Eşini uzun süre önce kaybeden 
Samur da, ailesi tarafında okutulma-
masına rağmen zorluklarla çocukla-
rını okutup onların hayata atılması 
için çaba gösterdi. 

Samur, çocukluğundan bu yana 
güç şartlarda ömrünün geçtiğini an-
cak herşeye rağmen mutlu bir yaşa-
mının olduğunu belirtti.  Çocuklu-
ğunda dağlarda öküz güttüğünü dile 
getiren Samur, “Sırtıma bir çanta, 
içine 2 ekmek koydular, önüme sal-
dıkları hayvanları güttüm. Okul ça-
ğında babam okula gitmemi isteme-
sine rağmen onun değil ağabeyimin 
sözü geçti. Ağabeyim ‘Kız çocuğu 
okula gitmez.’ diye beni okula gön-
dermedi. Sonra da biraz büyüyünce 
evlendirildim.” diye konuştu.

Dünyaya getirdiği 14 çocuktan 

6’sının hayatta olduğunu anlatan 
Samur, şöyle devam etti:  “Çok ça-
lıştım. Yaya olarak dağlara gittim. 
Hayvan güttüm. Ellerimle tarlaları 
işledim, ekip biçtim, ot yoldum. Dü-
venle harman yaptık. Tarlada çapa 
yaparken ayakkabılarımız eskime-
sin diye çıplak ayakla çapa yapardık. 
Yokluk vardı. Hayvanlara bakar, eski 
dikiş makineleriyle dikiş dikerdim. 
Şalvar, fistan diker, yama yapardım. 
Komşulara yorgan dikerdim. Bunla-
rı 5 kuruş kazanayım diye yapardım. 
O zamanlar ilçemizde yeterli okul 
olmadığı için çevre ilçelerde ve Kon-

ya’da çocuklarımı okuttum. Çocuk-
larımı bu sıkıntılar içinde büyüttüm. 
Polis, memur, esnaf oldular. Hep-
sinin işi gücü var. Çocuğumun biri 
bu ilçede 10 yıl belediye başkanlığı 
yaptı. Ne çocuklarımın ne de kendi-
min boğazına haram lokma düşür-
medim. Elin bağına, bahçesine ayak 
bastırmadım. Hiç şikayet etmedim. 
Rezillik çektim ama şimdi de onlar 
bana en iyi şekilde bakıyor.” 

Yaşına rağmen içindeki çalışma 
arzusunun hiç bitmediğinin altını 
çizen Samur, “Ufak tefek, bahçe-
mi eker bakarım. Kendi yiyeceğimi 

bahçemden kaldırırım. Makinede 
çocuk elbiseleri dikerim. Geleneksel 
giyeceklerimi dikerim. Çeyiz diker, 
evlenecek kızlara komşularıma he-
diye ederim. İçimdeki çalışma azmi 
hiç bitmedi ama yaşlandım, zorlanı-
yorum.” dedi.

‘EVLATLARI OLARAK ONUN 
HAKKINI ÖDEYEMEYİZ’

Uzun süre Selçuk Üniversitesin-
de çeşitli birimlerde şube müdür-
lüğü ve ilçede 2009-2019 tarihleri 
arasında 2 dönem belediye başkan-
lığı yapan Hayri Samur da anneleri-
nin kendilerine hem annelik hem de 
babalık yaptığını söyledi. Annesinin 
çabalarıyla bugünlere geldiklerini 
ifade eden oğul Samur, “Bizlerin ge-
leceği için her türlü fedakarlığa kat-
landı. Yemedi yedirdi, ömrü boyun-
ca çalıştı. Hala da ‘Dur’ dememize 
rağmen uğraşır, bir şeyler üretmeye 
çalışır. Boğazımızdan haram lokma 
geçirtmedi. Evlatları olarak onun 
hakkını ödeyemeyiz. Yaşına rağmen 
torunları için, komşuları için çırpınır 
durur. Allah onu başımızdan eksik 
etmesin. Böyle bir annenin evlatları 
olduğumuz için gurur duyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı. n AA

Derebucak, tıbbi aromatik bitkide lider olmayı hedefliyor

Derebucak ilçesinde yöredeki 
tarımı daha da ileri noktalara ta-
şımak ve desteklemek amacıyla 
kıraç alanların lavanta, kekik ve 
adaçayı bitkileriyle buluşturulma-
sı amacıyla başlatılan projelerin 
hayata geçirildiği bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, yaptığı açıklama-
da, Derebucak’ta tıbbi aromatik 

ürünlerde lider bir konuma gel-
meyi hedeflediklerini belirtti. Bu 
kapsamda, ilçede bugüne kadar 
140 bin adet lavanta fidesi ekilişi 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Başkan Kısa, Derebucak Bele-
diyesi ve Tarım İlçe ve Orman 
Müdürlüğü tarafından bir yıl ön-
cesinden çalışmalarına başlanılan 
proje kapsamında da ilçede 200 

bin adet kekik ve adaçayı bitki-
sinin ekilişini gerçekleştirmeyi 
amaçladıklarını söyledi.

Son dönemde büyük bir ge-
lişim sağlamakta olan ilçe tarı-
mını desteklemek ve kıraç tarım 
alanlarını en ekonomik şekilde 
değerlendirmek amacıyla baş-
latılan projenin seçim beyanna-
mesinde de ilçe halkına sözünü 

verdiği vaadler arasında yer al-
dığını hatırlatan Başkan Kısa, 
şunları kaydetti: “İlçemizde bu 
çerçevede lavanta, kekik ve ada-
çayı yetiştiriciliği projelerini ger-
çekleştirmekteyiz. Projelerimize 
bir yıl önce başladık ve peyder 
pey yüzde 80 oranında lavanta 
fidesi desteği sağlamak suretiyle 
ekilişlerini gerçekleştirmekteyiz. 

Bu kapsamda bölgemizde 140 
bin adet lavanta fidesi ekilişi ger-
çekleştirdik. Bu rakam Konyamız 
için ekilişin gerçekleştirildiği en 
büyük sayı ve araziyi kapsamak-
tadır. Ayrıca, Belediyemiz ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
ile birlikte bir yıl öncesinden ça-
lışmalarına başladığımız 200 bin 
adet kekik ve adaçayı fidesi olmak 

üzere projelendirilmiş bölgemize 
bir ekiliş gerçekleştirmeyi hedef-
lemekteyiz. Kekik ve adaçayı eki-
lişlerimizden sonra bölgemizde 
ve Konyamızda en büyük tıbbi 
aromatik üreticisi olacağız. Ve pa-
zar bağlantılarımızı da şimdiden 
sağlamaktayız. Tüm çiftçilerimize 
ve bölgemize hayırlı olmasını dili-
yorum.” n  AA

Aksaray’da 15 yıl önce meme 
kanserine yakalanan ve kanseri 
4. evresine kadar ilerleyen Havva 
İnanç, yaptığı araştırmaların ardın-
dan yetiştirdiği organik Mor Çilek 
ile kedini tedavi ederek kanseri 
yendi. 2005 yılında meme kanse-
rine yakalanan ve 15 yıl boyunca 
çeşitli tedaviler gören 41 yaşındaki 
Havva İnanç kanseri 4. evresine 
kadar yaşadı. 15 yıl boyunca devam 
eden kanser hastalığı nedeniyle 
Aksaray’ın Eskil ilçesinde organik 
tıbbi aromatik bitki üreticiliğine yö-
nelen Havva İnanç, yaptığı araştır-
malarda Mor Çilek bitkisinin meme 
kanserine iyi geldiğini öğrendi. 
Yurtiçi ve yurtdışında yaptığı birçok 
araştırmanın ardından bahçesin-
de Mor Çilek üretimine başlayan 
Havva İnanç, kendi ürettiği organik 

Mor Çilek ile kendisini tedai etme-
ye başladı. Bir süre Mor Çilek ile 
kendini tedavi eden ve daha sonra 
doktorlarına giden Havva İnanç, 
doktorlarının kanserin tedavisi ve 
iyileşme yönünde büyük gelişmeler 
olduğunu söylemesi üzerine Mor 
Çilek tedavisine devam etti. Yakla-
şık 1 yıl süren Mor Çilek tedavisinin 
ardından Havva İnanç meme kan-
serini yenerek sağlığına kavuştu.

Yaşadığı hastalığı ve süreçlerini 
anlatan Havva İnanç, “2005 yılının 
Mayıs ayında meme kanseri ra-
hatsızlığına yakalandım. Çok uzun 
süreçli bir tedavi gördüm. Kemo-
terapi, ışın tedavisi gibi. Süreç iler-
ledikçe ilerledi ve hastalığımın 4. 
evresine geldim. Dediler ki, ‘Bitki-
sel tedaviyi dene’ Tamam dedim ve 
bitkisel tedavi de Mor Çilek hakkın-

da internette yurt dışında araştırma 
yaptım. Bunun neticesinde Mor 
Çileğin gerçekten kanser hücresine 
faydası olduğunu kendi üzerimde 
deneyerek faydasını gördüm. Daha 
sonrasında kendim bu Mor Çileği 
organik olarak yetiştirmeye başla-
dım. 

Tüketimini yapa yapa kanser 
evrem düşmeye başladı. Doktorla-
rıma gitmeye başladım. Doktorla-
rım düzelmemde baya bir ilerledi-
ğimi fark ettiler. Tekrar Mor Çileğe 
devam ettim, Mor Çileği yemeye 
devam ettim. Ama Mor Çileği tüke-
tirken fazla tüketim bağışıklık siste-
mime ister istemez zarar vermeye 
başladı. Bunu düzenlemeye başla-
dım, düzenli kullanmaya. Düzenli 
kullanırken de düzenli ekim yap-
maya başladım” dedi. n İHA

Meme kanserini kendi ürettiği organik mor çilekle yendi
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Yöntem’de, Pandemi sürecinde dersler devam etti
Yöntem Eğitim Kurumları 

Türkçe Öğretmeni ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Özgür Pazarcı, Pan-
demi sürecinde öğrencilerinin 
eğitimlerine devam ettiği gibi 
Yöntem Uzaktan Eğitim Platfor-
mu (Y-UZEP) ile akademik olarak 
derslerden geride kalmadıklarını 
söyledi. 

Bu yılki YKS’yi değerlendiren 
Yöntem Eğitim Kurumları Türk-
çe Öğretmeni ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Özgür Pazarcı, “Ülke olarak 
zor bir dönemi büyük ölçüde ge-
ride bıraktık. Hem LGS’ de hem 
de YKS’de büyük başarılara imza 
attık. Resmi sonuçların açıklan-
masını iple çekiyoruz. Ortaya koy-
duğumuz farklı eğitim konseptiyle 
sadece Konya’da değil Türkiye’de 
de ses getiren bir kurumlardan ol-
duk. Bu çok özel ve zorlu yılda LGS’ 
ye hazırladığımız 8. sınıf öğrencile-
rimizle YKS’ye hazırlanan 12. sınıf 
öğrencilerimiz hem kolejde hem 
de özel öğretim kursunda 2019’un 
Ağustos’undan beri yoğun bir 
şekilde çalıştılar. Yarıyıldaki Ge-
leneksel Antalya Kampı’nda ge-
celere kadar emek harcadılar. Öğ-
retmenlerimiz, öğrencilerimizin 
yanından hiçbir zaman ayrılma-

dılar. Güçlü kadromuza ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Bu yıl yapılan 
YKS’ye 2 milyonu aşkın aday girdi. 
Hayatlarının en önemli sınavına 
giren öğrenciler, yıl içerisinde ya-
pılan yoğun ve özverili çalışmanın 
rahatlığını sınav anında hissettiler. 
Konya’nın en iddialı kadrosuy-
la hizmet veren Yöntem Eğitim 
Kurumları, hem kolejde hem de 
özel öğretim kursunda yüzlerce 

öğrencisini YKS’ye profesyonelce 
hazırladı. Gerek akademik gerek-
se pedagojik olarak her zaman 
öğrencilerinin yanında olan kuru-
mumuz, tüm dünyada etkili olan 
Covid-19 sürecinde bile derslerine 
devam etti” dedi.  

PANDEMİ SÜRECİNDE 
ÖĞRENCİLERİMİZ Y-UZEP’LE 

GERİDE KALMADILAR 
Özgür Pazarcı Yöntem Eğitim 

Kurumlarında öğrencilerin Y-U-
ZEP’le derslerinde geride kalma-
dığını ifade ederek, “Pandemi sü-
recinde yerli ve millî yazılımımız 
olan Yöntem Uzaktan Eğitim Plat-
formu (Y-UZEP) ile öğretmenleri-
miz çocuklarımızın akademik ola-
rak geride kalmamalarını sağladı. 
Bu yoğun çalışmalardan sonra da 
20 Haziran’daki LGS’ de çok güzel 
sonuçlar aldık. 16 Temmuz’daki 

resmî sonuçlardan sonra gerekli 
açıklamaları kamuoyu ile paylaşa-
cağız. 

Soruların önceki yıllara göre 
daha seçici, kaliteli olması birkaç 
seçici soru dışında üst düzey ça-
lışan çocukları hiç zorlamamıştır. 
27 – 28 Haziran tarihlerinde ya-
pılan YKS’ de ise özellikle TYT’ de 
öğrencilerimizin zorlanmadıklarını 
söyleyebiliriz. Müfredatın gerekli 

kazanımları çerçevesinde hazır-
lanan sorularda Türkçede okuma 
becerisi bu yıl daha da ön plana çık-
mıştır. Paragrafların önceki yıllara 
göre farklı olmaması, hızlı okuyan 
ve yorumlama gücü yüksek olan 
öğrencilerde başarıyı getirmiştir. 
Sosyal Bilgilerde güncel sorular da 
vardı önceki yıllarda sorulan so-
ruların mantığına uygun olan da. 
Matematik, bilene kolay, bilmeye-
ne zor geldi. Geçen yılların soru-
larını özenle inceleyip ÖSYM’nin 
soru sorma mantığını yakalayan-
lar için hiç zorlayıcı olmadı. Fen 
Bilimleri ise seçici idi. Hepimizin 
bildiği gibi üniversite sınavlarında 
asıl önemli raunt AYT’dir. TYT’ye 
göre daha seçici bir sınavdı. Lise 
hayatını eksiksiz geçiren ya da son 
dönemde çalışmaya başlayıp tüm 
eksiklerini kapatarak daha strate-
jik davranıp AYT’ye ağırlık veren 
öğrenciler önemli başarılar elde 
edecek. Kurum olarak da bizim en 
büyük farkımız öğrencilere TYT’ye 
sağlam bir şekilde hazırlayıp AYT’ 
de fark attırmaktı. Şu anki manza-
ra bu konuda ne kadar doğru bir 
yoldan gittiğimizi gösteriyor” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin mayıs sonunda raylara indiğini, bugün itibarıyla da 
fabrika testlerine başlandığını belirterek, fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçileceğini bildirdi

Milli tren Ağustos’ta raylarda
Türkiye Vagon Sanayi Anonim 

Şirketi’nin (TÜVASAŞ) Adapazarı 
ilçesindeki fabrikasında düzenlenen 
Milli Elektrikli Tren Seti’nin Fabrika 
Testleri düzenlenen törenle yapıldı. 
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi 
yolunda katettiği mesafenin bir ni-
şanesi olan milli elektrikli treninin 
fabrika testlerine başlandığını akta-
ran Varank, şubat ayındaki ziyare-
tinde trenin teste hazır hale gelmesi 
için mühendislerin, emekçilerin na-
sıl canla başla çalıştıklarına bizzat 
şahit olduğunu anlattı. Varank, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine 
rağmen TÜVASAŞ’ın emekçilerinin 
tüm önlemlerini alıp gece gündüz 
demeden çalışmaya devam ettiğini 
dile getirerek, “O gayret sayesin-
de trenimiz mayıs sonunda raylara 
indi, hamdolsun bugün itibarıyla da 
fabrika testlerine başlanıyor. Fab-
rika testlerinin ardından ağustos 
sonunda yol testlerine geçilecek.” 
dedi. 

‘MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN 
HER AÇIDAN GURUR TABLOSU’
Milli elektrikli trenin her açıdan 

bir gurur tablosu olduğuna işaret 
eden Varank, “Geçen sene devreye 
alınan alüminyum gövde üretim, 
boyama ve kumlama tesisleri saye-
sinde bugün bu seviyeye gelebilmiş 
durumdayız. Şehirlerarası seyaha-
te uygun tasarlanan bu tren, ithal 
edilen emsallerine göre yüzde 20 
daha uygun maliyetle üretilebiliyor. 
Fakat daha da önemlisi, bizi ziya-
desiyle mutlu eden husus, ulaşılan 
yüksek yerlilik oranı. Tedarikçilerle 
birlikte muazzam bir sinerji yaka-
lanmış durumda. Evet, nihai ürün 
elbette çok kıymetli. Ama bu ürün-
le birlikte gelişen üretim ekosistemi 
ve Türkiye’nin kazandığı yeni ka-
biliyetler belki nihai üründen çok 
daha kıymetli.” ifadelerini kullandı. 

Trenin beyni olarak nitelendi-
rebilecek cer sistemi ile tren kont-
rol ve izleme sisteminin Aselsan’la 
birlikte gerçekleştirildiğini aktaran 
Varank, şöyle devam etti: “Böylelik-
le ilk defa kritik bir alt sistem, dona-
nım, yazılım ve algoritma içeriğiyle 
birlikte yerli sanayi tarafından ge-
liştirilmiş oldu. İklimlendirme sis-
teminden boji şaselerine, iç giydir-
me ve aydınlatma sistemlerinden 
vakum tuvalet sistemlerine kadar 
30’un üzerindeki bileşen yerli fir-
malarımızdan tedarik edildi. İşte bu 
sayede prototip sette yerlilik oranı 
yüzde 60 oldu. İnşallah seri üretim-
le birlikte bu oranı yüzde 80’e çıkar-
mak mümkün olacak.”  

Bakan Varank, dünyada raylı 
sistemler sektörünün yıllık pazar 
hacminin 160 milyar avro civarında 
olduğunu ve gelecek dönemde hız-
la büyümesinin beklendiğine dik-
kati çekerek, Türkiye’yi bu alanda 
küresel bir oyuncu yapmayı hedef-
lediklerini söyledi. 

‘TÜRKİYE RAYLI SİSTEMLERDE 
BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP’

Türkiye’nin raylı sistemlerde 
büyük bir potansiyele sahip oldu-
ğuna işaret eden Varank, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Hem ken-
di ihtiyaçlarımızı karşılayıp hem 
de küresel pazardan çok rahat pay 
alabiliriz. Bunun yolu bu alanda 
ölçek oluşturmaktan geçiyor. Ge-
lecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 
milyar avroluk harcama yapacağız. 
Bakın bu çok ciddi bir ekonomik 
ölçek. Dolayısıyla önümüzde ray-
lı sistemler sektörünü geliştirmek 
için asla kaçırılmaması gereken bir 
fırsat, dolayısıyla bize yüklenen bir 
sorumluluk var. Bunu en iyi şekil-
de değerlendirmemiz gerekiyor. 
Bu alanda atacağımız adımlar, sa-
nayileşme hedeflerimize ve Milli 
Teknoloji Hamlemize doğrudan 
hizmet edecek. Belediyeler, kamu 
kurumları ve özel sektör, eş güdüm 
halinde, Türkiye’yi raylı sistemler 
konusunda global bir oyuncu yap-
mak için ellerini taşın altına koy-
mak durumunda. Burada herkese 
bir görev düşüyor.”

Bakan Varank, hiçbir başarının 
kendiliğinden gelmediğini vurgu-
layarak, ülkece gurur kaynağı olan 
savunma sanayinin geldiği nokta-
nın asla tesadüf olmadığını vurgu-
ladı.  

“Sayın Cumhurbaşkanımız sa-
vunma sanayinde hazır alım mode-
line ‘dur’ demeseydi, bugün kendi 
İHA’larımızı, SİHA’larımızı kullana-
maz, milli güvenliğimizi başka ül-
kelere emanet etmeye devam eder-
dik.” diyen Varank, şunları kaydetti:

“Dünyaya bu alanda örnek gös-
teriliyorsak, bunun ardında plan-
lama, sıkı takip, güçlü irade ve ka-
rarlılık yatıyor. Aynı başarıyı raylı 
sistemler konusunda da gösterebi-
liriz. Kamu alımları ve yatırımları-
nın oluşturacağı kaldıraçla bu alan-
da yerlileşmeyi hızla başarabiliriz. 

Yatırımların planlanması ve yerli 
ürünlerle hayata geçmesi için Sana-
yi İşbirliği Projelerini en iyi şeklide 
uygulayabiliriz. Biz Bakanlık olarak 
bu noktada hiçbir kamu kurumu-
nun sahip olmadığı teknik birikime 
sahibiz. Raylı sistemler alanında-
ki kabiliyetlerin atıl kalmaması ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması ge-
rekiyor. Ancak bu şekilde yüksek 
hızlı tren sistem ve alt sistemlerini 
kendi imkanlarımızla üretebiliriz. 
Bu manada; sektöre dokunan kamu 
ihalelerinin SİP uygulamasına tabi 
olarak gerçekleştirilmesini oldukça 
önemsiyoruz.

Şunu çok açık ifade etmek isti-
yorum; topyekün kalkınma için yer-
liliği ve milliliği olmazsa olmaz bir 
ilke olarak kabul etmek, yerli firma-
lara sahip çıkmak gerekiyor. Raylı 
sistemlerde ülkemizde gelişmiş 
kabiliyetler var. Firmalarımız ya-
bancı ülkelerde ihaleler kazanıyor, 
üretimlerini ihraç ediyorlar. Avru-
pa’da, Uzak Doğu’da, Durmazlar, 
Bozankaya gibi firmalarımızın araç-
ları kullanılıyor. İşte bugün TÜVA-
SAŞ, milli elektrikli tren projesinde 
benzersiz bir adımı geride bırakı-
yor. Yeni kurulan TURAYSAŞ’ın da 
sektörde büyük bir güç oluştura-
cağına inanıyorum. Ekosistemdeki 
firmalarımız ve tedarikçilerimizin 
güç birliğiyle sektörde hızla üst ba-
samaklara tırmanabiliriz. Bakanlık 
olarak bu yöndeki tüm girişimleri 
önemsiyoruz ve destekliyoruz.”

‘BAKANLIK OLARAK CİDDİ 
DESTEKLER SUNMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ’
Varank, Bakanlık olarak raylı 

sistemler sektörüne ciddi destekler 
sunduklarını ve sunmaya devam 
edeceklerini belirterek, “2023 Sa-
nayi ve Teknoloji Stratejimizde bu 
sektörün önemini açıkça vurgu-
ladık. Yine teknoloji odaklı sanayi 
hamlesi programımızda da raylı 
sistemleri öncelikli ürün grubu ola-

rak belirledik. TCDD ve bağlı kuru-
luşlarının TÜBİTAK enstitüleriyle 
ortak geliştirdiği ilk milli elektrikli 
manevra lokomotifini 2015 yılında 
raylara indirdik. Böylece ülkemizin 
manevra lokomotiflerinde yurtdışı-
na bağımlılığını tamamen ortadan 
kaldırmış olduk.” diye konuştu. 

Bakan Varank, Ekim 2017’de 
başlatılan diğer bir projeyle de 
5000 kilowatt gücünde ilk milli 
anahat lokomotifini 2022 yılında 
raylarla buluşturmayı hedefledikle-
rini aktararak, TÜBİTAK ve TCDD 
ortaklığında Raylı Ulaşım Tekno-
lojileri Enstitüsü’nü kurduklarını, 
amaçlarının önce kendi ihtiyacını 
karşılayan teknolojileri geliştiren, 
ardından da geliştirdiği bu teknolo-
jileri ihraç eden bir ülke haline gel-
mek olduğunu dile getirdi. 

Pandemiyle birlikte zor bir dö-
nemin geride bırakıldığına işaret 
eden Varank, şunları söyledi:  “Bi-
liyorsunuz ekonomi cephesinden 
birbiri ardına sevindirici haberler 
geliyor. Üretim tarafında; sanayi-
deki elektrik tüketimi, siparişler ve 
kapasite kullanımı artıyor. İçeride 
ekonomiye duyulan güven ve ya-
tırım iştahı artmaya devam ediyor. 
Yurt dışı piyasalara baktığımızda, 
toparlanma eğilimini görebiliyoruz. 
Bizim için önemli olan, yukarı yönlü 
bu gidişatın giderek daha fazla güç 
kazanması ve kalıcı bir hale gelme-
si.

Salgınla birlikte de şunu da gör-
dük; istediğimiz zaman dünyada 
eşi benzeri olmayan bir seferberlik 
ruhuyla kimsenin yapamadığını 
yapabiliyor, başaramadığını başara-
biliyoruz. Yoğun bakım solunum ci-
hazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı 
ve ilaç alanlarında da ilham verici 
ve bizleri heyecanlandıran projeler 
devam ediyor. Salgın döneminde 
bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni 
işlerin peşinden koşan girişimciler 
var.” 

Bugün de milli elektrikli trenin 
testlerinin başladığını, testlerin du-
rumuna göre milli tren setlerinin yıl 
içinde milletin hizmetine gireceğini 
anlatan Varank, “Bundan sonraki 
hedef, 200 kilometrenin üstüne çı-
kan Yüksek Hızlı Tren setlerini üret-
mek. Milli elektrikli tren projesinde 
kazanılan yetkinlikler, inşallah, yük-
sek hızlı trenin geliştirilmesinde iş-
leri çok kolaylaştıracak. Bu gururu 
bizlere yaşatan TÜVASAŞ’ın kıy-
metli yöneticilerine, mühendisin-
den işçisine tüm emekçi kardeşle-
rime şükranlarımı sunuyorum. Kısa 
sürede bu önemli başarıyı sahiple-
nerek, bu işi liderliğiyle Türkiye’ye 
kazandıran Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve 
ekibini yürekten tebrik ediyorum. 
Bu başarıda öncü olan Sakarya ve 
Sakaryalılara teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. n AA
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Samsunspor’da hedef şampiyonluk
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 

açıkladığı TFF 2. ve 3. Ligi’nin 18 
Temmuz’da oynatılması kararıyla 
ilgili Samsunspor Genel Menajeri 
Mustafa Aztopal, “Kovid-19 salgını 
başladığından beri söylediğimiz bir 
şey vardı. Maçlar oynatılacaksa biz 
de oynar o şekilde şampiyonluğumu-
zu ilan ederiz” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
dele eden ve temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un rakibi olan Samsunspor’da 
hedef şampiyonluk. Samsunspor Ge-
nel Menajeri Mustafa Aztopal, Türki-
ye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı 
TFF 2. ve 3. Liglerinin 18 Temmuz’da 
oynatılması kararını değerlendir-
di. Kararın hayırlı olmasını dileyen 
Genel Menajer Mustafa Aztopal, 
“Kovid-19 salgını başladığından beri 

söylediğimiz bir şey vardı. Maçlar 
oynatılacaksa biz de oynar o şekilde 
şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Maç-
ların ilk açıklandığı tarihte oynanması 
gerekiyor. Bu kadar geç kalmasının 
birçok handikabı var. Öncelikle maç-
ların Temmuz ve Ağustos aylarındaki 
sıcaklarda oynanması sağlık açısın-
dan birçok problem teşkil edecektir. 
Özellikle TFF 2. ve 3. Lig’in stadyum 
şartlarını düşündüğümüz zaman ışık-
landırmanın olmaması, birçok müsa-
bakanın sıcağın altında oynanmasını 
gerektirecek. Ayrıca stadyumlardaki 
soyunma odalarının çok küçük ve hij-
yen açısından yetersiz olması salgın 
ortamında birçok sıkıntıyı berabe-
rinde getirecektir. Yine söylüyorum, 
sağlık açısından son derece tehlikeli 
olacağını düşünüyorum.” şeklinde 

konuştu.
ŞAMPİYON OLACACAĞIZ

Kalan maçları en iyi şekilde ta-
mamlayıp şampiyonluğu perçinleye-
rek ilan etmek istediklerini ifade eden 
Mustafa Aztopal, “Bunun ikinci handi-
kabı da inşallah ligi şampiyon olarak 
bitirdiğimizde sonraki sezonun plan-
laması konusunda da TFF 1. Lig’de 
yer alacak diğer takımlarına göre 
sıkıntı yaşayacağız. Hazırlanmak, 
kamp yapmak, transferleri resmileş-
tirmek, yeni gelecek arkadaşların ta-
kıma katılması ve kaynaşması adına 
onlardan en az 1 ay dezavantajlı ola-
cağız. Elbette ki biz bu süreci başka-
nımız, yönetim kurulumuz, hocamız 
ve profesyonel ekibimizin vasıtasıyla 
mutlaka en iyi şekilde yürüteceğiz. 
Kendi tecrübelerimiz bu durumu 

çözmeye yetecektir ama TFF’nin bu 
kararı hem geciktirmesi hem de 
plansız hale getirmesi noktasında bu 
konularda ister istemez bir takvim ve 
aksiyon sıkışıklığı yaşayacağız. Hem 
sezonun kalan maçlarının yönetilme-
si konusunda her türlü planlamayı 
yaparak ligi tamamlayacağız hem de 
yeni sezonun başlangıcıyla ilgili her 
türlü planlamayı yapacağız ve işimizi 
bu şekilde yürütmeye devam ede-
ceğiz. Onun dışında da tekrar şunu 
söyleyebilirim. Takımımız 15 gündür 
çalışıyor. Teknik ekibimiz nezaretin-
de ilk maçın oynanacağı güne kadar 
en iyi şekilde hazırlanıp, kalan maç-
larımızı tamamlayıp, şampiyonluğu-
muzu perçinleyerek ilan edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Seydişehirli sporcular pandemi süre-
cinde de eğitimlerine antrenörleri Yıldırım 
Arıkan nezaretinde aralıksız devam ediyor-
lar. 

Sporu keyif alarak yaptıklarını belirten 
Yağmur Akademi Gençlik Spor Kulübü 
sporcuları hedeflerinin şampiyonluk oldu-
ğunu dile getirerek aralıksız çalışmalarına 
devam ettiklerini söylüyor. Antrenör Yıl-
dırım Arıkan, Taekwondo müsabık grup-
larının antrenmanlarını haftanın 3 günü 

kulübün spor salonunda, diğer günlerde 
de doğada, parklarda açık havada gerçek-
leştirdiklerini belirtti. Arıkan, sporcunun 
sürekli motive halinde olmasına dikkat 
çekerek, “Spor yaparken güçlü kalmalısı-
nız. Yalnız kas gücü yetmez, ruhsal olarak, 
psikolojik olarak güçlü olmalı ve güçlü kal-
malısınız. Bunun için çalışma ortamlarını 
sıkıcı bunaltıcı olmaktan kurtarmalısınız. 
Taekwondo yapı itibari ile çok yönlü ant-
renmanlara ihtiyaç duyuyor. Sporcularım 

yasak sürecinde bile evde antrenmanları-
na devam etti. Bakanlığın pandemi süre-
cinde aldığı tedbirleri ve kuralları harfiyen 
uygulayarak salon antrenmanlarına başla-
dık. Ek olarak ta açık hava antrenmanları-
mıza da devam ediyoruz” dedi

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
VİRÜSLERLERE  KARŞI EN
 ÖNEMLİ TEDBİRLERDEN

Tecrübeli antrenör Arıkan, “Bağışıklık 
sistemi kuvvetli olan biri, her türlü hasta-

lığa karşı dirençli olacaktır. Bunun içinde 
düzenli spor yapmak önemli. Tabi spor 
yaparken profesyonel bir destek almak 
daha da önemli. Her yaşın, her bünyenin 
spor potansiyeli ve karşılığı farklıdır. Bizim 
uygulamalarımız da bu yöndedir.” dedi.  
Çocukların katıldığı programların yanı sıra 
yetişkinler için de seansların olduğunu dile 
getiren Antrenör Arıkan, birebir dersler ve 
rekreasyon çalışmalarının da yapıldığını 
kaydetti. n SPOR SERVİSİ

Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor

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 Beyaz Grup’un 18 Tem-
muz’da başlama kararının alınmasının 
ardından, takımlarda çalışmalarına başla-
dı. Temsilcimiz 1922 Konyaspor ise çalış-
malarına 11 Haziran’da başlamıştı. Ligin 
29. hafta karşılaşmasında sahasında 1922 
Konyaspor’u ağırlayacak olan Zonguldak 
Kömürspor, ise takım olarak çalışmalarına 
dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman-
la start verdi. Lige istikrarsız bir şekilde 
başlayan 1922 Konyaspor, ilk devreyi 14 
puanla küme düşme hattında tamamladı. 
Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıdaki çıkışıyla 
ateş hattından kurtuldu. Devre arası Salih 
Eken ve takım genel menajerliğine Mesut 
Erçetin’in getirilmesinden sonra hem oyun 
anlamında hem de takım oyuncu grup-
larında ciddi değişiklikler yaşayan 1922 
Konyaspor, devre arası bir risk almış ancak 
aldığı risk de başarılı olmuştu. Sezonun 
ilk devresinde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 
11 mağlubiyet alan Yavru Kartal, 14 puan 
toplamıştı. İkinci yarıda ise toparlayan 
temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligde kalma 
yolunda önemli puanlar alarak ateş hattının 
üzerine çıkmıştı. 

İÇ SAHA KARŞILAŞMALARINDA 
11. SIRADA

TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da başlana-
cak olmasından dolayı hazırlıklarını sürdü-
ren 1922 Konyaspor, bu sezon iç sahada 
çıktığı karşılaşmalarda aldığı 6 galibiyet, 
4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11. sırada 
bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda 
22 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, rakip 
filelere 19 gol bırakırken, kalesinde ise 14 
gole engel olamadı. Dış sahada ise yine 
14 karşılaşmaya çıkan 1922 Konyaspor, 
bu karşılaşmalarda iç sahaya nazaran kötü 
durumda. Yavru Kartal, deplasmandaki 14 
maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenil-
giyle 13. sırada bulunuyor. Deplasmanda 

rakip filelere iç sahadaki gibi 19 gol bırakan 
temsilcimizin kalesinde gördüğü gol sayısı 
ise 31 olarak göze çarpıyor.

SON 5 MAÇTA YENİLGİ 
YÜZÜ GÖRMEDİ

TFF 2. Lig’e korona virüs nedeniyle zo-
runlu aranın verilmesinden sonra 18 Tem-
muz’da kaldığı yerden başlanacağı kararı-
nın verilmesinden sonra heyecan kaldığı 
yerden devam edecek. Ligde 33 puanı bu-
lunan 1922 Konyaspor, ilk karşılaşmasına 

Zonguldak deplasmanında çıkacak. Pande-
mi öncesi son 5 karşılaşmada mağlubiyet 
yüzü görmeyen 1922 Konyaspor, Manisa 
FK, Amedspor ve İnegölspor’la berabere 
kalırken, Kırklarelispor ve Sancaktepe FK’yı 
da yenmeyi başardı. Söz konusu 5 karşılaş-
mada 9 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, 11 
gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

İLK MAÇ BERABERE
TFF 2. Lig’de mücadele eden tem-

silcimiz 18 Temmuz’da başlayacak olan 

ligin çalışmalarına yoğun tempoda devam 
ediyor. 3 aylık bir aranın ardından takım 
halinde çalışmalarına başlayan 1922 
Konyaspor, kondisyon çalışmalarına hız 
verdi. Pandemi sonrası ilk karşılaşmada 
Zonguldak Kömürspor’a konuk olacak olan 
Yeşil-Beyazlılar, bu zorlu müsabakada ga-
libiyeti hedefliyor. Ligin ilk yarısında 1922 
Konyaspor’un ev sahipliğinde oynanan kar-
şılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
n SPOR SERVİSİ

İkinci devrede 
çıkışa geçti

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, ikinci 
yarıdaki performansıyla alkış topluyor. Sezona kötü başlamasının ardından 

radikal kararlar alan Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıdaki oyunuyla göz dolduruyor

Kardeş takım Es-Es
 küme düştü

Yavru Kartal’ın rakibi 
topbaşı yaptı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un kar-
deş takımı Eskişehirspor zor günler yaşıyor. Ligin bitmesine 
4 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kırmızı-Siyahlı takım 
gelecek sezondan itibaren TFF 2. Lig’de mücadele edecek.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Altay ile sahasında 2-2 
berabere kalan Eskişehirspor’un TFF 2. Lig’e düşmesi ke-
sinleşti. TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor ile Altay 
önceki gün oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 
ev sahibi Eskişehirspor’un, TFF 1. Lig’de sezonun tamam-
lanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti. 
Öte yandan, 86. dakikada Altaylı oyuncu Yaser Hacımus-
tafaoğlu’nun skoru 2-2’ye getiren golü sonrası, iki takım 
futbolcuları arasında tartışma çıktı. 55 yıllık geçmişe sahip 
Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Al-
tay ile 2-2 berabere kalınca, sezonun tamamlanmasına 4 
maç kala küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi. 
Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan bu yana mücadele 
verdiği TFF 1. Lig’e veda etti. 1965 yılında kurulan ve geç-
mişte gösterdiği başarılarla adından söz ettirerek “Anadolu 
efsanesi” olarak anılan Eskişehirspor, son 4 sezonunu TFF 
1. Lig’de geçirdi. Bu sezon genç bir kadroyla mücadele 
eden Eskişehirspor, yaşadığı ödeme güçlüklerinden dola-
yı toplam 15 puanının silinmesini önleyemedi. Ligin 30. 
haftasını 12 puanla geçen Eskişehirspor, son 4 haftaya gi-
rilirken düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor’un 15 
puan gerisinde kalarak gelecek sezon TFF 2. Lig’e düşmeyi 
garantilemiş oldu. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve 3. Lig’i 18 
Temmuz’da başlatma kararının ardından Zonguldak Kö-
mürspor’da 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. 
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak 
Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve Futbol Şube 
Sorumlusu Hacı Demir, geçtiğimiz günlerde biraya gele-
rek toplanma tarihini 29 Haziran Pazartesi olarak belirle-
mişti.  Zonguldak Kömürspor’un konakladığı yer olan DSİ 
misafirhanesinde sağlık çalışanlarının kalmasından dolayı 
kırmızı-lacivertli takım toplanma yerini bir otel olarak belir-
ledi. Kırmızı-lacivertli takım kalan 6 hafta boyunca otelde 
konaklayacak. Zonguldak Kömürspor, dün akşam saat-
lerinde Teknik Direktör Serkan Afacan, yönetiminde 1922 
Konyaspor hazırlıklarına başladı. n SPOR SERVİSİ



Çaykur Rizespor 
hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 30. haftasında 5 Tem-

muz Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçın-
da forma giyen oyuncular, yenilenme koşusunun ardından 
sıcak ve soğuk havuzunda esneklik çalışması yaptı. Diğer 
futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale 
maç gerçekleştirdi. Yeşil-mavili ekipte Yukatel Denizlispor 
maçında sakatlanarak oyundan çıkan Moroziuk çalışmada 
yer almadı. Bu oyuncunun sağlık durumunun önümüzdeki 
günlerde netleşeceği öğrenildi. Yarın izin yapacak futbolcu-
lar, Konyaspor maçının hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba 
günü sürdürecek.  Öte yandan yeşil-mavili kulüpten Ünal 
Karaman’ın doğum günü nedeniyle “Doğum günü olan 
teknik direktörümüz Ünal Karaman’ın yeni yaşını kutluyor, 
sağlık ve mutluluklar diliyoruz.” ifadelerini içeren kutlama 
mesajı yayımlandı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 29 17 9 3 55 27 28 60
2.TRABZONSPOR 29 16 10 3 65 32 33 58
3.DG SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53
4.GALATASARAY 29 14 10 5 48 26 22 52
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 29 9 10 10 35 46 -11 37
10.GAZİANTEP FK 29 8 11 10 41 46 -5 35
11.KASIMPAŞA 28 9 5 14 42 51 -9 32
12.DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32
13.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31
14.ÇAYKUR RİZESPOR 29 8 5 16 31 49 -18 29
15.YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28
16.HK KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28
17.İH KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27
18.MKE ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25 

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Deplasmandaki Beşiktaş maçları 
her ne kadar, normal şartlarda, kağıt 
üstünde 1 puan iyidir mantığıyla gi-
dilen deplasmanlardan da olsa ligin 
boyu kısaldığı için her maça 3 puan 
parolasıyla çıkıyoruz. Ligde kalan haf-
ta sayısı ve bulunduğumuz konum iyi 
değil lakin rakiplerimize baktığımızda 
biraz olsun umudumuz yeşeriyor. Biz 
neden bu ligde kalmayalım ki! diyo-
ruz. Ama kalan 5 haftada takım içine 
yerleşmiş olan kazanamama alışkan-
lığı ve camiaya hakim olan ‘’umut-
suzluk’’ oldukça endişelendiriyor. 
Burada ‘camia’daki endişeden kastım 
futbolcu grubu,teknik heyet ve yöne-
ticilerimizin açıklamaları… Bu hafta 
ölüm kalım maçına çıkacağız. Rize 
maçını alırsak bir nefeslenme zama-
nımız olacak. Aksini düşünmek dahi 
istemiyorum.  Her neyse… Vardır 
Mevla’nın bir bildiği. Hani Erzurumlu 
İbrahim Hakkı’nın beyti var ya:’’ Gö-
relim Mevla’m Neyler,Neylerse Güzel 
Eyler’’ diyelim ve dualarımızı edelim 
değerli Konyasporlular.

MAÇ ANALİZİ
Geçen haftadan farklı olarak 

stoperde Anicic yerine Selim Ay ve 
Shengelia-Jevtovic değişiklikleriyle 
çıktık Beşiktaş maçına. Genel anlam-
da daha korumak isteyen ve ilk 60 
dakika gol yememeyi hedefleyen bir 
kadro seçimi gibi görünüyordu. Ni-
tekim dengeli başlamış oyunu geride 
kabul ediyorduk. Beşiktaş defansı da 
anormal derecede öndeydi aslında. 
Değerlendirip defans arkasına koşu 
ile gole gidebilirdik. Bajic ve Ömer Ali 
ile denemelerimiz oldu ama bitiricilik-
leri zayıf olduğu için sonuçlanmadı bu 
pozisyonlar. Beşiktaş da defansımızı 
açmakta sıkıntı yaşayacak diye düşü-
nürken dakikada Amir’in yaptığı an-
lamsız sertlik yüzünden 10 kişi kalınca 
işler tersine döndü. Ondan sonra bile 
kornerden gelen topa ön direkte Jev-
tovic dokunda ve arka direkteki Jöns-
son’un tam kafasına geldi top. Ama 
sezonun özeti gibi olan bu pozisyonda 
Jens zor olanı başardı ve kaleye gön-
deremedi. Sonra dakikalar 33’ü gös-
terdiğinde ise bizim Amir’in yaptığı 
gereksiz hareketin bir benzerini Vida 
yaptı. Ama sonuç benzer olmadı ne 
yazık ki. Hakem Zorbay Küçük sarı ile 

geçiştirdi. Amir’in pozis-
yonunda hakemi çağıran 
VAR hakemi Ümit Öz-
türk, nedense(!) Vida’nın 
pozisyonu sırasında ha-
kemi çağır(a)madı. 40 
ve 45+2’e gelen gollerle 
aslında maç resmen bit-
mese de fiilen bitmişti. 
İkinci devre tamamen 
Beşiktaşın istediği bir 
oyun oldu. Oyunun tem-
posunu istediği gibi ayarladı ve nite-
kim 3. Golü de bularak maçı bitirdi.

OYUNCU ANALİZİ
Kaleden başlayalım değerlendir-

memize… Kalede bulunan Ertuğrul, 
Serkan’ın aratmadı desek yeridir. 
Hatta yer yer o kötü Serkan’ı bile 
arar olduk. Sağ bekte Skubic geçen 
haftaki performansının tesadüfi oldu-
ğunu gösterircesine oldukça vasat bir 
performans sergiledi. Stoperlerimiz 
kırmızıya kadar fena değildi ama son-
ra çok açık verdiler. Alperi ise diğer 

oyuncularımıza nazaran 
biraz daha iyi buldum. 
Orta sahada Jönsson, 
Jevtovic vasatı aşama-
dılar. Amir ise gördüğü 
kırmızı ile maça damga-
sını vurdu. Ömer Ali,Ba-
jic hemen hemen maçta 
hiç görünmediler. Bence 
sahada ayakta kalan ve 
‘’ben diğer oyuncular-
dan farklıyım’’ diye tek 

oyuncu her zamanki gibi Milosevic’ti. 
Uzun süredir söylüyorum ve söyleye-
ceğim. Bu takımda 90 dakika boyun-
ca sakatlık veya başka bir şey yoksa 
maçın son düdüğüne kadar sahada 
kalması gereken tek isim Milo. Ama 
her hafta oyundan, anlamsız bir şekil-
de alınıyor.

TEKNİK DİREKTÖR ANALİZİ
Bülent Hoca oyunculuk dönemin-

de, Türkiye şartlarında, çok başarılı 
olmuş bir sporcuydu. Teknik direktör-
lük serüveni ise o dengi başarılı değil 

henüz. Ayrıca belli ki ekibi de dersine 
iyi çalışmıyor. Geldiği günden beri,bu 
haftaki Beşiktaş maçı hariç, tam 4 
kere elimizde olan maçı verdi. Tüm 
bu maçlardaki ortak özelliklerden en 
önemli iki değişkenler ise belki de 
Bajic’e çok uzun süre sabretmesi ve 
Milosevic’i sürekli oyundan alması 
oldu. Niye bunları sürekli söylüyor-
sun diyenleriniz elbette ki olacaktır. 
Hatta bana ‘’şucu, bucu’’ diye yakış-
tırma yapanlar da olacaktır. Ama bu 
işi temellendirdiğim nokta çok basit 
aslında. Futboldan orta seviyede anla-
yan hemen hemen herkesin hemfikir 
olduğu bir konu: ‘’Topu ayağında tut-
mak ve kolay kolay kaybetmemek…’’ 
Konyaspor gibi bir takımda bu işleri 
yapan oyuncu daha da önemli hale 
geliyor aslında. Topu tutamadığınız 
her saniye rakibe bir şans daha veri-
yor ve takımın da doğal olarak geriye 
çekilmesine neden oluyorsunuz.

Normalde bu analizleri ekibiyle 
yapmış olması gerekiyor Hocanın. 
Eğer Hocayı analiz ekibi uyardı Hoca 
yapmadıysa çok büyük hata. İkinci 
ihtimal ise analiz ekibinin uyarma-

ması. Bu da Hocaya yazar ne yazık ki. 
Birinci olasılıkta iyi bir ekibi var ama 
ekibinin sözlerini dinlemiyor demek-
tir. Buna inanmıyorum açıkçası. İkinci 
olasılık ise(ekibinin uyarmaması, fark 
etmemesi) böyle bir ekiple yola de-
vam etmesi tamamen onun hatası. 
Hani bir söz vardır: ‘’Bir şeyi bir kere 
yaptığınızda hatadır, ama ikincisi ise 
tercih’’. Ezcümle ,Bülent Hoca aynı 
yanlışı 4-5 kere yaparak maç okuma 
konusundaki yetersizliğini gösterdi. 
Bence kredisini çoktan tüketti. Çaykur 
Rizespor maçına yeni bir Hoca ile çık-
mak gerekir diye düşünüyorum.

EYYAM VAR, ADALET YOK!
Bilmiyorum bu kaçıncı VAR ko-

nusunda serzenişte bulunduğum, 
yazdığım ama yazmasak da olmuyor 
işte. İyi oynamıyoruz, iyi oyuncula-
rımız da çok yok. Hatta düşmeyi de 
hak edebiliriz. Ama Amir’e gösterilen 
fakat Vida’ya gösterilmeyen kartın 
izahı yok. Kimse bu ülkede adaletten 
bahsetmesin. Bu ülkede adaletin gü-
cünden ziyade güçlülerin adaleti kök 
salmış. Ne yapsak ne desek boş!

Saygılarımla…

BU SAATTEN SONRA İŞİMİZ ÇOK ZOR

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 

Sıfır puanlı 
bir haftayı daha 
kapatıp hesap-
larla geçecek 
yeni bir haftaya 
başlıyoruz. Geç-
miş performan-
sımıza bakınca 
BJK maçında alı-
nacak puanlara 
bonus diyecektik 
aslında, tabii buna hakemin 
eyyamcılığı da eklenince so-
nuç kaçınılmaz oldu. Amirin 
hareketinde devreye giren 
VAR nedense Vidanın pozis-
yonunda YOK oldu. Gelinen 
noktada Antep ve Rize maçları 
alınarak son Alanya maçına 
ölüm kalım mücadelesi olarak 
çıkacağımız aşikardı, o yüzden 
bu maça çok da üzülemedik.

Tabii bizler bu hesabı 
yaparken futbolcu arkadaşlar 
ve yöneticiler de umuyoruz ki 
aynı hesapları yapıyorlardır. 
Çok büyük hayallerle başlayan 
sezonda gelinen nokta ger-
çekten çok can yakıcı. Biz ta-
raftarlar da dahil olmak üzere 
herkesin şapkasını önüne alıp 
düşünmesi gerekiyor. 

Siyasiler ve bürokrat-
larımız bu takıma ne kadar 
sahip çıkabildi? Konyaspor’u 
sadece seçimlerde ve büyük 
maçlarda boynuna atkı alıp ta-
kip edince görevlerini tamam-
lamış mı oldular?

Yerel yöneticilerimiz bu 
gidişata ne kadar müdahil 

oldular? En azın-
dan gidişatla ala-
kalı fikir alışverişi 
yaptılar mı? 

Kulüp yö-
neticilerimiz bu 
durumu sonlan-
dırmak için prim 
vaadinden başka 
bir şeyler yapabi-
liyor mu? Ya da 

herhangi bir planları var mı? 
Bülent hocanın kalan 5 

hafta için bir planı var mı? 
Buraya bir parantez aç-

mak lazım ki Sergen hoca 
2 yıl önce her maçta alacağı 
puanları hesaplanmış ki buna 
Osmanlı maçında şahit ol-
muştuk, Şu anki halimizden 
daha kötü bir durumdan takı-
mı çekip çıkarmıştı. 

Futbolcular bu durumda 
olmayı kendilerine yakıştırabi-
liyor mu? En kötü zamanların-
da 20 bin kişi arkalarındayken 
ne eksikti ki takım bu hale 
geldi? Hiç soruyorlar mı ken-
dilerine.. 

Sivas maçından sonra 
söylemiştim yine söylüyorum; 

Umut varsa mücadele 
şart. Yaşanan pandemi süre-
cinde biz taraftarlar mecburen 
saf dışı kaldık ama bu camiayı 
oluşturan bütün güçler artık 
bir araya gelmeli ve bu kötü gi-
dişe dur demeli, üzerimizdeki 
ölü toprağını atalım ve kendi-
mize gelelim. 

Kalın sağlıcakla.

KİM SUÇLU? 

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, küme düşme tehlikesi-
ne hiç olmadığı kadar yaklaştı. Üst süte 
kaybettiği puanlarla ateş hattına iyice 
yerleşen Anadolu Kartalı, rakiplerinin de 
puan kazanması ile birlikte düşmenin en 
önemli adayı haline geldi. Yeşil Beyazlılar 
Cuma günü evinde oynayacağı Çaykur Ri-
zespor maçı ile ligdeki kaderini belirleye-
cek. Konyaspor’un kazanması durumunda 
ligde kalma umudu sürerken olası bir 
puan kaybı ise Anadolu Kartalı’nın havlu 
atması anlamına gelecek.

3 MAÇTA TEPETAKLAK
Fenerbahçe galibiyeti ile pandemi 

arasına giren Konyaspor, ara sonrası 
oynadığı 3 maçta sadece 1 puan kazana-
bildi. Gençlerbirliği ve Beşiktaş’a yenilen 
Anadolu Kartalı, Sivasspor ile de berabe-
re kaldı. Bu sonuçlarla 27 puanda kalan 
Yeşil Beyazlılar, düşmenin en önemli 
adayı haline geldi. 

RAKİPLER PUAN KAZANDI
Konyaspor’u düşme hattına iyice otur-

tan bir diğer gelişme ise rakiplerin puan 
kazanması oldu. Kayserispor’un bu hafta 
deplasmanda Sivasspor’u mağlup etmesi 
Konyaspor’u iyice zora soktu. Rakiplerine 
göre daha zor bir fikstüre sahip olan Kon-
yaspor, eğer performansını yükseltemez-
se fikstür dezavantajı nedeniyle alt lige 
düşecek takımların başında gelecek. 

RİZE MAÇI TAMAM DEVAM MAÇI
Konyaspor, ligin 30. Hafta maçında 

Pazar günü saat 21.00’de evinde Çaykur 
Rizespor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 
Yeşil Beyazlılar’ın kaderini belirleyecek. 
Anadolu Kartalı bu maçı kazanırsa son 4 
haftaya umutlarını koruyarak girecek. Ola-
sı bir puan kaybı ise Konyaspor’u büyük 
oranda alt lige itecek. 

İLK KEZ BU KADAR YAKIN
2012-2013 sezonunda Süper Lig’e 

yükselen ve o dönemden beri bu ligde 
mücadele eden Konyaspor, düşmeye ilk 

kez bu kadar yakın. 
Daha önce 2017-2018 sezonunda 

düşme hattında yer alan Konyaspor son 
haftaya kadar tehlikeli bölgede yer alsa da 

umudunu korumuştu. Konyaspor bu sezon 
ligin bitmesine 5 hafta kala düşme hattı-
nın en önemli adayı haleni geldi.
n SPOR SERVİSİ

Telafisi yok!
Kaybettiği puanlarla iyice düşme hattına yerleşen İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor ile 
ligin adeta final maçına çıkacak. Yeşil Beyazlılar, evinde oynayacağı kritik maçı kazanması duru-

munda ligde kalma umutlarını sürdürürken, olası bir puan kaybı ise havlu atması anlamına gelecek

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da 29. Haftada 
oynanan ve 3-0 kaybedilen Beşiktaş 
karşılaşmasında kırmızı kart gören 
Amir Hadziahmetovic, takımını iki kri-
tik maçta yalnız bırakacak. Beşiktaş 
karşılaşmasının 15. dakikasında Je-
remain Lens’e yaptığı istemsiz müda-
halesi nedeniyle hakem Zorbay Küçük 
tarafından kırmızı kartla cezalandırılan 
Hadziahmetovic, Konyaspor’un tarihi 
önemdeki iki karşılaşması olan Çaykur 
Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında 
takımdaki yerini alamayacak. Ligde 
kalma yolunda kritik maçlara çıkacak 
olan Yeşil-Beyazlılar, Pazar günü sa-
hasında Çaykur Rizespor’u ağırlaya-
cak.

KORKMAZ’IN PRENSİ AMİR 
Temsilcimiz İttifak Holding Kon-

yaspor, ligde kalma adına kritik maç-
lara çıkıyor. Bülent Korkmaz’ın göreve 
gelmesinden sonra oyun olarak geli-
şen Yeşil-Beyazlılar bir türlü galibiyete 
ulaşamıyor. Pozisyona girme anlamın-
da sıkıntı yaşamayan Anadolu Kartalı, 
pozisyon değerlendirmede büyük sı-
kıntı yaşıyor. Korkmaz’ın göreve gel-
mesinden sonra sistem değişikliğine 
giden Konyaspor’un sisteminde önemli 
bir görev üstlenen Bosna-Hersekli orta 
saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 
gösterdiği performansla da Bülent 

Korkmaz’ın takdirini topladı. Beşiktaş 
karşılaşmasında direkt kırmızı kart gö-
ren Amir Hadziahmetovic’in PFDK tara-
fından 2 maç ceza alması bekleniyor.

KARİYERİNDEKİ 
İLK KIRMIZI KART

İttifak Holding Konyaspor’un 23 

yaşındaki orta saha oyuncusu Amir 
Hadziahmetovic, Beşiktaş maçında 
gördüğü kırmızı kart ile kariyerindeki 
ilk kırmızı kartını da görmüş oldu.

 Konyaspor’a 2015-2016 sezonu-
nun devre arasında Zeljeznicar takım-
dan transfer olan başarılı orta saha 

oyuncusu 5 buçuk sezonda 11 sarı kart 
gördü. 

Beşiktaş karşılaşmasıyla da ilk 
kırmızı kartını gören Amir Hadziahme-
tovic genel olarak gösterdiği istikrarlı 
performansıyla taraftarın ve teknik eki-
bin takdirini toplamıştı. n SPOR SERVİSİ

Amir 2 kritik maçta yok

RPS


