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ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Mali tatilde 
çelişki bitmeli

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO) Başkanı Abdil Erdal, 
gerçek manada yararlana-
madıkları mali tatilin ismiyle 
içeriğinin aynı olması gerektiği-
ni söyledi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Ereğli’ye Ziraat 
Fakültesi kuruldu

Birinci Yazarlık
Atölyesi sonaerdi

İnşaata çıktı, 
intihara kalkıştı! 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Ereğli Yerleşkesinde 
Ziraat Fakültesi kurulması kara-
rı Resmi Gazetede yayınlandı. 
Resmi Gazetede yayınlanan 
2704 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararında Ereğli Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesinin 
kapatılarak Ereğli Ziraat Fakül-
tesinin kurulduğu duyuruldu. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

TYB Konya Şubesi’nin İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu 
Mektebi ile birlikte yürüttüğü 
Birinci Yazarlık Atölyesi’nin 
dersleri sonar erdi. Atölyede 30 
öğrenci eğitimlerini tamamladı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Yapımı devam eden kapalı 
spor salonu inşaatının tepesine 
çıkan işçi, iddiaya göre işvere-
ninden alacağını alamadığı ge-
rekçesiyle intihar girişiminde 
bulundu. Şahsı, polis güçlükle 
ikna etti. n HABERİ SAYFA 6’DA

Topyekun gelişiyoruz 
Türkiye’nin en büyük il sınırlarına sahip olan 
Konya, buna rağmen Büyükşehir Yasası’nın 
ardından tüm şehir sınırlarını kapsayan örnek 
bir hizmet modeli ortaya koyuyor. 42 bin 
kilometrekare alanı, 31 ilçesi, bin 154 mahallesi 

ve 5 bin kilometre yol ağıyla dünyanın en büyük 
yerel yönetimine sahip olan Konya’da Büyükşehir 
Belediyesi’nin verdiği başarılı hizmetler, şehrin 
topyekun gelişmesine büyük katkı sağlıyor.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

110705 Konya mutfağında 
akla gelen ilk lezzet

İmkansız denilen 
ameliyatla iyileşti

Konya Büyükşehir’den 
camilere hijyen desteği
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KARATAY’A YAKIŞAN 
PROJELER YÜKSELİYOR

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Karatay 

Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Meram Belediye 

Başkanı Mustafa Kavuş ve 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediyesi’nin ilçeye 

kazandırdığı yatırım ile 
projeleri yerinde inceledi. 
Projelerin Karatay’ı gele-
ceğe hazırladığı vurgulan-
dı. n HABERİ SAYFA 10’DA

VAKA SAYILARINDAKİ
ARTIŞ KORKUTUYOR!

Lavanta, meyvesini verdi

Konya’da pandemi hastanelerindeki kapasitenin 
doluluk oranına ulaştığı belirtilirken yeni normalleşme 

sürecinde günlük vaka sayıları hızla artıyor. Son 
günlerde sanayiler ve resmi kurumlarda görülen 

vakalar da insanları tedirgin etti.
n HABER SAYFA 10’DA

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kurak alanlarda 
alternatif 
ürün olarak 
Güneysınır’da pilot 
proje olarak ekimini 
yaptığı lavantanın 
ilk hasadı 
gerçekleştirildi. 
Belediye, lavanta 
ekimine desteğini 
sürdürecek.
n HABER SAYFA 7’DE

Fatura şoku bitmeli! 
Camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturaları cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini 

karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Sendikalar sorunların çözümü için adım atılmasını bekliyor
BU SORUN BİRAN 
ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Sendikalar ise bu sorunun çözülmesi-
ni istiyor. Diyanet-Sen Konya İl Başkanı 
Ali Koç önümüzdeki günlerde Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile yapacakları görüş-
mede bu sorunları tekrar ileteceklerini 
ifade ederken, Mil-Diyanet-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı da cami 
ve Kur’an Kurslarındaki elektrik soru-
nunun çözülmesini istedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

ELEKTRİK FATURASI 
SORUN OLUYOR

Camilerin ısınma ve soğutmadan 
kaynaklı elektrik faturaları cami gö-
revlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini 
karşı karşıya getirmeye devam ediyor. 
Camilerde hali hazırda uygulanan çift 
elektrik abonelik sistemi ile camilerin 
aydınlatma giderleri genel bütçeden 
karşılanırken, ısınma ve soğutma gider-
lerin vatandaşlardan toplanan paralarla 
ödenmeye çalışılıyor. Ali Koç Yusuf Avcı 
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Koronavirüs salgını dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de yaşamın her ala-
nında çok önemli değişikliklere sebep 
oldu. Sağlıktan tarıma tüm sektörlerde, 
eğitimden iş hayatına her alanda yaşa-
dığımız olağanüstü gelişmelerin etki-
lerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. 
Türkiye’nin toplam tarımsal üretiminin 
yüzde 15’i Konya tarafından karşılan-
maktadır. Konya, 2.6 milyon hektarlık 
tarım alanı ile ülkenin toplam tarım 
alanının yüzde 11.2’si gibi çok önemli 
bir oranını oluşturmaktadır. Konya’nın 
toplam yüzölçümünün 2.659.890 hek-
tar alanı tarıma elverişli durumdadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs ile Türkiye olarak başarılı bir 
mücadele verdik, vermeye de devam 
ediyoruz. Koronavirüs ile birlikte tarım 
ve üretimin ne kadar önemli olduğu 
anlaşıldı. Konyalı çiftçi şartlar ne olur-
sa olsun, tarlasını hiç boş bırakmıyor. 
Konyalı çiftçiler yılın 12 ayında sahada 

alın teri dökerek güvenilir ve kaliteli gıda 
üretimi için özveriyle mücadele ediyor. 
Ancak Konyalı çiftçiler bu mücadele-
yi de hiç kolay vermiyor. Çiftçilerimiz 
özellikle elektrik fiyatları ve su fiyatların-
dan çok dertli. Konyalı çiftçiler bu konu-
da hükümetten ciddi destekler bekliyor. 
Konyalı çiftçiler çeşitli sorunlarını da 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli’ye iletiyor ancak iletilen sorunların 
bir kısmına çözüm bulunmuyor. Uma-
rım bu sorunlar çözülür. Konya çiftçisi 
desteklenir ve Konya’da ekilecek olan 
arazilerin tamamı planlı ve doğru şekil-
de ekilirse ve Konyalı çiftçi de ona göre 
desteklenirse Konya dünyayı doyurur.

TBMM çatısı altında hizmet eden 
Konya milletvekillerimiz Konya tarımı 
için uğraş veriyorlar. Ama çiftçi tem-
silcileri Konya milletvekillerinden daha 
çok destek beklediklerini her fırsatta 
ifade ediyor. Konya’mızın kıymetli 
milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir 

Akyürek, Orhan Erdem, 
Leyla Şahin Usta, Ziya 
Altunyaldız, Hacı Ahmet 
Özdemir, Gülay Samancı, 
Abdullah Ağralı, Selman 
Özboyacı, Halil Etyemez, 
Abdullatif Şener, Abdulka-
dir Karaduman, Mustafa 
Kalaycı, Esin Kara, Fah-
rettin Yokuş; Konya Valisi 
Vahdettin Özkan başkanlı-
ğında çiftçi temsilcilerinin 
de katıldığı bir toplantı yapılmalı. Bu 
toplantıda sorunlar siyasi görüş ayrı-
mı yapılmadan konuşulmalı. Böyle bir 
toplantı sonrasında Konya çiftçisinin 
hem moralinin yükseleceğini hem 
de sorunlara tüm milletvekillerimizin 
hâkim olacağını düşünüyorum. Bu 
toplantıdan çıkacak sonuçları ve talep-

leri de milletvekillerimiz 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Ta-
rım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’ye 
iletilmeli. Özellikle Kon-
ya’da bulunan bakanlığa 
bağlı kurumlar daha 
aktif olmalı ve çiftçinin 
tarladan aldığı verim 
daha da arttırılmalı. Yine 
Konyalı çiftçiler Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile 
Konya’da yuvarlak masa toplantısında 
mutlaka buluşturulmalı.

Konyalı çiftçiler hükümetten Kon-
ya Ovasının su sorunun çözülmesini, 
kuyu barışı, girdi maliyetlerinin büyük 
bir kısmını kapsayan elektrik faturaları 
ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliğinin 

çiftçi üzerindeki yükünün bir an önce 
çözülmesini istiyor. Umarım bu ko-
nuda gerekli adımlar atılır. Konyalı 
çiftçilere gece gündüz demeden gös-

terdikleri büyük fedakârlıklardan dolayı 
teşekkür eder, çalışımlarında başarılar 
dilerim.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE 
YENİ DÖNEM BAŞLADI

Resmi Gazete’de yayımlanan ata-
ma kararları ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk Üni-
versitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. 
Metin Aksoy, geçtiğimiz günlerde ya-
pılan devir teslim ile görevine başladı. 
Devir teslim töreni samimi bir ortamda 
gerçekleştirildi. Dört yılı aşkın bir süre-
den beri Selçuk Üniversitesi’ne Prof. 
Dr. Mustafa Şahin büyük hizmetler 
gerçekleştirdi. Umarım yeni dönemde 
de Selçuk Üniversitesi’nin başarılarına 
katkıda bulunmaya devam eder. Yeni 
rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy ho-

camdan Konyalı genç bir gazeteci ola-
rak bazı taleplerim var. 

Özellikle Türkiye’nin sayılı İletişim 
Fakülteleri arasında yer alan Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kon-
ya’da faaliyet gösteren gazete, televiz-
yon ve radyolarla işbirliğini arttırmalı. 
Sahada çalışan genç muhabirlerin 
kendilerini daha iyi geliştirilmesi adına 
çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlenme-
li. Basın yayın kuruluşlarında çalışan 
Genel Yayın Yönetmenleri, Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürleri, Yazı İşleri Mü-
dürleri, Haber Müdürleri ve muhabirler 
İletişim Fakültelerinde okuyan öğrenci-
lerle yıl içerisinde sık sık buluşturulma-
lı. Ayrıca Konya’da çalışan genç basın 
mensuplarını teşvik için yarışmalar ve 
ödül törenleri düzenlenmeli. Değerli 
hocam yeni görevinizin hayırlı olmasını 
temenni eder, çalışmalarınızda başarı-
lar dilerim.

Selametle

KONYALI ÇİFTÇİNİN ELİNDEN TUTUN

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturaları cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini 
karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Sendikalar sorunların çözümü için adım atılmasını bekliyor

Camilerin mağduriyeti giderilmeli
Camilerin ısınma ve soğut-

madan kaynaklı elektrik faturaları 
cami görevlileri, cemaat ve elektrik 
şirketlerini karşı karşıya getirmeye 
devam ediyor. Camilerde hali hazır-
da uygulanan çift elektrik abonelik 
sistemi ile camilerin aydınlatma 
giderleri genel bütçeden karşılanır-
ken, ısınma ve soğutma giderlerin 
vatandaşlardan toplanan paralarla 
ödenmeye çalışılıyor. 

Diyanet-Sen, yıllardır çözüle-
meyen camilerin elektrik fatura-
larına ilişkin harekete geçti. Diya-
net-Sen camilerin elektrik faturaları 
ile ilgili adım atılmasını istedi. Diya-
net-Sen Konya İl Başkanı Ali Koç 
önümüzdeki günlerde Diyanet İşle-
ri Başkanlığı ile yapacakları görüş-
mede bu sorunları tekrar iletecek-
lerini ifade etti.

‘ADIM ATILMASINI İSTİYORUZ’
Diyanet-Sen yaptığı açıklama-

da, camilerin elektrik faturaları ile 
ilgili adım atılmasını istedi. Açık-
lamada, “Camilerde hali hazırda 
uygulanan çift elektrik abonelik 
sistemi ile camilerin aydınlatma 
giderleri genel bütçeden karşılanır-
ken, ısınma ve soğutma giderlerin 
vatandaşlardan toplanan paralarla 
ödenmeye çalışılıyor. Ancak kışın 
soğuk aylarda ısınma giderlerinin 
çok yüksek olması yüksek elektrik 
faturalarına ve borçların ödeneme-
mesine sebep olmaktadır. 

Borçların ödenememesi ve yeni 
faturaların eklenmesi elektrik şir-
ketlerini cami elektriklerini kesme 
noktasına getirmiştir. Din görevli-
lerinin caminin elektriğini ödemek, 
cemaati kışın ısıtmak, yazın serin 
bir şekilde ibadet etmelerini sağla-
mak gibi bir görevi olmadığı halde 
vatandaşların uygun ortamlarda 
ibadet edebilmesi için elinden ge-
leni yapan din görevlilerimizi ma-
alesef elektrik şirketleri tarafından 
borcun muhatabı olarak görülmesi, 
vatandaşlar tarafından da sürekli 
para toplamak zorunda kaldığı için 
rencide edilmesi bizleri üzmekte-
dir. Elektrik faturalarını ödemek 
için vatandaşlardan istenen bağış-
lar hem vatandaşları hem de para 

toplamak zorunda kalan din görev-
lilerimizi bıktırmıştır. Diyanet-Sen 
olarak toplu sözleşmeye taşıdığımız 
cami elektrik faturalarının genel 
bütçeden karşılanması maddemiz 
ile cami aydınlatma giderleri genel 
bütçeden karşılanmaya başlanmış 
ve sorun kısmi olarak çözülebilmiş-
tir.

 Çözüm odaklı sendikacılık ya-
pan Diyanet-Sen camilerimizin 
ısınma ve soğutma giderlerinin de 
genel bütçeden karşılanması ko-
nusunu önümüzdeki günlerde ger-
çekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kurum İdari Kurulu Toplantısına 
tekrar taşıyarak bir an önce konu-
nun çözüme kavuşması için öne-
rilerini sunacaktır. Kamu hizmeti 
veren camilerimizin ısınma ve so-
ğutma giderleri genel bütçeden ay-
rılacak bir ödenek ile karşılanmalı; 
camilerimizi, din görevlilerimizi ve 
ibadet için camiye gelen cemaati 
rahatlatacak adımlar bir an önce 
atılmalıdır”denildi

‘ISITMA VE SOĞUTMA 
GİDERLERİ KARŞILANMALI’

Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından camilerin aydınlatma gider-
lerinin yanında ısınma ve soğutma 
giderlerinin de Başkanlığının büt-
çesi tarafından karşılanması gerek-
tiğine dikkat çeken Diyanet-Sen 
Konya İl Başkanı Ali Koç, “Cami-

lerimizin ısınma, soğutma ve ay-
dınlatma giderleri Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın özel bütçesinden 
verilmemektedir. Bu durum gerek 
camilerimizde gerekse Kuran Kurs-
larımızda hizmet eden sorumlu olan 
imamlarımızı, müezzinleri ve kuran 
kursu öğreticileri rencide ve rahatsız 
etmektedir. Devletimiz adına kamu 

hizmeti yapan camilerimiz ve kuran 
kurslarımız, okullarda, belediyeler-
de,  devletin tüm kurumlarında bu 
ya da benzeri topluma kamu hizmeti 
verilmek olan bu hizmetlerin karşı-
lığında özel bütçeden ödenek olma-
sına rağmen, camilerimizin sadece 
aydınlatma giderleri  özel bütçeden 
karşılanmakta. Camilerimizin kı-
şın ısınması yazın da soğuması için 
din görevlilerimiz maalesef elektrik 
şirketleri tarafından borcun muha-
tabı olarak görülmesi, vatandaşlar 
tarafından da sürekli para toplamak 
zorunda kaldığı için rencide edilme-
si bizleri üzmektedir. Bu giderler 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
karşılanmalı.  Bu konular ile ilgili 
geçtiğimiz yıllarda hükümet ile yap-
tığımız toplu sözleşmede bu konu-
yu gündeme getirmiştik ama kabul 
görmedi. Önümüzdeki günlerde Di-
yanet İşleri Başkanlığımız ile kurum 
içi sorunların çözümü toplantısında 
birincisi önümüzdeki günlerde ger-
çekleştireceğiz. Bana göre bu durum 

kurum içerisinde çözülebilecek bir 
konu olarak görüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

‘SORUN ÇÖZÜLMELİ’
Mil-Diyanet-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı Yusuf Avcı da cami ve 
Kuran kurslarının yaşadıkları elekt-
rik faturası mağduriyetleri ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Avcı cami 
ve Kuran Kurslarının yaşadıklarını 
elektrik faturası sorunun çözülme-
si gerektiğine dikkat çekerek, “Her 
Caminin iki (2) tane aboneliği bu-
lunmaktadır. Bu aboneliklerin bir (1) 
aboneliğe dönüştürülmesi, Camile-
rin birçoğunda ısıtma-soğutmada 
borç birikmesi söz konusu, örneğin 
bazı camilerin 30 bin, 50 bin, 90 bin 
hatta daha fazla borcu bulunmakta 
olup camilerin elektriği kesilmekte-
dir. Camilerin ödeme imkanları da 
olmadığı için bu borçların bir an bir 
sefere mahsus silinmesi ve gelecek 
faturalar için ödenek ayrılması, Bu 
borçlar ödendikten sonra gerekirse 
Camilerin metre Karesi (m²) dikkate 
alınarak her camiye KW saat olarak 
limit belirlenmesi ve belirlenen li-
mitten fazla kullanımlar ücretlendi-
rilmesi, (Ödeme miktarı düşük tu-
tulabileceğinden buda sorun teşkil 
edeceğinden bu madde iptal edile-
bilir.) Ödeneğin zamanında gönde-
rilmesi ve MEB sistemindeki gibi 
merkezi ödeneğin sağlanması, Yatılı 
Kuran Kurslarına yeterli ödeneğin 
sağlanmadığından kısmen aynı so-
runları yaşadıkları gözlemlenmek-
tedir. Yatılı Kuran Kurslarındaki bu 
sıkıntılarında giderilmesi, Nasıl diğer 
kurumlara elektrik ödeneği sağlanı-
yorsa cami ve Kuran Kurslarına da 
aynı şekilde ödenek sağlanması, hiç-
bir kurumda elektrik faturaları ca-
milerde olduğu gibi vatandaşlardan 
toplanan para ile ödenmemektedir. 
Cami ve Kuran Kurslarındaki bu 
sorunlar her geçen gün büyümekte 
olup içinden çıkılamayacak bir hal 
almaktadır. Bir an önce bu sorunla-
rın çözüme kavuşturulması en bü-
yük arzumuzdur. Bu konuda gerekli 
adımların atılmasını talep ediyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Koç Yusuf Avcı 
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42 bin kilometrekare alanı, 31 ilçesi, bin 154 mahallesi ve 5 bin kilometre yol ağıyla dünyanın en büyük yerel yönetimine sahip 
olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği başarılı hizmetler, şehrin topyekun gelişmesine büyük katkı sağlıyor

Hizmette sınır tanımıyorlar
Türkiye’nin en büyük il sı-

nırlarına sahip olan Konya, 
buna rağmen Büyükşehir 
Yasası’nın ardından tüm 
şehir sınırlarını kapsayan 
örnek bir hizmet mode-
li ortaya koyuyor. 42 bin 
kilometrekare alanı, 31 
ilçesi, bin 154 mahalle-
si ve 5 bin kilometre yol 
ağıyla dünyanın en bü-
yük yerel yönetimine sa-

hip olan Konya’da Büyük-
şehir Belediyesi’nin verdiği 

başarılı hizmetler, şehrin top-
yekun gelişmesine büyük katkı 

sağlıyor. Tüm bu hizmetleri 
resmi sosyal med-

ya hesapla-
rından 

paylaşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, il sınırları-
nın geniş olmasına karşın Konya’da 
yapılan hizmetlerin aksamadan de-
vam ettiğini vurguluyor. 
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konya genelinde yapılan hiz-
metler kapsamında Başkan Altay, 
yol yapım çalışmalarının aralıksız 
sürdüğünü kaydetti. Başkan Altay, 
“Erler-Karkın 25 kilometre, 

Alemdar- Dedemoğlu 8 kilomet-
re, Apa 5,6 kilometre, Yeşiloba 9,2 
kilometre.

Sezon başında planladığımız 
çalışma takvimimiz dahilinde 31 il-
çemizde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Akçabelen, Budak, Tolca, Kıreli, 
Gülvet, Soğucak’ta çalışmalardan 
Hamzalar, Taşağıl, Alhan, Seydifa-
kılı, Körlü, Hotamış, Körlü, Hotamış, 
Kayacık, Ortaoba, Küçükaşlama, Ye-
nikuyu çalışmalarımız. Keçimen, Si-
yam Efendi, Söğütözü, Hacıoflazlar, 
Fakılar, Kayaağızı, Karagüney’den 
fotoğraflar. 

Meydanlı, Çubuk, Kolukısa, Sa-
çıkara, Başkuyu, Yeşiltepe, Mutlu-
konak, Seyhan’da çalışmalar. Kızılöz, 
Apa, Fakılar, Sarnıç ve diğer mer-
kezlerimizde çalışmalar sürüyor” 
açıklamasında bulundu. 

ALAN BÜYÜK AMA HİZMETE 
DEVAM

Başkan Altay, Konya il sı-
nırlarının 42 bin kilometreka-
relik alana sahip olduğunu bu 
alanda hizmet etmenin kolay 
olmadığını vurguladı. Buna 
rağmen Büyükşehir Beledi-
yesi olarak büyük bir hizmet 
atağı içerisinde olduklarını 
dile getiren Başkan Altay, 
“42 bin kilometrekare alan, 
31 ilçe, bin 154 mahalle ve 
5 bin kilometre yol ağı ile 
dünyanın en büyük yerel yö-

netiminin Konya olduğunu bi-
liyorsunuz. 

31 ilçede; 40 ekiple Çevre 
sağlığı çalışması, bin 614 mezarlık 

bakımı, çevre temizliği, iklim deği-
şikliği eylem planı, temiz hava uygu-
laması, sıfır atık faaliyetleri, katı atık 
toplama tesisleri yatırımlarımızı da 
kısaca hatırlayalım. 

Gönüllü Hayvan Dostları Proje-
miz kapsamında şu ana kadar top-
lam 4 bin 591 adet hayvan sahiplen-
dirdik. Koronavirüs sürecinde 85 ton 
mama dağıtımı ve günlük besleme 
yaptık. Havalar sıcak, lütfen uygun 

yerlere bir kap su koymayı ihmal et-
meyin” ifadelerini kullandı. 

SOSYAL TESİSLER, DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI

Başkan Altay, il genelinde bu-
lunan birçok ilçede farklı çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi. Bu çalışma-
lardan örnekler veren Başkan Altay, 
şu bilgileri paylaştı, “Kulu, Taşkent, 
Seydişehir, Güneysınır, Emirgazi, 
Akören, Karapınar ve merkez ilçe-
lerimizde inşaatı devam eden, Mez-
baha, Komek, Danıtma Tesisi, Okul, 
Sera, Şehir Konağı, Üst Geçit, Yüzme 
Havuzu, Sosyal Tesisler. Alaeddin 
Tepesi etrafında Cephe Sağlıklaştır-
ma çalışmalarımız da kendini göster-

meye başladı. Fotoğraflar eski ve yeni 
hali arasında farkı gösteriyor. Proje-
miz tamamlandığında Konyamızın 
çehresi değişecek inşallah.”

ÇİFTÇİLERE DESTEK SÜRÜYOR
Bunun yanında Büyükşehir Be-

lediyesi olarak çiftçilere önemli des-
tekler verdiklerini, bu alanda yapılan 
çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile 
getiren Başkan Altay, “Çiftçilerimiz 
için hizmete açtığımız “Çiftçi Bilgi 
Sistemi”ne müracaat eden hemşeh-
rilerimizin sorunlarına ekiplerimiz 
yerinde müdahale ediyor. Konyamı-
zın tarım ve hayvancılığını birlikte 
geliştireceğiz inşallah. Sulanamayan 
arazileri değerlendirerek susam la-

vanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aro-
matik bitkilerin üretimi için çiftçimizi 
destekliyoruz. Konyamızda ilçe bazlı 
desteğimizle mantarcılıktan, merci-
meğe, kanoladan, üzüme, cevizden, 
kimyon ve fıstığa kadar alternatif 
tarım yapılıyor. KOP işbirliği ile 210 
Milyon maliyetle 200 adet küçük öl-
çekli gölet ve kapalı sistem sulama 
tesisini hayata geçirdik. Bu projelerle 
25 bin hektar araziyi suyla buluştur-
duk. Üreticilerimiz için destek baş-
vuruları başlıyor. Sizlerden isteğim; 
daha çok çiftçimizin bu duyuruyu 
duymasına yardımcı olmanız” ifade-
lerini kullandı. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesaplarından 
Konya’daki hizmet atağını paylaşarak verilen hizmetleri gözler önüne seriyor. 
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Mayıs’ta 513 yatırım 
teşvik belgesi düzenlendi

Mayıs ayında 513 kurum ve 
kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve 
indirimleri ile sigorta primi destek-
lerini içeren 10.95 milyar TL tuta-
rında yatırım teşvik belgesi verildi. 
Nisan ayında bu tutar 11.08 milyar 
TL olarak gerçekleşmişti. Bakanlı-
ğın, mayıs ayı yatırım teşvik bel-
gesi listesi, Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Buna göre, mayısta 513 
yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 
Belge verilen projelerin sabit ya-
tırım tutarı 10 milyar 945 milyon 
283 bin 899 lira olarak hesaplandı. 
Bu yatırımların gerçekleştirilme-
siyle 12 bin 837 kişinin istihdam 
edilmesi planlanıyor. Öte yandan, 
sabit yatırım tutarı 485 milyon 471 
bin 535 lira olan ve 2 bin 910 ki-
şinin istihdam edilmesi öngörülen 
114 yatırıma ilişkin teşvik belgesi 
iptal edildi. Bu dönemde tamam-
lama vizesi yapılan yatırım teşvik 
belgesi sayısı 105, sabit yatırım 
tutarı 1 milyar 71 milyon 934 bin 
818 lira, bu firmalarda istihdam 
edilen kişi sayısı da 2 bin 867 oldu.

KONYA’DAN ÇOK SAYIDA 
FİRMA BELDE ALDI

2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Ta-
mamlama Vizesi Yapılan Yatırım 
Teşvik Belgeleri Listesinde yer alan 
Konyalı firmalar;  Konerden Gıda 

Plastik Sanayi, Kale Dişli ve Tarım 
Makineleri,  Gitaş Gıda, Osm mech 
Teknoloji Makineları, Ereğlu Agro 
Tarım Ürünleri, Güzeloğlu Gıda 
ve İhtiyaç Maddeleri, Supar Supap 
ve Parça Sanayi, Aspak Ambalaj, 
Betoskop Tıbbı Cihazlar ve Medi-
kal Sanayi, Sözen Petrol Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi, Hadim Be-
lediye Başkanlığı, Yunak Belediye 
Başkanlığı, Ayyıldız Maden Mer-
mer İnşaat Ve İnşaat Malzemele-
ri, Gürpilsan Plastik, tipset ilaç ve 
Medikal, Doğan Boru Profil ve Ti-
caret, Büyükateş Makine ve Dingil 
Sanayi, Aydınalp Un.

2020 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal 
Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Lis-
tesinde yer alan Konyalı firmalar;

Tutar iç dış ticaret ve sanayi 
anonim şirketi, Cel-ka Gıda koz-
metik, Altaca Meram yeşil enerji 
üretim A.Ş, Asil Cıvata sanayi ve 
ticaret anonim şirketi.

2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Ta-
mamlama Vizesi Yapılan Yatırım 
Teşvik Belgeleri Listesinde yer 
alan Konyalı firmalar; Adnan Kur-
ban, Most İthalat Ve İhracat Elekt-
rik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Li-
mitet Şirketi, Sofular Metal Makine 
Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya Büyükşehir Belediyesi her cami için dezenfektan cihazı, 5 litre dezenfektan, el dezenfektanı standı, 
koruyucu elbise, maske, eldiven ve tıbbi atık geri dönüşüm kutusundan oluşan paketi camilere dağıtıyor

Konya Büyükşehir’den 
camilere hijyen desteği

Konya Büyükşehir Belediye-
si, yeni tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında daha önce dezenfek-
siyonunu gerçekleştirdiği şehir 
merkezindeki bin camiye yeni nor-
malleşme süreciyle birlikte hijyen 
desteğinde de bulundu. Pakette 
her cami için dezenfektan cihazı, 
5’er litre yüzey dezenfektanı, el 
dezenfektan standı, 5’er litre el de-
zenfektanı, koruyucu elbise, mas-
ke, eldiven, tıbbi atık geri dönüşüm 
kutusu bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını dolayısıyla şehir merkezindeki 
camilere hijyen desteğinde bulun-
du. Koronavirüs salgını nedeniyle 
daha önce Karatay, Selçuklu ve 
Meram’daki bin caminin dezenfek-
siyonunu gerçekleştiren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, normalleşme 
sürecinde yeniden ibadete açılan 
camilere hijyen desteğinde de bu-
lundu.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde ilçe müftüleri-
nin ve imamların katılımıyla ger-
çekleştirilen hijyen paketi desteği 

dağıtım programında camiiler için 
hazırlanan hijyen paketlerinin tes-
limi yapıldı. Programda konuşan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Ercan Uslu, camilerin 
sadece müftülüğe değil, ümmete 
aitte yerler olduğu için kendilerini 
müftülükler kadar aynı derecede 
sorumlu hissettiklerini belirterek, 
“Hemşehrilerimiz şunu bilsin. Hij-
yen ve dezenfeksiyon çalışmala-

rına en çok dikkat ettiğimiz yerler 
camiler. İnsanlar kapalı mekanlara 
gelmekten çekinebilir ama camile-
re gelmekten çekinmesinler. Pan-
demi uzun sürerse camiye gelme 
alışkanlığımız kaybolmasın.” ifade-
lerini kullandı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu da Büyükşehir Belediyesinin 
Türkiye’ye hatta dünyaya örnek 
olacak güzel çalışmalara imza at-

tığını ifade ederek, “Bu pandemi 
sürecinde insanlar bazı mekanlara 
girmekten endişe ediyor. Büyük-
şehir Belediyemizin bu katkısı ve 
cami görevlilerimizin gayretiyle 
camilerimiz güvenilir mekanlar 
oldu. Camilerimiz bu tür bir salgı-
na vesile olabilecek virüslere karşı 
bu dezenfekte malzemeleriyle gö-
revliler tarafından düzenli şekil-
de dezenfekte edilecek. Böylece 
cemaatimizin camilere korkusuz 
şekilde gelmesine katkı sağlamış 
oluyor Büyükşehir Belediyemiz. 
Yapılan çalışmanın örnek olacağını 
düşünüyorum. Bu sebeple Büyük-
şehir Belediyemize çok teşekkür 
ediyoruz. Allah razı olsun.” dedi.

Camiler için hazırlanan hijyen 
paketi; dezenfektan cihazı, 5’er 
litre yüzey dezenfektanı, el dezen-
fektan standı, 5’er litre el dezen-
fektanı, koruyucu elbise, maske, 
eldiven, tıbbi atık geri dönüşüm 
kutusundan oluşuyor. Ayrıca ha-
zırlanan dezenfeksiyon uygulama 
eğitim filmi İl Müftülüğü aracılığı 
ile de tüm imamlara gönderildi.
n HABER MERKEZİ

Başkanlar Karatay’ın yatırımlarını inceledi
Eğitimden sağlığa, çevreden 

altyapıya, ulaşıma kadar birçok 
yatırım ve projesiyle Karatay Be-
lediyesi, vatandaşın hayatını ko-
laylaştırmaya, ilçenin dört bir ta-
rafına yaşam konforunu yaymaya 
devam ediyor.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Karatay Belediyesi’nin ilçeye 
kazandırdığı yatırım ile projeleri 
yerinde inceledi.

HAMZAOĞLU VE DOĞUŞ 
MAHALLELERİ’NE KAZANDIRILAN 

ANAOKULLARINI İNCELEDİLER
Başkanların Karatay’daki ya-

tırım inceleme programının ilk 
durakları, yaklaşık 6 milyon TL’lik 
bedelle Doğuş ve Hamzaoğlu 
Mahallelerine kazandırılan 2 ana-
okulu oldu. 

Her iki projeyi yakından gör-
me ve inceleme fırsatı bulan baş-
kanlar, Karatay Belediyesi ile yük-
lenici firma yetkililerinden detaylı 
bilgi aldı.

İLÇEMİZDE ÖRNEK EĞİTİM 
YUVALARI OLUŞTURUYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, söz konusu projelerin 
tamamlanmak üzere olduklarını 

söyleyerek, “İki projemizi de önü-
müzdeki ay içerisinde tamamla-
yıp Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
teslim etmiş olacağız. Yapımları 
tamamlandığında iki okulumu-
zun da Konya’mıza ve Karatay’ı-
mıza örnek eğitim yuvası olacak-
larına inanıyorum. 

Eğitime yapılan yatırımın, 
geleceğe yapılan yatırım olduğu 
gerçeğinden hareket ederek; ço-
cuklarımıza daha ferah ve daha 
huzurlu bir eğitim yuvası sunmak 
için tüm imkânlarımızı seferber 
etmeye devam ediyoruz” ifadele-
rini kullandı.

BAŞKANLAR, KONYA’NIN 
İLK VE TEK HAYVANAT 
BAHÇESİ’Nİ DE GEZDİ

Başkanlar, Konya’nın ilk ve tek 
hayvanat bahçesi olmasının yanı 
sıra aynı zamanda İç Anadolu Te-
davi Rehabilitasyon Merkezi olarak 
da hizmet veren Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi’ni de gezdiler. 
Karatay Belediyesi Hayvanat Bah-
çesi’nin 72 türden 520 hayvana 
ev sahipliği yaptığını söyleyen Baş-
kan Hasan Kılca, şunları kaydetti: 
“Hayvanat Bahçemizi her gün yüz-
lerce vatandaşımız ziyaret ediyor. 
Çocuklara hayvan sevgisini aşıla-

yarak çocukların hayvanları daha 
yakından tanımalarına imkân sağ-
layan hayvanat bahçemiz, hayvan 
severlerin doğada buldukları yaralı 
hayvanların tedavi edilmesi ve re-
habilite olmaları için de çok önemli 
bir hizmet veriyor. Deneyimli ve 
alanlarında uzman veterinerlerimiz 
tarafından 2019’da 151, sadece 
bu yılın ilk 6 ayında da toplam 196 
hayvanın tedavisi tamamlanarak 
tekrar doğaya bırakıldı.”

KARATAY LAVANTA BAHÇESİ, 
HEM EKONOMİYE HEM ŞEHİR 
ESTETİĞİNE KATKI YAPACAK
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
geçtiğimiz aylarda Karatay Beledi-
yesi tarafından Karaaslan Üzümcü 
Mahallesi’nde oluşturulan Lavanta 
Bahçesi’nde de incelemelerde bu-
lundular. Toplamda 85 bin metre-
karelik alana kurulan ve 100 binin 
üzerinde Lavanta fidanının ekildiği 
projenin, ekonomik değerinin yanı 
sıra eşsiz görsel güzelliğiyle de yerli 
ve yabancı turistlerin büyük ilgisini 
çekmesi hedefleniyor.

Lavanta Bahçesi Projesi’nin 31 
Mart Yerel Seçimleri’nde verdikle-
ri vaatler arasında olduğunu ve bu 
vaadin gerçekleşmesi dolayısıyla 
mutlu olduklarını belirten Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “85 
bin metrekarelik alana 100 binden 
fazla lavanta fidanı diktik. Burayı 
ekonomiye, istihdama ve turizme 
kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekti-
ğimiz lavantalar, çiçek vermeye 
başladı ve buranın fotoğraf tutkun-
larının yanı sıra yerli ve yabancı bir-
çok turistin yeni gözde mekânları 
arasında yer alacağına inanıyorum. 
Şehir estetiğine ve turizme katkıla-
rının yanı sıra lavantalar satılacak 
ve ayrıca lavanta yağı da üretece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Başkanlar, yatırım inceleme 
programının sonunda Saracoğlu 
Hobi Bahçesi ve Piknik Bahçesi’ni 
de gezerek incelemelerde bulun-
dular. İncelemelerini tamamlayan 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş; Karatay Belediyesi 
tarafından ilçeye kazandırılan bir-
birinden önemli hizmet ile projeler 
dolayısıyla Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür 
ettiler.
n HABER MERKEZİ
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7 kişinin öldüğü kazayla 
ilgili TIR şoförü tutuklandı

Yarış motosikleti şarampole 
uçtu, 2 kişi yaralandı

Konya’da tarım işçilerini ta-
şıyan minibüs ile tırın çarpışması 
sonucu 7 kişinin hayatını kaybet-
tiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya 
ilişkin gözaltına alınan tır şoförü 
tutuklandı. 

Yunak ilçesinde 26 Haziran’da-
ki kazada yaralanan tır şoförü Ufuk 
Demirtaş (36), hastanedeki teda-
visinin ardından gözaltına alındı. 

Jandarmadaki işlemlerinden son-
ra adliyeye sevk edilen Demirtaş, 
nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
Konya-Ankara kara yolu Dörtyol 
Kavşağı’nda tarım işçilerini taşıyan 
minibüs ile tırın çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada yaşamını 
yitiren 3’ü çocuk 7 kişi, memleket-
leri Şanlıurfa’da toprağa verilmişti. 
n AA

Seydişehir ilçesinde yarış mo-
tosikletinin şarampole uçması so-
nucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde Kuğulu Park 
civarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sürücüsü henüz be-
lirlenemeyen 41 GM 327 plakalı 
Honda yarış motosikleti virajı ala-
mayarak şarampole uçtu. Kazada 
motosiklette bulunan Ahmet B. 
ve Emrah B. ağır yaralandı. Kaza-

yı görenlerin haber vermesi üze-
rine olay yerine polis ekipleri ve 
ambulans sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine ulaşan ekipler, ağır 
yaralı olan Ahmet B. ve Emrah 
B‘yi ambulanslar ile Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırdı. Du-
rumları ağır olan yaralılar, burada 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatının tepesine çıkan işçi, iddiaya göre işvereninden 
alacağını alamadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. Şahsı, polis güçlükle ikna etti

İnşaat işçisi çalıştığı 
inşaatta intihara kalkıştı

Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatın 
tepesinde intihar girişiminde bu-
lunan inşaat işçisi polis tarafından 
güçlükle ikna edildi. Olay, Ereğli 
ilçesi Atakent Mahallesi Hastane 
Yolu üzerinde halen yapımı devam 
etmekte olan kapalı spor salonu in-
şaatında meydana geldi. İnşaatta 

çalışan Z.Y. isimli işçi iddiaya göre 
alacağı olan paraya alamadığı gerek-
çesiyle inşaatında tepesine çıkarak 
intihar girişiminde bulundu. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Z.Y. çalıştığı inşaat yetkilileri-
nin olay yerine gelmesinin ardından 

verilen parayı da yeterli bulmadı ve 
eylemini sürdürdü. Polis, bir bacağını 
duvardan sarkıtan Z.Y’yi büyük çaba 
sarf ederek ikna etmeye çalışırken, 
itfaiye ekipleri de aşağıda hava yas-
tığı açtı. Zaman zaman gerginliklerin 
yaşandığı olayda, Z.Y. kollarından ve 
bacaklarından tutan polislerin çaba-

sıyla duvardan içeriye çekildi. Polisin 
sabırlı çabasıyla güçlükle ikna edilen 
Z.Y. yaklaşık 2 saat sonunda uzatılan 
itfaiye merdiveniyle aşağıya indiril-
di. Sağlık kontrolünden geçirilmek 
üzere hastaneye kaldırılan işçi, daha 
sonra ifadesi alınmak üzere karakola 
götürüldü. n İHA

Çalıştığı eski işyerini soyan şüpheli ve arkadaşı yakalandı
Konya’da çalıştığı eski iş ye-

rinden hırsızlık yapan şüpheli ve 
arkadaşı yakalandı. Olay, 21 Hazi-
ran 2020 tarihinde saat 23.30 sıra-
larında merkez Selçuklu ilçesinde 
bulunan bir kafede yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, bir süre çalıştığı iş 
yerinden ayrılan şüpheli H.T. (19), 
arkadaşı Y.A. (23) ile birlikte kafeye 
geldi. Kafeye gizlice giren şüphe-
liler yaklaşık 3 bin lira değerinde 
laptop, nargile ve kafe malzemeleri 
çaldı. Durumun ihbar edilmesi üze-
rine olay yerine polis ekipleri sevk 
edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, kamera gö-
rüntülerini inceleyerek şüphelileri 
yakaladı. Gözaltına alınan şüphe-
liler, Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki sağlık kontrolünün 
ardından ifadesi alınmak üzere em-

niyete götürüldü. Ayrıca, şüphelile-
rin hurdacıya sattıkları malzemeler 
geri alınarak sahibine teslim edildi. 
4 suç kaydı olduğu öğrenilen Y.A. 
ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen 
H.T’nin kafeye girme anları ise 
güvenlik kameraları tarafından gö-
rüntülendi.

Öte yandan, dün gece saatlerin-
de bir tanıdığının düşürdüğü anah-
tarını alarak evine giren ve 2 bin 
500 lira değerinde LCD televizyon 
çalan şüpheli F.G. (29) polis ekip-
lerinin çalışmaları sonucunda ya-
kalandı. Şüphelinin sattığı televiz-
yon da bulunarak sahibine teslim 
edildi. Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilen şüpheli emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilecek.
n İHA

Otomobilin çarptığı bisikletli 
çocuk hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 
çocuk hayatını kaybetti

Ereğli ilçesinde otomobilin 
çarptığı bisikletli çocuk hayatını 
kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde 
Atakent Mahallesi Hastane Yolu 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, K.D. idaresindeki 42 
ABF 928 plakalı otomobil, 9 yaşın-
daki K.G. isimli çocuğun kullandığı 
bisiklete çarptı. Kazada çocuk ağır 

yaralandı. Çevredeki vatandaşların 
haber vermesi üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kaza yerine gelen çocuğun yakın-
ları büyük üzüntü yaşadı. Hasta-
neye kaldırılan K.G., yapılan bütün 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da şeker hastası yaşlı 
adam, yalnız yaşadığı evinde ölmüş 
olarak bulundu. Olay, akşam saat 
21.45 sıralarında Ahi Osman Ma-
hallesi 44. Sokak’ta bulunan Adıgü-
zel Apartmanının 3’ncü katındaki 
dairede yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, evde yal-
nız yaşayan ve şeker hastası ol-
duğu öğrenilen Hüseyin Rahmi 
Aksoy’dan (76) haber alamayan 
yurtdışındaki yakınları telefonla 
polisi arayarak yardım istedi. Polis 

ve sağlık ekipleri çilingir yardımı 
ile kapıyı açarak eve girdiğinde Ak-
soy’un kanepede hareketsiz yatar-
ken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı 
kontrolde Aksoy’un üç gün önce 
hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri 
inceleme ekibinin yaptığı incele-
menin ardından Aksoy’un cenazesi 
kesin ölüm sebebinin belirlenmesi 
için otopsi yapılmak üzere Kara-
man Eğitim ve Araştırma Hastane-
si morguna kaldırıldı.n İHA

Karaman’ın Sarıveliler ilçe-
sinde dedesiyle birlikte traktörün 
devrilmesi sonucu ağır yaralanan 
6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 
geçtiğimiz hafta Karaman’ın Sarı-
veliler ilçesine bağlı Işıklı köyünde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet T. idaresindeki pla-
kası öğrenilemeyen traktör, tarla-
dan eve dönerken sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu yoldan çıkarak devrildi. 
Kazada traktör sürücüsü ve ya-
nında bulunan 6 yaşındaki torunu 
Mehmet Efe Taşharman yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandar-
ma ve sağlık sevk edildi. Sağlık 
görevlilerince olay yerinde ilk 
müdahaleleri yapılan yaralılardan 
dede Mehmet T., Karaman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rılırken, torunu Mehmet Efe Taş-
harman durumunun ağır olması 
nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 
3 gündür yaşam mücadelesi veren 
çocuk tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Çocuğun Antalya‘da gözyaşları 
arasından toprağa verildiği öğre-
nildi. n İHA

Şeker hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Sille Barajı 124 göçmen kuşa ev sahipliği yapacak
Selçuklu Belediyesi tarafın-

dan şehre kazandırılan Sille Baraj 
Parkı’nda bir ilk daha gerçekleşti. 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü 
tarafından doğadan yaralı olarak 
alınıp Karatay Hayvanat Bahçesin-
de tedavi edilen 124 adet göçmen 
kuş Sille Barajına salındı. Selçuklu 
Belediyesi’nce şehre kazandırılan 
tabiat ve suyun buluştuğu Sille 
Baraj Parkı artık göçmen kuşlara 
da ev sahipliği yapacak. Milli Park-
lar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından 
doğadan yaralı olarak alınıp Kara-
tay Hayvanat Bahçesi uhdesinde 
tedavisi tamamlanan 124 adet 
göçmen kuş doğal ortamlarını 
aratmayacak olan Sille Barajına 
bırakıldı. Baraja salınan kuşların 
türü 120 adet yeşil baş ördek, 2 
adet angıt kuşu, 2 adette tepeli pe-
likandan oluşuyor. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Selçuklu Kaymakamı Ömer 

Hilmi Yamlı, Milli Parklar Bölge 
Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ve 
görevlilerin katılımıyla kuşların 
baraja salımı gerçekleşti.

‘GÖÇMEN KUŞLARIMIZ 
ARTIK BİZE EMANET’

Kuşların doğal ortamına uy-

gun bir yapıda bulunan Sille Ba-
rajı’na salımıyla ilgili konuşan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı: “Selçukluda yaşam 
kalitesine katkı sağlayan çalış-
malarımızdan biri olan Sille Baraj 
Parkımızda bugün bir ilke daha 

imza atıldı. Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü tarafından doğadan 
yaralı olarak alınıp Karatay Hay-
vanat Bahçesi uhdesinde tedavisi 
tamamlanan 124 adet göçmen 
kuşun doğal ortamlarını aratma-
yacak olan Sille Barajına salımını 

gerçekleştirdik. Doğa ve suyun 
buluştuğu Sille Barajına bıraktığı-
mız kuşlar burada hem doğal or-
tamlarına uygun korunaklı olarak 
yaşamlarını sürdürecek hem de 
burayı ziyaret eden misafirlerimi-
ze eşlik edecek. Böylece insan ve 

tabiatın buluştuğu Sille Baraj Par-
kımız doğal bir güzellik daha ka-
zanmış olacak. Ben bu çalışmada 
emeği geçen Milli Parklar 8.Bölge 
Müdürlüğüne, Karatay Belediyesi-
ne teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

İmkansız denilen 
ameliyatla iyileşti

Anjiyografide tespit edileme-
diği için “kalp damarına baypas 
yapılması olanaksız” denilen has-
ta, yapılan ameliyatla iyileşti. Di-
yabet hastası 46 yaşındaki Nuri 
Hakalan, boğazında oluşan yan-
ma hissi üzerine eşiyle hastaneye 
gitti.

Yapılan tetkik ve muayenenin 
ardından hastanın, anjiyografi-
de görülemeyen ve bu sebeple 
ameliyat edilemeyecek 5 kalp 
damarının yüzde 99 oranında tı-
kalı olduğu anlaşıldı.  Ameliyat 
edilememesi halinde sürekli ilaç 
kullanacağı ve günlük hayatı zor-
laşacağı bilinen hastanın kalp da-
marları, Farabi Hastanesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. 
Ufuk Özergin ile ekibinin başarılı 
operasyonuyla açıldı.

Doç. Dr. Özergin, anjiyogra-
fide görülemeyen bu damarların 
ameliyatının eskiden de yapıldı-
ğını, ancak hastaların çoğunlukla 
sağlığına kavuşamadığını söyle-
di. Eskiden bu hastaların sürekli 
hastaneyle bağlantılı yaşamak 
zorunda kaldıklarını ifade eden 
Özergin, “Yaygın olarak anjiyog-
rafide görülmeyen ve yaygın da-
mar tıkanıklığı sebebiyle baypas 
yapılamaz dediğimiz, devamında 
ise tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bu 
hastalarımıza, günümüz teknolo-
jisiyle baypas yapabilmekteyiz.” 
diye konuştu.

Ufuk Özergin, geçmiş dönem-
lerde yapılan bu ameliyatların 
sonuçlarının iyi olmadığını, bazı 
hastaların operasyonun ardından 
kalp krizi geçirerek yaşamını yiti-
rebildiğini anlattı.

Bu ameliyatların, etkili kan 
sulandırıcı ilaçların devreye gir-
mesiyle artık çok rahatlıkla yapı-

labildiğini vurgulayan Özergin, 
şöyle konuştu: “Baypas ameliyatı, 
‘köprüleme’ diye tabir ettiğimiz 
tıkalı ya da dar olan damarın arka-
sındaki sağlıklı bölgeye yapılan bir 
ameliyat. Ancak bu bölge sağlıklı 
değilse, damarın içerisini temizle-
mek suretiyle burayı sağlıklı hale 
getirmek ve kan akışını sağlamak 
gerekiyor. Genellikle 1 milimetre-
nin altındaki damar çaplarında ya-
pılan baypas işlemi sağlıklı sonuç 
vermez, erken dönemde tıkanırdı. 
Dolayısıyla yapılan işlem başarısız 
olurdu. Gelişen tıp sayesinde bu 
damarları temizleyerek yaklaşık 
2,5 ila 3 milimetre çapında bir 
damar yolu açabiliyor ve çok ra-
hatlıkla baypas yapabiliyoruz. Bu 
damarlar çok uzun süre açık kala-
biliyor.”

Doç. Dr. Özergin, bu ameliya-
tın yapılamadığı dönemlerde has-
taların maksimum ilaç tedavisiyle 
hayatlarına devam ettiğini, ameli-
yat yapılmadığında ise göğüs ağrı-
sı, nefes darlığı ve çabuk yorulma 
gibi problemlerin ortadan kalkma-
dığını aktardı.

‘KENDİMİ BU KADAR 
İYİ HİSSEDECEĞİMİ 

ZANNETMİYORDUM’
Yeniden sağlığına kavuşma-

nın mutluluğunu yaşayan Nuri 
Hakalan ise operasyonun ardın-
dan kendisini çok iyi hissettiğini 
söyledi. Ameliyat öncesinde tedir-
gin olduğunu dile getiren Haka-
lan, “Hastaneye gittiğimde dok-
torlar, kalp damarlarımın 5’inin 
yüzde 99 tıkandığını ve ameliyat 
olmam gerektiğini söyledi. Yapı-
lan muayenenin ardından hemen 
ameliyata alındım. Kendimi bu 
kadar iyi hissedeceğimi zannetmi-
yordum.” ifadelerini kullandı. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurak alanlarda alternatif ürün olarak Güneysınır’da pilot proje olarak 
ekimini yaptığı lavantanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Belediye, lavanta ekimine desteğini sürdürecek

Güneysınır’da ilk
lavanta hasadı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin desteğiyle pilot proje olarak 
Güneysınır’da örnek ekimi yapılan 
lavantanın ilk hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Üretmek 
sizden destek Büyükşehir’den” slo-
ganıyla kırsalda yaşayan vatandaş-
ların gelirini artırmak ve yaşadıkları 
bölgede sosyal hayatı canlandırmak 
amacıyla tarıma ve tarım üreticisine 
destek vermeye devam ettiklerini 
ifade etti.

LAVANTA FİDESİ 
DESTEĞİ SÜRECEK

Bu kapsamda pilot bölge seç-
tikleri Güneysınır’da kurak alanda 
alternatif tarım ürünü olarak 270 
dekar alanda 328 bin lavanta fidesi 
ekildiğini kaydeden Başkan Altay, 
“İlçe belediyemizle birlikte yürüttü-
ğümüz projenin başından itibaren 
çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat 
konularında teknik ekiplerimiz ta-
rafından desteklerimiz devam etti. 
Örnek tarlamıza ekilen ilk ürünün 
hasadını almanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. İnşallah bundan sonra da 
lavanta fidesi ve fide dikim makinesi 
desteklemesi yaparak üretimin ve 
ekili alanların artmasını sürdürece-
ğiz.” dedi.

DİSTİLASYON ÜNİTESİ 
İNŞAATI SÜRÜYOR

Başkan Altay, KOP desteğiyle 
lavantaların işlenerek yağının çıka-

rılmasını sağlayacak yaklaşık 2 mil-
yon lira maliyetli distilasyon ünitesi 
de inşa ettiklerini ifade ederek, “Dis-
tilasyon ünitesinin yapımını bu yıl 
içerisinde tamamlayacağız. Lavanta 
balı ve lavanta turizmiyle de bölge-
nin tanıtımına büyük katkı sağlamış 
oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak elde edilen ürünün 
pazarlaması konusunda da Güney-
sınırlı üreticiye destek olduklarını da 

vurguladı.
LAVANTANIN YAĞI DA DEĞERLİ
Bilimsel adı Lavandula Angusti-

folia olan ve tarihi milattan önceye 
dayanan lavantanın 15 yıldan fazla 
ekonomik ömrü olması sebebiyle 
ikinci yıldan itibaren ekonomik ve-
rim elde ediliyor. Gerek farklı ülke-
lerdeki çalışmalara gerekse ülkemiz-
deki verilere bakıldığında lavanta 
ekili alandan dekardan 4 ila 12 litre 
lavanta yağı elde ediliyor. Lavanta 

yağından sağlanan kazanç ise 3 bin 
ila 4 bin TL arasında değişiyor. 

Ayrıca hasat sonrası en önemli 
verilerden biri de elde edilen uçucu 
yağın kalitesidir. Bu manada Türki-
ye’deki üretimden de kaliteli lavanta 
yağı elde ediliyor. Yaş çiçek olarak 
dekar başına 500 - 700 kilogram 
arasında ürün alınan lavantada yaş 
çiçek olarak kazanç ise bin ile bin 
500 TL arasında değişiyor.
n HABER MERKEZİ
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma Vakfımız evlerine belli sayıda 
erkek ve kız öğrenci alınacaktır. Vakfımızda akşam 

yemeği ve kahvaltı verilmektedir.

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 Kara-
tay/KONYA

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

1 TEMMUZ 2020
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Halkla İlişiler ve 
Tanıtım bölümüne ait Öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim, hükümsüzdür.
Hüsne Yüceyurt

Öğrenci No: 085115074

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 1 TEMMUZ 2020
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Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, gerçek 
manada yararlanamadıkları mali tatilin ismiyle içeriğinin aynı olması gerektiğini söyledi

‘İsmiyle içeriği birbirini tutmuyor!’
Konya SMMMO Başkanı Abdil 

Erdal, her yıl 1-20 Temmuz tarih-
leri arasında uygulanan mali tati-
lin 1 Temmuz 2020 günü başla-
yacağını ancak bu tatilden meslek 
mensuplarının yararlanamadığını 
dile getirdi. 

Erdal, “Mali tatilin gerçek an-
lamda bir tatil olabilmesi için tem-
muz ayına ilişkin beyannamelerin 
ağustos ayında birleştirilerek tek 
bir beyan olarak verilmesi ve in-
celemelerin de bu dönemde ya-
pılmaması gerekiyor.  Mali tatil 
düzenlemeleri uyarınca beyana 
dayalı tarhiyatta, kanuni süresin-
de verilmesi gereken beyanna-
melerin verilme süresinin son 
günü malî tatile rastlarsa, beyan 
süresi tatilin son gününü izleyen 
tarihten itibaren yedi gün uzamış 
sayılmaktadır. Beyanname verme 
süresi malî tatil nedeniyle uzamış 

olan vergilerde ödeme süresi ise 
(aynı ay içerisinde kalmak kaydıy-
la), uzayan beyanname verme sü-
resinin son gününü izleyen günün 
mesai saati bitimine kadar uza-
maktadır. Ayrıca malî tatilin sona 
erdiği günü izleyen beş gün içinde 
biten kanuni ve idari sürelerde, 
malî tatilin son gününü izleyen 
tarihten itibaren beşinci günün 
mesai saati bitiminde sona ermiş 
sayılmaktadır” şeklinde konuştu.

Mali Tatilin ismiyle içeriğinin 
uyuşmadığını ve gerçek anlamda 
mali müşavirlere dinlenme fırsatı 
tanımadığını belirten Başkan Ab-
dil Erdal, “Korona virüs salgınında 
bile çalışan bir mesleği icra ediyo-
ruz. Sokağa çıkma yasaklarından 
muaf tutularak bürolarımızda iş-
lerimize sağlığımızı riske ederek 
çalışmaya devam ettik. Meslek 
camiası olarak mevcut haliyle mali 

tatilden gerçek anlamda faydala-
namıyoruz ve normal zamanda 
yaptığımız işleri beyan sürelerinde 
uzama olmadığı için tatil içerisin-
de de yapmaya devam ediyoruz. 
Gerçek anlamda faydalı bir mali 
tatil olabilmesi için temmuz ayın-
da verilmesi gereken beyanname 
bildirimlerinin yani Haziran ve 
temmuz aylarına ait olan beyanna-
melerin ağustos ayında verilmesi 
gerekmektedir. Böylece ismiyle 
içeriği uyumlu daha yaşanılabilir 
bir şekle sahip mali tatil sağlana-
caktır. Mali Müşavirlerin beklentisi 
mali tatilin gerçek anlamda uygu-
lanabilir olmasıdır. Meslek men-
suplarının dinlenebilmeleri, ailele-
rine vakit ayırabilmeleri için mali 
tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir 
şekle kavuşturulması gerekmekte-
dir” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Çamaşır Yıkama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/321591
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK 
      BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : AYANBEY MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 
      MERAM/KONYA 
c) Telefon ve faks numarası : 3323236709 - 3323241854
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    : Çamaşır Yıkama Hizmeti
b) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 Kilogram Çamaşır Yıkama Hizmeti
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : S.B.Ü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihi 20.08.2020, işin bitiş tarihi 19.08.2021
d) İşe başlama tarihi  : 20.08.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri       :S.B.Ü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Birimi
(e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait 
bilgiler:
İstekli firma çamaşır yıkama hizmeti vereceği  tesise ait adres kullanılacak makine ve 
ekipmanların listesi ve kapasiteye ilişkin belgeleri ihale dosyasına sunacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifinde sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü çamaşır yıkama, kurutma ütüleme, paketleme 
hizmetlerinden herhangi biri, birkaçı yada tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ ALINACAKTIR
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1182501

Vaka sayıları korkutuyor!
Konya’da pandemi hastanele-

rindeki kapasite doluluk oranına 
ulaştığı belirtilirken yeni normal-
leşme sürecinde günlük vaka sa-
yıları hızla artıyor. Son günlerde 
sanayiler ve resmi kurumlarda gö-
rülen vakalar da insanları tedirgin 
etti.

Konya’da son bir hafta içinde 
koronavirüs vaka sayısının orta-
lama üzerine çıkması Konyalıları 
tedirgin etti. Geçtiğimiz haftalarda 
koronavirüs vaka sayısının kade-
meli olarak hızla yükselişe geçme-
sinin ardından yetkililer, Konya’nın 
pandemi hastanesi olan Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin ardından 
Beyhekim Devlet Hastanesi’ni de 
pandemi hastanesi olarak ilan et-
mişti. Buranın da kısa sürede tama-
men dolması ile birlikte Konya’daki 
tüm hastaneler pandemi hastanesi 
olarak hizmet vermeye başladı. 
Şu anda ise Konya’daki pandemi 
hastanesi olarak hizmet vermeye 
başlayan bütün hastanelerin kapa-
sitesinin dolduğu öğrenildi.

VATANDAŞ KURALLARI 
HİÇE SAYIYOR

Öte yandan kentte yapılan 
genel uygulamalar sırasında baş-
ta maske kullanımı olmak üzere 
sosyal mesafe kuralına uyumun 
son derece az olduğu gözlendi. 

Yetkililer temizlik, maske ve me-
safe kuralına uyulması konusunda 
uyarılar yaparken vatandaşın bu 
kuralları ihlal ettiği de gözlemlendi. 

RESMİ KURUMLARDA POZİTİF 
VAKALAR GÖRÜLDÜ

Son birkaç gün içerisinde resmi 
kurumlarda görülen pozitif vaka-
lar da akıllarda soru işareti bıraktı. 
Yeni Normalleşme sürecin Kon-
ya’da DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nde 
3 vaka, Sosyal Sigortalar İl Müdür-
lüğü’nde ise 4 vakanın görüldüğü 
ve bu kurumlarda bazı bölümlerin 
karantina nedeniyle kapatıldığı öğ-
renildi.

KONYA’DA PANDEMİ 
HASTANELERİNDEKİ KAPASİTE 

DOLULUK ORANINA ULAŞTI
Konya’da normalleşme süre-

cinin ardından korona virüs vaka-
larında artış yaşanmasının ardın-
dan daha önce kentin pandemi 
hastanesi olarak belirlenen Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
Beyhekim Devlet Hastanesinin 
kapasitesinin vaka artışları nede-
niyle dolduğu öğrenildi. Yeni tespit 
edilecek vakaların, vatandaşların 
mağduriyet yaşamamaları adına 
bulundukları yerlerdeki hastane-
lere müracaat edebilecekleri ve o 
hastanelerde tedavi altına alınabi-
lecekleri kaydedildi. İlçelerde tes-

pit edilen hastalarında, ilçelerdeki 
hastanelerde tedavi altına alınacağı 
öğrenildi. Kentte yaşanan vaka ar-
tışının Sağlık Bakanlığı tarafından 
da takip edildiği belirtildi.

LEYLA ŞAHİN USTA UYARMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta 

AK Parti  İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Konya’da son günlerde artan 
corona virüsü vakaları hakkında 
yazılı bir açıklama yaparak Kon-
ya’yı uyarmıştı. 

“ARTAN VAKALAR 
ENDİŞEYE SEVK EDİYOR”

Konya’da son günlerde artan 
korona virüs vakalarının kendile-
rini endişeye sevk ettiğini belir-
ten AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “Hemşehrilerimizden yeni 
normal sürecinde çok dikkatli ol-
malarını rica ediyorum. Salgın 
tamamen ortadan kalkana kadar 
belirlenen tedbirlere sıkı sıkıya uy-
mak mecburiyetinde olduğumuzu 
ve bu sürece alışmamız gerektiğini 
unutmayalım. Başta maske- sosyal 
mesafe- temizlik kurallarını yeni 
süreçte hayatımızın merkezine ko-
yalım” demişti.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan 
bir bayramdır.Kabotaj bir ülkenin 
kendi karasularında ve kendi limanla-
rı arasında gemi işletme ve her türlü 
liman hizmetlerini kendi kontrolünde 
bulundurma hakkıdır.Büyük Türkçe 
Sözlük kabotajın kelime anlamını “Bir 
ülkenin iskele veya limanları arasında 
gemi işletme işi” olarak vermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. 
Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan ka-
pütülasyon hakları sebebiyle Osmanlı 
imparatorluğu kıyılarında yabancı 
bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. 
Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde 
imzalanan Lozan Antlaşması uyarın-
ca kapütilasyonlar lağvedildi. Böylece 
Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. 
Türkiye’nin  büyük ölçüde bir yarım 
ada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 
8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa 
bu Türk denizciliğine büyük bir imkân 
tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıl-
dıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde 

çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türki-
ye limanları arasında sadece Türk tek-
nelerinin hizmet görmesi zorunluluğu 
getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz’da 
yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılın-
dan itibaren Kabotaj Bayramı olarak 
kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde 
kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi 
de eklenerek bayramın adı Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu 
bayramda genel tatil yoktur.1 Tem-
muz 1926 günü, Türk Denizlerinde 

391 yıldan beri yabancılara verilmiş 
kapitülasyonların sona erdirildiği gün-
dür. Bu günden sonra yurdumuzda 
deniz taşımacılığı yalnızca TÜRK 
bayraklı gemiler ve TÜRK insanıyla 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu 
gün geldiğimiz noktada, şehir hatları 
vapurlarından başka Türk bayrağı ta-
şıyan ticari teknelerimiz oldukça azal-
mışken ve Türk Bayraklı gemilerde, 
yabancı gemi adamları çalışmaya 
başlamışken, Kabotaj bayramı olarak, 
neyi kutlayacağımızı soranlar da elbet 
olacaktır. Diğer taraftan, ülkemizin çok 
kuvvetli bir donanması ve son yıllarda 
gittikçe büyüyen Amatör Denizciler 
filosu bulunmaktadır.Türkiye Deniz-
ciliğinin daha da gelişmesi dileğiyle 
kabotaj ve deniz bayramınızı kutlarız

Kaynaklar: 
https://www.dersimiz.com/belir-

ligun-43-kabotaj-ve-deniz-bayrami.
html

https://tr.wikipedia.org/wiki/
Denizcilik_ve_Kabotaj_Bayram%-
C4%B1

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Jeep Renegate Kentplaza 
AVM’de sahibini buldu

Kentplaza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde araba kampanyasının 
talihlisi belli oldu. Marka karma-
sıyla modanın nabzını tutarken, 
gerçekleştirdiği etkinliklerle de 
eğlencede sınır tanımayan Kentp-
laza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
Kentcard sahiplerine özel hazırla-
mış olduğu araba kampanyasının 
çekilişini gerçekleştirdi.

20 Aralık 2019 ile 22 Mart 
2020 tarihleri arasında Kentplaza 
AVM içerisinde bulunan mağa-
zalardan aynı gün içerisinde 200 
TL ve katları tutarında alışveriş 
yapan Kentcard sahipleri çekiliş 

hakkı elde etti. 17 Haziran 2020 
Çarşamba günü Konya 9. Noter 
huzurunda saat 10:00’da gerçek-
leştirilen çekilişte asil talihli Ekrem 
Kuş, yedek talihli Murad İsmail 
Baylı oldu.

Ekrem Kuş’a Deha Grup Yöne-
tim Kurulu Başkan’ı Ahmet Arıcı 
anahtarını teslim etti. Ahmet Bey 
talihliye hayatının geri kalanı için 
başarı, mutluluk, şans dileklerini 
iletti. Kentplaza AVM ziyaretçileri 
Kentcard’ın ayrıcalıklarını önü-
müzdeki dönemlerde de doyasıya 
yaşayacak.
n HABER MERKEZİ

Konya ile özdeşleşen ve ünü Türkiye’ye yayılan etli ekmek, lezzetiyle yıllardır yöre halkının ve şehre gelen turistlerin 
vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Etli ekmeğe lezzetini unu etinden, sebzesi ve fırında yakılan odunu veriyor

Konya mutfağı denilince 
akla gelen ilk lezzet

Adı Konya ile özdeşleşen etli ek-
mek, kentte yaşayanların ve şehir 
dışından gelen turistlerin vazgeçil-
mez damak tatları arasında yer alı-
yor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında kapılarını 
yeniden müşterilerine açan, Mev-
lana Müzesi yakınlarında 1969’dan 
beri faaliyet gösteren bir lokantanın 
sahibi ve 45 yıllık etli ekmek ustası 
Rasim Dağ, geleneksel etli ekme-
ğin 70-80 santimetre uzunluğunda, 
20-25 santimetre eninde olduğunu 
söyledi.

Etli ekmekte kullanılan malze-
menin kaliteli olması ve özenle seçil-
mesi gerektiğine vurgu yapan Dağ, 
“Unu, eti, sebzesi, fırında yakılan 
odunu önemlidir.” dedi.

Dağ, etli ekmek tarifini şöyle 
verdi: “Hamurunu hazırlarken es-
mer ve beyaz unu karıştırırız. Fırın-
da meşe odunu kullanırız, duman-
sız, çırasız, randımanlı odundur. 
Sabah erkenden kasaba gider, dü-
venin kaburgasının yağlı kısmından 
eti çekeriz. Düve eti olması önemli-
dir. Etin kemiğe yakın kısmı iyi olur. 
Domates, biber, maydanozu halden 
alırız. Sonra burada arkadaşlarla içi-

ni hazırlarız. Etli ekmek için her 180 
gramlık hamur bezesine 100 gram 
et, 100 gram sebze harcı konulur. 
Bu, geleneksel Konya etli ekmeğidir. 
Etli ekmek mayalı hamurdan yapılır. 
Hamurun fırında sebzenin suyunu, 
etin yağını iyice emmesi lazım. Meşe 
odunu olmazsa fırın çok alevlenir, 
etli ekmeğin kenarını yakar, randı-
man vermez. Hazırlanan bezeler bir 
usta tarafından sadece el yardımıyla 
açıldıktan sonra içine et harcı yayılıp 

hemen fırın kürekçisine servis edilir. 
Pişirme işini sadece kürekçi yapar. 5 
ila 7 dakika fırında pişen etli ekmek 
servise hazır hale gelir.”

MÜŞTERİLER KORONAVİRÜS 
TEDBİRLERİYLE KABUL EDİLİYOR

İşletme müdürü Mehmet Gü-
nüç de koronavirüs salgını nedeniy-
le eski günlerdeki gibi bir doluluk 
yakalayamadıklarını anlattı. Günüç, 
pandemi nedeniyle gerekli tüm ted-
birleri uyguladıklarını, kısıtlı sayıda 

müşteri aldıklarını aktardı. Konya 
Fırıncılar Pideciler Simitçiler Kada-
yıfçılar ve Yufkacılar Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Vedat Honca 
da şehirde etli ekmek yapan yaklaşık 
600 fırın ve 600 restoranın olduğu-
nu belirtti.

Sektörde doğrudan ve dolaylı 6 
bin kişinin istihdam edildiğine dik-
kati çeken Honca, etli ekmek üreti-
cilerinin Konya ekonomisine büyük 
katma değer sağladığını dile getirdi. 
Honca, Kovid-19 nedeniyle etli ek-
mek üreticilerinin işlerinin durma 
noktasına geldiğine işaret ederek, 
şöyle konuştu: “Eskiden ‘Her gün 
Konya’dan İstanbul’a uzanacak ka-
dar hamur açıyoruz’ derdik ancak 
eski günlerimizi arıyoruz. Pandemi 
nedeniyle işlerimiz durdu. İç turiz-
min durması, biraz da insanların 
alım gücünün azalması bizi eski 
günlerimizdeki işlerimizi arar kıldı. 
Eskiden günlük 120 bin etli ekmek 
üretip satardık. Şu anda bu rakam 
35-40 bin arasında seyrediyor. Bir 
etli ekmek ortalama 15 lira dersek, 
kente sağladığı günlük katma değer 
500 bin lirayı geçiyor.”
n AA

NEÜ bünyesinde Ereğli’ye Ziraat Fakültesi kuruldu
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi (NEÜ) Ereğli Yerleşkesinde 
Ziraat Fakültesi kurulması kararı 
Resmi Gazetede yayınlandı. Resmi 
Gazetede yayınlanan 2704 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararında Ereğli 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesinin kapatılarak Ereğli Ziraat 
Fakültesinin kurulduğu duyurul-
du.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu, “2011 yılında kurulmuş olan 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültemizin birikimini yeni kurulan 
Ziraat Fakültesine aktararak yeni 
açılacak bölümlerle birlikte daha 
güçlü bir yapı oluşturmuş olacağız. 
Ayrıca bina ve altyapı sorunu ol-

mayacağı için öğrencilerimiz yeni 
kurulan fakültelerde yaşanan so-
runlarla karşılaşmayacak-
lar” dedi.

2023, 2050 ve 
2071 vizyon-
ları çerçeve-
sinde tarım, 
hayvancılık, 
gıda, yenile-
nebilir ener-
ji, lojistik gibi 
alanlardan 
birçok projeye 
Ereğli’yi de dâhil 
etmek istediklerini 
her fırsatta dile geti-
ren Prof. Dr. Zorlu, ilçenin sahip 
olduğu potansiyelin daha verimli 

hale getirilmesi ve endüstriye dö-
nüştürülmesi için yükseköğretim 

düzeyinde eğitim verecek 
olan Ziraat Fakültesi-

nin kurulmasının 
önem arz ettiği-

nin altını çizdi.
Ereğli’nin 

sahip oldu-
ğu tarımsal 
potansiyel 
ve yakın çev-

resinde bu-
lunan hayvan 

işletmelerinin 
sayısı dikkate alın-

dığında Ziraat Fakültesi-
nin açılmasının önemine değinen 
Zorlu, fakülte için öğretim elemanı 

ihtiyacını da en kısa sürede karşıla-
yarak eğitim ve öğretime başlama-
yı arzu ettiklerini ifade etti.

Rektör Zorlu, başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 
ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri 
olmak üzere fakültenin kurulma-
sında emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Yakın bir tarihte, resmi pro-
sedürlerin tamamlanmasının ar-
dından Ereğli’ye kazandırdıkları 
Veteriner Fakültesine öğrenci alı-
mı müjdesini de vermeyi arzu et-
tiklerini belirten Rektör Zorlu son 
olarak, Ziraat Fakültesinin şehre 
ve ülkeye hayırlı olması temenni-
sinde bulundu. n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEK-
NOFEST) başvuruda bulunan üni-
versite ve öğrencilere ilişkin sayısal 
veriler açıklandı. Konya Teknik Üni-
versitesi (KTÜN), 269 öğrenci baş-
vurusu ile 175 üniversite arasında 
8. sırada yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Türkiye’de milli teknoloji 
geliştirmesi konusunda kritik rol oy-
nayan kuruluşlar tarafından destek-
lenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali, bu yıl 22-27 
Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek.

TEKNOFEST’in resmi web say-
fasından yapılan yazılı açıklamada, 
Gaziantep’te gerçekleştirilecek tek-
noloji yarışmalarına, 175 farklı üni-
versiteden 11 bin 898 üniversite 
öğrencisinin başvuruda bulunduğu 
belirtildi. 

Açıklamada, Konya Teknik Üni-
versitesinin 269 öğrenci başvurusu 
ile 8. sırada yer aldığı kaydedildi. 
Başvuru verilerine göre Orta Doğu 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ulu-
dağ Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 

başta olmak üzere Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerini geride bırakan 
Konya Teknik Üniversitesi, TEK-
NOFEST 2020’de 12 kategoride 
30 takım ve bireysel katılım ile 269 
öğrencileri projeleriyle mücadele 
edecek.

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik yaptığı açıklamada, üniver-

site olarak öğrencilerin TEKNOFEST 
başta olmak üzere farklı yarışmalara 
katılım sağlamalarını oldukça önem-
sediklerini söyledi. TEKNOFEST’e 
başvuruda bulunan KTÜN öğrenci 
sayısının memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade eden Rektör Özçelik, “Ül-
kemizin geleceğine ve gençlerimizin 
yarınlarına katkı sağlayacak bu tür 
yarışmalarda yer almayı oldukça 

önemsiyoruz. Bu anlamda, TEK-
NOFEST 2020’de mücadele edecek 
olan öğrenci takımlarımız, yarışma-
ya bireysel katılım sağlayan öğren-
cilerimiz ve akademik danışmanla-
rımızın Konya Teknik Üniversitesini 
en iyi şekilde temsil edeceklerine 
yürekten inanıyor, başarılar diliyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTÜN’den Teknofest20’ye rekor başvuru yapıldı
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Değerli Çumralı hemşerilerim;
Son yıllarda Ulu Cami’nin başta 

Cuma namazları olmak üzere kandil ge-
celeri ve kalabalık cenazelerde yetersiz 
kaldığı gerekçesi ile yıkılması ve yerine 
daha büyük bir caminin yapılması veya 
Ulu caminin mevcut haliyle kalması ve 
başka bir yere yeni ve büyük bir caminin 
yapılması düşüncesi ortaya çıkmış ve 
bugün için maalesef mevcut caminin 
yıkılması görüşü bazı ilgililer arasında 
Ağırlık kazanarak Mevcut Ulu Camimi-
zin yıkılması safhasına gelinmiştir.

Özellikle cuma namazlarında Çum-
ra’mızın merkezinde daha çok cemaat 
alan daha büyük ve daha güzel yeni bir 
caminin yapılması elbette tüm hemşe-
rilerimizin isteğidir. Konunun önemine 
binaen ben de bu konudaki bazı düşün-
celerimi faydası olması ümidiyle paylaş-
mak istedim.

 YENİ BİR CAMİ İHTİYAÇ MI?
Öncelikle Çumra’mızda yeterli 

sayıda caminin bulunduğu herkesçe 
malumdur. Dolayısıyla Çumra ilçe mer-
kezinde bugün için yeni bir camiye acil 
ihtiyaç yoktur. Yatsı ve sabah namazla-
rında maalesef ki camilerimiz cemaat 
yönünden çok fakirdir. Yatsı namazları 
çoğu camimizde ancak bir iki saf, sabah 
namazları ise ne hazindir ki ancak beş- 
on kişi veya biraz daha fazla cemaatle 
kılınmaktadır. 

Bu noktadan bakıldığında bugün 
için yeni bir camiye değil, cemaati ço-
ğaltmaya dair çalışmamız daha elzem 
görünmektedir. 

Öte yandan bir ilçenin özellikle 
merkezinde o ilçeye yakışır büyük bir 
merkezi caminin olması ve bu caminin 
cemaatle dolması elbette ki hepimizin 
arzusudur.  

Çumra’mızda bu merkezi büyük 
cami, adından da anlaşılacağı üzere Ulu 
Camidir. 

Çumra’mızın 1926 yılında ilçe ol-
duğu dikkate alındığında 1950’li yıllarda 
yapılan Ulu Camimiz ilçemizdeki sayılı 
tarihi yapılardan biridir. 

Yapıldığı yıllardaki halkımızın kısıtlı 
imkânları ile yapabildikleri güzel bir eser-
dir. Belki büyük şehirlerdeki Osmanlı ve 
Selçuklu tarzındaki büyük cami ve kül-
liyeler kadar görkemli değildir. Mimari 
yönden çekiciliği azdır. Ama bizim insa-
nımızın alın teri, el emeği, göz nuru ve kıt 
imkânlarıyla yapıldığı için bizim için hem 
çok güzel hem de çok değerlidir. 

Bu camide hepimizin ve ecdadımı-
zın izleri vardır. 

MEVCUT OLANI YIKMAK MI 
YENİSİNİ YAPMAK MI?

Ulu Camimizi yıkmak ve yerine 
daha büyük bir camiyi yapmak mı daha 
doğrudur yoksa Çumra’mızın bugünkü 
ve gelecekteki ihtiyaçlarına da cevap ve-
rebilecek yeni ve büyük bir camiyi başka 
bir yere yapmak mı daha doğrudur? 

Bana göre cevaplanması gereken 
önemli soru budur. 

Ulu Caminin yerine daha büyük bir 
cami yapılmasındaki temel amaç Cuma, 
teravih, bayram ve cenaze namazların-
daki kalabalık cemaati tek bir camiye 
toplayabilmektir. 

Bu amaç için Ulu Camiyi yıkıp ye-
rine yapılacak olan yeni cami zannımca 
bu amacı tam olarak gerçekleştiremeye-
cektir. Çünkü halen Ulu Caminin bulun-
duğu alan buna yeterli değildir. Mevcut 
camimiz en çok 900- 1.000 cemaati ala-
bilmektedir. Yerine yapılacak olan yeni 
cami bodrumsuz olursa 1.500, bod-
rumlu olursa 2000 cemaati alabilecektir.

Benim şahsi düşünceme göre 
bodrumu olan iki veya üç katlı bir cami 
yapmak çözüm değildir.  Çünkü cami-
lerin insanların ibadet için, girmelerine 
en müsait ve kolay yapıda olmaları ve 
bunun için de zeminden çok yüksekte 
olmamaları doğru olandır. Yani cami 
‘düz ayak’ olmalıdır. Aksi halde yüksek 
merdivenler ve yüksek yapılı camiler, 
insanların ibadet yapmalarını zorlaştırıcı 
bir olumsuz etki yapabilir ve cemaati 
azaltıcı bir sonuca neden olabilir. 

  Bu açıdan baktığımızda Ulu Cami-
nin yıkılması çok doğru olmayacağı gibi 

istenilen amaca beklenildiği kadar hiz-
met de etmeyecek gibi görünmektedir.  

ULU CAMİ ŞEHRİN HAFIZASIDIR
Ulu Cami, Çumra’mızın tarihi hafıza-

sı veya başka bir anlatımla Çumra’mızın 
tapusu niteliğindedir.         

Malum olduğu üzere Çumra’mız, 
Temelleri 1890 lı yıllarda sultan Abdül-
hamithan tarafından başlatılan hicaz 
demir yolu projesi ile atılmış, İlerleyen 
yıllarda 

yine sultan Abdülhamithan tarafın-
dan hicaz demiryolu Projesi‘ne eklenen 
ve beyşehir gölünden taşan suların çar-
şamba Çayı ile Çumra Ovası’na taşın-
ması amacıyla bugünkü DSİ binalarının 
ve sulama kanallarının yapımıyla yeni 
bir yerleşim yerinin temelleri oluşturul-
muştur 

Bu iki güzel ve hayırlı hizmet temel-
leri üzerine 1926 yılında ilçe olmuştur. 
Osmanlı döneminden kalan istasyon 
binası ve DSİ bünyesinde Almanlar ta-
rafından yapılan binalar olduğu da ma-
lumdur. İlçe olduktan sonra Çumralılar 
tarafından o yılların kıtlık, yokluk ve im-
kânsızlıkları ile yapılan binalardan bu za-
mana kadar ayakta kalanların başlıcaları 
Adliye binası ve şimdi Bilgehane olarak 
adlandırdığımız eski Halk Evi (Kız Mes-
lek Lisesi) binasıdır. Ulu Cami ise bildiği-
miz kadarıyla 1950’lı yıllarda yapılmıştır. 

Yani Çumra merkezinde bulunan 
ve Çumramızın kısa tarihine göre, ta-
rihi sayılabilecek birkaç önemli bina-
dan birisidir. O günün şartlarında nice 
emek ve zahmetle yapılmış olan Ulu 
Cami, bu güne kadar tüm Çumralıların 
çok önem verdiği, içinde huzur bula-
rak ibadet ettiği güzel bir camidir. Ulu 
Cami hemşerilerimiz için çok önemli 
olduğundan çoğu cenaze Ulu Camiden 
kaldırılır. Cenaze namazına daha fazla 
cemaat iştirak etmesi beklenir. Hemen 
tüm kandil gecelerinde ve diğer pek çok 
önemli programlar bu camimizde yapı-
lır. Normal vakit namazlarında bile ce-
maati yarıdan fazla olur. Ramazanda ise 
neredeyse dolu olur. Bu durum, sadece 
Ulu Caminin çarşı merkezinde olmasıyla 
açıklanamaz. 

Ulu Caminin tüm Çumralıları ken-
disine çeken ve gönülden bağlayan bir 
ruhu, 

bir havası vardır. Teşbihte hata ol-
mazsa Konya için Kapu Camii ne anlam 
ifade ediyor ise Çumra için de Ulu Cami 
aynı anlamı ifade etmektedir. 

Ulu Camide görev yapan imamlar 
da halkımız nazarında ayrı bir öneme 
sahiptir. Bir gözlüklü hoca, bir ekiz hoca, 
bir müezzin Mustafa hoca halkın gön-
lünde ve hafızasında silinmeyen izler 
bırakmışlardır. 

Tüm bu değer ve birikimleriyle Ulu 
Cami, ilçemizin ve insanımızın canlı ta-
rihi, hafızası ve yaşadığımız memleketi-
mizin adeta tapusudur. 

Belirli bir dönem bile Çumra’da ya-
şamış ve daha sonra başka illere göç 
etmiş hemşerilerimiz Çumra’ya gel-
diklerinde veya Çumra’daki hatıralarını 
anlattıklarında Ulu Cami her tarifin, her 
hatıranın da adeta merkezindedir. 

Bugün bu camimizi kendi elleri-
mizle yıkarsak aslında kendi hafızamızı, 
kendi hatıralarımızı ve bir bakıma kendi 
kimliğimizi de yıkmış olacağız. Uzun 
yıllar sonra Çumra’ya gelen biri ilçenin 
merkezini bile tanıyamayacaktır. Yerine 
yapacağımız cami ne kadar iyi ve güzel 
olursa olsun asla bizim eski Çumra’mıza 
ve hatıralarımıza dair hiçbir şeyi şimdiki 
ulu Cami gibi temsil edemeyecektir. 

Bir kapı camii bir Aziziye camii 
cuma namazlarında cemaati almadığı 
için nasıl yapılmıyorsa bir Ulu Camii’de 
sırf cuma namazlarında cemaati almadı-
ğı için yapılamaz ve yıkılmamalıdır kaldı-
ki yaşadığımız koronavirüs Hastalığı ve 
karantina süreçleri bize camilerin içinde 
namaz kılınamadığı zaman camilerin dı-
şında bahçelerinde ve cadde ve sokak-
larda cuma namazlarını gayet güzel kıla-
bileceğimizi bize çok net olarak gösterdi

Bana göre yıkılması gereken Ulu 
Cami değil kafalarımızdaki şartlanmış-
lıklardır.

AMAÇ İYİ 
BELİRLENMELİDİR
Şayet amaç, çarşı 

merkezinde Cuma namazı 
için gelen cemaati alabile-
cek bir yeni cami yapmak-
sa bunun için en uygun 
çözüm Ulu Caminin yıkı-
larak yerine yeni bir cami 
yapılması değildir. Çünkü 
Ulu Caminin bulunduğu 
parselin dikdörtgen yapı-
sı ve kıblenin bu parsele göre oldukça 
yatık açıda oluşu sebebiyle bu parsele 
yapılacak olan yeni caminin cemaat ka-
pasitesi de ister istemez kısıtlı olacaktır. 

Kaldı ki ulu camiimizin yazlık bölü-
mü yıkılarak ve asıl caminin mimarisine 
uygun şekilde yanlara ve geriye doğru 
biraz daha genişletilerek yeniden yapıl-
dığı taktirde alabileceği cemaat sayısı 
1.500’e kadar çıkarılabilecektir

         Eğer daha fazla cemaati bir 
büyük camide toplamak istiyorsak Bu 
durumda yapılması gereken çarşı mer-
kezine yakın fakat daha büyük bir par-
selde, şimdikine göre gerçekten büyük 
bir “Cuma Camisi” yapmaktır. 

Ulu Camiyi yıkmak ve yerine yeni 
bir cami yapmak daha kısa sürede ya-
pılabilecek bir iş olabilir. Fakat bugün 
bile çok sıkışık çarşı merkezinde yapı-
lacak olan yeni cami Çumra’nın ileride 
de sürekli olarak trafik ve araç park yeri 
sorunlu olacaktır. Yapılması planlanan 
yeni caminin bodrum katının otopark 
yapılacak olması da bu sorunu çöze-
mez. Çünkü caminin parselinin yeterin-
ce büyük olmayışı, (Yaklaşık 2.000 m2) 
caminin teknik hizmetler vb. bazı hizmet 
yapıları ile giriş çıkış yolları vs. alanlar 
düşüldüğünde yapılacak olan otoparkın 
alabileceği toplam araç sayısı en çok 
100-150 civarında kalabilir ki bu kadar 
araç için bu kadar büyük bir yatırıma 
değmez. 

Yapılması planlanan yeni Caminin, 
Çarşı Camimize ve Konya’daki Hacıve-
yiszade Camii’ne benzeyeceği çalışılan 
taslaklardan anlaşılıyor. Fakat burada 
dikkat edilmesi gereken bir iki husus 
var. Gerek Çarşı Camimiz ve gerekse 
Hacıveyiszade Camii’nin zemine göre 
biraz yüksekte oluşu haklı bir eleştiri 
konusu olmuştur. 

Bu yüksekliğin ve çıkılması gereken 
merdivenlerin sonucu bir kısım ce-
maatin yukarıya çıkamamasıdır. Gerçi 
bodrum katlarda da namaz kılınabil-
mektedir. Fakat bodrum katlar kesinlikle 
ferah ve havadar değildir. Yeni yapılacak 
caminin de alt katı ( yani Bodrum katı) 
aynı şekilde olursa özellikle Cuma na-
mazı ve diğer kalabalık cemaat olduğu 
zamanlarda alt katta ciddi havalandırma 
problemleri yaşanabilir. Zaten alt katın 
yukarıdaki asıl cami katıyla hiçbir açıklığı 
ve bağlantısı da yoktur. Bu da alt kat-
taki cemaati yukarıdaki asıl cemaatten 
koparmaktadır. Bu kopukluk cemaatin 
huşusunu bozacaktır.  Alt kattaki cema-
at Cuma namazında aradığı huzuru ve 
hazzı bulamayacaktır. Çünkü asıl camiyi 
hiç mi hiç görmeyecektir. İmamı ve Ha-
tibi hiç görmeyecek ve hatta kendi kula-
ğıyla da duymayacaktır. Sadece hopar-
lörlerden gelen, çoğu zaman cızırtılı ve 
boğuk bir mekanik sese uyarak namaz 
kılmaya mecbur kalınacaktır. Öte yan-
dan caminin alt katının basık olması psi-
kolojik ve estetik olarak kesinlikle nahoş 
olacaktır. Cemaate dahil olmak için fiziki 
bağlantının gerekli olduğu imam hatip 
yıllarında bize öğretilen temel ilmihal 
bilgilerinden birisi idi.

Bu tür projelerde asıl cami bodrum 
katın üzerindeki zemin kattadır. Fakat 
zemin kata çıkmak merdivenler sebe-
biyle yaşlı ve eklem sorunu olan çoğu 
insan için eziyet olacaktır. Son yıllarda 
cami cemaatinin çoğunluğunun belirli 
yaşın üzerindeki insanlardan oluştuğu 
malumdur. Belirli yaştaki bu cemaatin 
çoğunun bel, diz ve eklem rahatsızlık-
ları vardır. Merdiven çıkmak gençler 

için düz yolda yürümek 
kadar kolay olsa da belirli 
yaştakiler için çok zorlanı-
lan bir durumdur. Sırf bu 
durum bile bu yeni cami-
nin yapılma amacı ile çe-
lişmektedir. Çünkü yukarı 
çıkamayacağı endişesiyle 
özellikle belirli yaş üzeri 
cemaat bu camiye gel-
mez ise daha çok cemaa-
te hizmet etme düşünce-

sinin tam aksi bir sonuç doğabilecektir.  
Bu noktada bir hususa daha dikkat 

etmek gerekiyor. “Cuma ve Bayram 
namazları “Eda” edilmeleri kadar “ilan” 
edilmeleri de gereken toplu ibadetler-
dir”. Hiçbir Müslüman kendi başına 
evinde Cuma ve Bayram namazı kı-
lamaz. Cuma ve Bayram Namazları 
mümkün olduğunca bir beldedeki tüm 
mü’minlerin hepsinin bir arada eda 
etmeleri, kendi aralarındaki birlik ve 
beraberliği hem kendilerinin görmeleri 
ve hem de dosta ve düşmana bu birlik 
mesajını en kuvvetli şekilde vermeleri 
gereken içtimai ibadetlerdir. Bu yönü de 
nazara alındığında Cuma ve Bayram na-
mazlarının kılınacağı bir büyük camide 
cemaatin bodrum katlarda gizlenmesi 
maksada uygun değildir. Cemaatin 
camiyi doldurması ve sokaklara ve cad-
delere taşması bodrumda kılmalarından 
çok daha faziletli ve maksada uygundur. 
Kur’an’ı Kerim’deki kendi ifadesiyle Ce-
nab-ı Hakkın “Geniş kıldığı Arzı” bizim 
kendi ellerimizle daraltmamız ve “yer-
yüzü müminlere mescit kılınmışken” 
cemaati bodrumlara hapsetmemiz 
doğru değildir. İslam tarihinde hiçbir 
İslam toplumunda cemaat bodrumlara 
hapsedilmemiştir. Benim anlayışıma 
göre bodrumda cemaatle namaz – za-
ruret halleri müstesna- insan şeref ve 
haysiyetine aykırıdır. Unutulmamalıdır 
ki Cuma günü Müslümanların bayram 
günüdür. Cuma ve Bayram namazları 
da mümkün olduğunca hep birlikte ve 
bir bayram coşkusu ile eda edilmesi 
gereken ibadetlerdir. Özgürlüğün sem-
bolleridirler 

Yeni bir cami planlanırken cemaatin 
bir kısmı için bile olsa bodrumda namaz 
kılma planlaması yapılmamalı, gerekir-
se caminin bahçesinde ve çevresindeki 
caddelerde nasıl namaz kılınabileceği 
planlanmalıdır. Günümüzün teknik im-
kanları bize bu imkanı vermektedir. 

ALTERNATİF CAMİ 
ALANLARIMIZ VAR MI?    

İlçe merkezinde kaldığı için sosyal 
yönden sorunlu halde bulunan Jan-
darma merkezi ile Askerlik şubesinin 
kapanmasıyla boş halde kalan alan, 
belediyemiz ile ilgili kurum ve bakanlık-
lar arasında yapılacak olan görüşmeler 
yoluyla yeni cami için ilçemize kazandı-
rılabilir. Belki bu çalışmanın sonuçlan-
ması birkaç yıl sürebilir. Ama sonuçta 
yapılacak yeni cami için geniş, büyük 
ve ferah bir alan elde edilmiş olur. Hem 
de bu alan çarşı merkezine çok yakın ve 
pazaryerinin bitişiği olduğundan tam 
olarak ihtiyaca uygun bir alan olacaktır. 

Cumhuriyet lisesinin yeni yerine ta-
şınmasıyla boşalan arsa yaklaşık 11.000 
m2 büyüklüğündedir. Çumra’mızın tam 
orta yerinde ve yeni bir Cuma Mescidi 
yapılmaya en uygun büyüklükte bir 
alandır. Bu arsanın yeni Cami yapımı 
için tahsisi üzerinde de çalışılabilir. 

Bu iki alandan hangisi olursa veya 
daha uygun neresi olursa olsun bod-
rum katının da 500 araçlık bir otopark 
olarak düzenlenmesiyle hem çarşı 
merkezinin trafik sorununa önemli bir 
çözüm bulunmuş hem de yeni camimi-
zin ihtiyaçları için sürekli bir gelir temin 
edilmiş olur. 

ÇUMRA ŞEHİR MERKEZİNİN 
GELİŞİMİNE UYGUN BİR PLANLAMA 

YAPILMALIDIR
Sadece bu günün şartlarına göre bir 

planlama yaparak Ulu Camiyi yıkıp aynı 
yere yeni bir cami yapma düşüncesi bu-

günün sorununa kısa vadeli palyatif bir 
çözüm getirse bile orta vadede Çumra 
çarşı merkezinin gerek insan ve gerek-
se araç trafiği sorununu daha da kar-

maşık bir hale getirebilecektir. Biz sade-
ce bugüne değil ileriye doğru Çumra’nın 
gelişmesini, çok katlı binaların çoğalma-
sını, köy ve kasabaların da mahalleye 
dönüşüp merkeze bağlanması sonucu 
ilçe merkezinin nüfusunun ve trafiğinin 
10 – 20 yıl içinde muhtemelen katla-
narak artacağını düşünerek yeni camiyi 
buna göre uygun bir alana yapmalıyız. 
1950’lilerin küçücük Çumra’sında Ulu 
Caminin yeri doğru seçilmiştir. Ancak 
biz buğun yapacağımız yeni camimizi 
en az 100 yıllık bir geleceğe göre planla-
malıyız. Aksi halde bugünün sorunlarına 
çözüm diye yaptığımız cami 20 sene 
sonra bizzat kendisi büyük bir sorun 
kaynağı olabilir. 

Demek istediğim şey, Çumra’nın 
gelişimine uygun olarak yapacağımız 
yeni caminin çarşı merkezinin içine 
sıkıştırmak yerine biraz kenarına ama 
geniş, büyük bir alana yapmaktır. 

40 sene önce ilçemizin sebze pazarı 
ve çaput pazarı hepsi bir arada ve beledi-
ye binası ile su deposu arasında idi. Oto-
büs garajı, bugünkü Halk Bankası’nın 
yanında sokak içinde idi. 

Rahmetli belediye başkanlarımız 
sebze pazarını şimdiki yerine, çaput pa-
zarını Bardakçı parkının yanındaki yerine 
ve otogarı da şimdiki yerine taşımışlar. 
İyi ki de taşımışlar. Eğer taşımasalardı 
bugün çarşı merkezinin hali nasıl olurdu 
bir düşünün. 

Demek ki şehirlerin gelişimine, nü-
fusun artışına ve yapılaşmaya göre hiz-
metleri iyi planlamak gerekiyor. 

 Geçmişte yol kenarlarına, yola biti-
şik vaziyette ve neredeyse yola taşacak 
şekilde yapılan bazı camilerimiz bugün 
için yol genişletme veya imarla ilgili bazı 
düzenlemelerde önümüze engel olarak 
çıkmaktadır.

 Ulu Caminin karşısına 1990’lı yıllar-
da yapılan merkez erkek Kur’an kursu 
çarşı merkezinde kalması ve çocukla-
rın oyun alanlarının bulunmayışı gibi 
nedenlerle bugün Kur’an Kursu olarak 
hizmet verememekte ve ancak İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerinin pansiyonu 
olarak yararlanılmaktadır. Eğer çarşı 
merkezine bu Kur’an Kursu yapılırken 
biraz daha iyi bir istişare ve planlama 
yapılmış olsa ve bu Kur’an Kursu binası 
çarşı merkezine değil de Çaybaşı, Mey-
dan, Bakkalbaşı, Bardakçı veya Bağlar 
gibi bir mahallemizde geniş bir arsa 
üzerine yapılmış olsaydı bugün ve yarın 
ilk yapılış amacına uygun olarak hizmet 
etmeye devam ediyor olacaktı. Demek 
ki böylesi hizmetlerde ve büyük yatırım-
larda daha iyi düşünüp daha çok istişare 
etmeli, uzmanlardan da görüş alınmalı 
ve en doğru karar verilmelidir. 

Cuma, bayram, teravih ve cenaze 
namazlarında veya önemli günlerdeki 
programlarda daha çok cemaati alabile-
cek, kadınlar ve çocuklar için de uygun 
alanları olacak ve Çumramızın ileriki 
yıllarda da ihtiyacını karşılayabilecek 
yeni bir cami ve külliyesi çok gereklidir. 
Fakat böyle bir caminin ve külliyesinin 
yapılabileceği yer şimdiki ulu caminin 
yeri değildir. Olmamalıdır. Biraz daha 
sabırla, azimle ve istişarelerle yeni büyük 
camimiz için daha büyük, daha ferah ve 
daha güzel bir yer bulalım. Ulu Camimiz 
yerinde kalsın. Hizmet vermeye devam 
etsin. Eksiklerini tamamlayalım, bakı-
mını yapalım. Hatıralarımız ve hafızamız 
yerinde korunsun. İlçemizin önemli bir 
değeri, tarihi bir yapısı ve adeta tapusu 
muhafaza edilsin. Uygun bir yere yeni bir 
camiyi de hep birlikte yapalım. Bu yeni 
camii ve külliye anasınıfıyla medresesi 
ile kütüphanesi ile okuma salonlarıyla 
ve bilhassa gençler için diğer sunacağı 
imkanlarla İleriye dönük amaçlarımızı 
karşılamaya yeterli bir cami olsun 

Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 
10 milyon lirayı bulacak yeni camimizi 
sabırla, azimle ve istişareyle planlaya-
lım ve yapalım. Bizi kimse arkamızdan 
kovalamıyor. Acil hiçbir sıkıntımız yok. 

Lütfen kendi kendimizi gaza getirip bir 
an evvel başlamak adına yanlış bir yola 
girmeyelim. Telafisi olmayan bir hata 
yapmayalım. 

İZLENMESİ GEREKEN 
YÖNTEM NE OLABİLİR?

Yeni Camiyi yapmak için Ulu Camiyi 
yıkmak mı yoksa başka uygun bir yere 
yeni bir cami yapmak mı doğrudur? Bu 
konuda şehir plancıları, mimarlar, inşaat 
mühendisleri ve diğer ilgili meslek ku-
ruluşları ile üniversiteden hocaları davet 
edip istişare toplantıları yaparak en doğ-
ru yolu bulmaya çalışalım. 

Bugün için Çumra dışında yaşayan 
hemşerilerimizle, ilçemizin yetiştirdiği iş 
adamları, bürokrat, siyasi ve diğer mes-
lek erbabıyla da bu konuda daha kap-
samlı görüş alış verişi yapalım. İçimize 
kapanıp yetersiz değerlendirmelerle 
yanlış bir karar vermeyelim

Geçmişte Çumralılar olarak bazı ko-
nularda birlikte bir çalışma yapılmış ve 
güzel sonuçlar da alınmıştır. Şeker fab-
rikası için kurulan şirkete o zaman için 
her kişi ve kurum destek vermiştir. Mavi 
Tünel oluşum grubu bu konuyu sürekli 
gündemde tutmaya ve Kamuoyu oluş-
turmaya çalışmıştır. Tüm Çumralıların 
birlik olduğu bu ve benzeri işlerin hep-
sinde de istenilen amaca ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla bugün Ulu Cami için daha 
geniş katılımlı bir çalışma yapılır ve daha 
fazla katılım sağlanırsa ben inanıyorum 
ki istediğimiz yer neresi olursa olsun 
ilçemizi temsil edecek olan yeni cami 
için o yeri alma imkânımız da kesinlikle 
olacaktır. 

Birlikte hareket edilip hedef te büyük 
tutulursa Allah (CC.) izniyle o hedefe 
ulaşmak çok kolay olacaktır. 

Eğer biz Çumralılar olarak ilçemize 
sırf spor karşılaşmaları için en az 20.000 
m2 yer kaplayan bir alana stadyum ya-
pabilmişsek,

Yaklaşık 5-10 bin m2 lik alanlara 
sebze pazarı ve çaput pazarı yapıp bun-
ların üstünü çelik çatı ile kapatabilmiş-
sek,

Fabrika binaları veya büyük depoları 
10.000 – 20.000 ve hatta daha da bü-
yük alanlara yapılabiliyorsak,

Çarşı merkezindeki hastane binası 
yetersiz kaldığı için ilçenin kenarına çok 
büyük bir alana yeni bir hastane yapıla-
biliyorsak, 

Tüm ilçe halkının çoğunun kullana-
bileceği yeni ve merkezi bir camiyi de en 
az 10.000 m2 lik bir alanda ve ihtiyaca 
uygun şekilde planlayabilir ve yapabiliriz. 
Yapmalıyız da. 

Bunun için tek yapmamız gereken 
şey aceleci davranmadan, aklı selimle, 
istişareyle hareket etmektir.  

Ulu Cami yaptırma ve yaşatma der-
neği mensupları ve bu konuda gayret 
gösteren tüm dostları bu zamana kadar 
yaptıkları hayırlı çalışmalardan dolayı 
tebrik ediyorum. 

Bu yazıyı, benim düşüncelerim en 
doğrudur ve mutlaka buna göre hareket 
edilmelidir diye değil ancak Çumra’mıza 
yeni bir cami yapılması konusunda farklı 
alternatiflerin de olabileceğine ve konu-
nun daha geniş boyutlu düşünülüp en 
doğru kararın verilebilmesine bir katkı 
olması amacıyla yazmayı gerekli gör-
düm. Sonuçta Çumralı hemşerilerimizin 
vereceği karar ne olursa olsun sonuna 
kadar bu kararın arkasında olacağız. Eli-
mizden gelen tüm desteği de inşaAllah 
vereceğiz.  

Gelin düşüncelerimizi ve yorumla-
rımızı daha iyiyi ve Daha güzeli bulmak 
için paylaşalım

Buradan yazdığım düşünceler ta-
mamen benim kişisel düşüncelerimdir 
doğup büyüdüğüm Çumramızın böyle-
si önemli bir konusunda bu düşünceleri 
hemşerilerimizle paylaşmayı kendi üze-
rime bir borç bildim Bir yanlış yapılma-
dan engel olabilmek ve doğru bir kararın 
alınmasına katkı sağlayabilmek amacıy-
la düşüncelerimi sizlere arz ediyorum

Allah’ın izniyle en doğruyu bulmak 
ve yapmak ümidiyle selam ve saygıları-
mı sunuyorum.

ULU CAMİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM

haber@konyayenigun.com
AV. RECEP CANDAN 
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Çavuşcugöl’de temizlik 
çalışmaları başladı

Ilgın’ın 3 km kuzey batısında 
Sultan Dağları’nın Kuzey etekle-
rinde 51 kilometrekare alana sa-
hip olan Ilgın Çavuşcu Gölü’nde 
Ilgın Belediyesi tarafından gölde 
oluşan sazlıkların temizliğine baş-
landı.

Sokak, mahalle ve caddelerde 
yürütülen temizlik çalışmalarına 
ara vermeden devam eden Ilgın 
Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 
başlatmış olduğu kanal ve dere 
temizlik çalışmalarına bir yenisini 
daha ekleyerek ilçede bulunan Ça-

vuşcu Gölün’de de oluşan sazlıkla-
rın temizlenmesi için kolları sıvadı.

Temizlik çalışmalarını yerinde 
inceleyen Ilgın Belediye Başkanı 
Yalçın Ertaş, “Kanal ve dere ıslah 
çalışmalarımıza ek olarak bugün 
de Çavuş Göl’de oluşan sazlık 
alanların temizlik çalışmasını özel 
amfibik araç ile yapıyoruz. Hem 
göl yüzeyinde oluşan görüntü kir-
liliğini ortadan kaldırmış olacağız 
hem de sinek ve benzeri haşere-
lerin çoğalmasının önüne geçece-
ğiz.” dedi. n AA

TYB Konya Şubesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi ile birlikte yürüttüğü 
Birinci Yazarlık Atölyesi’nin dersleri sonar erdi. Atölyede 30 öğrenci eğitimlerini tamamladı

Birinci Yazarlık
Atölyesi sone erdi

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi, Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Anadolu Mektebi işbirliği ile 
düzenlenen 1. Yazarlık Atölyesi’nin 
dersleri 29 Haziran 2020 tarihi itiba-
riyle sona erdi.

Anadolu Mektebi Yürütme Ku-
rulu ve TYB Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Atilla Yaramış tarafın-
dan organize edilen atölyede, Kon-
ya’nın muhtelif liselerinde ve üni-
versitelerinde okuyan yaklaşık 30 
Anadolu Mektebi öğrencisi eğitim 
aldı. Öğrencilerin edebiyat ve yazı 
hayatına dair genel bir kanaat edin-
melerine katkı sunmak ve yazarlık 
yolunda ilk adımı atmaları amacıyla 
düzenlenen atölyenin dersleri, (pan-
demi sürecinden önce) ilk 3 hafta 
yüz yüze eğitimle, sonraki 5 hafta da 
çevrimiçi derslerle işlendi.

Alanlarında uzman yazarların, 
şairlerin ve akademisyenlerin girdi-
ği derslerde öğrenciler, edebi türleri 
dünya ve Türk edebiyatının en önde 
gelen örneklerinden hareketle ince-
leme ve tanıma imkânı elde ettiler.

Yazarlık atölyesinde öğrencilerle 
Atilla Yaramış, Vural Kaya, Osman 
Özbahçe, İbrahim Demirci, Fatih Ci-
hat Büyükmatur, Orhan Gazi Gökçe, 

Recep Ayık, Selçuk Atay ve M. Ali 
Köseoğlu buluşarak bilgi ve dene-
yimlerini paylaştılar.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu bu 
atölyenin genç şair ve yazarlarımı-
zın kendilerini tanıma noktasında 
çok önemli bir işlev gördüğüne 
inandıklarını belirterek burada ders 
veren şair, yazar ve akademisyen-
lere ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade 
etti. TYB Konya Şubesinin kapısının 
gençlerimize her zaman açık oldu-
ğunu belirterek bu tür çalışmaların 
devamının geleceğini de vurguladı. 
Bu çalışmanın koordinatörü ve TYB 

Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üye-
si Atilla Yaramış’a ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, TYB Konya Şubesi ve 
Anadolu Mektebi işbirliği ile düzen-
lenen yazarlık atölyesinde, geleceğin 
şair ve yazarlarının bir araya geldi-
ğini ifade etti. Öğrencilerimizin bu 
atölyede kendilerini yetiştirme adı-
na çok önemli dersleri çok önemli 
isimlerin rehberliğinde işlediklerini 
belirterek öğrencileri tebrik etti. 
Derse giren şair ve yazarlara özellik-
le teşekkür ettiğini belirten Büyük, 

Birinci Yazarlık Atölyesinin gerçek-
leşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti.

Tarım eski Bakanı ve Anadolu 
Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Sami Güçlü de Konya’da 
Anadolu Mektebi, TYB Konya Şu-
besi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş-
birliği ile düzenlenen Birinci Yazarlık 
Atölyesinin diğer iller için de örnek 
bir çalışma olacağına inandığını be-
lirtti. Anadolu Mektebi disiplini içe-
risinde edebiyat ve fikir hayatımızın 
önemli isimlerini zaten okumakta 
olan öğrencilerimizin, bu atölyede 
her biri çok kıymetli olan şair ve ya-
zarlarımızdan aldıkları dersler saye-
sinde yazı hayatına birçok inceliğe 
vakıf olduklarına inandığını da be-
lirtti. TYB Konya Şube Başkanı Ah-
met Köseoğlu, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve çalışma-
nın koordinatörü Anadolu Mekte-
bi Yürütme Kurulu ve TYB Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla 
Yaramış’a teşekkürlerini iletti.

Yapılan açıklamada daha sonra 
belirlenecek bir tarihte düzenlene-
cek sertifika töreniyle öğrencilere 
sertifikalarının da verileceği belirtil-
di. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi, Başkurtistan’la kardeş şehir oldu

Ereğli Belediyesi ile Başkurtis-
tan Cumhuriyeti (Rusya Federasyo-
nu) Belebey İlçe Belediyesi arasında 
kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Başkurtistan Cumhuriyeti 
(Rusya Federasyonu) Belebey İlçe 
Belediyesi ve Ereğli Belediyesi ara-
sındaki protokol işbirliğini pekiş-
tirme ve geliştirme adına karşılıklı 
istekler göz önünde bulundurula-
rak imzalandı. Protokole göre iki 
belediye arasında ticari-ekonomik, 

bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel 
alanda Uluslararası ve dış ekono-
mik ilişkiler gerçekleştirilecek. Bu 
kapsamıyla kardeş şehir protokolü 
bugüne kadar Ereğli Belediyesi’nin 
imzalamış olduğu en kapsamlı kar-
deş şehir protokolü olarak da dikkat 
çekti.

‘HUKUKİ, SİYASİ VARLIĞIMIZ 
İKTİSADİ VARLIĞIMIZLA ANCAK 

MÜMKÜN OLUR’
İki şehir arasında düzenlenen 

protokolün imza töreninde kısa 
bir konuşma yapan Ereğli Bele-
diye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
“Hatırlanacağı üzere 8-10 ay önce 
Rusya Federasyonu’nun Başkur-
tistan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı 
Belebey şehri ile ilgili kardeş şehir 
protokolü yapılması ve kardeşlik 
ilişkisinin geliştirilmesi bakımından 
bir meclis kararımız vardı. Bu karar 
çerçevesinde gerekli izinler alındı, 
fikir teatileri yapıldı. Atacağımız 

imzadan sonra da kardeş şehir ola-
cağız. Kardeş şehir olmamıza vesile 
olan KONSİAD’ımızın değerli Genel 
Başkanı Kemal Çelik Bey, değerli 
işadamımız Saim Çelikhan Bey ve 
tabi Kanşaubiy Miziev’i başrollere 
koymamız lazım. Miziev’in de vesile 
olmasıyla şükürler olsun kardeş şe-
hir ilişkisini tesis ettiriyoruz. Şimdi 
imzaları atıyoruz inşallah Ağustos 
gibi bu COVİD-19 süreci hafifledik-
ten sonra karşılıklı ziyaretlerle hem 

kültürel hem de sosyal ilişkilerimizi 
geliştireceğiz. Ancak tüm bunları 
yaparken İzmir İktisat Kongresi’nde 
aziz Atatürk’ün dediği gibi hukuki, 
siyasi varlığımız iktisadi varlığımızla 
ancak mümkün olur. İktisadi an-
lamda da işbirliğimizi pekiştirmek 
suretiyle ki zaten akrabayız, zaten 
bir soy birliğimiz var biz Rusya 
Cumhuriyeti’ne de Başkurtistan 
Özerk Cumhuriyeti’ne de saygılıyız. 
Bu anlamda bir ayrılıkçı tavrımız, 

duruşumuz falan da yok. Nihayetin-
de akrabayız bunu yok sayacak, bir 
kenara atacak halimiz yok. Dolayı-
sıyla inşallah ben her iki şehir için, 
Başkurtlar için hatta orada yaşayan 
Tatarlar, Çuvaşlar için kısacası hepi-
miz için hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

Atılan imzaların ardından Baş-
kan Oprukçu’nun hediye takdimi ile 
tören sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi asfaltlama, 
kaldırım, parke yol, yol açma, yollara 
dolgu, asfalt yama, park-bahçe çalış-
malarını bütün mahallelere yayarak 
Seydişehir’in her mahallesini şanti-
ye alanına çevirdi.

Şehrin muhtelif mahallelerinde 
ekiplerin altyapı ve üstyapı çalışma-
larına aralıksız devam ettiğini kay-
deden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 2020 yılı içerisinde 
programa alınan altyapı çalışma-

larında, bütün imkanların seferber 
edildiğini kaydetti.

Başkan Tutal, “İlçenin her ala-
nında farklı çalışmaları yürüten 
ekiplerimiz, hemşehrilerimin daha 
rahat etmesi, nezih ortamlarda za-
man geçirmesi ve yaşam kalitelerini 
arttıracak çalışmalar yapıyor. İlçemi-
zi güzelleştirmek için ve yeşil bir gö-
rünüm kazandırmak için yaptıkları 
çalışmaların yanında, önceden yapı-
lan çalışmalar sonucunda belirlenen 

bölgelerde parke, bordür ve asfalt 
kaplanacak yolların yoğun bir şekil-
de çalışmalarını sürdürmektedirler.  
Çalışmalarımız tüm mahallelerimiz-
de devam ediyor. 

Ekiplerimizle birlikte belli bir 
plan dahilinde ve sırasıyla çalışma-
larımızı gerçekleştiriyoruz. Seydişe-
hir’in dört bir yanında ekiplerimiz, 
bir yandan yol bakım ve onarım 
çalışması yürüterek vatandaşları-
mızdan gelen şikayet ve taleplere 

anında müdahale ediyor ve bozulan 
yolları onarıyor, bir yandan da altya-
pısı tamamlanmış yollarımıza asfalt 
döküyor. Ekiplerimiz her mahalle-
mizi şantiye alanına çevirerek, Sey-
dişehir için ve hemşehrilerimiz için 
çalışıyor. Çalışmalarımız esnasında 
vermiş olduğumuz geçici rahatsız-
lıktan dolayı bizi anlayışla karşılayan 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tüm gayretleri daha güzel bir Seydişehir için
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Kayserispor, ilk kez 
16. sıraya yükseldi

Malatyaspor’da gözler 
Gençlerbirliği maçına çevrildi

Alanya’da Ankaragücü 
mesaisi başladı

Süper Lig’de bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren 
Hes Kablo Kayserispor, üst üste aldığı 2 galibiyet sonra-
sında puan tablosunda üst sıralara çıkmaya başladı. Sarı 
kırmızılılar, uzun süre yeraldığı 18. sıradan kurtularak 16. 
sıraya yükseldi ve kümede kalma umutlarını artırdı. Ligin 
ilk 4 haftası sonrasında 15.sırada yer alan, sonraki hafta-
larda sürekli olarak 17 ile 18. sıralardan kurtulamayan Hes 
Kablo Kayserispor, geride kalan 29 haftanın 20’sinde son 
sırada bulundu. 5 kez 17. sırada yer bulan sarı kırmızılılar, 
29 hafta sonrasında topladığı 28 puanla 16. sıraya yükseldi.  
Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Sivasspor’u mağlup 
ederek bu sezon ikinci kez deplasmanda galip gelirken, ilk 
kez de üst üste iki maç kazanmış oldu. n İHA

Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü 18.30’da 
Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da 
bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor. Ligin ikinci ya-
rısında oynadığı 12 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 1 beraber-
likle 4 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı 
Gençlerbirliği maçını kazanarak düşme hattından uzaklaş-
mak istiyor. Liglere verilen korona virüs arası dönüşünde 
önündeki 3 müsabaka için hedefini 6 puan olarak tutan, 
ancak bu planının gerisinde kalan Malatya ekibinde gözler 
Gençlerbirliği maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar, alt sıralar-
dan kurtulmak adına büyük önem taşıyan Gençlerbirliği 
müsabakasını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor. 
Malatya ekibinde geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında 
ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gök-
han Töre dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe karşısında 
sakatlanarak oyundan çıkan Hadebe’nin durumunun ise 
maçtan önce netleşeceği belirtildi. n İHA

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı MKE 
Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu akşam tesislerinde 
yapılan antrenmanla başladı. Aytemiz Alanyaspor, Süper 
Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Anka-
ragücü maçının hazırlıklarına bu akşam Alanyaspor Cengiz 
Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un göze-
timinde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, 
doğum günü olan futbolcu Bakasetas için pasta kesilerek 
kutlama yapıldı. Turuncu-yeşilli ekip kutlamanın ardından 
ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Daha sonra pas 
ve yön değiştirme çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 
taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor maç hazırlıkla-
rını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek. 
n İHA

Beşiktaş son 5 maçta 15 puan istiyor
Konyaspor karşısında alınan 

3-0’lık galibiyetin ardından ilk 4 sıra-
daki takımların tamamının puan kay-
betmesiyle gözünü üst sıralara diken 
Beşiktaş’ta, tek hedef  5 maçtan 15 
puan çıkarmak. Siyah-beyazlılar, ya-
rın başlayacağı Kayserispor maçı ha-
zırlıklarıyla birlikte zorlu seriden en iyi 
şekilde çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta Konyaspor maçında 
alınan 3-0’lık galibiyetin ardından göz-
ler diğer maçlara çevrildi. Başakşehir, 
Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasa-
ray’ın puan kaybettiği haftada alınan 
3 puan, siyah-beyazlı ekibin gözünü 
üst sıralara dikti. Korona virüs nede-
niyle lige verilen arada, sezonu en iyi 

şekilde bitirmek için hazırlıklarını sür-
düren Beşiktaş, ilk maçta Antalyaspor 
karşısında alınan yenilgiyle hedeften 
sapmıştı. Ancak Denizlispor ve Kon-
yaspor karşısında hata yapmayan 
ve bu hafta üst sıradaki 4 takımın da 
puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen 
Beşiktaş’ta tek hedef, kalan 5 maçta 
15 puan toplamak.

ZORLU SÜREÇ KAYSERİ’DE 
BAŞLAYACAK

Hafta sonunda Kayserispor dep-
lasmanına gidecek olan Beşiktaş, 
ardından iç sahada Kasımpaşa ve 
sonrasında deplasmanda Yeni Ma-
latyaspor ile karşı karşıya gelecek. 
33. haftada oynanacak olan Fener-

bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 
9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş’ta 
Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm 
hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefi-
ne göre yapıyor. Ligin son haftasında 
Başkent’te Gençlerbirliği ile karşıla-
şacak olan siyah-beyazlılar, sezonu 
Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, 
önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde 
etmenin hesapları içinde. Konyaspor 
maçı sonrasında takıma 3 gün izin 
veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, 
yarın başlayacak olan hazırlıklar ön-
cesinde futbolcularla kısa bir toplantı 
yaparak içinde bulunulan durumun 
ciddiyetini ve takımın avantajlı konu-
ma geçtiğini hatırlatacak. n İHA

Süper Lig’de 29 hafta sonunda 58 
puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 
son 9 sezonun en iyi dönemini geçire-
rek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa 
bu kadar yaklaştı. 

2010-2011 sezonunun 29. haftasını 
69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak 
sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada 
tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9 se-
zon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda 
şampiyonluk yarışının içinde kaldı. Lig-
de 60 puanlı Medipol Başakşehir’in 2 

puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, 
son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı 
ve puanı elde etti. 

Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. 
haftalarına bakıldığında 2011-2012 se-
zonunda 66 puanlı lider Galatasaray’ın 
17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada 
tamamladı. 2012-2013 sezonunda 59 
puanlı Galatasaray’ın 22 puan geri-
sinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 
2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fe-
nerbahçe’nin 23 puan farkla 4. sırada, 

2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı 
Beşiktaş’ın 17 puan altında 6. sırada yer 
aldı.Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda 
ise lider Beşiktaş’ın 32 puan gerisinde 
11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 
64 puanlı Beşiktaş’ın 16 puan gerisinde 
5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezo-
nunda Galatasaray’ın 14 puan gerisinde 
5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 
puanlı Medipol Başakşehir’den 10 puan 
az toplayarak 4. sırada kendine yer bu-
labildi.

UMUTLAR YEŞERDİ
Ankaragücü ile sahasında 1-1 bera-

bere kalan Trabzonspor’da lider Medipol 
Başakşehir’in Galatasaray ile 1-1 bera-
bere kalması yeniden umutları yeşertti. 
İki takım arasında 2 puanlık fark açılmaz-
ken Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarı-
şındaki iddialı konumunu da sürdürdü. 
Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonun-
da Demir Grup Sivasspor’un 5, Galatasa-
ray’ın 6, Beşiktaş’ın 8, Fenerbahçe’nin 
12 puan önünde bulunuyor. n AA

Trabzon 9 sezon sonra
şampiyonluğa çok yakın
Ligin 29. haftasını 58 puanla Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, son 9 sezon 

içerisinde ilk kez şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunuyor Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 
puanla ilk sırada tamamlamış ancak sezonu 82 puanla Fenerbahçe’nin gerisinde averajla ikinci sırada tamamlamıştı

Süper Lig’de son 11 karşılaşmasını kaybet-
meyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK 
deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun 
yenilmezlik rekorunu kırdı.

Süper Lig’in ikinci yarısına Tamer Tuna yöne-
timinde başlayan Antalyaspor, Lukas Podolski, 
Adis Jahovic, Sinan Gümüş,Ersan Adem Gülüm ve 
Kudriashov gibi önemli yıldızları transfer etti. Ligin 
ikinci yarısına sahasında 3-0’lık Göztepe yenilgi-
siyle başlayan Antalyaspor, ardından gelen 11 lig 
karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Ligin 29. 
haftasında dün konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 
berabere kalan Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik 
rekoruna ulaştı. Bu puanla Antalyaspor tarihinde 
en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış oldu. En son 
2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi 
yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplas-
manından aldığı puanla kulüp tarihinde en uzun 
yenilmezlik rekoruna imza attı.

11 MAÇTA 23 PUAN
Kırmızı-beyazlılar son 11 maçında 6 galibiyet 

5 beraberlik elde etti. Güney ekibi, son 11 maçın-
da Yukatel Denizlispor’u 3-0, Kasımpaşa’yı 3-1, 
BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1, Demir Grup Si-
vasspor’u 1-0, Beşiktaş’ı 2-1 ve Çaykur Rizespor’u 
3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor’la 0-0, 
Hes Kablo Kayserispor’la 2-2, Fenerbahçe’yle 
2-2,Gençlerbirliği’yle 1-1 ve Gaziantep FK’le 1-1 
berabere kalarak, hanesine 23 puan yazdırdı. n İHA

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı
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1922 Konyaspor’un rakibi yeni stadına kavuşuyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-

cadele eden ve temsilcimiz 1922 
Konyaspor’un rakibi olan Çorum 
FK, yeni stadına kavuşuyor. 15 bin 
kişilik kapasiteye sahip olan stadın 
kısa sürede açılması bekleniyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil 
İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, 
Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Ço-
rum milletvekillerinin katılımıyla 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret et-
tiklerini anımsattı.  Çorum’daki spor 
yatırımları konusunda bakanlık ile 
protokol imzalandığını ifade eden 
Aşgın, aralarında yeni stadyum ve 
spor salonu inşaatının da bulundu-
ğu onlarca tesis ve yatırımın bakan-
lık tarafından desteklenerek, hizme-
te açılacağını söyledi. “Bakanımız 
Çorum halkına müjdeler verdi, biz-

leri mutlu etti. Yeni stadyum ve spor 
salonunu bakanlığımıza devrettik. 
Bunların karşılığında ise eski stad-
yum ve tüm arazisinin belediyemi-
ze devrini gerçekleştirdik.” diyen 
Aşgın, şunları kaydetti: “Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısında söz 
alarak stadyum ve spor salonu ko-
nusunda yaşadığımız sorunları izah 
etmiştim. Cumhurbaşkanımız ko-
nuyla yakından ilgilenerek sorunun 
çözümü hususunda hemen talimat 
vermişti. Cumhurbaşkanımızla olan 
bu görüşmemiz ilk düğümü çözdü 
ve süreç bu şekilde başlamış oldu 
ve şimdi de devir işlemlerimizi ger-
çekleştirdik. Çorum’umuza hayırlı 
olsun. Gençlik ve Spor Bakanımızın 
verdiği müjdeler arasında şehrimi-
ze iki yüzme havuzu, güreş eğitim 
merkezi, 500’er kişilik tribünlü ve 

4’er soyunma odalı 2 nizami sen-
tetik futbol sahası, 1 kitap kafe de 
yer alıyor. Güreşin merkezi olan 
Çorum, dört başı mamur bir Güreş 
Eğitim Merkezi’ne kavuşuyor. Bu 
müjde güreş tarihimiz bakımından 
da bir mihenktir. Güreş Eğitim Mer-
kezimizde inşallah çok daha büyük 
güreşçiler yetişecek.”

15 BİN KİŞİLİK 
KAPASİTEYE SAHİP

 Çorum Belediyesinin kendi büt-
çesinden yaklaşık 160 milyon lira 
yatırımla inşa ettiği yeni stadyum, 
15 bin kişilik kapasiteye sahip. 
Tribün koltukları, aydınlatma ve 
skorbord montajının tamamlandığı 
stadın zemini ise alttan elektrikli 
ısıtmalı sisteme sahip. Genişliği 
68 metre, uzunluğu ise 110 metre 
olan sahanın çimleri Sakarya’dan 

getirilen stadyumun, 25’i engelli 
olmak üzere 1061 araçlık park alanı 
bulunuyor. Tamamı kapalı tribün 
olan ve 1 misafir girişi, 2 güney 
tribün girişi, 2 doğu tribün girişi, 2 
kuzey tribün girişi yer alan stadyu-
mun, çevre düzenlemesi ve diğer 
eksiklikleri giderildikten sonra en 
kısa sürede hizmete açılması bek-
leniyor. Ankara-Samsun kara yolu 
kenarındaki arazide inşasına 2016 
yılında başlanan 15 bin seyirci ka-
pasiteli stadyum ile İskilip kara yo-
lundaki eski hayvan pazarı alanında 
yapımına 2017’de başlanan 4 bin 
840 seyirci kapasiteli spor salonu 
inşaatı, maddi kaynak yetersizliği 
ve yüklenici firmadan kaynaklanan 
çeşitli sebepler nedeniyle tamam-
lanamamıştı.
n AA

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta şampi-
yonluk mücadelesi veren Yılport Sam-
sunspor, 55. Yıl dönümünü kutladı.

 Samsunspor’un 55. yıl dönümü se-
vinç ile kutladıklarını söyleyen İlkadım 
Belediye Başkanı Necaattin Demirtaş, 
“Birçok sevinci, heyecanı, gururu ve za-
man zaman hüznü hep birlikte yaşadığı-
mız Samsunspor’u yükseliş sezonunda 
lider görmek yeniden yükselişin haber-
cisi oldu” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş Samsunspor’un kuruluşunun 
55. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Başkan Demirtaş Sam-
sunspor’un sadece bir futbol takımı değil 
şehrin en önemli marka değerlerinden 
biri olduğunun belirterek, “Şehrimizin 
en büyük sevdası haline gelen ve ülke-

mizin köklü kulüplerinden biri olan Sam-
sunspor’un kuruluşunun 55. yıl dönümü-
nü sevinç ile kutluyoruz. Birçok sevinci, 
heyecanı, gururu ve zaman zaman hüznü 
hep birlikte yaşadığımız Samsunspor’u 
yükseliş sezonunda lider görmek yeni-
den yükselişin habercisi oldu. Tüm şehir 
genciyle yaşlısıyla bu yürüyüşte birlik ve 
beraberliğe en güzel örneklerden biri 
oluyor. Bundan sonrada her zaman oldu-
ğu gibi ortak sevdamız Samsunspor’un 
yanında olmaya devam ederek yeni 
başarıları hep birlikte yaşamayı umut 
ediyoruz. Yükseliş Sezonunda futbolcu 
kardeşlerimize, teknik heyetimize ve her 
şeyiyle kendini Samsunspor’un başarı-
sına adamış Kulüp Başkanımız Yüksel 
Yıldırım’a canı gönülden başarılar dile-
rim” diye konuştu. n İHA

Samsunspor 55. yıl dönümünü kutladı
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’in 18 Temmuz’da başla-
ma kararının alınmasından sonra ligdeki 
bazı takımlar bu duruma sevinirken bazı 
takımlar ise bu karardan pek hoşnut ol-
madı. Şampiyonluğa ve Play-Off hedefi 
olan takımların oynamak istemesi, ligde 
kalma adına uğraş veren takımların ise 
oynamak istememesi kararın geç veril-
mesine neden oldu. Süper Lig ve TFF 1. 
Lig’in başlamasının ardından gözler TFF 
2. Lig’e ve 3.Lig’e çevrilmişti. Geçtiği-
miz günlerde yapılan toplantıdan sonra 
TFF 2. Lig ve 3. Ligi’nde 18 Temmuz’da 
başlamasına karar verildi. Bu doğrultuda 
ligde çalışmalarına başlayan takımların 
hedefi kalan 17 günlük süreçte en iyi 
performanslarını yakalayabilmek. TFF 2. 
Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz 1922 Konyaspor’da liglerin baş-
lama kararının açıklamadan önce takım 
çalışmalarına başlamıştı. 10 Haziran’da 
toplanan Yeşil-Beyazlı ekip diğer takım-
lara nazaran daha hazır durumda olacak.

BU SEZON LİGDEKİ EN UZUN SERİSİ
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 

temsilcimiz 1922 Konyaspor, bu sezon-
ki en uzun yenilmezlik rekoruna ulaştı. 
Lige kötü bir şekilde başlayan temsil-
cimiz 1922 Konyaspor,  devre arasında 
ciddi değişikliklere giderek ikinci yarıda 
oynadığı oyunla ve aldığı skorlarla küme 
düşme hattından kurtularak ateş hattının 
üzerine çıkmıştı. Pandemi öncesi son 5 
karşılaşmada mağlubiyet yüzü görme-
yen Yavru Kartal, şampiyonluk müca-
delesi veren Manisa FK ile 3-3, Amed 
Sportif Faaliyetler’le deplasmanda 2-2, 
İnegölspor’la 0-0 berabere kalırken sa-
hasında ağırladığı Kırklarelispor’u 4-0, 
Sancaktepe FK’yı ise 2-1’lik sonuçlarla 
devirmeyi başarmıştı. Alınan bu sonuçlar 
ligin ilk yarısında ateş hattında bulunan 
1922 Konyaspor’u bir anda 13. sıraya 
yükseltmişti.

GENÇ YETENEKLERİN 
GÖZÜ KONYASPOR’DA

Bu sezon lige genç bir kadroyla baş-
layan 1922 Konyaspor, devre arasında 
kadrosunu daha da gençleştirdi. Dev-
re arasında bazı oyuncularla yollarını 
ayıran Yeşil-Beyazlı takım, kadrosuna 
Konyaspor genç takımından 20 yaş altı 
3 oyuncuyu ilave etti. Ligin ilk yarısında 
büyük şanssızlık yaşayan Yavru Kartal 

ikinci yarıda genç kadroya takımdan tec-
rübeli birkaç ismi de ekleyince hem oyun 
anlamında hem de genç oyuncuların ge-
lecek sezonlar için tecrübe kazanmasın-
da seviye atladı. İkinci yarıya Salih Eken, 
yönetiminde başlayan 1922 Konyaspor, 

doğru bir planlama ile ateş hattının üze-
rine çıktı. Çok sayıda genç oyuncunun 
süre bulduğu 1922 Konyaspor’da sezon 
sonu ciddi değişiklikler yaşanabilir. Kad-
roda bulunan genç oyuncularda Seydi 
Kayasoy ve Ekrem Kayılıbal’ın ismi Kon-

yaspor’la anılırken ligler bittiğinde bu du-
rum daha da netleşecek. Kalan 6 haftada 
mücadelelerini ekstra sahaya yansıtması 
beklenen 1922 Konyaspor’da futbolcula-
rın hedefi Konyaspor olacak. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da hedef 
ligi en iyi yerde bitirmek

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, pandemi 
öncesi çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Kalan haftalarda da bu serisi-
ni sürdürmek isteyen Yeşil-Beyazlılar, ligi en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapıyor

Manisa FK 
kuvvet çalıştı

Liglerin başlayacak olması 
Amedspor’u üzdü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) pandemi süreci 
nedeniyle ertelenen liglerin 18 Temmuzda devam etmesi 
yönünde karar vermesi, ligin oynanmayacağı ve küme 
düşmenin kaldırılacağı yönünde beklenti içinde olan Ame-
dspor’u üzdü.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 3 puan farkla küme düşme 
hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, sağlık riskini ge-
rekçe göstererek kalan maçların iptalini ve küme düşmenin 
kaldırılması yönünde federasyona başvuruda bulunmuştu. 
Devam kararından sonra gözlerin çevrildiği Amed Sportif 
Faaliyetlerde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Daha 
önce pandemi süreci nedeniyle ertelenen olağanüstü genel 
kurul ancak Ağustos ayının ilk haftasında yapılabilecek. Ku-
lüpte uzun süredir yaşanan maddi sorunlardan dolayı bazı 
futbolcuların federasyona başvuruda bulunarak serbest 
kaldığı ifade edilirken, uzun süredir para alamayan bazı 
personellerin de kulübü mahkemeye verdiği iddia ediliyor. 
Takımın 18 Temmuzda başlayacak maçlara hazırlanması 
için en az 1 buçuk milyon lira maddi kaynağa ihtiyaç olduğu 
ifade ediliyor. n İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve 1922 Kon-
yaspor’un rakibi olan Manisa Futbol Kulübü 18 Temmuz’da 
başlayacak olan ligin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-Be-
yazlı takım, çalışmasını salonda gerçekleştirerek kuvvet 
çalışması yaptı. TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol 
Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde dün sabah ger-
çekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İki grup 
halinde salonda gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalış-
ması yapıldı. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan Manisa 
ekibinin lider Samsunspor ile arasında 10 puanlık bir fark 
bulunuyor. n SPOR SERVİSİ



Çaykur Rizespor hakem kararlarına tepki gösterdi
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü 

Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig’deki hakem 
kararlarını eleştirerek, “Kayserispor maçında 
herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren 
zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı 
vermeyen zihniyettir.” dedi. Bakır, yönetim 
kurulu üyeleri Serkan Karavin, Sedat Abanoz 
ve Talha Küçükvar ile Mehmet Cengiz Te-
sisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, 
ligde son beş haftanın alt ve üst sıralar için 
çok çekişmeli geçeceğini, salgın döneminde 
kendilerinin de bunu en iyi şekilde yürütme-
ye çalıştığını belirtti. Futbolda adaletin çok 
önemli olduğunu ifade eden Bakır, Türkiye’de 
hakemlerin farklı maçlarda farklı standartlar 
uyguladığını savunarak, Türk futbolu için stan-
dartların ve kuralların uygulanması gerektiğini 
kaydetti. Bakır, salgın sürecinin ardından geli-
şen bazı şartların kendilerini konuşmaya sevk 
ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Son maçımızda görev alan Cüneyt Çakır, Tür-
kiye’nin yetiştirdiği iyi hakemlerden biri ama 
nedense Çaykur Rizespor’un iç saha maçla-
rında aleyhinde hataları devam ediyor. Cü-
neyt Çakır’ın iç saha maçlarımızda maalesef 
aleyhimize hataları var. Yukatel Denizlispor 
maçında iki penaltı pozisyonu var. 57’nci da-
kikada Ben Youssef’in oyuncumuzun yüzüne 
vurduğu pozisyonda devam denildi. VAR’a 
bile gidilmedi, çağrılmadı. Aynı maçta 75. 
dakikada top oyuncunun eline çarptı. Hakem 
pozisyonda ‘Devam’ dedi. Bu pozisyonların 
ikisine birçok maçta penaltı verildiğini gördük. 
‘Benzer oyunlar mı oynanıyor?’ korkusunu ya-
şamaya başladık.”

Sezon içerisinde MKE Ankaragücü maçın-
da Sasse, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasın-
da ise Abdullah’a yapılan pozisyonların hakem 

hocaları tarafından penaltı olarak değerlendi-
rildiği belirten Bakır, şöyle devam etti: “Bu 
hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor 
maçında, Denizlispor maçımızdaki benzer 
pozisyonun penaltı verildiğini gördük. O maçın 
hakemi hangi kurallara göre penaltı, Cüneyt 
Çakır hangi pozisyona göre devam diyor? Ku-
rallar aynı ise Cüneyt Çakır neden penaltı ver-
medi? Buradaki açıklamayı kamuoyuna yetki-
liler yapmalı. Sporseverler çelişkiye düşüyor. 
Son üç maçta kaybettiğimiz puan 5. Bu beş 
puan hanemize yazılsa 34 puanımız olacaktı. 
Ligin ilk yarısında yediğimiz golden önce faul 
pozisyonunu tüm Türkiye gördü ve kabul etti. 
Kayserispor maçında herkesin faul dediği 
pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor 
maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir.”

Bakır, adalet ile ilgili çağrı yapmaya de-
vam edeceklerini dile getirerek, “Futbolsever-
lerin de beklentisi budur. Adalet için sorumlu-
luklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. 

Bir şehri, camiayı hayal kırıklığına uğratmaya 
kimsenin hakkı yok. Bunu bütün takımlar için 
söylüyoruz. Takım sahada çabasını gösterir 
galip gelemez, biz sorumluluğumuzu yeri-
ne getiririz. Bizim sahadaki performansımız 
hakemlerin düdüğü ile değişmemeli. Türk 
futbolunu akıl oyunları değil, adalet geliştirir. 
Maçları izlediğimizde birileri akıl oyunları uy-
gulamaya devam ediyor. Hiçbir futbol takımı 
hak etmediği galibiyetten keyif almaz.” ifade-
lerini kullandı. Oyun içinde oyun kurmak iste-
yenlerin, Çaykur Rizespor’u oyuna alet etme-
sini istemediklerini söyleyen Bakır, “Rizespor 
onların oyunlarına alet olmaz. Kimse Rizespor 
camiasını hedef alıp Rizespor üzerinden fatura 
kesmeye çalışmasın. Başka bir amaç uğruna 
Rizespor’u kullanmaya çalışmasınlar. Rize 
şehri futbolu bilir.” diye konuştu.

“FUTBOLCU PENALTI KAZANMAK İÇİN 
HAKEMİN ETRAFINDA MI DOLANMALI?”

Bakır, oyuncuların maçı güzelleştirmek 

için çabaladığını vurgulayarak, “Futbolcula-
rımız sahada karakterli duruyor diye hakları 
gasp mı edilecek? Oyuncunun davranışına 
göre mi hakemler hareket edecek? Futbolcu 
penaltı kazanmak için hakemin etrafında mı 
dolanmalı? Spor yorumcuları, karakterli oyun-
cuları savunmalı. Türkiye’de maalesef sahada 
kim çirkef ise o kazanıyor gibi bir görüntü var.” 
ifadelerini kullandı.  Hakemleri bireysel olarak 
değerlendirmediklerini belirten Bakır, şunları 
kaydetti:

“Bir futbol kulübü istedi diye hakemler 
oyunun dışına itilmez. Biz hiçbir hakemi iste-
miyoruz demeyeceğiz ama bizim maçımızı yö-
neten hakemler adaletli olsun. Son maçımızı 
Cüneyt Çakır yönettiği için söylüyoruz. Orta sa-
hada oyunu idare edip ceza sahası içerisindeki 
pozisyonları geçiştirmeyi küçük çocuklar bile 
yemez. Bizim lehimize de haksızlık yapmasın-
lar. Biz konuşmayı düşünmüyorduk ama Gazi-
antep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçındaki 

penaltı pozisyonunu görünce konuşmaya ka-
rar verdik. Biz adaleti savunuyoruz. Benzer po-
zisyonlarda kararların eşit olmasını istiyoruz.”

“OĞULCAN ÇAĞLAYAN 
CEPHEDEN KAÇMIŞTIR”

Bakır, profesyonellerin hatalarının eko-
nomik anlamda kulübü zarara uğrattığını, son 
olarak Oğulcan Çağlayan’ın takımdan ayrıl-
ması konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Özellikle Hikmet Karaman dönemindeki 
transferlerde sorun yaşadıklarını kaydeden 
Bakır, “Kweuke, Janster ve son olarak Oğul-
can Çağlayan olayı yaşanmıştır. Oğulcan Çağ-
layan cephede savaşırken cepheyi terk edip 
kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu 
için ‘Zeki, çevik, ahlaklı’ söylemine aykırıdır. 
Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimi-
ne altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi 
olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybet-
meyeceğini bildiği halde cephede savaşırken 
kaçmıştır.” ifadelerini kullandı.

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon avro 
ödeme yaptıklarına işaret eden Bakır, “Pa-
rasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç 
daha sabredip ligde kalma yarışında, ‘Ben de 
cephede olacağım’ deseydi opsiyon konusun-
da taraftar da ona destek verecekti. Kendisi 
gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğul-
can’ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı 
yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam 
etseydi hiçbir kaybı olmazdı.” diye konuştu. 

Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muric ve Oğul-
can’ın menajerinin aynı olduğunu ve benzer 
sorunların yaşandığını, Oğulcan’ın sözleşme-
si ile ilgili eksiklik varsa yapan kişilerle ilgili 
yönetimin bir değerlendirmede bulunacağını 
sözlerine ekledi.
n AA

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 29 10 5 14 44 51 -7 35
12.DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32
13.GENÇLERBİRLİĞİ 29 8 7 14 35 49 -14 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.ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’un bu hafta evinde oynaya-
cağı tarihi Çaykur Rizespor maçını tecrübeli 
hakem Fırat Aydınus yönetecek. 

Süper Lig’de 30. Hafta maçlarının ha-
kemleri elli oldu. Konyaspor’un Pazar günü 
evinde Rizespor ile oynayacağı karşılaş-
mayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ay-
dınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu 
ve Erdem Bayık yaparken, karşılaşmanın 
dördüncü hakemi ise Emre Malok.  Süper 
Lig’in 30. haftasında yapılacak karşılaş-
malarda görev alacak hakemler belli oldu. 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem 
Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 5 
Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasa-
ray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır 
yönetecek.

 Ligin 30. haftasındaki maçları yönete-
cek hakemler şöyle: 

3 Temmuz Cuma:  21.00 Yukatel De-
nizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür 
Yankaya 

4 Temmuz Cumartesi: 18.30 BtcTurk 
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulka-
dir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alan-
yaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medi-
pol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin 
Şimşek 

5 Temmuz Pazar:  18.30 Kasımpa-
şa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur 
Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cü-
neyt Çakır 

6 Temmuz Pazartesi: 21.00 Hes Kablo 
Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler n İHA

Tarihi maçı Fırat Aydınus yönetecek

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, Pazar günü evinde oy-
nayacağı Çaykur Rizespor maçına gözü-
nü dikti. Tarihinin en kritik maçlarından 
birine çıkacak olan Anadolu Kartalı bu 
maçı kazanması durumunda ligde kalma 
yarışında yeniden var olacak. Olası bir 
kayıp ise Yeşil Beyazlılar’ın küme düşme 
mücadelesinde umutlarını büyük oranda 
yitirmesi demek. 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
İttifak Holding Konyaspor, Süper 

Lig’in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar 
günü sahasında Çaykur Rizespor ile ya-
pacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iz-
nin ardından başlarken dün de yaptığı ça-
lışma ile idmanlarını sürdürdü. Kulübün 
internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik di-
rektör Bülent Korkmaz yönetiminde ger-
çekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma 
hareketleriyle start aldı. Top kapma ve 
5’e 2 pas organizasyonuyla devam eden 
idman, soğuma koşusu ile açma-germe 
hareketlerinin ardından tamamlandı.

Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic 
takımdan ayrı çalışırken, tedavisine de-
vam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan 
Jens Jonsson antrenmana katılmadı.

PANDEMİ SONRASI ÇÖKÜŞ
Bu hafta evinde Rizespor ile adeta 

tamam-devam maçına çıkacak olan Kon-
yaspor Pandemi sonrası çöküşe geçti. 
Lige verilen aradan önce Fenerbahçe’yi 
evinde mağlup eden Konyaspor, büyük 
moral kazanmış ve ligde kalma yolunda 
umutlanmıştı. Anadolu Kartalı liglerin 
yeniden başlaması ile birlikte adeta 
çöktü. Yeşil Beyazlılar Gençlerbirliği ve 
Beşiktaş mağlubiyetlerinin yanı sıra Si-
vas beraberliği ile 27 puanda kaldı ve en 
önemli düşme adayı haline geldi. 

RİZE DENİZLİ’YE TAKILDI
Ligin ikinci yarısında üst üste 8 maç 

kazanamayan Çaykur Rizespor da küme 
düşme adayı takımlarından biri haline 
gelmişti. Pandemi sonrası sürpriz Gala-
tasaray galibiyeti ile ligde kalma adına 
dev bir adım atan Rizespor, daha sonra 
Antalyaspor’a mağlup olup geçen hafta 
da Denizlispor ile evinde berabere kal-

mıştı.
Bu sonuçlarla yeniden tehlike hattı-

na yaklaşan Karadeniz ekibi Konyaspor 
maçını kaybetmesi durumunda ligin en 
önemli küme düşme adayı olacak. 

KAYBEDEN GİDİCİ
27 Puanlı Konyaspor ile 29 puanlı 

Rizespor arasındaki maç iki takımın yö-
nünü tayin edecek. Kazanan takım ligde 
kalma adına büyük bir avantaj yakalar-
ken, kaybeden takım ise küme düşme 
yoluna girecek. Olası bir beraberlik ise 
Rizespor’un avantajına olacak. 
n SPOR SERVİSİ

Kaybeden kümeye!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor Pazar günü evinde Rizespor ile tarihinin en kritik maçlarından 
birine çıkacak. Sezon başından beri yakın olduğu ateş hattına son 2 haftada iyice yerleşen Anadolu Kartalı bu maçı 

kazanırsa mücadele yeniden var olurken, maçı kaybeden takım ligde kalma umutlarını büyük oranda yitirecek

RPS

Mehmet Yıldırım 
görevden alındı

TFF şampiyonluk 
başvurusunu reddetti

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, kötü gidişat sonrası 
devre arasında sportif direktörlük görevine getirdiği Meh-
met Yıldırım ile yollarını ayırdı. Kararın Beşiktaş mağlubi-
yetinin ardından alınması kulüp içindeki görüş ayrılıklarını 
da gözler önüne serdi. 

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da Beşiktaş mağlubi-
yeti sonrası ilk ayrılık haberi geldi. Sezon ortasında alınan 
kötü sonuçlardan sonra yönetimin kararı ile sportif direktör-
lük görevine getirilen Mehmet Yıldırım görevinden alındı. 
Yıldırım’ın Beşiktaş mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bü-
lent Korkmaz ile yolları ayırmak istediği yönetimin ise buna 
karşı çıktığı iddia edildi.  n SPOR SERVİSİ

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın 1986-87 sezonu şampi-
yonluğunu talep ettiği başvuruyu reddetti.

Beşiktaş Kulübü’nün Mesut Bakkal’ın teşvik açıklama-
sının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun Ga-
latasaray’dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı 
başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. 
Mesut Bakkal’ın “1986-87 sezonunda Denizlispor’da oy-
narken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’dan teşvik primi 
aldık” açıklamasının ardından Beşiktaş’ın, şampiyonluğun 
Galatasaray’dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF’ye 
yaptığı başvuru reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin, Kulüp 
Lisans Kurulu’nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 
sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA’ya yapılacak bildi-
rimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile 
kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya 
incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir ay-
kırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, 
oybirliği ile karar verilmiştir.” n İHA


