
ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Suriye’ye giyim yardımı yola çıktıHizmetler talebe göre şekillenecek 
Her hafta belirlenen mahallelerde 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Sarayköy, Sulutas 
ve Tatköy mahallelerini ziyaret 
etti. Sosyal mesafe ve maske 
kurallarına hassasiyet göstererek 
vatandaşlarla bir araya gelen, 
Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerde 
aldığı talepler doğrultusunda 
hizmete devam edeceklerini 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türkiye Diyanet Vakfı Konya 
Şubesi ile Mehir Vakfı 
tarafından ortaklaşa yürütülen 
‘Yolun İyilik Olsun’ kampanyası 
kapsamında temin edilen 2 TIR 
kıyafet Suriye’ye ulaştırılmak 
üzere Hatay’a gönderildi. 
Törende yapılan konuşmalarda 
bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da bölgeye 
olan yardımların süreceği 
vurgulandı.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

Harmancık’a 
tesis müjdesi

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Harmancık 
Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinde 
incelemelerde bulundu. İnşa-
atın normal sürecinde devam 
ettiğini belirten Başkan Mustafa 
Kavuş, tesisin Eylül ayına kadar 
hizmete başlayacağının müjde-
sini verdi.n HABERİ SAYFA 5’TE

Başkan Kılca 
derman oluyor

Başarıya hediye 
verecekler

Hayvan aşılaması 
verimliliği artırdı

KONSAN Sanayi Sitesi esnafını 
ziyaret eden Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, bölge 
esnafının sorun ve taleplerini 
dinledi. Başkan Kılca, geçtiği-
miz günlerde meydana gelen 
yangında hasar gören fabrikayı 
da ziyaret etti.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Genç KOMEK tarafından 7-16 
yaş grubu öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilecek etkinlikler 
kapsamında Yaz Okulu’na 
kayıt yaptıran, devam eden 
ve yarışmalarda başarılı olan 
öğrencilere birbirinden güzel 
hediyeler dağıtılacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Aksaray’da başlatılan hayvan 
aşılama kampanyası hızla 
devam ederken, düzenli 
aşılamaların karşılığında birçok 
hastalık yok edilerek hem ve-
rimlilik artırıldı, hem de hayvan 
atığı yüzde 5’lerin altına indi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

MESAFE UNUTULUYOR, 
RİSK ARTIYOR!

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
DEV ARSA SATIŞI

Asker uğurlamasına dikkat! 

Büyükşehir’e önemli bir gelir olabilir

Vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan 
gençlerin arkadaşları ve yakınları yaptıklarıyla ko-
ronavirüs için alınan önlemlerin hepsini hiçe saydı. 
Trafiği de tehlikeye düşüren asker yakınları, otogar-
da da sosyal mesafeyi unuttu.

Büyükşehir Belediyesi muhammen bedeli 281 mil-
yon lira olarak belirlenen arsa için satış ihalesi dü-
zenliyor. 14 gün önceki ihalede satış bedeli daha 
yükselen arsanın bugünkü fiyatı ise 400 milyon lirayı 
buldu. Başkan Altay rakamı onaylarsa Konya Büyük-
şehir Belediyesi dev satışı gerçekleştirmiş olacak.

n HABERİ SAYFA 6’DA

n HABERİ SAYFA 6’DA

Otopark boş, caddeler dolu!
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 
Konyalıların hizmetine sunulan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
kapsamındaki yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı, açıldığı 
günden bu yana Konyalılara hizmet veriyor.

Konya’nın bu yoğun bölgesinde, çoğu araç sürücülerinin bu otoparka 
girmek yerine, araçlarını yol kenarına park etmesi, bölgede faaliyet 
gösteren esnafları, dolmuş ve araç sürücüleri zor duruma sokuyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

060403 Bıçaklı kavgada 
3 kişi yaralandı

Başkan Tutal’a veda
ziyaretinde bulundular

Bakanlık’tan Ayşegül 
öğretmene teşekkür
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Anlayarak ezberliyorlar
Çumra’da uygulanan hafızlık yöntemiyle öğrenciler 10 ay gibi kısa sürede hafız olmayı başarıyor. Aynı 

zamanda Arapça da öğrenen öğrenciler anlayarak kısa sürede hafız olmasıyla Türkiye’ye örnek oluyorlar
HEM EZBERLİYORLAR

HEM ANLIYORLAR 
Konuyla ilgili bilgiler veren Çumra İlçe 
Müftüsü Ekrem Akmanşen, “Şuanda 
kız öğrencilerimiz bizlerin beklediği 
başarının üzerindeler. Hedefimiz 
bu hafızlık süresini 8 aydan aşağıya 
düşürmek” dedi. Hafızlık eğitiminin 
yanında Arapça dersi de verdiklerini 
belirten Akmanşen, böylece öğren-
cilerin anlayarak hafızlık yaptıklarını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE

HAFIZLIK SÜRESİNDE 
HEDEFLERİ BÜYÜK

Çumra’da uygulanan hafızlık yönte-
miyle öğrenciler 10 ay gibi kısa sü-
rede hafız olmayı başarıyor. Çumra 
İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen’in 
bizzat takip ettiği projeyle öğren-
ciler, hafızlıklarını kısa sürede 
tamamlamanın yanında Arapça 
konusunda da ilerleme gösteriyor. 
Çumra’daki Kur’an Kursunda hafız-
lık için yeni hedef 8 ay. Ekrem Akmanşen
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Dünyanın baş belası haline gelen 
koronavirüsle mücadelede Türkiye 
olarak önemli adımlar attığımızı düşü-
nüyorum. 

Ülkemizde ilk vakaların görülmeye 
başlandığı aylardan itibaren alınan sıkı 
önlemler, gerçekten büyük fayda sağ-
ladı.

Özellikle konuyla ilgili olarak 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
çabalarıyla oluşturulan bilim kurulu, 
koronavirüsle mücadeleye bilimsel 
bir yaklaşım sergilemede büyük kat-
kı sağladı.

Bu durum mücadelenin başarısını 
da büyük oranda perçinledi.

Ne var ki; 1 Haziran tarihi korona-
virüsle mücadelede yeni bir milat oldu. 

Bu tarihten itibaren “yeni normal-
leşme süreci” adı altında başlayan yeni 
dönem, önlemler sıkı tutularak geçiri-
lecekti. Ancak maalesef, toplumsal 
algılar 1 Haziran sonrasını tamamen 

yanlış anladı. 
1 Haziran’dan sonra her şeyin 

normalmiş gibi devam etmesi, 1 Hazi-
ran’dan önceki 2 buçuk aylık tüm mü-
cadeleyi neredeyse çöpe götürecek! 
Durum bu kadar ciddiyken, bırakın 
vatandaşların önlemler konusundaki 
hassasiyetlerini, kurumlarda da büyük 
bir gevşeklik oluşmaya başladı.

Bir kurumun müdürü bile artık 
“Bu koronavirüs var mı yok mu onu 
da bilemedik!” cümlesi kurmaya 
başladı! 

Şuanda Konya’da belediyeler 
başta olmak üzere, SGK, DSİ 4. Böl-
ge Müdürlüğü gibi birçok kurumda 
koronavirüs vakaları görülüyor. Du-
rum bu kadar ciddiyken, koronavirüse 
karşı oluşan bu ciddiyetsiz yaklaşımı 
da anlamak mümkün değil…

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
olmak üzere, tüm sağlık birimleri ko-
ronavirüse karşı aylardır amansız bir 

mücadele sergiliyor. 
Biz özelinde Kon-

ya İl Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde yapılan tüm 
bu çalışmaları yakından 
takip ediyoruz. İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün koro-
navirüse karşı aldığı 
tedbirler, sahada yaptık-
ları çalışmalar gerçekten 
takdire şayan. Bu arada 
söylemeden geçemeye-
ceğim; İl Sağlık Müdürlüğü Basın So-
rumlusu Barış Şayir Bey’in de Konya 
basınına bu konuda şeffaf bir şekilde 
yardımcı olarak bilgi akışında elinden 
gelen gayreti göstermesi, İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nün başarılı teknik çalışmaları-
nın dışında, başarılı bir iletişim süreci 
yürütmesine de büyük katkı sağladı. 

Ancak gelinen nok-
tada, yürütülen tüm ba-
şarılar bugünlerde çöpe 
gitmeye başladı.

Konya özelinde vaka 
sayılarında ciddi manada 
artışlar yaşanıyor.

Yetkililerin tüm uyarı-
larına rağmen, her şeyin 
normalmiş gibi algılana-
rak tedbirlerin bırakılma-
sı, bu kötü tabloyu da 

beraberinde getiriyor.
Üzülerek takip ediyoruz ki; nere-

deyse her gün yakınlarımızdan, çevre-
mizden koronavirüs vakaları öğrenme-
ye başladık.

Bu durum, Konya genelinde orta-
ya çıkan ciddi sorunun göstergesi. 

Bu kötü gidişatın elbette sorum-

lusu hepimiziz. Koronavirüsle mü-
cadelede olaya bütüncül bakmak 
gerekiyor. 

Çünkü her bireyin, her ailenin, her 
apartmanın, her kurumun, her mahal-
lenin, her ilçenin, her ilin bu konuda 
elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bireysel olarak ne kadar önlem 
alırsanız alın, ne kadar dikkat ederseniz 
edin, umursamayan tek bir kişi tüm bu 
önlemleri maalesef çöpe götürüyor. 

Toplumsal olarak ortaya çıkan 
bu umursamaz tablonun değişmesi 
için, tüm kurumları göreve çağırıyo-
rum! Bu mücadele sadece Sağlık Ba-
kanlığı’nın ve yerelde İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nün mücadelesi olmamalı. 

Gerekirse tüm kurumlar devreye 
girmeli ve koronavirüsle mücadelede 
neler yapılabilir üzerinde tartışmalı. 
Tamam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya 
Belediyeler maske üretti ve büyük bir 
soruna katkılar sağladılar. Dezenfekte 

noktasında büyük gayretler gösterdiler, 
göstermeye de devam ediyorlar. Ama 
destek, bunlarla sınırlandırılmamalı. 
Mesela İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesindeki öğretmenler, toplumun 
bilinçlendirilmesi için sahaya sürüle-
bilir. Kutsal bir meslek olan ve bizlerin 
yetişmesine büyük katkıları olan öğret-
menler, toplum tarafından daha iyi bir 
şekilde dikkate alınabilir. Koronavirüse 
karşı alınabilecek önlemler, durumun 
ciddiyeti bu yolla vatandaşlara anla-
tılabilir, yanlış algılar böylece biran 
önce önlenebilir. Bunun yanında, diğer 
kurum ve kuruluşlar da koronavirüse 
karşı mücadelede daha etkin rol alabi-
lir. Maddi ve manevi olarak daha farklı 
ve geniş kapsamlı destekler verilebilir. 
Bu işin şakası yok beyler! Koronaya 
yeniliyoruz haberiniz olsun! Herkes 
taşın altına elini koymalı, yoksa bu 
süreç Konya’yı çok sallayacak habe-
riniz olsun. Sevgi, saygı ve dua ile…

KORONAYA YENİLİYORUZ! 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Çumra’da uygulanan hafızlık yöntemiyle öğrenciler 10 ay gibi kısa sürede hafız olmayı başarıyor. 
Çumra Müftüsü Ekrem Akmanşen’in de bizzat ilgilendiği proje Türkiye’ye örnek olma yolunda ilerliyor 

Hafızlık eğitimi 
ile örnek oluyorlar

Çumra’da uygulanan hafızlık 
yöntemiyle öğrenciler 10 ay gibi kısa 
sürede hafız olmayı başarıyor. Çum-
ra İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen’in 
bizzat takip ettiği projeyle öğrenciler, 
hafızlıklarını kısa sürede tamamla-
manın yanında Arapça konusunda 
da ilerleme gösteriyor. Çumra’daki 
Kur’an Kursunda hafızlık için yeni 
hedef 8 ay. Beraberindeki heyet ile 
Konya Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
eden Çumra İlçe Müftüsü Ekrem 
Akmanşen hafızlık eğitimlerini ve 
Kuran Kursu inşaatındaki gelişmeler 
hakkında bilgiler verdi. 

KUR’AN KURSLARI İLAHİYAT 
FAKÜLTELERİ VE İMAM HATİP

 LİSELERİN DE TEMELİDİR
Kur’an kurslarının İlahiyat Fa-

kültelerinin ve İmam Hatip Lise-
lerinde de temeli olduğuna dikkat 
çeken Çumra İlçe Müftüsü Ekrem 
Akmanşen, “25 Eylül 2019 tarihin-
de Çumra Müftüsü olarak göreve 
başladım. 23 yıllık Kuran Kursu öğ-
retmenliği hayatım var. Bu dönem 
kimi dönem Arapça okuttuk, kimi 
zaman hafızlık yaptık. Ama hafı-
zamda Arapça ile birlikte hafızlığı 
nasıl okutabiliriz? Ve aynı zamanda 
hafızlığın süresini indirebilir miyiz?  
Şimdi bizim öğrencilerimiz resmi 
okulları okuyan öğrenciler.  Bu eği-
timlerinden de geri kalmamaları için 
hafızlığın süresi azaltmamız gerekti-
ğine inandık. 

Kuran kursları öğrencilerin he-
men hemen yüzde 90’nı İmam Ha-
tip Liselerine giderler. Dolayısıyla 
İmam Hatip Liselerinde Arapça var. 
Bu öğrencilerin birçoğu da İlahiyat 
Fakültelerine giderler. Oranın da 
ana dersleri Arapçadır.  Eğer bir öğ-
rencinin Kuran kursu temeli yoksa 
Arapçadan kayıp içerisindendirler.  
Bunu da herhangi bir camiye gitti-
ğiniz zaman arkasında namaz kıldı-
ğımız imamızın kıratını da anlamak 
mümkün.  Temelinde Kuran kursu 
olan kişinin kıratı farklıdır.  Özel bir 
hocadan da destek görmediyse al-
dığı eğitimlerin kısmen yetersiz ol-
duğunu görüyoruz. Kuran kursları 
ilahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip 
Liselerin de temelidir.  Türkiye’de 
Kuran kursları eğitim bakımından 
ne kadar iyi olursa İlahiyat Fakülte-
lerinde ve İmam Hatiplerde kalite o 
kadar artar. Hedefimiz hem İlahiyat 

Fakültelerindeki öğrencilerin hem 
de İmam Hatip Lisesindeki öğrenci-
lerimizin mesleki açıdan kaliteli eği-
tim yapmaları” dedi. 

HAFIZLIK YANINDA ARAPÇA
 EĞİTİMİ VERİLİYOR

Çumra’da Kur’an kurslarında 
hafızlık eğitimlerin yanında Arapça 
eğitimi verdiklerine dikkat çeken 
Akmanşen konuşmasını söyle sür-
dürdü, “Bir bölgede kaç tane ilko-
kul varsa, ilkokul sayısı kadar Kuran 
Kursu olmak zorundadır. Eğer Müs-
lümanlığımızı bu topraklarda idare 
ettireceksek. 

Öğrencilerimize eğitim aldıkları 
okullarda bizlerin istediği gibi eği-
tim verilememektedir. Kuran kurs-
larımızdaki başarının ardındaki sır 
sıkı, planlı ve düzenli çalışmamız-
dan yatıyor.  Bizler öğrencilerimize 
hem kuranı kerimi ezberletmeyi 

hem de namazda okuyacakları sü-
releri anlamalarını istiyoruz.  Bir kişi 
namaz kılarken, rabbi ile namazda 
konuşurken ne dediğini anlayan bir 
nesil oluşturmak. Nesil yetiştirmek.  
Memleketimizin insanı memleketi-
mize Müslümanlar ile birlik sağlasın. 
Derdi devletimizin yücelmesi olsun 
diyorsak ve bu devletimizin ana ek-
seni İslam’sa o zaman İslam’ın ki-
tabı olan Kuranı kerimi henüz daha 
ezberlerken biz anlar hale getirmek 
istiyoruz. Ben babamda hafızlık yap-
tım. Hafızlığımı bitirdiğimde besme-
lenin anlamını bilmiyordum. Bugün 
benim okuduğum öğrenciler hafız-
lıkları bitmeden Allahın kitabında 
20,30 ya da 50 sayfayı tercüme ede-
biliyor ya da bir sayfada “Allah Teala 
şunları söylemiş” diye anlayabiliyor-
lar. Dolasıyla bizim için sadece Al-
lahın kitabını ezberleyen değil, aynı 
zamanda anlayan, hayatında yaşa-
yan, yaşaması için mücadele eden 
bir nesil ortaya koymaktır. Bu sebep-
le biz kuran kurslarımızda hafızlık ile 
beraber Arapçayı beraber veriyoruz. 
Şuanda kuran kursumuzda 8 ayda 
bir grup öğrencimiz hafızlığını bitir-
di. Şuanda kız öğrencilerimiz bizle-
rin beklediği başarının üzerindeler. 

Hedefimiz bu hafızlık süresini 8 
aydan aşağıya düşürmek, hafızlık ile 
Arapça’yı vermek. Öğrenciler biz-
den mezun oldukları zaman, İmam 
Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakül-
telerinde Arapçadan tam puan ala-

caklar. Hatta çalışmadan puan ala-
caklar. Başarı bir öğrenci olacaklar 
her anlamda.”

KUR’AN KURSU İNŞATI 
HIZLA İLERLİYOR

Çumra’ya yeni inşa edilen 
Kur’an kursu inşaatının hızlı bir şe-
kilde devam ettiğinin bilgisini payla-
şan Akmanşen, “Kur’an Kurslarımız 
öteden beri eski binalardır.  Şuanda 
Çumra’da bizden önce Çumra’da ar-
kadaşlarımız sağ olsun arkadaşları-
mız 160 kişi kapasiteli güzel bir yurt 
inşaatı başlatmışlar. Kuran kursla-
rımızda çalışmalar aralıksız devam 
ediyor. İnşallah yılbaşından sonra 
kurs binamızı tamamlayacağız. Biz 
öyle güzel kuran kursları yapalım ki 
öğrencilerimiz evlerine gittiklerin-
de kurslarını özlesin.  Bizler kuran 
kurslarımızı çağın en modern halin-
de inşa etmeliyiz. Çocuk ailesine eve 
gittiğinde ben kursunu özledim kur-
suma gidelim desin.  Modern kur-
sumuzu Konyalı ve Çumralı hayır-
severlerin desteği ile inşa ediyoruz.  
Kursumuzda her öğrencilerimizin 
seviyelerine göre sınıflar oluşturaca-
ğız. Böylece her öğrencimizin kendi 
kategorisinde hızlı bir şekilde Hafız-
lılıklarını tamamlanmasını sağlaya-
cağız. Bizler kursumuzda verdiğimiz 
eğitimleri tüm kuran kurslarında ve-
rilemesini istiyoruz. Hocalarımızı da 
eğitimlerden geçiriyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen ve beraberindeki heyet, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. 

Ekrem Akmanşen
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Koronavirüs sürecinden etkile-
nen birçok alan oldu.

Ekonomiyi yazmıyorum bile…
Misal eğitimde aksamalar oldu. 

Dönem bitti ve sonrası için de karma-
şa henüz netleşebilmiş değil.

Kafalarda soru işareti halen var.
Milli Eğitim’in uygulaması da 

YÖK’ün uygulamaları da kafaları ka-
rıştırmaya yetti.

Yetiyor…
Kısacası kimse okula gitmedi.
Milli Eğitim EBA TV üzerinden 

eğitimi sürdürmeye çalıştı, olmadı.
Üniversitesiler de uzaktan eğitimi 

başaramadı. Genel bir cümle kur-
dum.

Süreci tekrar anlatacak değilim.
Nihayetinde kimse verim alama-

dı.
Da…

O zaman, hizmet alamadığınız 
bir şeyin parasını peşin ödemişseniz, 
geri iade isteme hakkınız var.

Eğitim için de öyle…
Öğrenciler bu talebini sosyal 

medyadan dile getirmişler.
YÖK’ü göreve çağırmışlar.
Efendim…
Malum, üniversitelerde ikinci 

öğretim olarak eğitim alan öğren-
ci 481 lira harç ödüyor her dönem 
için.

2020 Bahar Dönemi’nin harçları 
da peşin peşin yatırıldı. 

Lakin…
Hizmeti alamadı öğrenciler.
Alamayınca da harçlarını geri is-

tiyorlar.
Haklılar da…
Öğrenciler böyle bir çalışma 

başlatınca bazı siyasiler de destek 

vermiş. 
İşin doğrusu, geri 

dönüş yapan üniversi-
teler olmuş.

Kayıtsız kalamayan 
birkaç üniversite…

Birkaç da olsa…
Türkiye’nin sayı-

lı üniversiteleri de bu 
sese kulak verenlerden. 

Selçuk’tan da aynı 
hassasiyeti bekliyo-
ruz.

Bu harçlarla ikinci öğretimde 
ders veren hocaların ücretleri ödeni-
yor. İnisiyatif üniversitelerdeyse üni-
versiteler değilse de YÖK acil konuya 
çözüm bulmalı.

Zira…
Bizim üniversiteleri-

miz idealisttir.
Hocalarımız da…
Vermediği dersin üc-

retini almaz.
Almamalı…
481 liraya ihtiyacı 

olan çok aile var. Çok da 
öğrenci…

O zaman iade edin. 
Şu süreçte aileleri gül-

dürün.
Devlet bu konuda üzerine düştü.
Bakanlık KYK yurt ücretlerini iade 

etti. Hatta Konya’da özel yurtlar bile 
peşin ödenen ücretleri iade etti.

Sonra…

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
abonman elkartlara düzenleme yap-
tı.

Öğrencilerin bu hakları saklı.
Başkan Altay, bu konuda açıkla-

ma yaparak müjdeyi vermişti.
YÖK bu konuda bir adım atmalı 

mı?
Atması gerekiyorsa tabi ki at-

malı ama eğer üniversiteler ini-
siyatiflerini kullanamazsa eğitim 
konusundaki samimiyetleri sorgu-
lanacak.

Bir de idealistlik var tabi…
‘Para olmazsa eğitim vermem’ 

mantığından da hızlıca uzaklaşalım…
Hadi öğrencilerin sesine kulak 

verelim:
*“Devlet üniversitelerinde 2.öğ-

retim okuyan öğrencilerin harçları ya 
iade edilmeli ya da 2020-2021 eğitim 

yılının güz dönemine mahsup edil-
melidir. Mezun durumundaki öğren-
cilere mutlaka iade sağlanmalıdır.”

*“4 Milyon öğrenci harç ödüyor. 
4 bin lirayı bulan harçlar öğrencileri 
ve aileleri sıkıntıya sokmaktadır.

O yüzden öğrenciler İBAN versin 
yatırılan harçları iade et YÖK!”

*İkinci öğretim öğrencilerinin ve 
okulu uzayanların harçları iade edil-
melidir.

Pdf’yen işlenen dersler için bir 
dönem neredeyse boş geçti. Öğretim 
görevlilerinin fazla mesaisi için alın-
dığı söylenen harçlar,hocalarımız ek 
mesai yapmadığı için ödenmemiştir. 
#ERÜharçlariade diyoruz.

*Ders saatlerinin değişmiş olma-
sı yetmez, 2.öğretimlere harçları iade 
edilmeli yoksa asıl hukuksuzluk o za-
man yapılmış olur. . .

HARÇLARI BARI IADE EDIN!

Hotamış havalisinden 
Bakan Kurum’a teşekkür

Bakanlık’tan Ayşegül 
öğretmene teşekkür

Konya Hotamış ve Havalisi 
Kültür ve Dayanışma Derneği Ah-
met Kiraz ve yönetim kurulu üye-
leri Ali Ay, Cemalettin Koçaker, 
Mehmet Kılınçat ve Erhan Cin-
göz, 1989 yılındda çözülemeyen 
hazine arazisi konusunda destek-
lerinden dolayı Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’a teşekkür 
etti. Konya Hotamış ve Havali-
si Kültür ve Dayanışma Derneği 
Ahmet Kiraz, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “1989 yılından 
bu yana çözülmeyen çözülmesi 
için bir adım dahi atılmayan atı-
lamayan ecri misil yoluyla hak 
sahibi çiftçiler tarafından ekilip 
biçilen hotamış ve havalisi hazi-
ne arazilerinin tapulama ve satış 
işlemlerinde büyük desteğini gör-
düğümüz Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’a Hotamış ve 
havalisi 36 pare köy/mahallemiz 
adına teşekkür ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.  4706 sayılı hazineye 

ait taşınmaz malların değerlen-
dirilmesi ve katma değer vergisi 
kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanunun 4. maddesinin 
12.fıkrası hükümlerine göre satın 
alma başvurusunda bulunan ve 
tarımsal amaçlı kullanım amacıy-
la konya hotamış havalisi çiftçi va-
tandaşlarımızın başvuruları sonu-
cunda işlemler tamamlanmış ve 
2020 yılı şubat ayı itibarı ile hak 
sahiplerine bedelleri karşılığında 
tapuları verilmiştir. Hotamış ve 
havalisinin en önemli sorunların-
dan biri olan ve kanayan yaraya 
dönüşen hazine arazilerinin sa-
tışının tamamlanması bölge çift-
çisini ve köylüsünü ziyadesiyle 
memnun etmiştir. Bu vesile ile 
sayın bakanımız murat kurum’ a 
ve emeği geçen tüm kurum ça-
lışanlarına hotamış ve havalisi 
dernek yönetimi olarak teşekkür 
ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Genç KOMEK tarafından 7-16 yaş grubu öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Yaz Okulu’na 
kayıt yaptıran, devam eden ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere birbirinden güzel hediyeler dağıtılacak 

Yaz okulu sürpriz 
hediyeler verecek

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 
bu yaz uzaktan eğitimle çocuklarla 
buluşacak Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’n-
da kayıtlar devam ediyor. 7-16 yaş 
grubu öğrencilere yönelik gerçek-
leştirilecek etkinlikler kapsamında 
Yaz Okulu’na kayıt yaptıran, devam 
eden ve yarışmalarda başarılı olan 
öğrencilere birbirinden güzel he-
diyeler dağıtılacak. 29 Haziran’da 
başlayan kayıtlar 5 Temmuz’da 
sona eriyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ne-
deniyle bu yaz uzaktan eğitimle ve 
birbirinden güzel sürpriz hediyelerle 
çocuklarla buluşacak. Koronavirüs 
salgını sürecinde de Konyalı çocuk-
ları yalnız bırakmayan ve bu süreç-
te öğrencilere evlerinde yaz okulu 
imkanı sunmaya hazırlanan Genç 
KOMEK’te tamamı interaktif ve öğ-
renciyle etkileşimin hiç kesilmeye-
ceği benzersiz etkinlikler çocukların 
hizmetine sunulacak. 

HER GÜN 6 ETKINLIK 
7-16 yaş aralığındaki öğrencile-

re yönelik düzenlenecek Yaz Oku-
lu’nda çocuklar hafta içi her gün 
sabah, öğlen ve ikindi gruplarından 
birini seçerek istedikleri saat dili-

minde derslere katılabilirken; sevi-
yelerine göre 3 Kur’an-ı Kerim, 1 
Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi 
olmak üzere toplam 6 etkinlikte eği-
tim alma imkanı bulacak. Kayıt yap-
tıran her öğrenciye isme özel Genç 
KOMEK Yaz Okulu çantası, yaşına 
uygun Din ve Değerlerimiz Kitabı, 
elifba, Kur’an-ı Kerim ve seçtikle-
ri sanat derslerinde kullanacakları 
malzemeler verilecek. Öğrenciler bu 
malzemeleri kayıt esnasında belirt-
tikleri KOMEK ya da ASEM’ler den 
4 ve 5 Temmuz tarihlerinde alabile-
cek. Yaz Okulu’nda öğrenciler; İngi-
lizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, 

El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim 
ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerin-
den ikisini seçebilirken 13-14 yaş 
erkek öğrenciler müzik ihtisas sını-
fında ritim dersleri, 11-14 yaş grubu 
işitme engelli öğrenciler de işitme 
engelli sınıflarında eğitim alabilecek. 

DERSLER IÇIN VIDEO HAZIRLANDI 
Öte yandan, Genç KOMEK Yaz 

Okulu’nda sanat etkinlikleri için ve 
öğrencilerin kaçırdıkları interaktif 
etkinlikleri telafi etmeleri, bu etkin-
likleri pekiştirmeleri amacıyla pek 
çok video hazırlandı. Ayrıca sure ve 
dua ezberleri için tekrarlı kayıtlar 
oluşturulurken, din ve değerler ki-

taplarındaki öyküler dijital hale dö-
nüştürüldü. 
ÖĞRENCILERE SÜRPRIZ HEDIYELER 

Yaz Okulu boyunca etkinliklerin 
en az yüzde 80’ine katılan öğrenci-
ler, öğretmenlerin verdiği sure, dua 
ve hadis ezberleme gibi görevleri 
yerine getirerek topladığı puanlarla; 
satranç, akıl ve zeka oyunu, forma, 
scooter ve paten gibi birbirinden 
güzel ödüller kazanma imkanı bu-
lacak. Ayrıca eğitimleri tamamlayan 
tüm öğrencilere katılım belgesi ve-
rilecek. Çocuklar etkinlik saatleri dı-
şında Online Bilgi Yarışması, Online 
Çat Kapı Tiyatro ve Bu Akşam Ye-
mekler Genç KOMEK’ten faaliyetle-
rine de katılarak unutamayacakları 
keyifli bir Yaz Okulu yaşayabilecek. 
Öğrenciler, kayıt ve interaktif eğitim 
sırasında karşılaştıları sorunlara 444 
55 42-4892 dahili hattan çözüm bu-
labilecek. 

KAYITLAR 5 TEMMUZ’DA BITIYOR 
Öğrenci başına 10 TL kayıt ücre-

ti bulunan Genç KOMEK Yaz Oku-
lu’nda www.konya.bel.tr ve www.
komek.org.tr adresleri üzerinden 
alınacak kayıtlar 5 Temmuz’da sona 
erecek. Dersler ise 6 Temmuz - 21 
Ağustos tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek. n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mustafa Safran, pandemi süresin-
ce görevini uzaktan eğitimle sür-
düren Çumra’ya bağlı Karkın Ma-
hallesi Karkın Cumhuriyet İlkokulu 
2/A Sınıf öğretmeni Ayşegül Çolak 
‘a sosyal medyadan teşekkür me-
sajı yayınladı.

Pandemi süresince okullarda 
uygulanan uzaktan eğitimde ders-
leri uzaktan yürüten öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler tarafından 
tam not alıyor. Konya’nın Çumra 
ilçesine bağlı Karkın Mahallesin-
deki Karkın Cumhuriyet İlkokulu 
2/A sınıf öğretmeni Ayşegül Çolak, 
emeği ve çabasıyla hem öğrenci-
lerinin hem de velilerin takdirini 
kazanırken, Milli Eğitim Bakanlığı 
da çalışmaları dolayısıyla kendisine 
sosyal medyadan teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcı-
sı Mustafa Safran, Karkın Cum-
huriyet İlkokulu sınıf öğretmeni 
Ayşegül Çolak’ın velilere gönder-
diği teşekkür belgesi, velilerle ve 
öğrencilerle mesaj diyalogu ve 
Uzaktan Eğitim Sertifikasını da 
ekleyerek “Salgın boyunca veli ve 

öğrencileriyle derslerini uzaktan 
yürüten öğretmenimizin, velileri 
için hazırladığı sertifika, teşekkür 
belgesi ve aldığı geribildirimler. 
Şahsınızda, işini her durumda sev-
giyle yapan tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ederim öğretmenim. Se-
lam ve sevgilerimle” Notunu sos-
yal medyadan paylaşarak kendisi-
ne teşekkür etti.

Kendisi de 3 çocuk annesi olan 
Ayşegül Çolak öğretmenlik mesle-
ğini çok severek yaptığını belirtir-
ken, pandemi süresince velilerin 
de desteğiyle zorlu dönemi atlat-
tıklarını ifade etti. n DURAN ÇÖLCÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs salgını kapsa-
mında yeni normalleşme sürecinde 
de fedakarca çalışan sağlık çalışanla-
rına destek olmayı sürdürüyor. Şehir 
genelindeki tüm resmi ve özel sağlık 
kurumlarında çalışan sağlık persone-
line yönelik ücretsiz otopark ve toplu 
taşıma hizmeti 30 Temmuz tarihine 
kadar uzatıldı. Konya Büyükşehir 

Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) sürecinde sağlık çalışanları 
için sağladığı ücretsiz toplu ulaşım 
ve otopark hizmetinin süresini uzattı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, sağlık çalışan-
larının koronavirüsün Türkiye’de gö-
rüldüğü Mart ayından bu tarafa gece 
gündüz demeden fedakarca çalıştı-
ğını, millet olarak onlara çok büyük 

minnet duygusu beslediklerini ifade 
etti. Uzunca bir süre ailelerinden ve 
çocuklarından ayrı kalarak salgınla 
kahramanca mücadele eden sağlık 
çalışanlarına yönelik Büyükşehir Be-
lediyesi olarak bir nebze de olsa des-
tek olmaya çalışmalarının kendilerine 
mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Al-
tay, bu kapsamda salgının görüldüğü 
ilk günden bu tarafa şehir genelinde-

ki tüm resmi ve özel sağlık kurumla-
rında çalışan personeller için sağla-
nan ücretsiz toplu ulaşım ve otopark 
hizmetinin süresini 30 Temmuz’a 
kadar uzattıklarını söyledi. Başkan 
Altay, bu süreçte canlarını ortaya ko-
yan tüm sağlık çalışanlarına bir kez 
daha teşekkür ederek, özlenen güzel 
günlerin yakında olduğuna inandığı-
nı ifade etti. n HABER MERKEZİ

Sağlık çalışanlarının ayrıcalığı devam ediyor

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Dört ayı geçkin bir süredir günde-
min birinci sırasında korona var. Adeta 
korona ile yatıp korona ile kalkıyoruz. 
Her şeyimizi koronaya teslim ettik. 

Koronadan korunmak için uyulma-
sı gereken önemli kurallardan birisi de 
fertler arası en az bir buçuk metrelik bir 
mesafenin bulunması. Buna fiziki mesa-
fe demek yerine her ne hikmetse “Sos-
yal Mesafe” dedik. Bu sosyal mesafe 
kavramı o kadar tuttu ki insan ilişkileri 
nerede ise asgari seviyeye indi. Yolda 
dahi tanıdık birisini gördüğümüzde hal 
hatır sormadan geçiveriyoruz, “Sosyal 
Mesafe” maskesinin arkasına sığınıp.

Korona ile yatıp kalkmaya başla-
dığımız süre zarfında birçoğumuz aile 

fertlerimizden birisini veya çok sevdi-
ğimiz bir kimseyi ahrete yolcu ettik. Bu 
yolcu edişler sırasında yüz yılların oluş-
turduğu adet ve gelenekler, dinin bize 
emrettiği görevler korona yüzünden es 
geçildi. On on beş kişi ile kılınan cenaze 
namazları, insanların toprak atmak için 
birbirlerinden aldıkları kürekleri dahi 
tereddüt içinde korkarak almaları, hatta 
bazılarının bu işlemden uzak durmaları 
duysak inanmayacağımız şeylerdi.

Daha önce korona için yazdığım 
yazıyı unutmadım. Orada bizi kaybetti-
ğimiz değerlerimize döndürebileceğini 
hatta bir tür Çile Çekmek manasına ge-
lebileceğini yazmıştım. Ama dervişlerin 
Çile Hane süreleri 40 gün sürüyor. Biz 

üç kere 40 günü geride 
bıraktık. Daha ne kadar 
devam edeceğini de bilmi-
yoruz bu koronalı günlerin.

Dört aydır toplum dı-
şında kalmanın, insanlarla 
hemhal olmamanın, sade-
ce kitaplarla dost olmanın 
sonucu da kendini yavaş 
yavaş göstermeye başladı. 
Kitaplar ile kurulan dostluk 
sonunda bilgimizin arttığı 
bir gerçek. Bunu kimse inkâr edemez. 
Ancak öğrendiklerimizin başkaları ta-

rafından analiz edilmesi, 
birilerine aktarılması, 
doğruya ulaşabilmek için 
tartışmaya açılması hep 
güdük kaldı. 

Hayatımızın olmazsa 
olmazları arasında yer 
alan konferanslar, söyle-
şiler, paneller nerede ise 
unutulmaya yüz tuttu. 
Yazarlar Birliği ve Aydın-
lar Ocağı karantina döne-

minde dahi faaliyetlerine ara vermeden 
sosyal medya üzerinden yayınlara de-

vam ettiler. Sosyal medya üzerinden 
devam eden bu yayınlar elbette faydalı 
oldu olmasına da hiçbir zaman yüz 
yüze gerçekleştirilen etkinliklerin hazzı-

nı bize vermedi, veremedi.
Bu arada fark etmedik ama zaten 

pamuk ipliğine bağlı olan tartışma kül-
türümüzü de kaybetmeye başladık. 
Sosyal medya üzerinden yapılan tartış-
malarda yapılan karşılıklı hakaretler için 
“insanın utançtan yüzü kızarıyor” tabiri 
bile hafif kalır. Seviye o kadar düştü ki 
(alçaldı tabiri yerine çukurlaştı tabirini 
kullanabiliriz) aynı davaya gönül vermiş 
insanlar dahi dünü ve yarını düşünme-
den anlık tepki veriyorlar. Belki de bir bir-
lerinin yüzünü görmüyor olmak onlara 

bu cesareti (utanmazlığı) veriyordur.
Dileğimiz bizi biz olmaktan çıkaran 

korona denilen illetin bir an önce insan-
lığın üzerinden elini çekmesi. Bu durum 
uzarsa ilerleyen zamanda “dost” kav-
ramı kalmayacak. Tanıdıklarla birlikte 
dertleri paylaşmadan, bazen ortak fikir-
lerimizi alkışlayacağız. Alkışladıklarımız 
bir süre sonra bize ters düşerlerse hiç 
çekinmeden kelime haznemizin el verdi-
ği kadar hakaret ve küfür yağdıracağız. 
Ama anlık düşünüp, anlık tepki verece-
ğiz. Arkadaşlıkta yarın veya gelecek diye 
bir kaygımız olmayacak.

Kısaca bu korona denilen illet bizim 
insani ve milli değerlerimizi kor gibi ya-
kıp yok edecek.

KORONA, KOR GİBİ…

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE

TAVIR

Başkan Tutal’a veda
ziyaretinde bulundular

Başkan Tutal, Şair Bahaddin
Paslı’yı evinde ziyaret etti

Sakarya Bölge Adliye Mah-
kemesine atanan  Cumhuriyet 
Başsavcısı İzzet Kardoğan ve  Ga-
ziantep Bölge Mahkemesine ata-
nan Seydişehir Ağır Ceza Mahke-
mesi Başkanı Sedat Deveci veda 
ziyaretleri kapsamında Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
makamında ziyaret etti.

HSK kararnamesiyle Seydişe-
hir’den tayini çıkan Cumhuriyet 
Başsavcısı İzzet Kardoğan ve Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı Sedat 
Deveci Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’ı makamında ziyaret ederek 
kendisine veda ettiler.

Görev süresinde Seydişehir’de 
güzel dostluklar edindiğini kayde-
den Cumhuriyet Başsavcısı İzzet 
Kardoğan ve Ağır Ceza Mahke-
mesi Başkanı Sedat Deveci; “Sey-
dişehir güzel bir ilçe burada görev 
yapmaktan mutlu olduk” dedi.

Seydişehir’e yapmış olduğu 
hizmetten dolayı teşekkür eden 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, yeni görev yerlerinde 
Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kar-
doğan ve Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Sedat Deveci’ye başarılar 
dileğinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; Besteci, Şair Yazar 
Bahaddin Paslı’yı ziyaret etti. 6 yıl 
santral memurluğu yaptığı göre-
vinden istifa ederek, içindeki sese 
kulak veren Bahaddin Paslı, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a sazıyla kendi kaleme aldığı 
eserlerini seslendirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ilerleyen yaşına 
rağmen Bahaddin Paslı’nın on 
parmağında on marifet olduğunu 
kaydetti. Uzun süre gazetecilik ya-
pan ve daha sonra yazdığı şiirleri 
kitaplaştıran Bahaddin Paslı 14 şiir 
kitabını çıkardı. Yarım asırdan fazla 
zamanda oluşan arşivine gözü gibi 
bakan Paslı, her gün bir saat yürü-
yor, saz çalıyor, kitap okuyor, şiir 
yazıyor.

Bahaddin Paslı ortaokul yıl-
larında şiir yazmaya başladığını 
belirterek “1973 yılında ‘Şiirlerim’ 
isimli kitabımı çıkardım. Yazılarımı 
hep kara kalem kullanarak yazdım 
çünkü hata yaparsan düzeltme 
şansım var  diye düşündüm. Gaze-
teciliğe ilk başladığım zaman yap-
tığım gazete arşivleme işine halen 
devam ediyorum. Genelde eve 

gelen her türlü mecmuayı veya 
düğün davetiyesini arşivliyorum. 
Bu arşivim şehrin geçmişine bir 
yolculuk yapmamızı sağlıyor. Evi-
mi ziyarete gelenler gazetelerimi 
inceleme fırsatı buluyor ve o gü-
nün haberlerini, yazılarını görünce 
şaşırıyorlar. Son çıkaracağım kita-
bımda ise düğün davetiyelerine 
yer verdim” dedi.

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Şair Bahaddin 
Paslı’nın kendine özgü şiirlerinin, 
geçmişten, geleceğe bir köprü ve 
kapı olduğunu kaydetti. Sanat-
sal faaliyetlere önem verdiklerini 
kaydeden Başkan Mehmet Tutal, 
“Sanata ve sanatçıya önem ve-
riyoruz.  Kendinize has tarzınızla 
Seydişehir için arşiv niteliğinde ça-
lışmalara imza atıyorsunuz.  Allah 
yardımcınız olsun. Bizim sizin için 
yapabileceğimiz bir şey olursa her 
zaman yanınızdayız. Bu arada yaz-
dığınız ve bestelediğiniz türküleri, 
sizin ağzınızdan dinlemekte bir 
başka bahtiyarlık verdi. Güzel bes-
teleriniz kulaklarımızın pasını sildi” 
dedi. Başkan Tutal ve Paslı günün 
anısına birbirlerine çeşitli hediyeler 
takdim ettiler. n HABER MERKEZİ

KONSAN Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölge esnafının sorun ve 
taleplerini dinledi. Başkan Kılca, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında hasar gören fabrikayı da ziyaret etti

‘Esnafımızla birlikte
ilçemize değer katıyoruz’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ile birlikte 
KONSAN Sanayi Sitesi’ni ziyaret 
ederek burada faaliyet gösteren 
esnafla bir araya geldi. Bölge es-
nafının istek ve taleplerini dinleyen 
Başkan Hasan Kılca ve Mehmet 
Genç, site içerisinde geçtiğimiz 
günlerde çıkan yangında hasar gö-
ren fabrikaya da geçmiş olsun ziya-
reti gerçekleştirdi.

BAŞKAN KILCA YANGINDA HASAR 
GÖREN FABRİKAYI ZİYARET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, esnaf bu-
luşması kapsamında geçtiğimiz 
günlerde KONSAN Sanayi Site-
si’nde çıkan yangında zarar gören 
fabrikayı ziyaret ederek fabrika 
işletmecilerine geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Başkan Hasan Kılca ve 
Mehmet Genç, kauçuk ve sünger 
üretimi yapan fabrikanın işletme 
sahibiyle bir süre görüşerek talihsiz 
olay hakkında bilgi aldı.

Fabrika işletmecilerine geçmiş 
olsun dileklerini ileten Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, “Çıkan 
yangın hepimizi son derece üzdü. 
Ama Elhamdülillah gerek Büyükşe-
hir İtfaiyemiz gerekse belediyemi-
zin ekiplerimizin gayretiyle yangın 
söndürüldü. Tabii herhangi bir can 
kaybımızın olmaması, bir nebze de 
olsa yanan yüreğimizi serinletti. 

Temennimiz, bir daha böyle olayın 
yaşanmaması. Bu konuda bizlere 
düşen neyse yapmaya ve destek 
vermeye devam edeceğiz. Bir kez 
daha işletme sahiplerimize ve bü-
tün çalışanlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum” dedi.

GÜÇLÜ ESNAF KARATAY’IN 
GÜCÜNE GÜÇ KATAR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, vatandaşlarla da sık sık 
bir arada olmaya gayret ettiklerini 
vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, insan 
odaklı hizmet üretip sosyal beledi-

yecilik anlayışıyla hareket ederken 
gönül belediyeciliğini çok önem-
sediklerinin altını çizerek, “Kara-
tay Belediyesi olarak ortak akılla 
çözümler üretmek en temel felse-
femizdir. Karatay’ımızın yararına 
olan her işte ilçemizin tüm dina-
mikleriyle el ele vererek çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu kapsamda da 
alın teriyle çalışan, ülkemize, şeh-
rimize ve ilçemize değer üreten 
esnafımızı ziyaret ettik, hayırlı işler 
ve bol kazançlar temennilerimi-
zi ilettik. Esnafı güçlü olan bir yer, 
her zaman çok daha güçlü olur, 

yarınlara daha güvenle bakar. Do-
layısıyla esnafımızın güçlü olması, 
Karatay’ımızın da gücüne güç ka-
tacak. Karatay Belediyesi olarak bu 
sürece katkı sunduk, sunmaya da 
devam edeceğiz. Kovid-19 salgını 
sürecinde kiracımız olan esnafımız-
dan süreç boyunca kira almadık. 
Bundan sonrası için de esnafımızla 
birlikte yerel yönetimlerin ne gibi 
destekleri olabileceği hususunda 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. İn-
şallah, hep beraber bu zorlu günleri 
de geride bırakacağız” ifadelerine 
yer verdi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçede Konyalı çiftçiye yönelik 
sürdürdüğü fidan ve fide destekle-
rinin 2021 yılı başvurularını 1 – 31 
Temmuz tarihleri arasında alıyor. 
Tarıma ve tarım projelerine des-
teğini sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 2021 yılı için planladığı 
tarımsal destek başvurularını baş-

lattı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası kapsamında 
Konya’nın bütün ilçelerinde çiftçi-
lere tarımsal destek vermeyi sür-
dürdüklerini belirterek, bölgeler 
arası gelişmişlik farkının giderilme-
si ve kırsalda yaşayanların destek-
lenmesi için 2021 yılında da fide 

ve fidan desteklerinin süreceğini 
söyledi. Konya tarımının gelişmesi 
için 2021 yılı için planladıkları ta-
rımsal destekleme başvurularının 
başladığını bildiren Başkan Altay, 
“Yüzde 50 hibe destekli Macar Fiği, 
böğürtlen, ceviz, asma, ahududu, 
elma, sera naylonu, kekik ve ada-
çayı destekleme başvuruları 1-31 

Temmuz tarihleri arasında yapıla-
cak.” ifadelerini kullandı. Müracaat 
dilekçeleri Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’ne, ilçe belediyelerine ve ma-
halle muhtarlarına teslim edilebili-
yor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve 
başvuru dilekçesine www.konya.
bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

2021 yılı Tarımsal Destek Başvuruları başladı
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Tatil deyince aklımıza hemen de-
niz, kum ve güneş gelmektedir. Bütün 
bunların hepsi de Antalya ve bölgesinde 
mevcuttur.

Bu yıl 16 milyon turisti ağırlamayı 
hedefleyen ve sunduğu imkânlarla Av-
rupa’da da örnek teşkil eden Türk turiz-
minin başkenti Antalya, misafirlerin 
en iyi şekilde ağırlanmak için hazırdır. 

Bunu Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muha-
birleri Derneğinin Antalya’da üç gün 
süren toplantısına katılarak gördüm. 

Üç gün boyunca Antalya’nın tari-
hi ve turistik yerleri ve otelleri ziyaret 
ederek, korona virüse karşı alınan 
tedbirler gözlemledik.

Anadolu’nun çeşitli illerinden 30 ga-
zeteci meslektaşlarımın katıldığı “Med-
ya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşma-
ları” toplantısında, pandemi sürecinde 

turizmi konuştuk ve tartıştık.
Bu toplantıda, normalleşmeyle 

sosyal mesafeyi koruyarak, maske 
takarak ve temizliğe dikkat ederek 
güvenli bir şekilde insanların tatilleri-
ni yapabilecekleri mesajı verildi. 

Programın açılışının gerçekleştiği 
Konyaaltı Öğretmen Evi’nde Antalya İl 
Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, 
Antalyalı iş insanı İbrahim İşlek, Kültür 
Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbra-
him Gökdemir birer konuşma yaptılar. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Kültür Sanat Muhabirleri 
Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, 
amaçlarının Türkiye turizmini yedi böl-
geye yaymak olduğunu kaydederek, 
“Programı Antalya’da yapma amacımız; 
Antalya’nın deniz, kum ve güneşten 
ibaret olmadığını, çok değerli tarihi ve 
kültürel değerlere ev sahipliği yaptı-

ğını herkese göstermek. 
Bunun yanı sıra pandemi 
sürecinde alınan tedbir-
lerle Antalya’da nasıl tatil 
yapılır? Sorusunun ceva-
bını Anadolu’dan gelen 
meslektaşlarımız vasıta-
sıyla Anadolu insanına 
anlatmak.”

Başkan İbrahim 
Gökdemir, İç turizmi 
canlandıracak olan bu-
luşmaların öneminin büyük olduğuna 
dikkat çekerek, dernek olarak yapa-
cakları etkinliklerin ülkemizin iç tu-
rizmini canlandıracağını ve iç turizme 
büyük katkı sağlayacağına inancımız 
tamdır diye belirtti.

Antalya İl Kültür Tu-
rizm Müdürü İbrahim 
Acar’da pandemi süre-
cinde Antalya ilinde alınan 
önlemleri, tarihi ve turistik 
önemi ve yaptıkları çalış-
maları hakkında açıklama-
larda bulundu.

Antalya’nın sadece 
turizm kenti olmadığını 
hatırlatarak konuşmasına 
başlaya İbrahim Acar, 

“Antalya son dönemlerde 4T ile çalı-
şıyor ve 4T’nin üzerinde duruyor. Bi-
rincisi turizm, ikincisi tarım, üçüncüsü 
ticaret ve dördüncüsü ise teknolojidir. 
Ülkeleri ve şehirleri kalkındıran bu 4T, 
Antalya’da yoğun bir şekilde yaşanıyor. 

Antalya bu yüzden çok özel öneme sa-
hip bir şehirdir. Turizmde Antalya Bir-
çok ülkeyi ve şehri geride bırakıyor. 
Şehrimize gelen misafirleri titiz bir 
şekilde ağırlıyoruz. Ağırlayacağımız 
misafirlerimizin pandemi sürecinde 
devletimizin ve bakanlığımız almış 
olduğu kurallara uymaları konusuna 
özel bir önem veriyoruz.”

İbrahim Acar Antalya’ya tatil yap-
mak içen gelen insanların pandemi 
sürecinde alınan tedbirlere uymak 
şartıyla rahat ve güvenli bir tatil yapa-
caklarını vurgulaması da önemlidir. 

Üç gün süren programın ikinci 
ayağında ise Aspendos Antik Tiyatro-
su, Perge Antik Kenti ve tarihi Kaleiçi’ni 
rehber eşliğinde gezdik. Gezdiğimiz böl-
gelerin tarihi ve önemi hakkında bilgiler 
edindik.

Venezia Palace Deluxe Resort 

Hoteli ziyaret ederek, korona virüsüne 
karşı Antalya’daki işletmelerinin ne 
gibi önlemler aldığı gözlemleyerek 
pandemi sürecinde güvenli tatil yapı-
lır mı? Sorusunun cevabı aradık. 

Son derece verimli, faydalı ve an-
lamlı geçen programı düzenleyen Kültür 
Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İb-
rahim Gökdemir’e, yönetim kurulu üye-
lerine, Antalya İl Kültür Turizm Müdürü 
İbrahim Acar’a ve bizleri misafir eden 
tesislerin yöneticilerine, katılan meslek-
taşlarıma teşekkür ediyorum. 

Program sonucunun ana fikre 
gelince; Sosyal mesafeyi koruyarak, 
maske takarak ve temizlik koşullarına 
uyarak tatilimizi yapabiliriz. 

Sizlerin de kurallara uyarak, rahat 
ve güvenli bir şekilde tatilinizi yapaca-
ğınızı düşünüyorum.

Ne dersiniz sizce de öyle değil mi?

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, sadece Harmancık’ın 
değil çevresindeki mahallelerle 
birlikte bölgenin sosyal hayatına 
önemli katkıda bulunacak Harman-
cık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinde 
incelemelerde bulundu. İnşaatın 
normal sürecinde devam ettiğini 
belirten Başkan Mustafa Kavuş, te-
sisin Eylül ayına kadar hizmete baş-
layacağının müjdesini verdi. 

Daha önce ihaleyi kazanan 
müteahhit firmanın işi teslim ede-
memesinden dolayı ihalenin iptal 
edilip yeniden yapıldığını ve yeni 
sürecin 15 Nisan’da başladığını ha-
tırlatan Başkan Kavuş, “7 bin 600 
m²’lik arsa alanı bulunan projenin 
inşaat alanı 4 bin 900 m². Bu ala-
nın 3 bin 100 metrekaresi kapalı 
pazar için ayrıldı. Böylece sadece 
Harmancık Mahallemiz değil aynı 
zamanda Lalebahçe ve Gülbahçe 
gibi mahallelilerimiz de yazın sıca-
ğından kışın yağışından korunaklı, 
sağlıklı, rahat ve konforlu bir alış-
veriş imkanına kavuşacak. Tesisi-
mizde bunun yanı sıra Emekliler 

Lokali ve Zabıta Karakolumuz da 
vatandaşlarımıza hizmet edecek. 
Tesisimizin içinde gençlerimizin 
ve tüm bölge halkının güzel mo-
dern bir alanda aynı anda 4 farklı 
branşta spor yapabilmelerine ola-
nak sağlayan 4 spor salonumuz da 
olacak. Pazar alanının dışında ise 5 
ticari alanımız mevcut. Harmancık 
Pazar Alanı ve Sosyal Tesisi, bu ha-

liyle bölgenin tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayacak, sosyal hayatına çözümler 
üretebilecek, gereksinim hissettiği 
pek çok alanda hizmet verebilecek 
şekilde hizmete hazırlanıyor” diye 
konuştu.    

‘TESİS İKİ AY İÇİNDE HİZMETE 
HAZIR HALE GELECEK’

Projenin tamamlandığında Me-
ram’ın ve Harmancık’ın en güzel 

tesislerden biri olacağına vurgu 
yapan Başkan Mustafa Kavuş, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Çok büyük 
bir aksilikle karşı karşıya kalmazsak 
iki ay sonrasında tesisimiz kapıla-
rını hemşehrilerimize hizmet için 
açacak. Vatandaşımız gelip gönül 
rahatlığıyla alışverişlerini yapacak, 
gençlerimiz spor yapma imkanı 
kazanacak, büyüklerimiz Emekliler 
Lokalinde kaliteli zaman geçirme 
şansı yakalayacak. Dışarıda bulu-
nan ticari alanlarımızda ihtiyaçları-
na çok uzaklara gitme gereksinimi 
duymadan kolaylıkla ulaşacaklar. 
Vatandaşlarımızın konforlu alış-
veriş yapabilecekleri kapalı pazar 
alanları,  gençlerimizin ve kadın-
larımızın modern şartlarda spor 
yapabilecekleri tesisler, büyükle-
rimizin buluşabilecekleri lokaller 
ve uzaklara gitmeden ihtiyacı olan 
şeyleri bulabilecekleri ticaretha-
neleri kapsayan tesisleri imkanlar 
dahilinde kurarak vatandaşlarımıza 
Meram’da yaşamanın ayrıcalığını 
tam anlamıyla hissettirebilmenin 
gayretindeyiz.” n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı, 3 kıta 
39 ülkede kurban kesecek

‘Beyşehir alternatif 
tarımda öncü olacak’

Ribat, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da mağdur ve mazlum coğrafyala-
rın yetim, kimsesiz, yoksul evlatla-
rına 2020 Kurban Organizasyonu 
ile sevinçler yaşatmaya hazırlanı-
yor. Ribat Eğitim Vakfı’nın yurt dışı 
kurban hisse bedeli 700 TL, yurt içi 
kurban bedeli ise 1250 TL olarak 
açıklandı.Vakıf bu yıl 3 kıta 39 ül-
kede ihtiyaç sahibi kişilere kurban 
bayramı coşkusunu yaşatacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Ribat Eğitim Vakfı yetkili-
leri, salgın ve küresel mücadelenin 
devam ettiği günlerde insani yar-
dım faaliyetlerinin daha çok önem 
arz ettiğini belirtti. Böyle bir süreç-
te başta ramazan olmak üzere tüm 
aylarda kesintisiz yardım faaliyet-
leri ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye 
ulaştıklarını ve şimdi de 2020 yılı 
kurban organizasyonu ile 3 kıta 39 
ülkede olacaklarını belirttiler.

Ribat Eğitim Vakfı’nın yurt dışı 
kurban hisse bedeli 700 TL, yurt içi 
kurban bedeli ise 1250 TL olarak 
belirledik. Uzakları anlamlı kılan 

mağdur olmaları mazlum olmaları 
geride kalan yetimlerimize savaş 
mağdurları ile yoksul kardeşlerimi-
ze yine kurbanla sevinçler yaşata-
cağız.

Mazlum coğrafyalarda olan 
çalışanlarımız, temsilciliklerimiz 
ile Ribat Eğitim Vakfı koordinesin-
de hem yurt dışında hem de yurt 
içinde kurban ibadetimizi infak 
ruhu ile yerine getireceğiz. Kar-
deşlerimizin kurban bağışlarını 
afet bölgelerinde, aşevlerinde, Kur 
‘an Kursları’nda, yetimhanelerde, 
medreselerde, mülteci kampların-
da kardeşlerimize ulaştırıp, kurban 
vekâlet videolarımızı her zaman 
olduğu gibi kendilerine göndere-
ceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de 
kesintisiz olarak devam ettiğimiz 
insani yardım faaliyetlerimize pan-
demi sürecinde de tüm tedbirleri-
mizi alarak hazırız. Bu vesile ile ba-
ğışçılarımıza, gönüllülerimize bir 
kez daha sonsuz şükranlarımızı su-
nuyoruz.”dediler. n HABER MERKEZİ

Selçuklu ilçesi sınırlarındaki taşra mahallelerinin tamamını ziyaret edip bölge halkıyla sohbet eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bölge halkının sorun ve taleplerine göre hizmetlerine yön verecek

Taşra mahalleleri
tamamen tarandı

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, taşra mahalle-
lerine yönelik ziyaretlerini Saray-
köy, Sulutas ve Tatköy mahalleleri 
ile sonlandırdı. Her hafta belirle-
nen mahallelerde vatandaşlarla bir 
araya gelen Başkan Pekyatırmacı, 
Sarayköy, Sulutas ve Tatköy ma-
hallelerini ziyaret etti. Sosyal me-
safe ve maske kurallarına hassa-
siyet göstererek vatandaşlarla bir 
araya gelen, Başkan Pekyatırmacı 
ziyaretlerde vatandaşların talep ve 
önerilerini dinledi.

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra 

Selçuklu Belediye başkan yardım-
cıları eşlik etti. Başkan Pekyatır-

macı ziyaretler kapsamında ma-
hallelere kazandırılacak eğitim, 

kültür ve sosyal tesis alanlarındaki 
yatırımların yanı sıra altyapı yatı-
rımlarını da yerinde inceledi.

Mahalle sakinleri ile uzun 
sohbetler yapan Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, “Bir süredir taşra 
mahallelerimize yönelik sürdürdü-
ğümüz ziyaretleri bugün itibariyle 
bitirdik. Bu süreçte hemşehrileri-
mizle birlikte iştişareler yaparak 
daha iyi hizmet götürebilmek adı-
na çalışmalar yaptık. Ben hemşeh-
rilerimizle bir araya geldiğim için 
mutlu oldum, inşallah taleplerini 
kısa sürede yerine getirebilmek 
için çalışmalar yapacağız.” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir’de alter-
natif tarım arayışına yönelik tıbbi 
bitki yetiştiriciliği yapan Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi uy-
gulama bahçesini ziyaret etti. 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan’ın 
çalışmalarını yerinde inceleyen 
Başkan Bayındır, Beyşehir’de tıb-
bi bitkiler yetiştiriciliği noktasında 
nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin 
istişaresinde bulundu.

‘Hep Birlikte Üreten Beyşe-
hir’ için sloganıyla bölgede ta-
rımla uğraşan vatandaşları alter-
natif tarıma yönlendirmek için 
çalışmaların başladığını belirten 
Başkan Bayındır, Konya’da Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
uygulama bahçesinde inceleme-
lerde bulunarak şu ifadelere yer 
verdi: “Şehrimizde alternatif tarı-
ma yönelmek için çeşitli ziyaretler 

gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
tıbbi bitki yetiştiriciliği yapılan Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
uygulama bahçesinde bu konuda 
bilgi alarak istişareler yaptık. İn-
şallah en kısa sürede ‘Hep Birlikte 
Üreten Beyşehir’ anlayışıyla çıktı-
ğımız bu yolda alternatif tarımda 
çeşitli bitki üretimine geçeceğiz. 
Ziyaretimizde bizlere eşlik eden, 
şehrimizde model olması açısın-
dan çalışmaları bulunan hemşe-
rimiz Prof. Dr. Şahin Akıncı hoca-
mıza, Beyşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mustafa Akbıyık’a, 
Selçuklu Mermer ortaklarından 
Nuh Gün’e ve bilgi, birikim ve tec-
rübelerinin aktarımı konusundaki 
samimiyeti ile nazik ev sahipliğin-
den ötürü değerli hocam Prof. Dr. 
Yüksel Kan’a, çalışmalarımızdaki 
katkılarından dolayı şehrim adına 
teşekkür ediyor, şükran ve min-
netlerimi sunuyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Harmancık Tesisleri için geri sayım başladı

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

TATİLİ KURALLARA UYARAK YAPABİLİRİZ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
2 Temmuz 2020 Perşembe • Yıl: 12 • Sayı: 3994

Yayın Türü: Yerel Süreli

Seydişehir İlçe Emniyet 
Müdürüne üstün başarı ödülü

Büyükşehir’den 
dev arsa satışı

Seydişehir İlçe Emniyet Mü-
dürü Kasım Özdemir’e, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak tara-
fından “Üstün Başarı Belgesi” ve-
rildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Seydişehir İlçe Emniyet 
Müdürüne güvenlik çalışmaları, 
asayiş ve verilen görevleri tam ve 
zamanında ifa etmelerinden dola-
yı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a göstermiş olduğu ne-
zaketten dolayı teşekkür eden 
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü 
Kasım Özdemir, şunları kaydetti: 
“Sayın Valimiz tarafından verilen 

Başarı ve Üstün Başarı Belgesi her 
ne kadar şahsıma verilse de bu 
başarı takım başarısıdır. 

Tüm personelim verilen gö-
revi ve talimatları zamanında ve 
tam olarak yerine getirmiştir. Ben 
başarı belgemi tüm personelim 
ve şahsım adına aldım. Bunda 
sonraki süreçte de personelim ve 
ben ilçe halkımızın sükuneti ve 
huzuru için daha çok çalışacağız.” 
Özdemir, Seydişehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bünyesinde görev ya-
pan çalışma arkadaşlarına ve per-
soneline başarılarının devamını 
diledi. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
arsa satış ihale ilanları yayımlan-
dı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
muhammen bedeli 281 milyon 
lira olarak belirlenen arsa için sa-
tış ihalesi düzenliyor. 

14 gün önceki ihalede sa-
tış bedeli daha yükselen arsanın 
bugünkü fiyatı ise 400 milyon li-
rayı buldu. 30 Haziran 2020 Salı 
18:51 Konya Büyükşehir Bele-
diyesi daha önceden duyurduğu 
arsaların satış ihalesine devam 

ediyor. Muhammen bedeli 281 
milyon  lira olarak belirlenen  arsa 
için satış ihalesinin ikincisi bugün 
gerçekleştirildi. Muhammen be-
deli 281 milyon lira olarak belirle-
nen arsanın fiyatı 14 gün önceki 
ilk ihalede 375 milyon 150 bin 
lira olurken bugün yapılan ikinci 
ihalede 402 milyon lirayı buldu. 
Başkan rakamı onaylarsa Konya 
Büyükşehir Belediyesi dev satışı 
gerçekleştirmiş olacak.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençlerin arkadaşları ve yakınları yaptıklarıyla koronavirüs için 
alınan önlemlerin hepsini hiçe saydı. Trafiği de tehlikeye düşüren asker yakınları, otogarda da sosyal mesafeyi unuttu

Asker uğurlamasında 
sosyal mesafe unutuldu

Konya’da vatani görevini yap-
mak için gidecek gençlerin uğurlan-
ması sırasında korona virüs önlem-
leri unutuldu. Bilindik görüntülerin 
tekrarını yaşatan asker yakınları, 
asker adayını otogara götürürken 
trafikte konvoylar oluşturup, tehli-
keli hareketler yapıyor. 

Bazı asker yakınları kendi hayat-
larını ve diğerlerinin hayatlarını hiçe 
sayarak yaptıkları trafikteki tehlikeli 
hareketleri daha üst boyutlara ta-
şıyor. Şehir genelindeki ana arter-
leri araçlarıyla kesip, asker adayını 
cadde ortasında oynatan asker ya-
kınları, trafiği adeta alt üst ediyor. 
Bununla da yetinmeyen bazı asker 
yakınları, yanlarında bulundurduk-
ları silahlarla havaya rastgele ateş 
edip insanların hayatını tehlikeye 

atıyor. Bu durumu gören çevre sa-
kinleri polise şikayette bulunsa bile, 

polis olay mahalline gelmeden asker 
yakınları çoktan bölgeyi terk etmiş 

oluyor. 
YOĞUNLUK HAT SAFHADA, 

TEDBİR İSE YOK!
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 
askere gidecek olan gençlerin uğur-
lanması sırasında arkadaşları ve 
aileleri yoğunluğa neden oldu. Bazı 
asker adayları omuzlara alınıp hava-
ya atıldı, bazıları ise sosyal mesafe 
kuralını hiçe sayarak durdurdukla-
rı otobüsün önünde İstiklal Marşı 
okudu. Vatandaşların sosyal mesa-
fe ve maske kuralının hiçe sayıldığı 
ihbarı üzerine otogara polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen polis 
ekipleri kalabalığı dağıtmak için bü-
yük uğraş verdi. Saatin gece yarısını 
geçmesiyle kalabalık dağıldı. 
n HABER MERKEZİ - İHA

Konya’da çıkan kavgada üç kişi 
bıçakla yaralandı. Olay, merkez 
Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi 
Bardakçukuru Sokak’ta yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, F.D (23) ve 
M.K. (20) tezgahta karpuz satan 

A.Y. (23) isimli şahsın yanına geldi. 
Henüz bilinmeyen bir nedenle tar-
tışan şahıslar A.Y.’yi bacağından 
bıçakladı. 

Yaralanan A.Y. de tezgahtan 
aldığı bıçakla F.D.’yi göğsünden, 

M.K.’yı koltuk altından yaraladı. 
Olay yerinden uzaklaşan A.Y. yakın 
bir sokakta kanlar içinde bulundu. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 F.D. ve M.K. Numune Hasta-

nesine, A.Y. de Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. F.D.’nin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Altın, yükselmeye başlayınca veya 
düşmeye başlayınca piyasaların kim-
yası değişiyor. Piyasaların dengesi, 
nabzı müthiş düşüyor ve sarsılıyor. 
Altın yatırımcıları alım tarafını mı yoksa 
satma tarafını mı tutacağını şu günlerde 
şaşırdı.

Altın, geçtiğimiz haftayı (cuma) 
piyasaların beklediği band aralığında 
kapattı. 388-395 TL band aralığını takip 
edeceğini gündeme getirdi. Ons tarafı 
1668$ Ons seviyelerinde kapanınca 
yeni haftaya “yükselir” tahminiyle baş-
ladı. Tam da sınır fiyattan haftayı kapattı. 
1668-1750$ Ons bandında kalabilirse 
altın, 1800$ Ons’lar seviyelerini zorla-

yacak. 1750$ Ons seviyesinde kalıcı 
olursa bu haftalarda altın, çok ciddi atak 
yapacak gibi gözüküyor. Gün içinde 
1788$ Ons bandını gören Ons, bakalım 
burada ne kadar tutunacak. Bu bandda 
ne kadar kalırsa altının aşağı veya yuka-
rı yönü belirlenecek. Ama şunu da bir 
kenara not etmek lazım, 1800$ Ons ve 
üzeri görüldüğü zaman altını almak ve 
tutmak çok zorlaşacak.

Piyasalarda dövizinde yatay seyri 
devam ediyor. Bu sakin yatay seviye 
böyle devam edecek gibi gözüküyor. 
Geçen hafta ikinci dalga beklentisi piya-
saları tedirgin etmişti. Piyasalar bu hafta 
beklentiyi satın aldı. Bu da hem dövizde 

hem altında dalgalanmala-
ra sebep oldu.

Çeyrek altın, haftaya 
645,00 TL ile başladı. 
650,00 TL’yi gördü. An 
itibari ile de 655,00 TL’den 
satılmaktadır.

22 Ayar bilezik ise 
370,00 TL ile başladı. Şu 
an 373,00 TL’den satıl-
maktadır.  

Hafta başı;
Altının Onsu 1771 $ ile başladı 1789 

$ seviyelerini gördü.
Dolar : 6.85 

TL ile başladı 6.88 TL 
seviyelerini gördü.

Euro : 7.70 TL ile 
başladı 7.76 TL seviyele-
rini gördü.

24 Ayar Altın 388 TL 
ile başladı 394 TL seviye-
lerini gördü.
 Hafta ortası ; 

Ons   : 1773 $
    Dolar  : 6.86 TL 

Euro   : 7.70 TL
24 Ayar Altın  : 391 TL olarak 

piyasalara yansıdı.
 Gün itibari ile ; 

Ons     : 1789 $
Dolar  : 6.86 TL 
Euro   : 7.71 TL
 24 Ayar Altın  : 394 TL olarak 

piyasalara yansıdı.
Dar aralık bandında seyreden altın, 

alım tarafının daha iyi olması yönüy-
le 1732$ Ons’tan işlem yaptı. 1732$ 
Ons’u test edince 1763$ Ons’a kadar 
çıktı. Gene alım tarafı devam etti. Alıcı-
sı çok ciddi tepki vermeyince, 1788$ 
Ons’u gördü. Şimdi bütün gözler 

1788$ Ons’un üzerinde, bunu kırarsa 
piyasalar tekrar durum değerlendirme-
si yapacak. Altın ile ilgili şuan kimse net 
konuşamıyor. Bunun sebeplerinden 
bir tanesi de Hindistan ile Çin arasında 
sertleşme emarelerinin görülmeye baş-
laması. Bu da ekonomik olarak küresel 
piyasalarda çok tedirgin edici bir durum 
teşkil ediyor. Altın, bu sertleşmeden çok 
korkacaktır. Bunu önümüzdeki günler-
de yaşayarak göreceğiz. ABD, Çin ile 
Hindistan üzerinden ticari savaş yapı-
yor. Çin’den intikam alıyor. Bu gerilim 
küresel piyasalarda çok büyük bir eko-
nomik baskı oluşturacak.

Selam ve dua ile...

“ŞİMDİ DE ÇİN VE HİNDİSTAN”

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR
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Melike Hatun Çarşısı ve Vakıflar Çarşısı çevresine yapılan hatalı parklar sürücüleri oldukça 
zorluyor. Bölgede bin araçlık otoparkın olmasına rağmen vatandaşlar otoparkı kullanmıyor 

Hizmet var ama
kullanan yok!

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan ve 
Konyalıların hizmetine sunulan Ta-
rihi Osmanlı Buğday Pazarı kapsa-
mındaki yaklaşık bin araçlık yeraltı 
otoparkı, açıldığı günden bu yana 
Konyalılara hizmet veriyor. Bölgede 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı, Me-
like Hatun Çarşısı ve Vakıflar Çarşı-
sı Konya’da ticaretin arttığı önemli 
mekanlar olarak öne çıkıyor. Böylesi 
yoğun bir bölgede çoğu araç sürü-
cülerinin otoparka girmek yerine, 
araçlarını yol kenarına park etmesi 
bölgede faaliyet gösteren esnafları, 
dolmuş ve araç sürücüleri zor du-
ruma sokuyor. Vatandaşlar Larende 
Caddesi ve Tarihi Osmanlı Buğday 
Pazarı ve Otoparkı çevresinde trafik 
ekiplerinin denetimleri sıklaştırması-
nı istiyor.

DOLMUŞLAR GEÇEMİYOR
Konya’da faaliyet gösteren birçok 

dolmuşun güzergahı olan Larende 
Caddesi ve Tarihi Osmanlı Buğday 
Pazarı civarına yapılan hatalı parklar 
özellikle dolmuş sürücülerini zorlu-
yor. Dolmuşa binmek isteyen va-
tandaşlar da hatalı parklar nedeniyle 
zorluklar yaşıyor. Dolmuş şoförleri 

cadde üzerinde hatalı parklara karşı 
önlem alınmasını istiyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI 
NEDEN OLUYOR

Günün her saatinde yoğun caddele-
rinden olan Melike Hatun Çarşısı ve 
bölgesindeki esnaflar cadde üzerine 

yapılan hatalı parklardan dolayı bü-
yük sıkıntı yaşıyor. Birçok vatandaş 
cadde üzerine yapılan hatalı parklar 
nedeniyle bölgeye alışveriş yapmaya 
girmiyor. Bölgeye girmek isteme-
yen vatandaşlar nedeniyle bölge 
esnafının kazançlarında düşüşler 
yaşanıyor. Bölge esnafı ve bölgeyi 
yoğun olarak kullanan vatandaşlar 
cadde üzerinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi Trafik Zabıtası ve İl Em-

niyet Müdürlüğü   Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
cadde üzerinden gün boyunca ciddi 

denetimler yapılmasını istiyor. 
OTOPARK TEŞVİK EDİLSİN

Bölge esnafı cadde üzerinde ha-
talı parkın önüne geçilmesi adına 
Konya Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerinin vatandaşları otoparka teşvik 
etmesini ve fiyat tarifesinde gereken 
indirimlerin yapılmasını istiyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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 TIC.LTD.ŞTI. 

Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA 0 (332) 345 03 08

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

SIHHI TESISATÇI 
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 SIHHI TESISAT VE INŞAAT

2 TEMMUZ 2020
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

BAYAN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

İLAN

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

2 TEMMUZ 2020
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Peynir mağarasında kış hazırlığı tamamlandı
Derbent ilçesi Mülayim Ma-

hallesi sınırları içerisinde yer alan 
ve ilçe merkezine yaklaşık 12 ki-
lometre mesafede bulunan Pey-
niri Mağarası, doğal soğuk hava 
deposu olarak yöre halkının yıllar-
dır tulum peyniri saklama deposu 
olarak kullanılıyor. Kışlık Derbent 
Tulum Peyniri, yeni restore edi-
len Derbent Peynir Mağarasında 
yerlerini bu yıl da aldı.

Mağara sadece ilçenin değil, 
çevre il ve ilçelerden getirilen 
tulum peynirlerinin de saklama 
alanı olarak kullanılıyor. Konuy-
la ilgili açıklama yapan Derbent 

Belediye Başkanı Hüseyin Ay-
ten, “Kırsal kesimde yaşayan va-
tandaşların hazırladığı ve soğuk 
alanda muhafaza edilmesi gere-
ken tulum peynirleri Haziran ayı 
başından Ekim ayı sonuna kadar 
mağarada bekletilerek depo edi-
liyor. Mağara şuan 40 ton tulum 
muhafaza etme kapasitesine sa-
hip.

 Mağara içerisinde hayata ge-
çirilmesi planlanan çalışmalarla 
tulum peyniri depolama ve ka-
litesinin artırılması, mağaranın 
turizme de kazandırılması hedef-
leniyor” dedi.

Vatandaşların yoğun talebi 
üzerine mağaranın girişi ve çıkı-
şında düzenlemeler yapıldığını 
dile getiren Hüseyin Ayten, ma-
ğaranın yüksek yerde olması se-
bebiyle daha önceden vatandaşın 
çıkmakta zorlandığını, yaya ola-
rak çıkılacak kısma basamak sis-
temi yapıldığını söyledi.

Derbent Belediye Başkanı 
Hüseyin Ayten, “Geçmişten bu-
güne yapılan uygulamada, va-
tandaşlarımız yaz aylarında 4-5 
ay süreyle tulum peynirlerini bu 
mağarada bekletiyor. 4-5 ay son-
ra da doğal ortamda tulum pey-

nirler harika bir tada kavuşuyor. 
Belediye olarak biz, bu mağaranın 
yöre halkına ciddi bir ekonomik 
katkı sağlaması için gayret ediyo-
ruz. Konya Kültür ve Tabiat Var-
lıkları Koruma Kurulu tarafından 
Mağara II. Derece Doğal Sit Alanı 
olarak tescil edildi. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü de geçtiğimiz 
yıllarda mağarada bir araştırma 
yaparak mağara ile ilgili bir rapor 
hazırladı. Ayrıca, bu mağara mey-
ve ve diğer ürünlerin depolandığı 
bir doğal soğuk hava deposu ola-
rak ta kullanılabilir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta müdürler 
toplantısı yapıldı

Ereğli’de görülen yılan 
korkuya neden oldu

2019-2020 eğitim-öğretim 
yılı sene sonu müdürler kurulu 
toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut İşcan başkanlığında ger-
çekleştirildi. Yunak Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya ilçe mil-
li eğitim şube müdürleri ile ilçede 
görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut İşcan, salgın sebebiyle oluşan 
olumsuz koşulları izole etme ko-
nusunda gayret gösteren yönetici 
ve öğretmenlere teşekkür ederek, 
uzaktan eğitim sürecinde katkıla-
rından dolayı da tüm eğitim cami-
asını tebrik etti.

Toplantıda; 2019/2020 eğitim 
öğretim yılının genel değerlen-
dirmesinin yapılmasının ardından 
gelecek yıl ile ilgili çalışmalar ve 
hazırlıklar masaya yatırıldı. Top-
lantıda ayrıca; LGS ve YKS sınav-
larının genel durumu hakkında bil-
giler verilerek, tercih süreçleri ve 

sonuçlarıyla ilgili her türlü önlemin 
alınması ve gereken çalışma ve 
hazırlıkların yapılması karara bağ-
landı. Devam devamsızlık, disiplin 
olayları, sosyal - kültürel faaliyetler, 
yerel, ulusak ve AB projeleri, taşı-
malı eğitim, halk eğitim kursları, 
MTSK, yatırımlar ve donatım mal-
zeme durumları, personel durum-
ları ve izinleri, resmî yazışmalarda 
dikkat edilecek hususlar, elektrik, 
su ve telefon giderleri, zümre top-
lantıları, Konya İnsan Mektebi ve 
uzaktan eğitim gibi konuların da 
ele alındığı toplantı, dilek ve te-
menniler bölümüyle sona erdi.

Toplantı sonunda Yunak Ilçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü iken 
Afyonkarahisar Başmakçı ilçesine 
atanan Mehmet Ali Keleş, okul 
müdürlerine hitap ederek veda 
etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut İşcan, ilçeye ve eğitime yaptığı 
katkılardan dolayı Keleş’e teşekkür 
ederek plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde, bir buçuk met-
re uzunluğunda görülen yılanı it-
faiye ekipleri yakalayarak doğaya 
bıraktı. Olay, ilçeye bağlı Çayhan 
Mahallesinde çarşı merkezinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, vatandaşlar yılanı fark etti ve 
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Yılanın bulunduğu bölgeye gelen 
itfaiye ekipleri tarafından başlatılan 
çalışma ile bir buçuk metre uzun-
luğundaki yılan yakalanarak çuval 
kese içerisine alındı. Yılan daha 
sonra mahalle merkezinden uzak 
bir noktaya götürülerek doğaya bı-
rakıldı. n İHA

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ile Mehir Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Yolun İyilik Olsun’ 
kampanyası kapsamında temin edilen 2 TIR kıyafet Suriye’ye ulaştırılmak üzere Hatay’a gönderildi

Suriye’ye 2 TIR giyim 
yardımı gönderdiler
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 

Konya Şubesi ile Mehir Vakfı tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen ‘Yolun İyilik 
Olsun’ kampanyası kapsamında te-
min edilen 2 TIR kıyafet Suriye’ye 
ulaştırılmak üzere Hatay’a gönderil-
di. Mehir Vakfı Genel Merkezi önün-
de düzenlenen uğurlama törenine İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Mehir 
Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, 
Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fat-
ma Nur Aşcı ve diğer ilgililer katıldı.
ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN BİR PROJE

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
uğurlama töreninde yaptığı konuş-
mada, kıyafetlerin Suriye’nin İdlib 
bölgesine gönderileceğini söyledi. 
Kampanyanın TDV Konya Şubesi 
ve Mehir Vakfı tarafından organize 
edildiğini belirten Poçanoğlu, “Şeh-
rimiz Konya bereketli bir şehirdir.  
Hem İslam ümmetinin hem zor du-
rumda olan milletimizin ve ümme-
timizin her alanında şehrimizin çok 
önemli katkıları, çok önemli çalış-
maları vardır. Bu sebeple şehrimizin 
bu gayreti şehrimize bir bereket de 
getirmektedir. Şehrimizin düzenli 
bir şekilde gelişmesine ve zengin-
leşmesine vesile olmaktadır. Türki-
ye Diyanet Vakfı Konya Şubemiz ile 
Mehir Vakfımızın birlikte organize 
ettiği yolun iyilik olsun kampanya-
sında İdlib bölgemiz ağırlıkta olmak 
üzere Cilvegözü ve Öncüpınar sınır 
kapısına gönderilmek üzere iki tır 
insanı yardım malzemesi olarak kı-
yafetler gönderiyoruz ki kıyafetleri-
miz Mehir Vakfımızın deposundan 
hazırlanmıştır” dedi.

BUGÜNE KADAR ÇOK SAYIDA 
YARDIM GÖNDERİLDİ 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
bölgeye bugüne kadar 71 TIR un, 8 
TIR olmak üzere toplamda 176 ton 
gıda gönderdiklerinin bilgisini pay-
laşan Poçanoğlu, şunları kaydetti, 
“Bunların dışında yatak, battaniye 
ve yastık gönderdik. Ramazan’dan 
önce 5 TIR, 5 bin adet Ramazan gıda 
paketi gönderdik. Bugünkü değer-

lerle hesap edecek olursak bunun 
değeri gerçekten çok yüksek. Tabi ki 
mevsim harman mevsimi, yaz mev-
simi, özellikle Konyalılarımızı zekat-
larını verme konusunda, sadakala-
rını verme konusunda ve özellikle 
mahsullerinin zekatını verme ko-
nusunda Konyalılarını teşvik ediyo-
rum. Biz zaten bu tür merasimlerini 
insanları örnek olsun, teşvik olsun 
diye yapıyoruz. Şehrimiz için bere-
ket olsun diye özellikle şehrimiz için 
merasimler düzenliyoruz. Bu sebep-
le bu konuda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Konya’nın bu 
hareketi muhakkak Konya’ya bir 
bereket, bir sağlık, bir afiyet olarak 
dönecektir. Buna inanıyor ve iman 
ediyorum. Şunu da biliyorum ki sa-

daka vermek asla malı eksiltmez. 
Malı eksiltmediği gibi belaları savar, 
hastalıkların şifasına vesile olur. Ben 
bu çabamızın pandemi sürecinde de 
milletimizin, memleketimizin sıhhat 
ve afiyetine vesile olmasını Cenabı 
haktan niyaz ediyorum.” 

‘İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE EL 
UZATMAYA DEVAM EDİYORUZ’
Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü 

Fatma Nur Aşcı da yardımların İdlib 
bölgesi başta olmak üzere Suriye’de 
yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtı-
lacağının bilgisini paylaştı. “Mehir 
Vakfı olarak aile kurumuna hizme-
timiz her geçen gün artarak devam 
etmektedir ve bundan sonrada 
sizlerin ve hayırseverlerimizin des-
tekleriyle artarak devam edecektir” 

diyen Aşçı, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Vakfımız maddi imkânsızlıktan do-
layı evlenemeyen nişanlı çiftlerimize 
uzun yıllardır yaptığı yardımların 
yanı sıra ihtiyaç sahibi kardeşleri-
mizin de yanında yer almaya gayret 
ediyor.  Hizmetlerimizi tüm Türki-
ye genelinde ve yurtdışında devam 
ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.   
Bugün Konya’dan Suriye’ye kardeş-
lik köprüsünü güçlendirme amacıyla 
hazırlamış olduğumuz ayni yardım 
aracımızda bulunan malzemelerin 
içeriği hakkında sizleri ve kamuo-
yunu bilgilendirmek istiyorum: Su-
riye’de yaşayan ihtiyaç sahibi kar-
deşlerimize dağıtılmak üzere giyim, 
ayakkabı, tekstil başta olmak üzere 
2.200,783,00 ( iki milyon iki yüz bin 
yedi yüz seksen üç) TL değerinde 
71 kalemden oluşan 15.401 adet 
ürün bulunmaktadır.   Bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen va-
kıf yöneticilerimize, bu yardımların 
temininde bizlere desteklerini esir-
gemeyen hayırseverlerimize, bu 
eşyaların Suriye’de yaşayan ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasın-
da yardımcı olan ülkemizin güzide 
kuruluşu Türkiye Diyanet Vakfına 
çok teşekkür ediyoruz.” Konuşma-
nın ardından yardım tırları, dualarla 
uğurlandı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Poçanoğlu Fatma Nur Aşcı 
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Karapınar Belediye Başkanı 
Yaka, muhtarlarla buluştu

Hadim’de sosyal konut
inşaatları başladı

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, mahalle muhtar-
ları ile sabah kahvaltısında bir 
araya geldi. Yeni Belediye düğün 
salonundaki kahvaltı programında 
konuşan Başkan Mehmet Yaka, 
yaptıkları çalışmalarla Kovid-19 
salgınıyla başarılı bir mücadele 
yaptıklarını belirtti. Vatandaşlar-
dan kurallara mutlaka uymalarını 
isteyen Başkan Yaka, yapılacak 
düğünlerle ilgili olarak muhtarla-
rı hem bilgilendirdi hem de uya-
rılarda bulundu. Belediye olarak 
Karapınar’a önemli hizmetlerde 
bulunmaya devam ettiklerini belir-
ten Başkan Yaka, “Sosyal konutlar, 
kentsel dönüşüm, spor tesisleri, 
Hükümet Konağı gibi inşaatları-
mız sürüyor. Doğalgaz ilçemizde 
bazı mahallerde kullanılmaya baş-

lanacak. İlçemizi daha güzel bir ko-
numa ve daha yaşanabilir bir yer 
haline getirmenin gayretindeyiz.” 
Başkan Yaka, muhtarlara yeni kır 
düğün salonu bölgesini gezdirerek 
bilgi verdi. n AA

Hadim ilçesinde Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 
147 dairelik konutun yapımına 
başlandı. Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıkla-
mada, ilçede konut ihtiyacının ol-
duğunu söyledi. Konutların ilçeye 
artı değer katacağını belirten Ha-
dimioğlu, şunları kaydetti: “Geçti-
ğimiz yıllarda belediyemiz ve TOKİ 
işbirliği ile 167 dairelik 1. Etap 

TOKİ konutlarını ilçemize kazandı-
rarak hak sahibi vatandaşlarımıza 
teslim ettik. Hemen ardından 2. 
Etap konutların yapılması için giri-
şimlerde bulunduk ve belediyemi-
ze ait arsanın yer teslimini gerçek-
leştirdik. Çok şükür 147 dairelik 2. 
Etap TOKİ’nin inşaatına başlandı. 
Kısa sürede tamamlanarak hak sa-
hiplerine teslim edilmesini temen-
ni ediyorum. 3. Etap TOKİ için de 
çalışmalara başladık.” n AA

Kovid-19 salgını dolayısıyla yayımlanan genelgelerle bugünden itibaren açılacak olan düğün salonları 
misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken, Konyalı çift 4 aydır yapamadıkları düğünleri için yaylayı tercih etti

Düğün için 1735 rakımlı 
yaylayı tercih ettiler

Konya’da bir çift, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle salondaki düğünlerini iptal 
ederek, 1735 rakımlı yaylada aile 
arasında düğün yaptı.

Önce düğün salonu tutan çift, 
Kovid-19 nedeniyle gelen yasaklar-
la birlikte düğün tarihi ertelemek 
zorunda kaldı. Salgın döneminde 
birçok kişinin aynı anda bir arada 
olmasının mutluluk yerine üzüntü 
yaşatabileceğini düşünen çift, dü-
ğün salonu rezervasyonunu iptal 
ettirdi. 

Düğünlerini Melikler Yayla-
sı’nda yapmaya karar veren gelin 
ve damat, yayla önündeki yolda 
yakınlarıyla davul zurna eşliğinde 
yaklaşık yarım saat eğlendi. Yayla 
yolundaki düğünde, gelin ve damat 
ile yakınlarının sosyal mesafeyi ko-
rudukları gözlendi.

Konuyla ilgili damat Halil Cev-

her, koronavirüs salgını nedeniy-
le Beyşehir’in Orta Toros Dağları 
eteklerindeki Melikler Yaylası ve 
Yenicami Mahallesi güzergahında 
yaşayan yakınlarının yanında dü-

ğün yapmayı tercih ettiğini belirte-
rek, oksijenin bol olduğu bir yerde 
düğün yapmanın daha mantıklı 
olabileceği kararını aldıklarını vur-
guladı.

‘VİRÜSÜN OLMADIĞI, 
OKSİJENİN BOL OLDUĞU 
YAYLAYI TERCİH ETTİK’

Kalabalık olmaması için eşe 
dosta haber vermediklerini belirten 
Cevher, koronavirüs sürecinin bir 
an önce atlatılması temennisinde 
bulundu. Teyzesinin oğlu Nazım 
Uçar’dan gelin hanıma bir jest yap-
masını istediğini belirten Cevher, 
“Pandemiden dolayı düğün salonu-
nu iptal ettirdik. Şimdi sadece nikah-
la geçiştireceğiz. Bu nedenle, ‘Düğün 
çalgı olsun.’ diye teyzemin oğlundan 
böyle bir jest yapmasını istedik. O 
da davul ve zurna ekibiyle bize eş-
lik etti. Pandemi dönemi olduğu için 
nikahımıza da çok fazla kişiyi davet 
etmedik. Virüsün olmadığı, oksijenin 
bol olduğu yaylayı tercih ettik. Burası 
bizim için de iyi oldu, unutamayaca-
ğımız bir düğünü gerçekleştirdik.” 
ifadelerini kullandı. n AA

Konya’da erken dönem lavanta hasadı başladı
Türkiye’nin önemli tahıl üre-

tim merkezlerinden Konya Ova-
sı’nda, buğday, arpa, yonca gibi 
ürünlere alternatif olarak ekimi 
yapılan lavantalar, güzel koku-
sunun yanı sıra mor rengiyle de 
görsel bir şölen sunuyor.

Güneysınır ilçesinde, çiftçile-
rin buğday, arpa, yonca gibi ürün-
lere alternatif olarak tercih etme-
ye başladığı lavanta ekiminin ilk 
hasadı yapıldı. Tıp ve kozmetiğin 
yanı sıra yağ üretim sektöründe 
de yaygın kullanılan, son yıllar-
da yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
odağı haline gelen erken dönem 
lavanta bahçelerinde hasat baş-
ladı.

Türkiye’nin önemli tahıl üre-
tim merkezlerinden Konya Ova-
sı’nda çiftçilere ek katkı sağlayan 
lavanta bahçeleri, güzel koku-
sunun yanı sıra mor rengiyle de 

görsel bir şölen sunuyor. Haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında 
mor güzelliği görmek isteyen yer-
li ve yabancı turistler de tarlaları 
ziyaret ediyor. İlçede yaşayan 56 
yaşındaki çiftçi Abdulkadir Su-
sam, 3 yıldır lavanta ekimi yaptı-

ğını belirtti.
‘SENEYE ÇOK DAHA FAZLA BİR 

ALANDA EKİM YAPMAK İSTİYORUM’
Lavantanın, buğday ve arpaya 

göre dönümden daha çok kazan-
dırdığını ifade eden Susam, şun-
ları kaydetti: “Kooperatif başka-

nının önerisiyle lavanta ekmeye 
başladım. 

Kooperatif başkanımız, ‘La-
vantada, arpa ve buğdaydan al-
dığının en az 5 katını alacaksın.’ 
dedi. Bunun üzerine ben de eki-
mine başladım. Fazlasını da ka-

zandım. Allah’a çok şükür ikinci 
yılda verim almaya başladık. Bu 
yıl üçüncü hasadımızı yapıyoruz. 
Kasım ayında tohumlarını atıyo-
ruz. 

Bahar aylarında da yabani 
otlardan arındırıyoruz ve ortaya 

sağlıklı ürün çıkmasını sağlıyoruz. 
Yapabilirsem eğer, seneye çok 
daha fazla bir alanda ekim yap-
mak istiyorum.” Susam, birçok 
kişinin tarlasına gelerek fotoğraf 
çektirmesinden de mutluluk duy-
duğunu söyledi. n AA

Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray 
Uzun, 5-10 Temmuz’da gerçekleş-
tirilecek 61’inci Uluslararası Akşe-
hir Nasreddin Hoca Şenlikleri’nde 
Nasreddin Hoca’yı canlandırma 
görevini üstlendi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, belediye binasında düzen-
lediği basın toplantısında, şenlikle-
rin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kap-
samında önceki yıllara göre daha 
dar kapsamlı gerçekleştirileceğini 
belirtti.

Şenliğin, Akşehir’in tanıtımına, 
Nasreddin Hoca’nın yad edilmesi-
ne katkı sağlamasını ümit ettiğini 
ifade eden Akkaya, şenliğe katı-

lacak misafirlerin sosyal mesafe 
kurallarına uymalarını ve maske 
takmalarını istedi.

Şenliklerde Nasreddin Hoca’yı, 

ünlü oyuncu ve sunucu Şoray 
Uzun’un canlandıracağını açıkla-
yan Salih Akkaya, 5 Temmuz’da 
başlayacak şenliklerin, tellalın hal-

kı ve Nasreddin Hoca’yı şenliğe 
çağrısı ile başlayacağını bildirdi.

Akkaya, aynı gün şenlik kor-
teji yürüyüşü yapılacağını, temsili 
Nasreddin Hoca’nın Akşehir Ça-
yı’na maya çalacağını, ardından 
Nasreddin Hoca Meydanı’nda şen-
liğin resmi açılışının gerçekleştiri-
leceğini bildirdi.

Şenlikler kapsamında, lazer 
gösterileri, online satranç turnu-
vası, bisiklet turu, fotoğraf yarış-
maları, arabalı sinema etkinlikleri 
gerçekleştirileceğini de anlatan 
belediye başkanı Akkaya, vatan-
daşları şenliklere davet etti.
n AA

Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun olacak
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Dava adamı AGD Bölge Başkanları’ndan  

Bahri 
KIRIŞIK’ın

 

ağabeyi

Abdullah Naci 
KIRIŞIK’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Otomobil, tarım aracına 
çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

95 kilogram kubar 
esrar elegeçirildi

Akşehir ilçesinde otomobilin 
tarım aracına çarpması sonucu 1 
kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Mustafa 
Ö. (63) yönetimindeki 16 CAB 14 
plakalı otomobil, Akşehir-Yunak 
kara yolunun 15. kilometresinde 
aynı yönde seyreden Ali Rıza Çe-
tin idaresindeki “pat pat” olarak 
tabir edilen balya yüklü tarım ara-
cına çarptı. Kazada, tarım aracın-

da bulunan Nurşen Er (35), haya-
tını kaybetti. 

Tarım aracının sürücüsü ile 
yanında bulunan İskender, Yusuf, 
Elanur ve Hacer Çetin yaralandı. 
Yaralılar 112 Acil Servis ekiple-
rince Akşehir’deki hastanelere 
sevk edildi. Otomobil sürücüsü 
Mustafa Ö. jandarma tarafından 
gözaltına alındı. n AA

Doğanhisar ilçesinde düzen-
lenen operasyonda 95 kilogram 
kubar esrar ele geçirildi. İlçeye 
bağlı Başköy Mahallesi’nde yasa 
dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı 
alan İl Jandarma ve Doğanhisar 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, bir tarlada yaklaşık 1 ay sü-

reyle fotokapan adı verilen cihaz-
larla teknik takip yaptı. Delillerin 
toplanmasının ardından harekete 
geçen ekipler, tarlada 95 kilogram 
kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli 
R.M. gözaltına alındı.  İşlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen 
zanlı, tutuklandı. n AA

CHP Konya İl Başkanı Av. Barış Bektaş, hükümetin yeni kıdem tazminatı ve yeni baro sistemi düzenlemesine karşı olduklarını 
söyleyerek, “İlgili kurumlar dikkate alınmadan yapılan düzenlemeler anti demokratik yönetim anlayışının açık bir delilidir” dedi

CHP’den yeni Baro 
düzenlemesine tepki 

CHP Konya İl Başkan Av. 
Barış Bektaş, parti il binasında; 
kıdem tazminatında yeni düzen-
lemenin getirileceği TES sistemi 
ve yeni baro tasarısı üzerine basın 
açıklaması yaptı. Başkan Bektaş, 
konuşmasının başında Ilgın’da 7 
kişinin öldüğü tarım işçisi kaza-
sında hayatını kaybedenlere baş 
sağlığı diledi. Ölenlerin 5’inin ço-
cuk olduğunu hatırlatan Başkan 
Bektaş, “Geçimini sağlamak için 
küçük çocukların çalıştığı bir ül-
kede çarpıklar her haliyle önümü-
ze geliyor” dedi. Başkan Bektaş, 
daha sonra kıdem tazminatına ge-
tirilecek yeni düzenleme ve baro 
seçimleriyle ilgili düzenlemeyi ele 
aldı. CHP olarak her iki düzenle-
meye karşı olduklarını söyleyen 
Bektaş, “Kıdem tazminatı ile ilgili 
getirilmek istenilen ve ezilenlerin 
daha da çok ezilmesine yol açacak 
olan Tamamlayıcı Emeklilik Siste-
mi (TES) düzenlemesine şiddetle 
karşı çıkıyoruz. Mevcut sisteme 
göre 1 yıl ve üzeri çalışma karşı-
lığı, işveren her ay için maaşını-
zın yüzde 8,3 ü kadarını yani 1 
yıl için 1 aylık brüt maaşı işçiye 
kıdem tazminatı olarak vermek 
zorundadır. Ve bu yükümlülüğü 
iş akdinin feshinin akabinde do-
ğacaktır. İş akdi sonlandırılan bir 
işçi anında bugünün asgari ücret 
rakamlarıyla 2 bin 943 lira kıdem 
tazminatına hak kazanır. Oysa ki, 
yeni sistem TES’e göre, 1 maaş-
tan ödenecek kıdem tazminatının 
yüzde 8,3’lük tutarından yüzde 
5,3’ünü işveren, yüzde 3’ünü işçi-
ye ödettirmek üzerine kuruludur. 
İşçiye önceden hiç yük getirme-
yen kıdem tazminatının neredey-
se yarıya yakını işçiye ödettiril-
mek isteniyor. Kısaca işveren bu 
fona işçi adına 2943 lira değil; bu 
tutarın yüzde 63,6’sını bin 874,74 
lira ödeyecek. Ancak işçi bu tutarı 

1 yılı dolduysa ve haksız gerekçe 
ile işten çıkartılınca alamayacak. 
Çünkü yeni sistem diyor ki parayı 
senin adına biriktireceğim ve 60 
yaşından sonra da bu tutarı sana 
15 yıl boyunca eşit paylarda öde-
yeceğim.25 sene çalışan bir işçi-
nin sistemde 46 bin 793 lira bi-
rikmiş parasını toplu olarak değil 
maaşına ek olarak 15 yıl boyunca 
her ay 259,96 lira olacak şekilde 
ödenecek. 60 yaşına geldiğinizde 
işçi parasını ay ay değil tek sefer-
de almak isterse fondan sadece 
%10’unu ödeyerek kalanı yine 
15 yıl taksitlerle ödeniyor. Kısaca 
hiçbir zaman işçinin eline top-
lu bir para geçmeyecek. 25 sene 
çalışıp sistemde biriktirdiğiniz 
kıdem tazminatınızın tamamını 
eksiksiz olarak almak istiyorsanız 
75 yaşınızı doldurana kadar ölme-
meniz gerekiyor” dedi. 

“FONU İŞVEREN OLUŞTURSUN”
Başkan Bektaş, konuşmasının 

devamında, devletin fon oluştur-
masının uygun olmadığını, fonu 

işverenin oluşturulması için dü-
zenleme yapılması gerektiğini 
belirtti. Başkan Bektaş, “Burada 
düzgün bir niyet olsa ve illa ki 
işçi düşünülerek kıdem tazminatı 
garanti altına alınmak isteniyorsa 
ve bunu fon ile oluşturmak müm-
künse bu fonun işveren yedinde 
oluşturulması şarttır. Bunun yasal 
alt yapısı Sermaye Piyasası Kanu-
nu’nda vardır ve borsada işlem 
yapan şirketlerin fon oluşturma 
mecburiyeti vardır. Bu şirketler 
bilançolarında nazım hesaplar bö-
lümünde bu fonu tutarlar ve SPK 
bunu denetler. Ancak yasal dü-
zenleme ile bu fonu işveren değil 
devlet yedinde olmasını istemek 
aynen işsizlik fonundaki paraların 
başına gelenlerin bu fondaki işçi-
lerin alın teri ile biriktirdikleri pa-
raların da başlına geleceğinin açık 
göstergesidir” diye konuştu. 

“ANTİ DEMOKRATİK YÖNETİM 
ANLAYIŞININ AÇIK BİR DELİLİDİR”  

CHP İl Başkanı Bektaş, baro-
ların seçim sistemlerinde yapıl-

ması planlanan yeni düzenleme 
üzerine de eleştiriler getirdi. Ba-
roların kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşları olup bunların 
sayısını çoğaltmanın adeta taraf-
tar kulüpleri gibi demek haline 
getirmek sonucunu doğuracağını 
söyleyen Bektaş, “Her ilde siyası 
görüşlere ve gruplara göre ayrı 
barolar kurulması baroların de-
mokratik baskı unsuru niteliğini 
yok edecektir. Kadına karşı şiddet 
ve benzeri olaylarda bireylerin ta-
kip etmekten çekindikleri birçok 
olayı takip eden baroları zayıflat-
mak kutsal savunma hakkını da 
yaralayacaktır. Bu nedenle baro-
ların Ankara’ya gerçekleştirdiği 
yürüyüşü adalet ve demokrasi 
açısından önemlidir. Bunu dikka-
te almayarak Konya Barosu’nun 
da içinde bulunduğu 78 baronun 
istediğini dikkate almadan yasal 
düzenleme yapmak AK Parti hü-
kümetinin anti-demokratik yöne-
tim anlayışının açık bir delilidir” 
dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

Abdullah Naci Kırışık
dualarla defnedildi

AGD Bölge Başkanlarından Bahri Kırışık’ın ağabeyi Abdullah Naci Kırışık 90 
yaşında vefat etti. Merhum Kırışık dualarla Hacıfettah Mezarlığına defnedildi 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Bölge Başkanlarından Bahri Kırı-
şık’ın ağabeyi Abdullah Naci Kırışık 
90 yaşında vefat etti. Merhum Ab-
dullah Naci Kırışık’ın cenazesi dün 
öğle namazından müteakip Külahlı 
Cami’inde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Hacıfettah Mezar-
lığına defnedildi. 

Kırışık ailesini acı günlerinde 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam, Saadet Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi Lütfi Yalman, 
AGD Bölge Başkanı Mehmet Ali 
Korkmaz ile Kırışık ailesinin seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Merhum Abdullah Naci Kırışık 4 kız 

2 erkek çocuk babasıydı. Konya Ye-
nigün Gazetesi olarak merhum Ab-
dullah Naci Kırışık’a Yüce Allah’tan 

rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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İnternet kafe ve playstation 
işletmecisi esnaflar bilgilendirildi

Konya Büyükşehir Ulusal 
e-Belediye sisteminde

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) toplantı 
salonunda düzenlenen toplantıya 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak da katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren 
Konya Kahveciler Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Adil, Oda üyesi 
esnaflarımızın katılımıyla istişare 
toplantısı gerçekleştirdik. Toplan-
tıda üyelerimize hangi şartlarla 
işyerlerini açabilecekleri ve yeni 
standartlar hakkında bilgilendirme 
yaptık. İşletmeci arkadaşlarımızın 

sorunları, sıkıntıları ve çözüm öne-
rilerini, neler yapılabilirliği üzerine 
güzel bir toplantı gerçekleştirdik. 
Katılım sağlayan arkadaşlara ve 
Birlik Başkanım Sayın Muharrem 
Karabacak’a katkılarından dolayı 
şükranlarımı sunarım” dedi.

Başkan Adil, KONESOB Baş-
kanı Muharrem Karabacak’ın pan-
demi süresince esnaflara desteğini 
esirgemediğini ve sorunların takip-
çisi olduğunu da hatırlatarak Oda 
üyesi esnaflar adına kendisine te-
şekkürlerini iletti. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si, geliştirme aşamasında da katkı 
sağladığı İçişleri Bakanlığı koordi-
nesindeki e-Belediye sisteminin 
bazı modüllerini 1 Temmuz 2020 
itibariyle kullanmaya başlayarak 
projede yerini aldı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si ulusal e-Belediye sisteminde 
yerini aldı. Belediyelerin tek veri 
tabanında ve ortak bir teknik alt-
yapıda, standart yazılımlarla tüm 
iş ve işlem süreçlerini elektronik 
ortamda yapabilmelerini ve yerel 
hizmetlerin elektronik ortamda 
vatandaşa sunulmasını sağlayan 
bir proje olan İçişleri Bakanlığı 
koordinesindeki e-Belediye siste-
minde toplam 63 modül hizmete 
sunulacak. 45’i İçişleri Bakanlığı, 
18’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından hazırlanmakta olan bu 
modüller belediyelerin tüm işlem-
lerini ortak bir teknik altyapıda yü-
rütebilmelerini sağlayacak. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, geliştirme 
aşamasında da katkı sağladığı bu 
projenin bazı modüllerini 1 Tem-
muz 2020 itibariyle kullanmaya 
başlayarak projedeki yerini aldı. 
Ülkemizin dijital dönüşüm çalış-
malarının önemli bir parçası olan 
sistemde, bakanlıklar tarafından 
diğer modüllerin hazırlanması ve 
gerekli entegrasyon çalışmalarının 
tamamlanması ile birlikte zaman-
la daha fazla modül kullanılmaya 
başlanacak. Tüm Türkiye’de yıllık 
3 milyar TL tasarruf sağlaması he-
deflenen proje tasarruf açısından 
en büyük projeler arasında yer alı-
yor. n HABER MERKEZİ

Aksaray’da başlatılan hayvan aşılama kampanyası hızla devam ederken, düzenli aşılamaların karşılı-
ğında birçok hastalık yok edilerek hem verimlilik artırıldı, hem de hayvan atığı yüzde 5’lerin altına indi.

Hayvan aşılaması 
verimliliği artırdı

Küçükbaş hayvancılığın verim-
liliğinin artırılması, kalitenin artırıl-
ması ve topluma sağlıklı et sunma-
nın en önemli kaynaklarından olan 
aşılama süreci Aksaray’da tüm hı-
zıyla devam ediyor. Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği tarafından gerçekleştiri-
len aşılamalar tüm köy, kasaba, ilçe 
olmak üzere kent genelinde sürü-
yor. Özellikle hayvan hastalıklarına 
karşı etkin bir mücadele yürüttük-
lerini belirten Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mah-
mut Aktürk, “Sağlıklı gıda sağlıklı 
insan, sağlıklı insan sağlıklı toplum 
diye biz bu işe baş koyduk. O yüz-
de özellikle küçükbaş hayvancılıkla 
kendi alanımızda hayvanlarımızı 
şap, veba, brusella, koyun keçi ve-
bası, koyun keçi çiçeği, şarbon gibi 
hem hayvan sağlığını, hayvanlarda 
ölümü, hayvanlarda yavru atığını ve 
hayvanlarda et kaybına neden olan, 
hayvanlardan insana geçen zoonoz 
hastalığı noktasında da insan sağ-
lığını tehdit eden hastalıklara karşı 
çok ciddi bir aşılama yapıyoruz tarım 
taşra teşkilatımızı ile birlikte. Hem 
brusella, hem şap hem veba, hem 
koyun keçi çiçeği gibi hastalıklarda 

belli bir dönemde belli bir periyotta 
bütün işletmelerde, köylerde, kasa-
balarda, ilçelerde çok ciddi anlamda 
aşılama kampanyamız devam edi-
yor” diye konuştu.

‘AŞILAMALAR İLE YAVRU ATIĞI VE 
HAYVAN ÖLÜMLERİ DÜŞÜRÜLDÜ’

Aşılamalarla birlikte hastalıkla-
rın yok edildiğini ve yavru atığının 
da en minimuma çekildiğine dikkat 
çeken Başkan Aktürk, “Bunun neti-
cesi olarak da artık hayvan ölümleri, 
yavru atığı çok minimuma indi. Yok 
denecek kadar az. Hem işletmelerin 

karlılığı, özellikle insan sağlığı için 
bu hastalıkları yenmek zorundayız. 
Hükümetimizden, bakanlığımız-
dan beklentimiz her ilde, ilçede, 
köyde, işletmede bu aşıları zorunlu 
ve ücretsiz olarak yaptırılması ve 
bu hastalıkların artık Türkiye’nin 
gündeminden çıkması gerekir. Biz 
hayvan ithal eden ülke değil hayvan 
ihraç eden ülke olmak zorundayız. 
Çünkü Anadolu bir koyunculuk coğ-
rafyasıdır. Bu meralarda, yaylalarda 
küçükbaş hayvancılık yapmak çok 
uygundur. Bu hayvan sayılarının 

artırılması, karkas ağırlığının, süt 
verimliliğinin artırılması, birim hay-
vanda en az masraflı, en karlı hay-
vancılığın yapılması, insanların daha 
çok üretmesi, hem ülkemizin et ve 
süt ihtiyacının karşılanması, hem 
diğer ülkelere ihraç yapılması nok-
tasında çok ciddi anlamda bir başarı 
sağlar diye düşünüyoruz. Biz bu işe 
talibiz, bize destek olun yeter” şek-
linde konuştu.

‘AŞILAMALAR YAVRU ATIĞINI 
YÜZDE 5’İN ALTINA DÜŞÜRDÜ’
Başkan Aktürk aşılamaların ne-

ticesinde yavru atıklarının çok az se-
viyelere kadar düştüğünü belirterek, 
“Küçükbaş hayvancılıkta yavru atığı 
veterinerler ve bilim adamlarımız 
tarafından yüzde 10’a kadar normal 
sayılıyor. Ama biz bu yüzde 10’un 
anormal rakamlar olduğunu düşü-
nüyoruz. Şu anda ilimizde yavru 
atığı yüzde 5’in altına düşmüş du-
rumdadır. Bu da bulaşıcı hastalıklara 
karşı yapılan aşılamalardandır. Özel-
likle brusella ile ilgili son 15 yılda 
çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. 
Ama son birkaç yıldır bu aşıların bir 
meyvesini gördük ve artık brusel-
laya bağlı yavru atığına rastlamıyo-
ruz” dedi. n İHA

‘Halkın talebini dinliyor, hizmetlerimizi sunuyoruz’
Çumra Belediye Başkanı Halit 

Oflaz, Koronavirüs salgını nedeniy-
le ara verdiği ziyaretlerine Tahtalı, 
Afşar, Alıssa, Apa, Çukurkavak, 
Apasaraycık ve Çiçek Mahallelerini 
ziyaret ederek başladı.

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, ilçenin farklı noktalarına zi-
yaretler gerçekleştirerek  mahalle 
sakinleriyle buluşuyor. Mahalle zi-
yaretlerine yoğun bir program ile 
başlayan Çumra Belediye Başka-
nı Halit Oflaz mahalle sakinlerine 

Çumra Belediyesi tarafından yapı-
lan hizmetleri anlattı, vatandaşlar-
dan gelen istek ve önerileri dinledi. 
AK Parti Çumra İlçe Başkanı Os-
man Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Rukiye Ünal, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri 
ve Parti yönetiminin de katıldığı 
ziyaretlerde Başkan Oflaz; “Çum-
ra’nın tüm mahallelerine uzak veya 
yakın demeden ayırt etmeksizin en 
iyi hizmeti götürmenin gayretinde-
yiz. Mahallelerimizi ziyaret ederek, 

muhtarlarımız ve mahalle sakin-
leri ile buluşuyor, sorun ve talep-
leri birinci ağızdan dinliyoruz. Bu 
kapsamda mahallelerimizin sorun 
ve eksiklerini de en kısa zamanda 
çözmek için uğraşacağız” diye ko-
nuştu. 

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ARKASINDAN KOŞAN

 BİR NEFERİZ’
Sosyal mesafe ve maske ku-

rallarına hassasiyet göstererek va-
tandaşlarla bir araya gelen Başkan 

Oflaz, “Biz sadece seçimden seçime 
gelen bir belediye başkanı ya da bir 
parti anlayışına sahip değiliz. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaş-
kanımızın arkasından koşan bir ne-
fer olarak her daim hemşehrileri-
miz ile gönül buluşmalarına devam 
edeceğiz. Bu ziyaretlerde ilgi ve hoş 
sohbetlerinden dolayı tüm hem-
şehrilerime teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Alanyaspor’un kiralık oyuncuları göz doldurdu
Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon 

kiralık olarak gönderdiği Sackey, Tayfur 
Bingöl, Hasan Ayaroğlu performansla-
rıyla göz doldururken, Gaziantep FK’ye 
kiralık giden kaleci Haydar Yılmaz hiçbir 
resmi müsabakada oynayamadı. Ayte-
miz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 
kadroda düşünmediği Isaac Sackey, 
Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl’ü sezon 
başında, Haydar Yılmaz’ı ise devre 
arasında kiralık olarak gönderdi. Kiralık 
giden 4 futbolcudan Sackey ve Tayfur 
yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle zaman 
zaman takımlarından uzak kalırken 
Hasan Ayaroğlu ise maç sayısındaki 
artışla dikkat çekti. Haydar Yılmaz için 
kiralık süreci çok da verimli geçmedi.

SACKEY DENİZLİSPOR’DA 
BİN 404 DAKİKA FORMA GİYDİ

Sezon başında Yukatel Deniz-
lispor’a gönderilen 26 yaşındaki ön li-
bero Sackey, Trabzonspor’dan transfer 
edilen Onazi ile forma savaşına girdi. 

Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının baş-
larında forma giyme şansı bulan Sac-
key, Denizlispor’da ile 16’sı Süper Lig 
ve 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere top-
lam 20 maçta 1404 dakika forma terletti 
ve 5 sarı kart gördü. Süper Lig’in 23. 
hafta maçında sakatlanan futbolcu ligde 
5 hafta forma giyemedi. Sakatlık sonra-
sı 29. haftada tekrar forma şansı bulan 
Sackey, 28. dakikada oyuna girerek 
takımını Rizespor maçında temsil etti.

TAYFUN BURSASPOR’DA 
2 GOL 1 ASİSTLİK 

PERFORMANS SERGİLEDİ
Sezon başında Alanyaspor’un plan-

lamasında yer alan Tayfur Bingöl ise li-
gin ilk yarısında turuncu-yeşilli formayı 
sadece 4 dakika giydi. Sakatlık sorun-
ları da yaşayan kanat oyuncusu devre 
arasında TFF 1. Lig’de mücadele eden 
Bursaspor’a kiralandı. Yeşil-beyazlı ta-
kımda istekli bir oyun sergileyen Bingöl, 
takımının oynadığı 13 maçın 11’inde 90 

dakika sahada yer aldı. Bu maçlarda 2 
gol, 1 asistlik performans sergiledi.

HAYDAR GAZİANTEP’TE 
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Aytemiz Alanyaspor’da forması-
nı Marafona’ya kaptırarak uzun süre 
sahalardan uzak kalan kaleci Haydar 
Yılmaz, ligin devre arasında gittiği Gazi-
antep Futbol Kulübü’nde de hayal kırık-
lığı yaşadı. Yılmaz, Gaziantep ekibinin 
oynadığı maçlarda yedek kulübesinde 
olmasına rağmen hiç süre alamadı.

AYAROĞLU’NDAN TAKIMINA 3 
GOL 1 ASİSTLİK KATKI

Yine sezon başında TFF 1. Lig 
ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’a gönderilen Hasan Ayaroğlu 
da takımıyla 25 resmi maça çıktı ve 3 
gol, 1 asistlik performans sergiledi. 
Sezonun sona ermesi ile birlikte Alan-
yaspor’a dönecek futbolcuların gelece-
ği ile ilgili kararı teknik heyet verecek. 
n İHA

Gaziantep FK 
galibiyete hasret

Malatyaspor 9 
puanı hedefliyor

Lemina’da zorlanma 
tespit edildi

Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor ile 1-1 bera-
bere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 7 
maçta galibiyet yüzü göremedi. Süper Lig’de bu sezon ilk 
kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, inişli çıkışlı 
performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 29 maçta 8 
galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 35 puan 
toplayan Gaziantep ekibi, son 7 haftada ise 3 puana has-
ret kaldı. 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden 
kırmızı-siyahlılar, son galibiyet sevincini 22. haftada saha-
sında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup ederek yaşamıştı. Ga-
ziantep temsilcisi, 2-0 kazandığı Rizespor maçının ardından 
Göztepe, Trabzonspor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile 1-1, 
Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu süreç-
te Başakşehir’e 3-1, Alanyaspor’a da 1-0 mağlup olmuştu. 
Bu mücadelelerde alınması gereken 21 puanının sadece 
5’ini hanesine yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, düşme potası 
ile arasındaki puan farkını açma şansını da kullanamadı. 
Ligde son 5 haftaya girilirken 35 puanla 10. sırada bulunan 
Gaziantep FK, sırasıyla oynayacağı Denizlispor (D), Kon-
yaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor 
(D) mücadelelerinden en az iki galibiyet çıkararak rahat bir 
nefes almak istiyor. n İHA

Süper Lig’de kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynayacak 
olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda kayıp yaşamak 
istemiyor. Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsa-
mında maçların seyircisiz oynanmasına rağmen sahasında 
oynayacağı karşılaşmalarda avantajını korumak istiyor. 
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan 
Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Gençler-
birliği maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde evinde 
oynayacağı 3 maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılı-
lar, bu müsabakalardan ilki olan Gençlerbirliği maçında 
mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, kalan 5 haf-
talık maratonda 3 iç saha, 2 deplasman maçına çıkacak. 
Malatya ekibi, sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gazi-
antep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, deplasmanda 
ise Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile kritik 180 dakika oy-
nayacak. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 29 
haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor. n İHA

Galatasaray, Lemina’nın sağ üst arka adale grubunda 
orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Lemina’nın Ba-
şakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması 
sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler 
Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka 
adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece stra-
in) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine 
başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. n İHA

DG Sivasspor’un deneyimli teknik di-
rektörü Rıza Çalımbay, ligde iddialarının 
devam ettiğini söyleyerek, “Kasımpaşa 
maçından mutlaka puan ya da puanlar 
almamız gerekiyor. 

Bütün arkadaşlar bunun farkında. 
Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız de-
vam ediyor” dedi.

Sivasspor’da Kasımpaşa maçının ha-
zırlıkları devam ederken, Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet 
sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak 
geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları 
ve 2-0 mağlup oldukları Kayserispor ma-
çını değerlendiren Çalımbay, bu sezon 
ilk kez sahalarında yenildikleri için üzgün 
olduklarını söyledi. Çalımbay, “Şanssız 
bir gün geçirdik. Maçın başında penaltı 
kaçırdık, topumuz direkten döndü. Kaçır-
dığımız goller oldu. Bunlardan biri gol ol-
saydı o maç farklı olacaktı. Maçta baskıyı 

ele aldık. Beklemediğimiz bir gol yedik. 
Ardından iyi de oynadık. Ablukaya aldık. 
Son pasları değerlendiremeyince bir türlü 
golü atamadık” diye konuştu.

“HAKEM HATALARINDAN 
ÇOK PUAN KAYBETTİK”

Kayserispor maçında kendileri aley-
hine çok ucuz penaltı verildiğini kayde-
den Çalımbay, “Hakem arkadaşa da 
söyledim; ‘böyle bir penaltı yok.’ Konu 
Sivasspor olunca penaltısı verilmiyor ama 
bize karşı rahatça verebiliyorlar. Böyle bir 
penaltı yok. Çok üzüldük. Faulü penaltı 
olarak değerlendirmek doğru değil. Çok 
büyük haksızlık oldu. Bu maçı çevirmek 
için her şeyi yaptık ancak penaltıyı kaçır-
mamız bizim için çok büyük dezavantaj 
oldu. Futbolun içinde bunlar yaşanıyor 
ama hakemlerin bu yaptıklarını kabul et-
miyorum. Hakem hatalarından hiç maç 
kazanmadık ama hakem hatalarından çok 

puan kaybettik. Onlardan bir tanesi de bu 
maçtı” ifadelerini kullandı.

“FİNAL MAÇI GİBİ BİR 
MAÇ OLACAK”

Hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa 

maçının çok daha fazla önem kazandığına 
dikkat çeken Çalımbay, “Final maçı gibi 
bir maç olacak. Sakat oyuncularımız da 
düzelirse inşallah tam kadro oraya gide-
ceğiz. Oradan puan ya da puanlarla dön-
memiz gerekiyor. 

Kayserispor maçını telafi etmemiz ge-
rekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Kasım-
paşa tanıdığım gibi takım. Son haftalarda 
gayet iyi gidiyorlar. 

İnsanlar bizim maçlarımıza bakarak 
maçların kolay olduğunu düşündü ama 
öyle değil. Can derdinde olan takımlar 
daha iyi konsantre oluyor. Çok iyi müca-
dele ediyorlar. Sürpriz sonuçlar alabili-
yorlar. Bu yüzden Kasımpaşa maçından 
mutlaka puan ya da puanlar almamız 
gerekiyor. 

Bütün arkadaşlar bunun farkında. 
Sadece avantajımızı yitirdik, iddiamız de-
vam ediyor” açıklamasını yaptı. n İHA

Rıza Çalımbay: 
İddiamız sürüyor
Kayserispor’a evinde mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Sivasspor’da 
teknik direktör Rıza Çalımbay, henüz iddialarını kaybetmediklerini söyledi. Avantaj yitirdikleri-

ni ifade eden Çalımbay, hakem hataları ile de çok fazla puan kaybettiklerini ifade etti

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Pro-
sinecki, “Ligde kalmak istiyorsak yapmamız 
gerek tek şey çalışmak ve durumun farkında 
olmak. Biz bu durumun farkındayız” dedi.

Süper Lig’de bu sezon ilk kez iki maç üst 
üste kazanan ve kümede kalma ümitlerini ar-
tıran Hes Kablo Kayserispor, sahasında oyna-
yacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. 
Teknik Direktör Prosinecki, son haftalardaki 
başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istedik-
lerini söyledi. Prosinecki, “Buraya geldiğim-
den beri gördüğüm net bir şey var herkes du-
rumun farkında. Sahada oynayan futbolcular, 
biz teknik heyet, kulüp çalışanları, herkes ligde 
kalmak için elinden gelen mücadeleyi gösteri-
yor. Aslında iyi giden bir Kayserispor var son 
dönemlerde. Sadece 2 haftayla sınırlı değil. 
Performansımızın yükselmesini son iki hafta-
dan söz edemeyiz. Biz pandemi öncesi de Ma-

latyaspor’a karşı galip gelmiştik ve iyi futbol oy-
namıştık. İlk defa üst üste iki maç kazandığımız 
için böyle görünüyor olabilir. Eğer ligde kalmak 
istiyorsak yapmamız gerek tek şey çalışmak ve 
durumun farkında olmak. Biz bu durumun far-
kındayız. Durmadan çalışıyoruz. Durmak yok. 
Asla rehavete kapılıp ligde kaldığımızı falan 
düşünmüyoruz zaten durumumuz malum. Bu 
gidişatı sürdürürsek ki sürdüreceğimize de ina-
nıyoruz. Bu işin sonunda ligde kalacağız” dedi. 
Hırvat teknik adam, Beşiktaş maçı ile ilgili ola-
rak “Son maç özellikle inanılmaz oynadık. İna-
nılmaz mücadele sarfettik, müthiş bir galibiyet 
aldık. Sivas maçı biraz yorucu oldu ve futbol-
cularıma izin verdim. Dünden itibaren çalışma-
lara başladık. Önümüzde Pazartesi günü zorlu 
bir maç daha oynayacağız. Bu maçı kazanarak 
kümede kalma yolunda önemli bir adım daha 
atmak istiyoruz” diye konuştu. n İHA

“Yapmamız gereken tek şey çalışmak”
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55. Yıldönümü’nde şampiyon oldu
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 

Konyaspor’un grubunda mücadele 
eden Samsunspor liglerin tescil 
edilmesiyle birlikte şampiyonluğu-
nu ilan etti.  Teknik Direktör Ertuğrul 
Sağlam, konuyla ilgili “Bu şehre, 
bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 
55’inci kuruluş yıl dönümümüzde 
şampiyonluğun ilan edilmesi bizim 
için ayrı bir keyif oldu.” dedi.  TFF 
2. Lig ekiplerinden Yılport Sam-
sunspor’un 55’inci kuruluş yıl dönü-
mü kutlandı. Kulübün 55. kuruluş yıl 
dönümü kutlamaları, Nuri Asan Te-
sisleri’nde saat 20.55’te havai fişek 
gösterisi ile başladı. Samsunspor 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve 
taraftarlar, daha sonra meşale yaktı.  

Samsunspor taraftar grupları, kentin 
cadde ve sokaklarında meşale yaka-
rak kutlamalara dahil olurken, bazı 
taraftarlar ise evlerinin çatısında 
kutlama yaptı.

SÜPER LİG’E ÇIKIŞIN
 İLK BÖLÜMÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ OLDUK
Sağlam, yaptığı açıklamada, 

Türkiye Futbol Federasyonu tara-
fından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 
bu sezon kalan maçların oynanma-
ması kararı alındığını hatırlatarak, 
lider durumda bulundukları Beyaz 
Grup’ta şampiyon ilan edilmeyi bek-
lediklerini söyledi. Samsunspor’un 
kuruluş yıl dönümünde şampiyon-
luğunu ilan ettiğini anlatan Sağlam, 

şunları kaydetti: “Bu kutlamalarla 
Süper Lig’e çıkışın ilk bölümünü ta-
mamlamış olduk. Seneye de inşal-
lah şampiyon olup, bu güzel şehre 
Süper Lig’de geçmişteki o güzel 
günlerini tekrar yaşatmak istiyoruz. 
Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu 
taraftara verilmiş sözlerimiz var. 
55’inci kuruluş yıl dönümümüzde 
şampiyonluğun ilan edilmesi bizim 
için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Sü-
per Lig’de ses getiren, Türk futbolu-
na damga vuran Samsunspor’un bu 
yolculuğunu en hızlı şekilde devam 
ettirebilmek. O yüzden bundan son-
ra çok çalışacağız.” 

İLÇEDE KUTLAMA YAPILDI
Samsunspor Havza Şirinler Ta-

raftar Grubu üyeleri, saat 20.55’te 
Kevser Akıllı Park’ta toplandı. Bura-
da 100 kırmızı meşale yakan taraf-
tarlara parkta bulunan vatandaşlar 
da alkışlarla destek verdi. Taraftar 
grubunun lideri Emre Aysan, burada 
yaptığı açıklamada, Samsunspor’un 
30 Haziran 1965’ten bu yana sayısız 
başarılar ve şampiyonluklar yaşadı-
ğını dile getirdi. Samsunspor’un 55 
yıllık geçmişinde sayısız mutluluğun 
yanında tarif edilemez bir acının 
da yaşandığına işaret eden Aysan, 
“İlçemiz Teşvikiye mevkisinde 20 
Ocak 1989’daki elim kaza Türk fut-
bol tarihinin kara günüdür. Kazada 
hayatını kaybedenleri saygıyla anı-
yorum.” şeklinde görüş belirtti. n AA

Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan 
Kuşcu, Korona virüs nedeniyle yarım ka-
lan müsabakalar için belirli yaş katego-
risindeki sporculara özel katılım belgesi, 
madalya ve İsmet Karababa’nın By Fair 
Play adlı kitabını vereceklerini söyledi. 
Hakan Kuşcu, konuyla ilgili konuşması-
na şöyle devam etti: “Konya basketbol 
il temsilciliği olarak bizlerde sezonu 
yarım kalan evlerinde sabırla bekleyen 
çocuklarımız için 3 aşamalı bir proje ge-
liştirdik ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
U10,U11,U12 yaş kategorisindeki yakla-
şık 780 sporcumuzun tamamına Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
madalya ve ismine özel katılım belgesi 
vereceğiz. Türkiye Basketbol Federasyo-
numuza başvurarak 780 sporcu için fe-
derasyon başkanımız imzalı başarı bel-

gesi verilmesini talep ettik onlarda bu 
konuyla ilgili çalışma başlattıklarını ve 
her bir sporcumuzun lisans numarasını 
girerek alacakları ve elektronik ortamda 
paylaşabilecekleri çıktısını alarak hatıra 
olarak saklayabilecekleri başarı belge-
lerini en kısa sürede hazırlayacaklarını 
söylediler. Şehrimizin yetiştirdiği spor 
adamlarımızdan Dünya Fair Play bü-
yük ödülünü alan ilk Türk ünvanını alan 
İsmet Karababa’nın By Fair Play adlı, 
Fair Play ruhunu anlatan kitabını 780 
sporcumuzun tamamına hediye etmeyi 
düşündük ve kitapların tamamı Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından temin 
edilerek bizlere teslim edilecek.” Bizler-
de geleceğimizin teminatı olan sporcu-
larımıza bu üç ödülü teslim edeceğiz.”
n SPOR SERVİSİ

Basketbolda sporculara 3 aşamalı proje
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 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

Korona virüs nedeniyle 19 Mart’ta 
ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili 
son karar verildi. Süper Lig ve TFF 1. 
Lig’in başlamasının ardından gözler 2. 
Lig, 3.Lig ve Bölgesel Amatör Ligi’ne 
çevrilmişti. 18 Temmuz’da başlatılması 
beklenen liglerin, oynatılmaması kararı 
çıktı. Liglerin tescil formatı ile ilgili kara-
rın ise önümüzdeki günlerde verileceği 
açıklandı. Mevsim şartları nedeniyle hem 
havaların sıcak olması hem de takımların 
stad olanaklarının yetersiz olması akşam 
karşılaşmaların oynanmasını engellemiş-
ti. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Baş-
kan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili 
Mehmet Baykan, Yönettim ve İcra Kurulu 
üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Ku-
lüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can 
yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanları 
ile Riva’da bir toplantı gerçekleştirdi. Top-
lantıdan çıkan karar ise liglerin oynatılma-
ması yönünde çıktı. 

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 
konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 
“Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. 
Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Ri-
va’da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 
Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim 
ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. 
ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başka-
nı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve 
kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda kulüpler, liglerin 

oynanmamasını talep ederken, nasıl tes-
cil edileceğini TFF Yönetim Kurulu’na bı-
rakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı 
mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi 
TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, 
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto 
Bölgesel Amatör Lig’lerinin oynanmama-

sına karar vermiştir. TFF’nin liglerin tescil 
formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günler-
de açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve 
Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.”

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, 28 
hafta sonunda topladığı 33 puanla 13. 

sırada yer alıyordu. Bölgesel Amatör 
Ligi 7. Grup’ta yer alan temsilcilerimiz 
Akşehirspor, 22 hafta sonunda topladığı 
37 puanla 5. sırada yer alırken, Konya 
Ereğlispor, 19 puanla 10. Sarayönü Be-
lediyespor ise 17 puanla 14. sırada yer 
alıyordu. n SPOR SERVİSİ

Ligler oynanmayacak!
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi karşılaşmalarının oynanmamasına karar ver-
di. Bu kararın ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor ve Bölgesel Amatör 

Lig’de yer alan temsilcilerimiz Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor için sezon sona erdi

Hekimoğlu Trabzon:
‘Adalet istiyoruz’

Nasreddin Hoca Şenliği, online
satranç turnuvası ile kutlanacak

Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 
kutlamaları kapsamında online satranç turnuvası düzenle-
necek. Türkiye Satranç Federasyonu’ndan (TSF) yapılan 
açıklamada, Akşehir Belediyesi ve TSF İlçe Temsilciliği ta-
rafından düzenlenen, her yaş grubunun katılımına açık olan 
ödüllü turnuvanın, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da 
gerçekleştirileceği belirtildi. “Chess.com” internet sitesi 
üzerinden yapılacak. turnuvada dereceye giren sporculara, 
bisiklet ve Nasreddin Hoca’nın simgesel ters çalışan saa-
tinin hediye edileceği kaydedildi. Turnuvaya katılmak için 
başvurular, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar 
“konya.tsf.org.tr” internet sitesinden yapılabilecek. n AA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off potasının içerisinde 
yer alan Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, 
TFF’nin alt liglerle ilgili aldığı karar sonrası açıklamalarla 
bulundu. Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun (TFF) bir karar 
aldığını ifade eden Hekimoğlu, “2. Lig ve 3.Lig’i iptal etti. 
Ne şekilde tescil edeceğine dair kararını ise önümüzdeki 
günlerde açıklayacaklar. Liglerin tamamının oynanması 
zaten sıkıntı doğurabilirdi. Liglerin geri kalan 6 haftasının 
oynanmamasını olumlu karşıladık” dedi. Sezon başından 
bu yana ciddi yatırımlar yapan takımların olduğunu da 
söyleyen Başkan Celil Hekimoğlu, “Şuanda ilk 2 sıradaki 
takımların direk 1. Lig’e çıkarılacağı konuşuluyor. Bu da de-
mek oluyor ki, sezon başından bu yana Play-Off için emek 
vermiş, maddi ve manevi emek harcamış kulüplerin 1 yıllık 
emeği boşa gidecek. Bu nedenle biz ligin sezon başındaki 
gibi mevcut statüsü ile Play-Off oynatılmasını istiyoruz ve 
bunu bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını ve Play-Off’ların 
oynatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. n İHA



‘İslam Oyunları Konya’nın tanıtımına katkı sağlayacak’
AK Parti Konya Milletvekili Selman Öz-

boyacı, İslami Dayanışma Oyunları ile ilgili 
TBMM’de konuşma yaptı. Özboyacı, 2021 
yılında Konya’da yapılacak olan İslami Daya-
nışma Oyunları’nın millet adına gurur vesile-
si olarak hem Konya’ya hem de Türkiye’nin 
tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. 

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Mer-
kez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Baş-
kanı Selman Özboyacı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 5. İslami 
Dayanışma Oyunları ile alakalı konuşma 
yaptı. 

KONYA İVMESİNİ YUKARIYA 
TAŞIMAKTADIR 

Sözlerine Anadolu Selçuklu medeniye-
tine başkentlik yapan Konya’nın, Selçuklu 
Başşehri oluşunun 923. yılını kutlayarak baş-
layan Özboyacı, Konya’nın her alanda marka 
bir şehir olduğunu söyledi. Özboyacı, ‘‘Özel-
likle AK Parti döneminde şehrimizin almış 
olduğu yatırımlar, Konya’mızın ivmesini her 
geçen gün daha da yukarıya taşımaktadır. 
31 ilçesi ve 2 buçuk milyona yakın nüfusu ile 
ülkemizin tarımdan sanayiye birçok alanda 
üreten gücü ve stratejik noktası olan Konya, 
yüzde 25’ye yakın genç nüfusuyla gelece-
ğimizin şekillenmesi anlamında ön plana 
çıkmaktadır. Şehrimiz, ilim, kültür, sanat ve 

spor alanlarında da gençlere farklı değerler 
katmaktadır. Köklü bir spor geçmişine sahip 
olan ve asırlar boyu spora adanmış hayatla-
ra ev sahipliği yapan Anadolu Başkentimiz, 
Selçuklulardan bu yana atçılık, okçuluk gibi 
geleneksel ata sporlarımıza öncülük etmiş; 
güreşçiler tekkesi olarak da anılmıştır. Bu-
gün Türkiye’de ilk defa bisiklet master planı 
onaylanan şehir olan Konya, dünyada 550 
km’lik bisiklet yoluyla New York’tan sonra 
dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci 
şehridir. Geçmişten günümüze birçok farklı 
önemli organizasyona ev sahipliği yapan 
şehrimiz, son dönemlerde spor alanında al-
mış olduğu yatırımlar ile Türk sporuna büyük 

katkı sağlamaktadır. Sportif faaliyetler konu-
sunda elinde bulundurduğu imkânla spor-
cuya ve kulüplere büyük imkânlar sunarak; 
40’ın üzerinde branşta, 294 spor kulübünde, 
145 bine yakın lisanslı sporcuya gelişmiş te-
sislerinde hizmet vermektedir. Sporcu sayı-
sını her geçen gün artıran Konya, bu alanda 
da marka bir şehir olma yolunda hızla ilerle-
mektedir’’ dedi. 

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Konya’nın çok önemli bir spor organi-

zasyonuna daha hazırlandığına dikkat çeken 
Selman Özboyacı, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafın-
dan organize edilen ve beşincisi düzenlene-

cek olan İslami Dayanışma Oyunları, 10-19 
Eylül 2021 tarihinde kadim şehir Konya’da 
yapılacağını hatırlattı. Özboyacı, 56 ülkeden 
3 bine yakın sporcuyu ve binlerce seyirciyi 
hoşgörü ile ağırlanacak bu programa dev-
letin ve şehrin tüm kurum ve kuruluşlarıyla 
büyük bir özveri ile hazırlandığını söyledi. 

ÜLKEMİZİN TANITIMINA 
KATKI SAĞLAYACAK

Özboyacı, ‘‘Daha önce Suudi Arabistan, 
İran, Endonezya, Azerbaycan gibi ülkeler-
de gerçekleştirilen bu dev organizasyonun 
heyecanını Konya olarak tüm hemşehrileri-
mizle ve milletimizle birlikte paylaşacağız. 
İnşallah 2021 yılında şehrimizde yapılacak 

olan İslami Dayanışma Oyunları, milletimiz 
adına gurur vesilesi olarak hem şehrimizin 
hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlaya-
caktır. Birçok branşta İslam dünyasının dört 
bir yanından önemli sporcuları Konya’mızın 
manevi iklimi ile tanıştıracak olmanın se-
vinci ile oyunların şehrimize kazandırılması 
konusunda büyük destek veren Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik 
ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na hemşerilerimiz adına teşek-
kürlerimi sunuyor, oyunların Konya’mıza ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor’’ 
diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 29 17 9 3 55 27 28 60
2.TRABZONSPOR 29 16 10 3 65 32 33 58
3.DG SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53
4.GALATASARAY 29 14 10 5 48 26 22 52
5.BEŞİKTAŞ 29 15 5 9 49 35 14 50
6.FENERBAHÇE 29 13 7 9 51 39 12 46
7.ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45
8.GÖZTEPE 29 10 8 11 36 38 -2 38
9.FTAV ANTALYASPOR 29 9 10 10 35 46 -11 37
10.GAZİANTEP FK 29 8 11 10 41 46 -5 35
11.KASIMPAŞA 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 
Holding Konyaspor Pazar günü evinde 
Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Kritik 
karşılaşmayı değerlendiren deneyimli 
gazeteci Serdar Selim Denizalp karşı-
laşmanın 9 puan değerinde olduğunu 
söyledi.

İttifak Holding Konyaspor – Çaykur 
Rizespor maçı öncesi Konya Yenigün 
Gazetesi’nin Rakip Kalemler köşesinin 
konuğu ise FutbolArena Rize muhabiri 
Selim Denizalp oldu. Rizespor’un son 
durumu ile ilgili bilgiler veren Denizalp, 
basit hata yapanın kaybedeceği bir maç 
olduğunu söyledi. 

Tecrübeli gazeteci Selim Deni-
zalp’ın maç değerlendirmesi şu şekilde; 
Ligin 29. haftasında oynanan Deniz-
lispor karşılaşmasından mutlak galip 
geleceği maçtan 1 puanın sahibi oldu. 
Zor bir maçtı. 

Rizespor, 2-0 geriye düştü ancak 
önce beraberliği sonrasında ise öne geç-
me fırsatlarını yakaladı ama pozisyon-
ları değerlendiremedi. 2-0’dan 2-2’yi 
yakalamak Rizespor için altın değerin-
de bir beraberlik oldu. Sonuç olarak 1 
puan bu haftalarda çok önemli. Çaykur 

Rizespor, Ünal Karaman nezaretinde 
çalışmalarını sürdürüyor. Deplasmanda 
Konyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çı-
kacak. Sözleşmesini fesheden Oğulcan 
Çağlayan ile sakatlıkları bulunan Umar 
Aminu, Mohammed Abarhoun ve kaleci 
Gökhan Akkan, Konyaspor karşılaşma-
sında kadroda olmayacak.

9 PUANLIK BİR MAÇ
Rizespor bu durumda Konyaspor’la 

oynamak istemeyecektir. Çünkü çok zor 

bir karşılaşma, Rizepor ve Konyaspor 
kardeş kulüpler. 7 sene önce kol kola 
beraber Süper Lig’e çıkmıştık. Keşke 
iki takımda daha rahat bir konumda ol-
salardı ve öyle karşılaşsalardı. Bu sezon 
hem Rizespor hem de Konyaspor sezon 
başı planlamalarını yanlış yaptı. Kale, 
defans ve forvet hattındaki oyunculardan 
yeterli verimi alamayan ve orta sahada 
yaratıcı futbolcusu olmayan iki takımın 
karşılaşması olacak. İki takımında kad-

ro kalitesini eşit düzeyde görüyorum. 
Konyaspor’da var olan sıkıntıların aynısı 
Çaykur Rizespor’da da mevcut. 6 değil 9 
puanlık bir maç olacak. Konyaspor için 
olmazsa olmaz bir karşılaşma. İki takım 
içinde bu maçtan alınacak olası bir ga-
libiyet çok önemli. Çünkü kalan hafta-
larda iki takımında fikstürü zor. Stresli 
bir maç bekliyorum. Basit hata yapanın 
kaybedeceği bir maç olacak. 

GEMİYİ TERK 
ETMEMESİ GEREKİYORDU

Uzun süre aynı takımın havasını 
almış aynı takımda mücadele etmiş 
bir oyuncunun bunu yapmaması gere-
kiyordu. Kendisine göre haklı olabilir 
ancak son 5 hafta kalmış ve sezon sonu 
sözleşmesi bitiyor. Bu haftalarda sözleş-
meyi tek taraflı feshetmenin ve şehri terk 
etmenin pek bir anlamı yoktu. Takımın 
kaptanlarından biriydi. Gemiyi terk et-
memesi gerekiyordu. Oğulcan’a yakın 
futbolcular vardı. İster istemez bu oyun-
culara Oğulcan’ın gidişi etki edecektir. 
Pandemi sonrası sakatlıklar, cezalılar 
çok oluyor. Kalan haftalarda Rizespor, 
Oğulcan’ın eksikliğini hissedecektir.
 n SPOR SERVİSİ

Denizalp: 6 değil 9 puanlık maç

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven 
Öten, ligin bitimine 5 hafta kala telafisi 
olmayan maçlar dönemine girildiğini vur-
guladı. Öten, yaptığı açıklamada, kaybe-
dilecek ya da kazanılacak her puanın hem 
şampiyonluk yarışı için hem de bir alt lige 
düşme konusunda son derece önemli 
hale geldiğini belirtti. Böyle bir durumda 
futbolcuların girdikleri her pozisyonun, 
ortaya koydukları mücadelenin, perfor-
mansın yanı sıra çalınacak her düdüğün, 
verilecek her kararın büyük bir vicdani 
sorumluluğu da beraberinde getirdiğine 
dikkati çeken Öten, “Biz kendi hatalarımız 
ve performansımızla ilgili değerlendir-
meleri kendi içimizde camiamızda yapa-
rız ancak özellikle hakemlerimizin skoru 
direkt etkileyecek hatalı kararları sadece 
bizi değil bu mücadelenin içindeki tüm 
takımların kaderini belirleyecektir.” dedi.

Öten, Süper Lig’de oynadıkları son 
maç için şunları söyledi: “Birbirinin tıpa 
tıp aynısı pozisyonda maç 0-0 devam 
ederken VAR hakemi marifetiyle birine 
kırmızı diğerine ise VAR müdahalesi ol-
madan sarı kart gösteriliyor. A’dan Z’ye 
tüm futbol kamuoyunun ittifak ettiği bir 
pozisyonda tüm itirazlara ve uyarılara 
rağmen müsabakanın orta hakemi pozis-
yonu izleme gereği bile duymuyor. Maçın 
orta hakemi ve VAR hakemine bu hafta 
maç verilmemesi ve tahmin ettiğimiz ka-
darı ile cezaya girmiş olmalarından mut-
lu olmak durumunda değiliz. Kaldı ki bu 
durum bizim kayıp puanlarımızı da geri 
getirmeyecektir. Hepimiz ateşten gömlek 
giymiş vaziyetteyiz. Hakemlerin durumu-
nun da kolay olmadığının farkındayız. Biz 

bir tek şey istiyoruz. Adil ve hakkaniyet 
çerçevesinde bir yönetim. Sadece ken-
dimiz için değil, bunu tüm takımlar için 
istiyoruz ve talep ediyoruz. Her kulüp 
kendi kaderini kendi performansıyla be-
lirlesin. Hakem kararları sıralamaya etki 
etmesin.”

“BİZ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ”
Öten, İttifak Holding Konyaspor Kulü-

bü olarak kimsenin hakkını yemek, kim-
seye de haklarını yedirmek istemedikle-
rini bildirdi. Sahanın tek hakimi olan ve 
kendilerine sonuna kadar inandıkları ve 
güvendikleri hakemlerin, özellikle lige 
tutunmaya çalışan takımların kritik son 
5 haftasında maçların önüne geçip konu-
şulmasını arzu etmediklerini dile getiren 
Öten, “Son maçlarda hakemlerimizin 

ellerini vicdanlarına koyarak çok daha 
özenli ve dikkatli bir şekilde müsabakala-
rı yöneteceklerine inancımız sonsuz. Biz 
takımımıza güveniyoruz, teknik heyetimi-
ze futbolcularımıza inanıyoruz. Bu hafta 
sonu oynayacağımız Çaykur Rizespor 
maçını kazanıp kalan 4 maçta da ihtiyacı-
mız olan puanları alarak ligde kalacağız.” 
ifadelerini kullandı. n AA

Güven Öten: 
Ligde kalacağız
Süper Lig’de zor günler geçiren temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da basın sözcüsü Güven Öten Beşiktaş maçı-

nın hakemlerine tepki gösterdi. Hakemlere adaletli olmaları yönünde çağrıda bulunan Öten, “Bu hafta sonu oynaya-
cağımız Çaykur Rizespor maçını kazanıp kalan 4 maçta da ihtiyacımız olan puanları alarak ligde kalacağız” dedi

RPS

Hurtado ‘Hazırım’ 
mesajı verdi

Anadolu Kartalı 
PFDK’ya sevk edildi

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da 
Gençlerbirliği maçında sakatlanan Paolo Hurtado, takımla 
çalışmalarına başladı. Transfer olduğu günden bu yana 
Yeşil-Beyazlı forma adı altında istikrar yakalayamayan Pe-
rulu orta sahanın kritik Çaykur Rizespor karşılaşmasında 
kadroda olması bekleniyor. Konyaspor’da ikinci sezonunu 
geçiren Paolo Hurtado bu süreçte sadece 27 maça çıka-
bildi. Kronik sakat gibi sürekli sakatlanan Hurtado, pan-
demi sonrası liglerin başlamasındaki ilk karşılaşma olan 
Gençlerbirliği maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini 
Marko Jevtovic’e bırakmıştı. Bunun yanı sıra resmi sosyal 
medya hesabından paylaşımlarda bulunan Perulu Orta 
saha oyuncusu Paolo Hurtado, son yaptığı nazar boncuklu 
paylaşımıyla taraftarı güldürdü.    n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor 
Beşiktaş maçında yaşananlar nedeniyle PFDK’ya sevk edil-
di. TFF’den yapılan açıklamada, “Konyaspor Kulübü’nün 
26.06.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Süper 
Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı 
hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. mad-
desi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, 
TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin 
Talimatı’nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevki-
ne, Konyaspor Kulübü futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in 
aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 27.06.2020 tari-
hinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Konyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Yıldırım’ın aynı 
müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon 
Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya 
sevkine karar verilmiştir” denildi. n SPOR SERVİSİ

Güven Öten

Selim Denizalp

Selman Özboyacı


