
ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Sezon, ‘tedbirle’ açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan 
normalleşme takvimine göre, 
düğün salonları bilim kurulunun 
önerdiği kurallara uyulmak şartıyla 
uzun bir aranın ardından kapılarını 
açtı. Bu kapsamda çiftler, salgın 
nedeniyle erteledikleri düğünlerini 
üç ay aradan sonra ilk kez 
gerçekleştirme fırsatı buldu.
Düğün salonlarında koronavirüs 
önlemleri kapsamında alınan 
önlemler gözlerden kaçmıyor. 
Düğüne gelen misafirlerin düğün 
salonlarının girişlerinde ateşleri 
ölçülüyor. Ayrıca vatandaşların 
herhangi bir sağlık sorunu olup 
olmadığı salon görevlilerince 
sorularak, koronavirüs belirtisi 
gösteren kişiler salonlara 
alınmıyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

060203 ‘İnsanımızın gönlündeki
makamımız önemli’

KGC’den Vali Vahdettin 
Özkan’a ziyaret

KSO’nun emektarı Sedat 
Taşkazan emekli oldu
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ODAKLI ÇALIŞIYORLAR

TUVTÜRK’TE SOSYAL 
MESAFE UMURSANMIYOR!

‘TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN
KOOPERATİF MECBURİDİR’

HT Butik, modayı takip eden yenilikçi kıyafet anlayışıyla 
Konyalı vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 

Yeni sezon kıyafetlerde istediğiniz bütün modelleri 
bulabileceğiniz HT Butik, müşteri memnuniyeti ön 

planda tutuluyor. n HABER SAYFA 2’DE

Koronavirüsün son günlerde artış yaşadığı şehirlerden 
biri olan Konya’da TUVTÜRK Konya Merkez Tesisleri ve 
Araç Muayene İstasyonunda da sosyal mesafe kuralları 

ihlal ediliyor. Önlemleri alarak araçlarını muayene 
götüren vatandaşlar karşıladıkları manzara karşısında 

tedirginlik yaşıyor. n HABER SAYFA 3’TE

Kooperatifçilikte başarının 
formülünü halis niyet, 
kesintisiz gayret ve ben 
değil biz diyebilmek olarak 
yorumlayan PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep 
Konuk, tarımda kooperatifin 
seçenek değil mecburiyet 
olduğunu söyledi. 
n HABER SAYFA 12’TE

Suya hasret bitecek!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması Projesi’nin diğer kısımları da peyder-
pey tamamlandığında Konya’da suyla buluşacak toprak büyüklüğünün 11 milyon dekarı bulacağını söyledi

11 MİLYON DEKAR ALAN
TOPRAKLA BULUŞACAK

Bu projenin aynı zamanda şehirle-
rin içme suyu ihtiyacını da karşı-
lamaya yönelik olduğunu belirten 
Erdoğan, “Açılışını yaptığımız ilk üç 
kısım Konya Ovası Sulamaları kap-
samındaki pek çok işten sadece bir 
bölümüdür. Projenin diğer kısımları 
da peyderpey tamamlandığında 
Konya’da suyla buluşturacağımız 
toprak büyüklüğümüz 11 milyon 
dekarı bulacaktır. Çevre illerin de 
sulanmasını hedefliyoruz” dedi. 
 n HABERİ SAYFA 13’TE

KOP’UN BEL KEMİĞİ
KONYA OVASI SULAMASI

Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. 
Kısım Sulamaları hizmete alma 
törenine canlı bağlanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Konya Ovası 
Projesi’nin, KOP’un bel kemiğini, 
Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e 
dökülen suların bir kısmını Toros-
lar üzerinden ovaya aktarılmasını 
oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, 
bu amaçla suyun tutulacağı 
Bağbaşı Barajı’nı 2012’de, Mavi 
Tüneli 2015’te hizmete açtıklarını 
anlattı. 

Yerli ve milli tohum
için işbirliği yaptılar

Adres işlemleri de
internetten yapılacak

Selçuk Üniversitesi ile KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi arasın-
da yerli ve milli tohum başta 
olmak üzere birlikte yürütüle-
bilecek çalışmalar için işbirliği 
protokolleri imzalandı. Projede-
ki asıl hedef yerli ve milli tohum 
üretmek. n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs nedeniyle 
vatandaşların yerinden hizmet 
alabilmesi, ofis temasını en aza 
indirmek ve internet ortamında 
çevrimiçi hizmet verebilmek 
amacıyla e-Adres İşlemleri 
uygulamasına geçiyor. Yeni 
sistem sayesinde vatandaşlar, 
başvuru yaparak 7/24 adres ev-
raklama ve levhalama hizmeti 
alabilecek. n HABERİ SAYFA 3’TE
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HT Butik’te müşteri memnuniyeti ön planda
HT Butik, modayı takip 

eden yenilikçi kıyafet anlayışıy-
la Konyalı vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı. Yeni sezon kı-
yafetlerde istediğiniz bütün mo-
delleri bulabileceğiniz HT Butik, 
müşteri memnuniyeti ön planda 
tutuluyor.

Sektöre yenilikçi bir anlayışla 
giriş yapan HT Butik, farklı mo-
del ve çeşitleriyle vatandaşlara 
hizmet veriyor. Mağaza hakkın-
da bilgiler veren işletme sahibi 
Tansunur Ertürk, mart ayında 
hizmete geçtiklerini hatırlattı. 
Ancak koronavirüs nedeniyle sü-
reçten etkilenerek bir süre kapalı 
kaldıklarını belirten Ertürk, yeni 
normalleşme süreciyle yeniden 
hizmet vermeye başladıklarını 

söyledi. Yeni sezon ürünler ve 
mağaza hakkında bilgiler veren 
Ertürk, “Mart ayından itibaren 
buradayız fakat korona virüs 
tedbirleri ile ortaya çıkan sokağa 
çıkma yasakları sonucunda dük-
kanımızı açamadık. Oldukça yeni 
bir markayız. Şu an ise faaliyete 
geçtik. 

Geçmişte bu alan ile ilgili-
de oldukça profesyonel çalış-
malarım oldu. Birçok kurumsal 
kıyafet markasında müdürlük 
yaptım bu yıl içerisinde de kendi 
mağazamı açma imkânım oldu.  
Modellerimiz arasında hem te-
settür hem de açık modeller 
olmak üzere her çeşit mevcut. 
Elbise, tunik, takım olmak üzere 
birçok modelimiz var. Daha çok 

günlük, spor, klasik bu şekilde 
modellerimiz de mevcut. Fiyat 
aralığımız ise çok yüksek değil. 
Onun dışında aksesuar çeşitleri-
mizde bulunuyor. Bunlar içerisin 
de çantalarımız ve takılarımızda 
var. İlerleyen süreçte de ürün ve 
model çeşitliliğimizi artıracağız. 
Müşterilerimiz genelde tesettür 
ürünler arasında etek, ferace, 
abaya modeller daha çok tercih 
ediliyor. Modellerimiz ve ürün-
lerimiz her yaştan vatandaşımıza 
hitap etmektedir” şeklinde ko-
nuştu. 

HEDEFE EMİN ADIMLARLA 
YÜRÜYECEKLER

İlerleyen dönemler içerisinde 
HT Butik olarak planlarından ve 
hedeflerinden de bahseden Er-

türk, “Önümüzdeki dönemlerde 
modellerimiz arasında çeşitlilik 
ve kalite bakımından birçok yeni 
ürünler getireceğiz. Aynı zaman-
da beden çeşitliliğini artıracağız 
ve her müşterimize uygun be-
denler bulunduracağız. 

Mağaza olarak tek katlı hiz-
met veriyoruz fakat mağazamız 
iki katlıdır yine önümüzdeki za-
manlar da ikinci katımız hizmete 
geçecek” dedi. Açılışa özel indi-
rimler ve yeni sezon bayan dış 
giyim ve tesettüre dair bütün 
modeller, bayanların modern ve 
şık giyinmek için kaliteyi aya-
ğınıza kadar getiren HT Butik 
Mağazası Kerkük Caddesi’ndeki 
mağazasında müşterilerini bek-
liyor.  n SEFA SALİH KULA Tansunur Ertürk

KGC’den Vali Vahdettin 
Özkan’a ziyaret

Rektör Aksoy mazbatasını 
YÖK Başkanı Saraç’tan aldı

Son düzenlenen Valiler Karar-
namesi ile Kahramanmaraş’tan 
Konya’ya atanan Vali Vahdettin 
Özkan’a ziyaretler sürüyor. Yeni 
göreve başlayan Vali Özkan’ı Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir ve Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Müdürü Ali Sait Öge 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KGC Başkanı Özdemir, Vali 
Özkan’a Konya basını hakkında 
geniş bir bilgi sunarken yerel bası-
nın sorunlarını da dile getirdi. 

Vali Vahdettin Özkan ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, “Konya, manevi 
atmosferi ve gelişmişliği ile diğer 
iller arasında örnek olarak göste-
rilen bir şehrimiz. Böylesine güzel 
bir belgede Vali olarak atanmam 

beni de mutlu etti. Konya basını 
ve Konya halkı ile güzel hizmetlere 
imza atacağımıza inanıyorum. 

Merkez ve taşra ilçelere ile 
kısa süre içerisinde yapacağımız 
ziyaretler ile bölgenin sorunlarını 
yerinde tespit etmek için tüm ekip 
arkadaşlarımız ile gayretli bir çalış-
ma içerisine gireceğiz. Ben şimdi-
den tüm Konya halkına sizler ara-
cılığınız ile selamlarımı iletiyorum” 
dedi.

Son günlerde ülkemizde ciddi 
boyutlara ulaşan Kovid 19 virüsü 
nedeniyle ziyaretlerini mümkün 
olduğu ölçüde kısıtlı sayı ile ger-
çekleştiren Vali Vahdettin Özkan 
Konya’da görev yapan tüm basın 
mensuplarına da çalışmalarında 
başarılar diledi. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğüne atanan Prof. Dr. Metin Ak-
soy’a rektörlük mazbatası Yükse-
köğretim Kurulu Başkanı (YÖK) 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafın-
dan verildi. Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nda düzenlenen törenle 
mazbatasını alan Selçuk Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, 
bu önemli görevi kendisine tevdi 
eden Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a, Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’a ve Yükseköğretim Kurulu 
üyelerine teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Uzun zaman hizmete ara veren düğün salonları yeni normalleşme sürecinde alınan kararla 1 Temmuz itibariyle yeniden hiz-
mete başladı. Salonlar Sağlık Bakanlığı’nın önerdi kurallar çerçevesinde aldıkları koronavirüs önlemleriyle hizmet veriyorlar 

Düğünler korona 
tedbirleriyle başladı

Koronavirüs (Covid-19) nede-
niyle ertelenen düğünler, nişanlar 
ve kınalar, 1 Temmuz itibariyle 
koronavirüs önlemleri alınarak 
başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan nor-
malleşme takvimine göre, düğün 
salonları bilim kurulunun önerdiği 
kurallara uyulmak şartıyla uzun 
bir aranın ardından kapılarını açtı. 
Bu kapsamda çiftler, salgın nede-
niyle erteledikleri düğünlerini üç 
ay aradan sonra ilk kez gerçekleş-
tirme fırsatı buldu. Koronavirüs 
nedeniyle düğün salonları belirle-
nen kurallar çerçevesinde organi-
zasyonları gerçekleştiriyorlar. 

ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLİYOR
Düğün salonlarında koronavi-

rüs önlemleri kapsamında alınan 
önlemler gözlerden kaçmıyor. 
Düğüne gelen misafirlerin düğün 
salonlarının girişlerinde ateşleri 
ölçülüyor. Ayrıca vatandaşların 
herhangi bir sağlık sorunu olup ol-
madığı salon görevlilerince sorula-
rak, koronavirüs belirtisi gösteren 
kişiler salonlara alınmıyor. 

Salonlar yine belirlenen kural-

lar çerçevesinde tam kapasiteyle 
değil, sosyal mesafeli oturma dü-
zenine göre belirlenen yeni ka-
pasiteyle hizmet veriyor. Böylece 
masalardaki oturma düzeni yarı 
yarıya düşürülmüş oldu. 

14 KURAL HATIRLATMASI 
Ayrıca düğün salonlarında 

Sağlık Bakanlığı’nın bilim kuru-
lunun tavsiyesiyle belirlediği 14 
kuralı hatırlatan afişler yer alıyor. 
Bu yolla düğün salonlarına gelen 

vatandaşlar, koronavirüse karşı bi-
linçlendirilmiş oluyor. Ayrıca kapı 
girişlerinde ve masalarda yine 
dezenfektanlar bulunuyor. Vatan-
daşlar böylece dezenfekte oluyor, 
koronavirüse karşı alınması gere-
ken önlemleri almış oluyor. 
TOKALAŞMAK, EĞLENMEK YASAK

Düğün salonları 1 Temmuz 
itibariyle yeniden hizmet vermeye 
başladı ancak daha önceki uygula-
maların bir kısmı şimdilik askıya 

alındı. Düğünlerin vazgeçilmezi 
olan eğlenceler koronavirüs ön-
lemleri kapsamında şuanda ger-
çekleştirilemiyor. Misafirler masa-
lara alınarak ancak müzik dinletisi 
sunulabiliyor. Ayrıca düğün salon-
ları ev sahibi olan aileleri sık sık 
uyararak, misafirlerin “hayırlı ol-
sun” dileklerini gerçekleştirirken 
tokalaşmamaları gerektiği vurgu-
lanıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Son birkaç gündür Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca’nın açıkla-
maları sonrasında kendi kendime 
sorduğum ancak cevabını bulmakta 
zorlandığım bir soru var.

Konya her alanda önder şehir-
lerdendir. Nasıl oldu da bu konuda 
sınıfta kaldık?

Siyasette öndeyiz…
Her ne kadar şehir lobiciliğinde 

başarılı olmasak da Konya, Türki-
ye’nin siyasetini derinden etkileyen 
şehirdir.

Konya’da iktidar olmadan Türki-
ye’de iktidar olmak zor.

Ekonomide öndeyiz…
O yüzden KOBİ cenneti diyoruz 

ya…
Sonra…
Üretmediğimiz hiçbir şey yok. 

Bu konuda da tek sıkıntımız, marka 
çıkaramıyoruz bu şehirden. Lakin 
Türkiye ekonomisine katkımız çok 
büyük.

Maneviyatın başşehriyiz…
Medeniyetin beşiğiyiz…
Ancak…
Son dönemde yaşadığımız ko-

rona sürecinde sınıfta kaldık.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

ülkemiz için gecesini gündüzüne 
katıyor.

Üstelik de hemşehrimiz ve Kon-
ya’yı özellikle uyarıyor.

Tavsiyelerde bulunup kurallara 
uymamızı istiyor. Kurallara uymaz-
sak onca emeğin boşa gideceğini 
söylüyor.

Fakat…
Her alanda önde giden şehir 

Konya, kurallara uyma 
konusunda sıkıntı çeki-
yor.

En geride kalıyor.
Bakan Koca, son 2-3 

gündür Konya’nın vaka 
sayılarında ciddi artışlar 
yaşadığını söyleyerek 
bir kez daha uyarıyor.

Gel gelelim ‘takmı-
yoruz’

Öncelikle maskeyi 
takmıyoruz.

Mesafeyi de takmıyoruz…
Kimse kusura bakmasın ama 

bakanımız onca uğraş verirken, 
onca uyarı yaparken onu da ‘takmı-

yoruz’.
Hasılı kelam, uyarı-

ları duyuyor, görüyor, 
takmıyoruz.

Bir de ben izah 
edeyim mi?

Bakın Konya’da 
pandemi hastaneleri 
olarak belirlenen has-
tanelerin hepsi nere-
deyse dolu…

Sadece kamu de-
ğil…

Hepsi diyorum…
Ve bu sayılar da gün geçtikçe 

artıyor.
Yarın öbür gün yoğun bakıma 

ihtiyaç olsa hastaneler yeterli gel-
meyecek.

Ve çok ilginçtir ki; taşra ilçeler-
deki vaka sayıları daha fazla artış 

gösteriyor.
Sebep…
Mutlaka uzmanları bu konuda 

çalışmalar yapıyordur ama Kon-
ya’da hasat döneminin tam anla-
mıyla başlaması bu artışı hızlandır-
dı.

Şehir dışı etkileşim yani…
Son birkaç günde Konya’da ko-

ronadan ölümler de yaşanıyor.
Karantina altına alınmış mahal-

lelerden ölüm haberleri geliyor. Yo-
ğun bakım sayısı artıyor.

Da…
Biz yine de dikkat etmiyoruz.
Anlaşılan sadece Bakan Ko-

ca’nın açıklamaları yetmiyor anla-
şılan.

İşin ciddiyetini tam anlamıyla 
kavrayamadık mı?

Bir de…
Konya’da son zamanlarda yetki-

lilerden bir açıklama da yapılmıyor. 
Denetimler mi yetersiz?
Konya kendi haline mi bırakıldı?
Bilemiyorum…
Ama bir şeyler eksik gidiyor.
Şimdi birileri çıkıp diyebilir ki; 

Esnaf zor durumda daha ne yap-
sın, yasaklar geri mi gelsin?

Esnafın durumunu anlıyoruz 
da…

Sadece kurallara uyalım diyo-
ruz.

Maske, mesafe, temizlik…
Ama takmıyoruz!

BAKAN KONYA’YI UYARIYOR AMA TAKMIYORUZ!

Koronavirüs (Covid-19) salgını-
na karşı mücadele tüm hızıyla de-
vam ederken; yapılan uyarılara rağ-
men vatandaşların yoğun kullandığı 
alanlarda sosyal mesafe kuralına ri-
ayet edilmiyor.  Koronavirüsün son 
günlerde artış yaşadığı şehirlerden 
biri olan Konya’da TUVTÜRK Konya 
Merkez Tesisleri ve Araç Muaye-
ne İstasyonunda da sosyal mesafe 
kuralları ihlal ediliyor. Önlemleri 
alarak araçlarını muayene götüren 
vatandaşlar karşıladıkları manzara 
karşısında tedirginlik yaşıyor. Vatan-
daşlar, “Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de koronavirüs vakası ile 
karşı karşıyayız. Ancak gerekli tüm 
önlemleri alarak geldiğimiz TUV-
TÜRK istasyonunda karşılaştığımız 

manzara bizleri oldukça korkuttu. 
Vatandaşlar olarak yoğun kullanı-
lan bu alanda yetkililerin bir an önce 

önlem almasını ve bu karmaşa du-
rumun ve tedbirlerin daha sıkı alın-
ması konusunda gerekli çalışmala-

rın yapılmasını istiyoruz” ifadelerini 
kullandılar. Zor günlerin geçirildiği 
bugünlerde TUVTÜRK’ün de elini 
taşın altına koyup, koronavirüse kar-
şı önlem alması, vatandaşları sosyal 
mesafeye göre işlem yapmaya davet 
etmesi isteniyor. 

ARTAN VİZE ÜCRETLERİYLE DE 
GÜNDEME GELMİŞTİ

TUVTÜRK, geçtiğimiz günlerde 
de artan vize ücreti ile de gündeme 
gelmişti. Vatandaşlar ücretlerin bi-
randa büyük oranlarda artmasıyla 
özellikle sosyal medyada tepkilerini 
dile getirmişti. Üstüne koronavirüse 
karşı da herhangi bir önlem almayan 
TUVTÜRK, vatandaşlarca tepkiyle 
karşılanıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KSO’nun emektarı Sedat 
Taşkazan emekli oldu

Yeşilay Bilimsel Araştırmalar 
Bülteni’nin ilk sayısı çıktı

Uzun yıllardan bu yana Kon-
ya Sanayi Odası Genel Sekreter-
liğini yürüten Sedat Taşkazan 1 
Temmuz 2020 tarihinden itiba-
ren emekliliğe ayrıldı. Taşkazan 
yayınladığı mesaj ile emekliliğini 
duyurdu. Taşkazan, “1980 Tem-
muz ayında Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK)’ de 
başladığım çalışma hayatımı, 01 
Temmuz 2020 tarihinden iti-
baren çalışmaktan büyük onur 
duyduğum Konya Sanayi Odası 
Genel Sekreteri olarak noktalıyo-

rum. Konya’ya hizmet anlamında 
birlikte çalıştığım tüm Başkanla-
rıma, çalışma arkadaşlarıma ve 
tüm Sanayici ve İş adamlarımı-
za şükranlarımı sunuyorum.40 
senelik çalışma hayatımda bana 
her zaman destek olan sevgili 
eşime ve tüm dost ve arkadaş-
larıma da ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum. Lütfen haklarınızı 
helal ediniz, benden yana helali 
hoş olsun. Saygılarımla” ifadele-
rini kullandı.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Vatandaşın işlemlerini kolaylaştırmak ve koronavirüs sürecinde ofis temasını en aza indirmek için internet 
ortamını etkin kullanan Konya Büyükşehir Belediyesi, adres işlemlerini de artık internetten yapacak

Adres işlemleri artık 
internetten yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs nedeniyle va-
tandaşların yerinden hizmet alabil-
mesi, ofis temasını en aza indirmek 
ve internet ortamında çevrimiçi 
hizmet verebilmek amacıyla e-Ad-
res İşlemleri uygulamasına geçiyor. 
Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, 
Türkiye’nin her yerinden başvuru 
yaparak 7/24 adres evraklama ve 
levhalama hizmeti alabilecek.

İnternet üzerinden verilen hiz-
metlerine bir yenisini daha ekle-
yen Konya Büyükşehir Belediyesi, 
e- Adres İşlemleri sistemini hayata 
geçiriyor. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle yüzde 100 yerli ve milli 
imkanlar ile geliştirdikleri e- Adres 
işlemleri uygulaması sayesinde va-
tandaşların bundan böyle adres ve 
levhalama işlemlerini belediyeye 
gelmeden internet üzerinden daha 

kolay ve hızlı yapabileceğinin müjde-
sini verdi. Sistemin işleyişi hakkında 
bilgi veren Başkan Altay, “Başvuru 
türüne dayalı olarak kullanıcı ev-
raklarının yüklenmesinin ardından 
başvurular alınacak. Adres Bilgi 
Bürolarına gelmeden ve sıra bekle-
meden işlemlerin gerçekleştirileceği 
yeni sistemle hemşehrilerimize SMS 

aracılığı ile geri bildirim sağlanacak. 
SMS ile gönderilen belgelerin geçer-
liliği, içerik olarak Adres Kayıt Siste-
minden ve belge üzerindeki kareko-
dun harita ortamında görülmesi ile 
sağlanmış olacak.” dedi. 

LEVHALAMA ÇALIŞMASI
 SAHADA YAPILACAK 

Levhalama gerektiren adres iş-

lemleri için ise internet üzerinden 
başvurular alındıktan sonra Bölge 
Adres Bilgi Bürolarının saha ekipleri 
tarafından levha çalışması yapılarak 
yerinden hizmet sağlanacağını kay-
deden Başkan Altay, e-Adres İşlem-
leri sistemiyle vatandaşlara kendi 
yerinden hizmetin artırılması, ofis-
lerde sıfır temas oluşturulması, ofis 
ekibini sahaya kaydırarak kapı nu-
marası montaj hizmetinin artırılma-
sı ve e- Adres İşlemleri alışkanlığı ile 
Sosyal Doku Bilgi Formlarının gün-
cel tutulması gibi kazanımlar elde 
edilmesinin hedeflendiğini söyledi. 
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye-
si’nin internet sayfasında bulunan 
7/24 Belediye Hizmeti içerisindeki 
Adres İşlemleri butonu üzerinden 
ve numarataj.konya.bel.tr internet 
adresinden Türkiye’nin her yerin-
den adres evraklama ve levhalama 
hizmetine ulaşabilecek. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ba-
ğımlılıklardan korunma, bağım-
lılıkları önleme, terapi ve teda-
vi aşamalarında bağımlılıklarla 
mücadele safhalarındaki davra-
nış pekiştirme ve/veya davranış 
değişimi sağlama çalışmalarında 
bilimsel kanıta dayalı araştırma, 
analiz ve müdahale yaklaşımını 
benimsiyor. Bu sebeple alanında-
ki ulusal ve uluslararası gündemi 
yakından takip ediyor. 

Bağımlılıklar ile mücade-
le alanında en güncel ulusal ve 
uluslararası bilimsel gelişme-
leri okuyucusuyla buluşturma-
yı amaçlayan Yeşilay Bilimsel 
Araştırmalar Bülteni ilk sayısı ile 
yayın hayatına başladı. Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti Bilimsel Ça-
lışmalar Müdürlüğü tarafından 

2020 yılı başından itibaren dört 
ayda bir yayınlanması planlanan 
Bülten, Bağımlılıkla Mücadele 
Konusunda Ulusal/Uluslararası 
Gündem, Ulusal/Uluslararası Kü-
resel Bilimsel Etkinlikler, Bilimsel 
Araştırma Projeleri / Bilimsel Ma-
kaleler, Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Lisansüstü Tez Araştırma Burs-
ları bölümlerinden oluşuyor. 

Bültenin başlıca hedef kitlesi-
nin ise; Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
yöneticileri ve çalışanları, akade-
misyenler/uzmanlar, bağımlılık 
ile mücadele eden ulusal kurum/
kuruluşlar, bağımlılık ile ilgili 
doğrudan/dolaylı olarak çalışan 
ulusal sivil toplum kuruluşları, 
politika yapıcıları olduğu bildiril-
di.
n HABER MERKEZİ

TUVTÜRK’te sosyal mesafe unutuldu!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



4 4 TEMMUZ 2020HABER

Selçuk Üniversitesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi arasında yerli ve milli tohum başta olmak üzere birlikte yürü-
tülebilecek çalışmalar için işbirliği protokolleri imzalandı. Projedeki asıl hedef yerli ve milli tohum üretmek

Yerli ve milli tohum
için işbirliği yaptılar

Selçuk Üniversitesi ile Kon-
ya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı arasında KOP 
Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 
(KOP TEYAP) kapsamında bir dizi 
protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ile Konya 
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı iş birliğiyle KOP 
TEYAP kapsamında; Ziraat Fakül-
tesi ile “Tıbbi Bitkiler Fide Üretim 
Araştırma ve Eğitim Serası Proje-
si”, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü ile “KOP ile Yerli ve Milli 
Mor Havuç Tohum Islah Projesi”, 
Çumra Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu ile de “KOP Bölgesinde 
Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim 
Projesi” için protokoller imzalandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğü’nde gerçekleştirilen protokol 
imza törenine; Rektör Prof. Dr. 
Metin Aksoy, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim 
Tongur, beraberindeki heyet ve 
akademisyenler katıldı.

İmza töreninin ardından konu-
şan Rektör Aksoy, “Ziraat Fakültesi 
üniversitemizin en köklü fakültesi-
dir. Bizim göz bebeğimizdir. Ziraat 
Fakültemizin desteğiyle kendi ken-
dine yeten bir üniversite olma niye-
tindeyiz. Protokollerin her iki taraf 
için de hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

 Protokolün taraflar için hayırlı 
olmasını dileyen KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkan Vekili Halil İbra-
him Tongur, şöyle konuştu: “İmza-
sını atarak hayata geçireceğimiz ve 
başkanlığımız tarafından Tarımsal 
Araştırma Projeleri kapsamında 
desteklenen Tohum Islahı Projesi 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
tarafından uygulanacaktır. Bilindiği 
üzere, ülkemizde diğer tohumlarda 
olduğu gibi havuç tohumunda da 
büyük oranda dışa bağımlılık söz 
konusudur.

Selçuk Üniversitesi – KOP iş 

birliği ile yürütülecek bu projede 
nihai hedefimiz; ülkemizin ilk yerli 
ve milli hibrit mor havuç çeşitleri-
nin ıslahını yaparak tohumda dışa 
bağımlılığın azaltılmasına katkıda 
bulunmaktır. Ayrıca ıslah edilecek 
ve piyasa çeşitleri ile rekabet ede-
bilecek yerli havuç tohumlarının 
üretilmesi ile bu tohumların ihraç 
edilmesi de sağlanabilecektir.” 

Ziraat Fakültesi ile yapılacak 
projenin saha çalışmalarının 3 yıl 
süreceğini söyleyen Başkan Vekili 
Tongur, “İlk aşama 2022 yılında 
tamamlanacak ve inşallah 2023 

yılında yerli ve milli tohumlarımız 
ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda 
proje Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
önemli ölçüde katkı sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Çumra Uy-
gulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 
gerçekleştirilecek  “KOP Bölgesinde 
Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim 
Projesi” kapsamında; tohum ve ilaç 
alımı, solucan gübresi ekipmanları 
kurulumu ve damla sulama ekip-
manı kurulumu yapılarak, 120 saat 
teorik ve uygulamalı eğitim gerçek-
leştirilecek. Proje ile tanelik mısır 

üretiminde çiftçilerin kullandığı su 
ve gübre miktarlarının azaltılması, 
verimde artışların olması ve böy-
lece çevre sağlığını dikkate alan 
sürdürülebilir ve kârlı bir üretim 
tekniğinin çiftçilere öğretilmesi ve 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi’nin yapacağı Tıbbi Bitkiler 
Fide Üretim Araştırma ve Eğitim 
Serası Projesi’yle üretimden pa-
zarlama ve tüketime kadar tıbbi ve 
aromatik bitkilerden sürdürülebilir 
eğitim faaliyetlerinin hayata geçi-
rilmesi, sürekli eğitim modelinin 
oluşturulması ve öğrencilere bu 
bitkilerin yetiştirilme aşamaları uy-
gulamalı olarak gösterilecek. Aynı 
zamanda fakülte bünyesinde bölge 
çiftçilerine Tıbbi Bitkiler Fide Üre-
tim Eğitimi de verilecek.  Proje kap-
samında; 200 m2’lik bir sera yapı-
larak, 200 kg tıbbi aromatik bitkiler 
tohumu alınacak.  60 saat teorik ve 
uygulamalı eğitim gerçekleştirile-
cek. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nün “KOP ile Yerli ve Milli 
Mor Havuç Tohum Islah Projesi” 
ile ülkemizde ilk yerli hibrit mor 
havuç çeşitlerinin ıslahını yaparak 
tohumda dışa bağımlığı tamamen 
bitirmek hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

‘Geçmişini bilmeyen geleceğe yol alamaz’
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, Seydişehir Kadı 
Sicillerini Eğitimci Ercan Arslan ve 
Gazeteci Ali Saylam’a hediye etti. 
1288-1322 tarihleri arasını kapsa-
yan 7 ciltten oluşan sicilleri takdim 
eden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, kadı sicillerinin o dönemin 
mahkeme defterleri ve tutanakları 
olarak kabul edildiğini kaydetti.

Kadı sicillerinin arşiv niteliğini 
taşıyan belgeler olduğunu kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; ilçemizin tarihine ve kültü-
rüne ışık tutacak eserler bizim için 
önemli.  İlçemiz için emek veren 
araştırmaları ve yayınladıkları eser-
lerle bizlere bilgilerini aktaran Ali 
Saylam Abimize ve Ercan Hocamı-
za bizde bu sicilleri vererek bir neb-
zede olsa katkıda bulunmak istedik. 
İnanıyorum ki kadı sicil kayıtların-
dan derlenecek çok güzel ayrıntılar 

ortaya çıkacaktır. Ben kendilerine 
kolaylıklar ve başarılar diliyorum” 
diye konuştu.

Kadı sicillerinin Osmanlı araş-
tırmaları bakımından büyük bir 
önem arz ettiğini kaydeden Baş-

kan Tutal;  Kadı sicillerinde sadece 
mahkemeye intikal etmiş hukuki 
kayıtlar değil,  bunların yanı sıra 
günümüzdeki noter kayıtlarına 
benzeyen işlemler, vakıf senetleri, 
satım, bağış, ödünç işlemleri,  be-

lediyecilikle ilgili belgeler ve düzen-
lemeler,  esnaf, sanatkar ve ticaret 
erbabına yönelik belgeler, miras 
taksimleri, vasiyetler, evlenme ve 
boşanmalar gibi medeni huku-
ka dair kayıtlar,  binaların imar ve 

tamirine ilişkin merkezden gelen 
hüküm ve fermanların suretleri 
de yer almaktadır. Bu yönleriyle 
kadı sicilleri geçmişin aktarılması, 
kültürel hayatının ve şehrin hafı-
zasını oluşturuyor. Kadim bir ir-

fanımız ve geçmişimiz var. Bizler 
büyük bir hazinenin aynı zamanda 
varisleriyiz. Bu kadim gelenek bizi 
yozlaşmadan kurtaran en büyük 
mevzilerimizden birisidir. Tarihi 
olmayan bir millet varlık bulamaz. 
Geçmişini bilmeyen geleceğe yol 
alamaz “dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’a yapmış olduğu bu duyarlılıktan 
dolayı teşekkür eden Ali Saylam, 
“Seydişehir kadı sicilleri benim için 
büyük önem arz ediyordu. Başkanı-
ma yapmış olduğu incelikten dolayı 
teşekkür ediyorum. Çok mutlu ol-
dum. Benim arşivimde olan en bü-
yük miras bu hediye olacak’’ dedi.  
Eğitimci, Yazar Ercan Arslan ise 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
teşekkür ederek Seydişehir tarihine 
ve kültürüne ışık tutacak çalışmala-
rına devam edeceğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesini ziyaret eden 
Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Ahmet Misbah Demircan 
kültürel ve tarihi mekanlarda 
incelemelerde bulundu. Akşehir 
Nasreddin Hoca Türbesi önünde 
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait 
Kurnaz, Akşehir Belediye Başka-
nı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir 
İlçe Başkanı Abdurrahman Çar-
dakoğlu ve ilçe protokolü tarafın-
dan karşılanan Bakan Yardımcısı 
Demircan, ilçedeki temaslarına 
Nasreddin Hoca Türbesiyle baş-
ladı.

 Türbede dua eden Bakan 
Yardımcısı Demircan’a Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya 
tarafından Türbe hakkında bil-
gi verildi. Başkan Akkaya, Ba-
kan Yardımcısı Demircan’ı 5-10 
Temmuz tarihleri arasında ya-
pılacak olan 61’inci Uluslararası 

Akşehir Nasreddin Hoca Şenli-
ği’ne davet etti. Ayrıca, Nasred-
din Hoca Türbesi ziyareti sıra-
sında Başkan Akkaya tarafından 
Bakan Yardımcısı Demircan’a 

yağlı boya Nasreddin Hoca Tür-
besi motifli tablo hediye edildi. 

Temaslarına Akşehir Şehit 
Ömer Halis Demir Kültür Mer-
kezi’nde bulunan Tarık Buğra 

İlçe Halk Kütüphanesi ziyaretiy-
le devam eden Demircan, daha 
sonra restorasyonu tamamlanan 
Hasan Paşa İmaret Camisi’nde 
incelemelerde bulundu. Kültür 

ve Turizm Bakan Yardımcısı Ah-
met Misbah Demircan ve heye-
ti Akşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu sürdürülen Gavur 
Hamamı ve restorasyonu ta-

mamlanan Ermeni Kilisesi, Tari-
hi Akşehir Evlerinin bulunduğu 
sokaklarda incelemelerde bu-
lundu. Demircan; restorasyonu 
tamamlanan ve devam eden pro-
jeler hakkında da yerinde bilgiler 
alırken ziyaretleri esnasında Ta-
rihi Akşehir Evleri üzerinde bu-
lunan sokaktaki vatandaşlar ve 
çocuklarla da sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Ahmet Misbah Demir-
can’a Akşehir’deki, ziyaretleri 
esnasında Akşehir Kaymakamı 
Ahmet Sait Kurnaz, Kütüphane-
ler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hamdi Turşucu, Konya Vakıflar 
Bölge Müdürü Nurullah Osman-
lı, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya ile 
ilgililer eşlik etti.
n İHA

Bakan Yardımcısı Demircan Akşehir’de incelemelerde bulundu

Son 10 yılda tapu
işlemi yapanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
büyük bir vergi kaybına neden 
olan tapuda düşük / eksan beyan 
denetimlerini arttırıyor. Son dö-
nemde Ziraat Bankası, Halkbank 
ve Vakıfbank tarafından başlatılan 
1 sene ertelemeli konut kredisi pa-
keti ile konuta talepte rekor artış 
yaşanırken özellikle de konut kre-
disi çekerek ya da satın aldığı evin 
ödemesini banka hesapları üze-
rinden yapanlara kritik uyarı gel-
di. Tapuda rayiç bedel üzerinden 
satış göstermek daha düşük tapu 
harcı ödemek için tercih edilirken 
tespit edilen satışlar için yanıltıcı 
beyanda bulunan vergi mükellef-
leri izaha davet ve yeni düzenleme 
için vergi dairelerine çağrılacak.

Devlet bankaları tarafından 
başlatılan tarihi konut kredisi 
kampanyası büyük yankı uyandı-
rırken Kerem Nükte Gayrimen-
kul adına konuşan Hasan Aksay, 
“Türkiye’de genelde taşınmazla-
rın değeri belediye rayicinin biraz 
üzerinde, gerçek değerinin ise 
altında gösterilerek satılıyor. Bu 
hep tehlikeli bir satıştır.  Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile bankalar ara-
sında kurulan sistem ile konut kre-
disi çekerek ev satın alan kişilerin 
kullanmış oldukları konut kredisi 
tutarı ile tapuda gösterdikleri harç 
beyanları karşılaştırılıyor.  Bakanlı-
ğın görevli vergi müfettişleri tara-
fından yapılan denetimlerde daha 
yüksek konut kredisi çekmesine 
rağmen tapuda daha düşük tutar 
beyan ederek tapu harcı ödediği 
tespit edilen taraflara vergi usul-

süzlük cezası kesilmekte, aynı za-
manda eksik ödenen vergi tutarı 
da tahsil edilmektedir. Örneğin 
200 bin lira konut kredisi kulla-
narak ev alan bir kişinin tapuda 
50 bin lira rayiç bedel üzerinden 
tapu harcı ödemesi halinde hem 
eksik kalan 150 bin liralık bölüm 
için tapu harcı hem de 200 bin lira 
üzerinden vergi usulsüzlük cezası 
ödemesi gerekecek.  Türkiye’de 
genelde taşınmazların değeri be-
lediye rayicinin biraz üzerinde, 
gerçek değerinin ise altında gös-
terilerek satılıyor. Bu hep tehlikeli 
bir satıştır. Konu hakkında Maliye 
Bakanlığı tespit ettiği mükellefleri 
vergi dairelerine mektup gönde-
rerek izaha davet ederken vergi 
usulsüzlük cezası ödemek iste-
meyen kişiler tapu harcı pişman-
lık beyannamesi doldurarak tapu 
harcı düzeltme işlemi yaparak 
ceza ödemekten kurtulabiliyorlar” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Hz. İsa’nın batıla karşı verdiği mücadele anlatıldı
Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı 

Sohbetleri’nde Geçmişten Günü-
müze Hak-Bâtıl Mücadelesi’nin 
sekizinci bölümünde, Hz. İsa dö-
nemindeki mücadeleyi dile geti-
ren Dr. Mustafa Güçlü, Kur’an-ı 
Kerim’de 90 yerde Hz. İsa’nın is-
minin geçtiğini ifade etti.

Meryem’i doğuran Hanne’nin 
Kur’an’da “Âl-i İmrân suresinde 
“İmrân’ın karısı” olarak anıldığını 
ve yaşlılığına kadar çocuksuz kal-
dığının açıklandığını ifade eden 
Dr. Mustafa Güçlü, “Bir gün Han-
ne, bir ağacın gölgesinde oturur-
ken yavrularını besleyen bir kuş 
gördü ve bu da kendi çocuklarına 
sahip olma arzusunu uyandırdı. 

Bir çocuk için dua etti ve so-
nunda gebe kaldı; kocası İmran 
çocuk doğmadan öldü. Çocuğun 
erkek olmasını bekleyen adını da 
“Meryem” koyacağını ifade eden 
Hanne, kız doğurunca adını yine 
Meryem koyar ve bu kızın Rab-
binin ona bir armağanı olduğunu 

sonradan fark eder.” dedi.
HZ. İSA, DAHA BEŞİKTE İKEN 

KONUŞTU
Hz. Zekeriya’nın koruması altında 
büyüyen Meryem’in İsa’ya nasıl 
gebe kaldığını da anlatan Dr. Güç-
lü, Hz. Îsâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de 
“Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh” şek-
linde zikredildiğini belirterek “İsa 
ismi tartışmalı bir konu. Kelime-
nin “yönetmek, idare etmek” an-
lamında Arapça ‘Avs’ kökünden 
geldiğini iddia edenler de var. 

Kökün bir tanesi “donuk, be-
yaz renk” anlamında veya kendini, 
nefsini, halkını Allah’a yönlendire, 
idare eden yöneten anlamı da var. 
Buradan geldiği söyleniyor. 

Batı’da adı “Jesus” olarak ge-
çer. Unvanı da ‘Mesih’dir.” diye 
konuştu. Güçlü, konuşmama oru-
cu tutan Hz. Meryem’i sorularla 
bunaltan kavme karşı beşikteki 
çocuğu (İsa’yı) göstererek “bana 
değil, buna sorun” dercesine işa-
ret ediyor. Bu esnada Hz. Zekeri-

ya, çocuğa “Ey çocuk! Konuşman 
emredildiyse konuş” diyor ve İsa 
da şöyle dile geliyor; “Ben İsa Me-
sih. 

Peygamber olarak gönderil-
dim. Allah bana tek olan Allah’a 
inanmamı, namaz kılmamı, oruç 
tutmamı, sadaka vermemi, zikret-
memi istedi. Annem iffetli bir ka-
dın diyerek misyonunu anlatıyor.” 
dedi.

YAHUDİLER PEYGAMBERLERİ 
ÖLDÜRDÜLER

Augustus’un M.Ö.14 yılında 
ölümünün ardından Roma İm-
paratorluğu tahtına çıkan ikinci 
Roma İmparatoru Tiberius Cae-
sar’ın, ahlaksız bir kral olduğunu 
belirten Güçlü, “Tiberius ahlâksız 
bir kral. Üçlü seksi uygulatan ve 
kendisi de bu haltı yiyen utanmaz, 
yaşlanınca başkalarını karşısına 

alıp hadi devam edin deyip seyre-
den ve bu seks sapıklığını yapan 
bir imparator” olduğunu söyledi. 
Güçlü, Er Medya tarafından dijital 
ortamda canlı yayınlanan sohbet-
te Hz. İsa’nın putperestlerle olan 
mücadelesiyle ilgili şu ifadelere yer 
verdi: “Miladi 26.yıla geldiğimizde 
İsa 30 yaşındadır. Bu arada Ya-
hudiler, kendi kurulu düzenlerini 
sürekli bozan Hz. Zekeriya’yı ikiye 
ayırmak suretiyle şehit ederler. Bu 
arada oğlu Hz. Yahya’ya nübüvvet 
gelmişti. Yahya da kavmine teb-
liğde bulunmaya devam etti. Hz. 
Yahya, İsa’yı vaftiz ettikten sonra 
bu sefer her iki peygamber de teb-
liğe, halkı irşada, tek Allah inan-
cını anlatmaya devam ediyorlar. 
Yahudiler, statülerinin tamamen 
çökeceği için Hz. Yahya’yı da şehit 
ediyorlar.

HZ. İSA ÇARMIHA GERİLMEDİ, 
ALLAH KATINA YÜKSELDİ

Hz. İsa, tevhid inancının te-
mel akidelerini anlatmaya ve hal-

kı irşad etmeye devam ediyor. Bu 
arada bol bol mucize gösteriyor. 
Ölüleri diriltiyor. Kimi diriltiyor? 
Hz. Nuh’un oğlu Sam’ı diriliyor. 
Havarilere ve kendisine inanan-
lara Nuh tufanını anlatıyor. Pek 
çok Beni İsrail çocuğunu diriltiyor. 
Sonra anadan doğma körlerin göz-
lerini görmesini, anadan doğma 
sağırların kulaklarının duymasını 
sağlıyor. Mucizelerinden bir tanesi 
de su üzerinde yürümesidir.

Statükocu Yahudi ileri gelenle-
ri kurulu düzen ve nemalandıkları 
putperest sistemlerinin kökten bo-
zularak mahrum kalacağını fikrin-
de birleşerek Hz. İsa’yı, kurdukları 
mecliste yargılıyorlar. Fakat suç 
unsuru bulamıyorlar. Mesihlikten 
tutturup anarşist ilan ediyorlar. Hz. 
İsa yakalanıyor ve çarmıha geril-
mesi emrediliyor. Bizim inancımız-
da Hz. İsa çarmıha gerilmedi. Ve 
onlar öldürmedi. İsa farklı bir yerde 
vefat etti. Sonra da Allah’ın katına 
yükseldi.” n HABER MERKEZİ

Akşehir sanayisinde 
korkutan yangın

Çeşitli suçlardan aranan
şahıslar polisten kaçamadı

Motosikleti çalamayınca 
bırakıp gittiler

Akşehir ilçesinde sanayi si-
tesinde bir iş yeri çıkan yangın 
sonrası kullanılamaz hale geldi. 
Yangın, Seyran Mahallesi 22. Ek 
Sanayi Sokak No: 48’deki iş ye-
rinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
T.K.’ya ait iş yerinde henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın çık-

tı. Yangını fark edenlerin ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye ekip-
leri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesinin ardından yangın 
kontrol altına alınarak söndürül-
dü. İş yerinin tamamen kullanı-
lamaz hale geldiği yangınla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da “kasten adam öl-
dürme” ve “hırsızlık” suçlarından 
aranan iki kişi polis tarafından ya-
kalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekipleri, hakkında 
hapis cezası bulunan şahıslarla 
ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalış-

masında hakkında “kasten adam 
öldürme” suçundan 13 yıl hapis 
cezası bulunan E.M. şans oyunu 
oynadığı esnada yakalandı. Yapı-
lan çalışmalarda hakkında “hırsız-
lık” suçundan 10 yıl hapis cezası 
bulunan Z.G. de evinde yakalandı. 
Polisin evde yaptığı aramada Z.G., 
saklandığı yatağın altında bulun-
du. n İHA

Konya’da kimliği belirleneme-
yen iki şüpheli, dakikalarca uğraş-
tıkları motosikletin direksiyonunu 
kıramayınca bırakıp gitti. Olay, 
gece saatlerinde merkez Karatay 
ilçesi adliye civarında bulunan bir 
apartmanın önünde yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, iki şüpheli Ya-
sin N.’ye ait motosikletin yanına 
geldi. Şüphelilerden birisi moto-
sikletin üstüne oturup direksiyon 
kilidini ayaklarıyla kırmaya çalıştı. 
Başarılı olamayınca daha sonra 

diğer şüpheli gelerek direksiyonu 
kırmaya çalıştı fakat yine başarılı 
olamadı. Dakikalarca süren uğraş 
sonucunda şüpheliler motoru bı-
rakarak olay yerinden uzaklaştı. 
Sabah kalktığında direksiyonun 
yamulduğunu fark eden Yasin N., 
güvenlik kamerasını izleyince hır-
sızların motosikletini zorladığını 
gördü. Görüntülerde iki şüpheli-
nin motosikleti çalmak için direk-
siyon kilidini kırmaya çalışması 
yer alıyor. n İHA

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı mensuplarıyla birlikte ilçedeki mahalleleri ziyaret eden Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, önemli olanın belediyedeki makam değil, insanın gönlündeki makam olduğunu söyledi 

‘İnsanımızın gönlündeki
makamımız önemli’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve İlçe 
Teşkilat mensuplarıyla gerçekleş-
tirilen merkeze uzak mahalle ziya-
retlerini sürdürüyor. Karatay Bele-
diye başkan yardımcıları ve birim 
müdürlerinin de eşlik ettiği söz 
konusu ziyaretlerde Başkan Kılca, 
mahallelerin eksiklik ve ihtiyaçla-
rını yerinde tespit ederek vatan-
daşlarla istişarelerde bulunuyor.
ŞATIR, BAKIRTOLU, HAYIROĞLU VE 

OVAKAVAĞI’NI ZİYARET ETTİLER
Mahalle ziyaretleri kapsamın-

da Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, ilçe teş-
kilat mensupları, Karatay Beledi-
ye Başkan Yardımcıları ile birim 
müdürleri, merkeze uzak mahalle 
ziyaretleri kapsamında Şatır, Ba-
kırtolu, Hayıroğlu ve Ovakavağı’nı 
ziyaret ettiler. Başkan Hasan Kılca 
ve beraberindekiler, mahalle ziya-
retlerinde hem belediyenin bölge-
de yürüttüğü çalışmaları yerinde 
incelediler hem de vatandaşın ta-
lep ve önerilerini dinleyip istişare 
etme fırsatı buldular.
İNSANIMIZIN GÖNÜL MAKAMI TÜM 

MAKAMLARIN ÜSTÜNDE
Mahalle ziyaretlerini ve bölge 

halkıyla olan istişarelerini değer-
lendiren Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, vatandaşların içinde 
bulunmaya büyük özen göster-
diklerini belirterek, amaçlarının 
vatandaşların taleplerini ve sıkın-
tılarını dinleyerek hızlı bir şekilde 
çözüm üretmek olduğunu kaydet-
ti.

Başkan Hasan Kılca, “İlçe mer-
kezimizin yanı sıra merkeze uzak 
mahallemizi sık sık ziyaret ede-
rek gerek muhtarlarımız gerek-
se hemşehrilerimizle buluşmayı 
sürdürüyoruz. Bu süreçte Karatay 
Belediyesi olarak hem yürüttüğü-

müz çalışmaları yerinde inceleme 
hem de muhtarlarımız ve hem-
şehrilerimizle istişare etme fırsatı 
buluyoruz. 

Ziyaretlerimiz oldukça verimli 
geçiyor. Yola çıktığımızda slogan 
olarak belirlediğimiz ‘Bir Başka 
Karatay’ı hayata geçirmek için 
çalışmaya devam ediyoruz. Zira 
hemşehrilerimizin omuzlarımıza 
yüklediği bir sorumluluk var. Bu 
bilinçle hareket ederek hemşeh-
rilerimizin hayatlarına bir şekilde 
dokunmak ve gönüllerine köprü 

kurmak arzusundayız. Bir emanet 
olarak gördüğümüz bu görevde 
bulundukça da bunu sağlamanın 
çabasında olacağız. 

Bizler, belediyemizdeki ma-
kamda değil, hemşehrilerimizin 
gönül makamında bulunmayı 
tercih ediyoruz. Çünkü o makam, 
bütün makamlardan kıymetlidir. 
Bunu sağlamak için de onların 
memnuniyetini, huzur ve mutlu-
luğunu arttırmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Balyaları istiflerken 
düşen genç yaralandı

Kamyonla çarpışan
motosikletli öldü

Kurallara uyulmayan 
düğün için ceza kesildi

90 kilo 400 gram 
esrar ele geçirildi

Kulu ilçesinde saman balyala-
rını üst üste istiflerken dengesini 
kaybeden 27 yaşındaki genç, yak-
laşık 4 metre yükseklikten düşe-
rek hastanelik oldu. Olay, dün saat 
20.30 sıralarında Bozan Mahalle-
sinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, işlenmiş tarlalarındaki 

saman balyalarını araçlarla evine 
getiren Ramazan K. (27), saman 
balyalarını üst üste istiflerken bir 
anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 
4 metre yükseklikten yere düşe-
rek yaralanan Ramazan K., Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. n İHA

Kamyonla motosikletin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi İs-
tikamet Caddesi kamyon garajı 
girişinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mehmet D. idaresin-
deki 42 S 9944 plakalı kamyon ile 
Ahmet Sağlık (16) idaresindeki 
plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza 

ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 
ağır yaralanan motosiklet sürücü-
sü Ahmet Sağlık ambulansla Me-
dova Hastanesi’ne kaldırılarak te-
davi altına alındı. Yaralı motosiklet 
sürücüsü hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Kulu ilçesinde, bir düğünde 
kurallara uyulmadığının tespit 
edilmesi üzerine polis ekiplerince 
cezai işlem uygulandı. 

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında bir 
süredir yapılamayan düğünler 
1 Temmuz itibarıyla belirlenen 
kurallar çerçevesinde yapılmaya 
başlandı. Kulu ilçesinde ise nor-

malleşmenin ilk gününde bir çiftin 
düğününde gerekli kurallara uyul-
madığını tespit eden İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri harekete geç-
ti. 

Ekipler, Yeni Mahalle’de, Kıb-
rıs Caddesi üzerindeki düğün ne-
deniyle ilgililer hakkında Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu gereğince adli 
ve idari cezai işlem uyguladı. n AA

Doğanhisar ilçesinde jandarma 
ekiplerince düzenlenen uyuştu-
rucu operasyonunda 90 kilo 400 
gram esrar ele geçirildi, gözaltına 
alınan tarla sahibi tutuklandı. İl 
Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Başköy 
Mahallesi’nde bir kişinin tarlasına 
Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tarla-

da yaptıkları incelemede 3 kilog-
ram kubar esrar buldu. Bölgedeki 
araştırmayı genişleten ekip, tarla-
ya yaklaşık 800 metre mesafedeki 
çöplük olarak kullanılan alanda ise 
kurumaya bırakılmış 87 kilo 400 
gram kubar esrar ele geçirdi. Bulu-
nan 90 kilo 400 gram kubar esrara 
jandarma ekiplerince el konulur-
ken, tarla sahibi Ramazan M. (38) 
gözaltına alındı. n AA

Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla 
sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, mücadelenin “gizli kahramanları” olarak görev yürütüyor. 

Yunak’ta bir mahalle 
daha karantinaya alındı

Yunak ilçesinde bir mahalle, ar-
tan yeni korona virüs vakaları nede-
niyle karantinaya alındı.

Yunak ilçesinde 20 Haziran tari-
hinde ilk koronavirüs vakasının gö-
rülmesinin ardından, vaka sayısının 
artmasından dolayı Sülüklü Mahal-
lesi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ge-
reğince karantinaya alınarak sokağa 
çıkma kısıtlaması uygulanacağı öğ-
renildi.

Yunak Kaymakamlığının resmi 
sitesinde yayınlanan bildiride, “İl-
çemiz Sülüklü Mahallesi’nde Koro 
novirüs (Covid-19) pozitif vakaların 
görülmesi nedeniyle ikinci bir emre 
kadar karantina ve sokağa çıkma kı-
sıtlaması uygulanacaktır. 

Bu kapsamda; Sülüklü Mahal-
lesi karayolu bağlantı yollarının İlçe 
Belediye Başkanlığı ve İlçe Jandar-
ma Komutanlığınca, trafik güven-
liğini tehlikeye sokmayacak şekilde 
kapatılmasına, karantina süresince 
Sülüklü Mahallesi karayolu giriş-çı-
kış noktasının İlçe Jandarma Komu-
tanlığınca 24 saat kontrol altında 
tutulması ve mahalle içerisinde belli 
aralıklarla devriye atılmasına, tarım-
sal faaliyetlerin devam edebilmesi 
için tarım ile uğraşan kişilerin kendi 
araçları ile gitmelerine, Karantina 
süresince mahalle hudutları ile sı-
nırlı kalmak şartıyla ilgili mahalleler 
halkının tarımsal ve hayvansal faa-
liyetlerine izin verilmesine, karanti-
na süresince komşu mahallelerden 
gelerek Sülüklü Mahallesi hudutları 
içinde hayvan otlatılmasının ya-
saklanmasına, karantina süresince 
ilgili mahallelerde ikamet edip ma-
halle dışında çalışan vatandaşların 
çalıştığını belgelemek şartıyla ilgi-
li mahallelere giriş çıkışlarına izin 
verilmesine, karantina süresince 
serbest veteriner ve zirai ilaç bayii 
görevlilerinin İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden izin belgesi alma-

ları şartıyla ilgili mahallelere giriş 
çıkışlarına izin verilmesine, sokağa 
çıkma kısıtlaması süresince; ekmek 
üretiminin yapıldığı fırın ve/veya 
unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile 
bu iş yerlerinin sadece ekmek sa-
tan bayileri, market, bakkal, manav, 
kasapların faaliyet göstermesine 
(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçları-
nın karşılanması ile sınırlı olmak ve 
araç kullanmamak şartıyla (engelli 

vatandaşlarımız hariç) ikametlerine 
en yakın fırın, unlu malul ruhsatlı 
iş yerleri, market, bakkal, manav ve 
kasaba gidip gelebilecektir.), tatlıcı, 
pide fırını, lokanta, çiğ köfteci vb. 
işyerlerinin ise yalnızca evlere ser-
vis şeklinde faaliyetlerine izin ve-
rilmesine, karantina süresince ilgili 
mahallelerde bulunan kahvehane/
kıraathane, çay ocağı ve berberlerin 
faaliyetlerinin durdurulmasına ve 

kararın İlçe Jandarma Komutanlı-
ğınca ilgili işletmelere tebliğ edilme-
sine, karantina süresince ilgili ma-
hallelerde bulunan camilerde toplu 
namaz kılınmasına ara verilmesine, 
karantina süresince mahalle halkı-
nın mahalle dışından karşılanacak 
zaruri ihtiyaçlarının mahalle muh-
tarlığı ve Kaymakamlık Vefa Sosyal 
Destek Ekiplerince karşılanmasına, 
yukarıda belirtilen istisnalar dışında 
karantina süresince mahalle halkı-
nın sokağa çıkmasının ve Sülüklü 
Mahallesine giriş çıkışların yasak-
lanmasına, konu hakkında gerekli 
hassasiyetin gösterilerek uygula-
manın yukarıda belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilme-
sinin sağlanması, tedbirlere uyma-
yanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282’nci maddesi ge-
reğince idari para cezası verilmesi, 
aykırılığın durumuna göre Kanunun 
ilgili maddeleri gereğince işlem ya-
pılması, konusu suç teşkil eden dav-
ranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu-
nun 195’inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılması 
karar alınmıştır” denildi.  n AA

Tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor

Yeni normalleşme süreci de-
vam ederken, kontrollü sosyal 
hayatın tam olarak benimseme-
mesi vaka sayılarının artmasına 
sebep oluyor. Konya’da tedbirsiz 
davranışlardan dolayı korona virüs 
(Covid-19) vakalarında artış yaşa-
nıyor.

Son iki haftada en fazla vaka 
artışı görülen ilk 5 il içerisinde 
yer alan Konya’da vatandaşların 
büyük çoğunluğu maske takar-

ken, az sayıda maskesini uygun 
şekilde takmayan ve kurala uyma-
yanlar da göze çarpıyor. Bununla 
birlikte sosyal mesafe kuralı ise 
unutuluyor. Hastanede tedavile-
rine devam edilen vakalar dışında 
evlerinde karantina altında olan 
vatandaşlar da bulunuyor. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim 
Kurulu toplantısı sonrası yaptı-
ğı açıklamada Konya’nın son iki 
hafta içerisinde vaka artış oranı 

en yüksek 5 il arasında olduğunu 
açıkladı.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYATIN 
TAM OLARAK BENİMSEMEMESİ 
VAKA SAYILARINI ARTIRIYOR
Maske takmanın zorunlu ol-

duğu Konya’da sosyal hayatın tam 
olarak benimsenememesi sebe-
biyle taziye, nişan, düğün ve asker 
uğurlama gibi etkinlikler, pazar 
yerleri ve alışveriş merkezleri ile 
iş yerlerinde kurallara yeterince 

riayet edilmemesi vaka sayılarının 
artmasında etkili oluyor. Uzman-
lar, vatandaşların sosyal mesafeyi 
özellikle korumaları ve maskeleri-
ni kurallara uygun şekilde takma-
ları ve hijyen kuralları konusunda 
hassasiyeti elden bırakmamaları-
nın salgının kontrolü açısından bü-
yük önem taşıdığına dikkat ediyor.

KONYA’DA 172 FİLYASYON EKİBİ 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Konya’da korona virüs salgını 

ile birlikte çalışmalarına başlayan 
filyasyon ekipleri de çalışmalarına 
devam ediyor. 172 filyasyon ekibi 
her gün belirlenen kişilerin kont-
rollerini gerçekleştiriyor. Filyasyon 
ekipleri, bugüne kadar korona vi-
rüs vakası görülen kişilerle temas 
etmiş yaklaşık 25 bin kişinin kont-
rolünü sağladı. Ekipler, hastalığın 
daha fazla kişiye bulaşmaması için 
yüzde 99,7 takip oranıyla büyük 
bir özveriyle çalışarak vakalarla te-

mas etmiş vatandaşların kontrol-
lerini düzenli bir şekilde yapıyor.

Konya’da öncelikle korona 
virüs hastalarının tedavilerinin 
yapıldığı Beyhekim Devlet Has-
tanesi ve diğer hastanelerde yo-
ğunluk yaşanırken, süreç kontrol 
altında seyrediyor. Vatandaşlar 
da kurallara uyulmamasının vaka 
sayısındaki artışa sebep olduğunu 
belirtiyor.
n İHA
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Şahı Nakşibend Hazretleri bu-
yurur: Keramet gösterip havada 
uçmak marifet değildir. Görmü¬-
yor musunuz, insandan daha aşağı 
yaratıklar da havada uçup dururlar. 
İnsan, ilahi sanatın en büyük, en 
mükemmel eseridir. Ahseni takvim 
üzere yaratılan insanoğlu, elbette 
ki kurttan kuştan üstündür. Bu se-
beple bir adamın uçması büyük bir 
hadise ve güç bir iş sayılmamalıdır. 
Böyle kerametler, Allahın has kulları 
nazarında muteber değildir.

Keramet; Cenabı Hakk’ın bir ik-
ramı olarak, kamil bir iman, marifet 
ve takva neticesinde veli kullarda 
zuhur eden ve tabiat kanunlarıyla 
izah edilemeyen, harikulade hadi-
selerdir. Allah dostlarından zuhur 
eden kerametler iki kısımdır:

1) Kevni ve suri keramet: Bun-

lar, tayyi mekan, ortada bulunma-
yan bir eşyayı göz önüne getirme, 
vahşi hayvanlara iş gördürme gibi 
madde aleminde meydana gelen 
harikulade hadiselerdir. Allah dost-
ları, bu tip keramete ehemmiyet 
vermezler. Onu zaruret dışında izhar 
etmeyi de hoş karşılamazlar. Çünkü 
bu hal, halkın hayranlık ve alkışlarını 
celb eder. Cahil kimseler artık her 
şeyi o veliden beklemeye başlar. 
Bu ise kalbe zehir saçan şöhret ve 
gurur afetini beraberinde getirir. Bu 
sebeple veli zatlar bu tip kerametle-
re meyletmez, fakat mecbur kalırlar-
sa da mümkün mertebe bu hallerini 
gizlemeye çalışırlar.

2) Manevi keramet: İlim, ahlak, 
ibadet, marifet ve takvada mesafe 
kat ederek, Emrolunduğun gibi dos-
doğru ol ayeti kerimesinin muhteva-

sından hisse alabilmek-
tir En Büyük Keramet. 
Her ne kadar halk, bu 
keramet türlerinden bi-
rincisine rağbet ederse 
de aslında makbul olan 
ikincisidir. Zira tasavvuf 
ehli ittifak etmişlerdir 
ki; En büyük keramet, 
bin bir güçlüğe rağmen 
istikameti muhafaza et-
mektir. İstikamet üzere 
olmayan bir salikin keramet elde 
etmek için çırpınışı boşunadır. Ha-
lidi Bağdadi Hazretleri: İstikamet ve 
gayret, sayısız keşif ve kerametten 
efdaldir. 

Ayrıca bilinmelidir ki keşif ve ke-

ramet, dinin emirlerine 
riayeti artırmaya vesile 
olmuyorsa, bela ve 
fitneden başka bir şey 
değildir der. 

Selman Benden-
dir Ehli Beytimdendir. 
Mühim olan, Kuran ve 
Sünnet istikametinde, 
takva üzere yaşamak-
tır. Zira insan keşif ve 
keramet sahibi olsa 

da, son nefesinde imanını kurtarıp 
kurtaramayacağından emin olamaz. 
Bunun içindir ki, sahabeyi kiram 
bile, büyük bir akıbet endişesi içeri-
sinde yaşamışlardır. Nitekim şu ha-
dise, bu halin manidar bir misalidir: 

Rivayete göre iki kişi Selmanı Fa-
risi radıyallahu anha selam verip: 
Sen Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellemin ashabından mısın diye 

sordular. (Allah Rasulü sallallahu 
aleyhi ve sellemin çok sevdiği ve; 
Selman bendendir, Ehli Beytim-
dendir buyurduğu o güzide sahabi, 
gönlündeki son nefes endişesi ile:) 
Bilmiyorum cevabını verdi. Gelenler, 
acaba yanlış birine mi geldik diye 
tereddüt ettiler. Selman radıyallahu 
anh sözlerini şöyle açıkladı: Evet, 
ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellemi gördüm, Onun meclisinde 
bulundum. Ancak Allah Rasulünün 
asıl sahabisi, Onunla birlikte Cen-
net’e girebilecek olan kişidir. İlim 
ve irfanda güneşler güneşi denilen 
Hak dostu Halidi Bağdadi Hazretleri 
de, talebelerine yazdığı mektuplarda 

kendisi için hüsni hatime duası talep 
etmiştir.

Ebedi hayatları hususunda ilahi 
teminat altında olan peygamberler 
dahi, imanlarının kemaline mas-
ruf olarak ve insanlığa örnek olma 
hikmeti¬ne binaen, Cenabı Hakka 
son nefes endişesi içerisinde dua 
etmişlerdir: Allahın Halili İbrahim 
aleyhisselam: Ya Rabbi! İnsanla-
rın) dirilecekle¬ri gün, beni mahcup 
etme niyazında bulunmuş; Hazreti 
Yusuf aleyhisselam; (Ey Rabbim!) 
Beni müslüman olarak vefat ettir 
ve beni salihler arasına kat diye il-
tica etmiştir. Demek ki asıl mühim 
olan, yüksek makam ve mevkilere 
erişmek değil, son nefesi imanla ve-
rebilmek ve Hakkın huzuruna, Onun 
sevip razı olduğu bir kulu olarak va-
rabilmektir.

KERAMET 

Karapınar’da dönüşüm 
sahasında inceleme yapıldı

Tamire giden televizyondan
120 tane kalem çıktı

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe 
Başkanı Yusuf Zengin, Çetmi-Pı-
narbaşı Kentsel Dönüşüm inşaatı 
alanında incelemelerde bulundu. 
İnşaat sahasını gezen Yaka ve 
Zengin, yetkililerden bilgi aldı. 
İlçe için önemli bir yere sahip olan 
Kentsel Dönüşüm Projesi çalış-
malarının, vatandaşların memnu-

niyeti doğrultusunda hızla devam 
ettiğini belirten Zengin, “Bizler 
de belediyemiz ve yönetimimiz-
le bu tür çalışmaların takibini en 
yüksek düzeyde yapmaya devam 
ediyoruz. İlçemizin çehresine artı 
değer katacak olan Kentsel Dönü-
şüm Projesi’nin hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.
n AA

OSB’lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı, yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarıldı, 
OSB’lerde TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde yüzde 76’yı bulan indirimler yapıldı

‘OSB’lere pandemi 
morali verilmiş oldu’

Resmi Gazete’de yayımlanan 
iki ayrı düzenlemeyi değerlendi-
ren Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, düzenlemelerin pandemi 
sürecinde kapasite düşüşleri yaşa-
yan OSB’lerdeki toparlanma süre-
cini destekleyeceğini söyledi. Kü-
tükcü, düzenlemeler için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

OSB’LERDE YENİ YATIRIMLARA 
PANDEMİ EK SÜRESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından hazırlanan ve Resmi 
Gazete’de yayımlanarak hayata 
geçen düzenlemelerin OSBÜK’ün 
taleplerini kapsadığını vurgulayan 
Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımızdan OSB’lerimiz adına 
talep ettiğimiz pek çok değişiklik 
bu yönetmelik değişikliği ile hayata 
geçmiş oldu. Yeni OSB uygulama 
yönetmeliği, Covid-19 salgını dola-
yısıyla yatırımlarda yaşanan gecik-
melerden dolayı, yatırımcıya OSB 
yönetimi ve bakanlık tarafından 
ek süre uzatımı verilmesine im-
kan tanıyor. OSB yönetim kurulu, 
yapı ruhsatı alamayan yatırımcılara 
ilave 6 ay süre verebilecek. Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı ise, OSB 
yönetim kurulu tarafından verilen 
ilave süreler içinde de yatırımını ta-

mamlayamayanlara bir yıl ilave ek 
süreye ek olarak, bir yıl daha süre 
verebilecek” şeklinde konuştu.

OSB GENEL KURUL TARİHLERİNDE 
YENİ DÜZENLEME

Kütükcü, uygulama yönetme-
liği ile ilgili ayrıca şu değerlendir-
meleri yaptı: “Yeni düzenleme ile 
birlikte, OSB’lerin bakanlıktan izin 
alarak kuracakları anonim şirketle-
rin, OSB içindeki parsellerin üst ya-
pılı/üst yapısız alım, satım, kiralama 
ve üst hakkı tesis edilmesi işlemle-
rini gerçekleştirebilmesine imkan 

tanındı. Bu düzenlemeyle yatırım-
cıların kaynaklarını gayrimenkul 
ve inşaat yerine, üretim ve işletme 
süreçlerine tahsis edebilmesi için 
OSB içinde üst yapılı veya üst ya-
pısız sanayi alanlarına kiralama ve 
üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle 
ulaşmasını sağlamak, özellikle ya-
bancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu 
koşullarda sanayi üretim alanlarını 
geliştirerek yabancı sermayeyi ül-
keye çekmek amaçlanıyor. Ayrıca 
COVID-19 salgını dolayısıyla OSB 
ve OSBÜK genel kurulları ertelen-

diğinden, genel kurulların yılın ilk 
6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin 
hükümler, toplantıların yıl içinde 
herhangi bir zamanda yapılmasına 
imkan sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlendi. OSB tüzel kişilikleri-
ni ve OSB’lerimizde üretim yapan 
35 binin üzerindeki işletmemizi 
rahatlatacak tüm bu düzenlemeler 
için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank’a camiamız 
adına teşekkür ediyorum.”
TEİAŞ SİSTEM KULLANIM VE İŞLETİM 

BEDELLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ
Açıklamasında Resmi Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
yeni EPDK kararlarına da değinen 
Kütükcü, şunları söyledi: “EPDK, 
OSBÜK olarak bizim de taleplerimiz 
arasında yer alan TEİAŞ sistem kul-
lanım ve işletim bedelleri üzerinde 
düzenleme yaptı. Resmi Gazetede 
yayımlanan yeni EPDK kararlarına 
göre, OSB’lerimizde tüketim için 
belirlenen sistem kullanım bedel-
lerinde bütün tarife bölgeleri için 
yüzde 13, sistem işletim bedelleri 
için ise yine bütün tarife bölgele-
rinde yüzde 76 indirime gidildi. Sa-
nayicimizin enerji maliyetlerindeki 
ağır yükünü hafifletecek bu düzen-
leme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Fatih Dönmez ve EP-
DK’ya teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Ilgın ilçesinde tamir için ge-
tirilen televizyonun içinden farklı 
renklerde 120 kalem çıktı. Şıhca-
rullah Mahallesi Muhtarı Osman 
Ergin, Lala Mustafa Paşa Külliyesi 
Kapalı Çarşı’da 19 yıldır kendi iş 
yerini çalıştırdığını belirterek kal-
falık dönemiyle birlikte 28 yıldır 
televizyon tamirciliğiyle uğraştı-
ğını aktardı. Tamir için getirilen 
bir televizyonun içinden farklı 
renklerde 120 kalem çıkarttıkları-
nı dile getiren Ergin, bu durumla 
meslek hayatında ilk kez karşılaş-
tığını söyledi. Ergin, “Bu olay bizi 
çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. 

Kalfalık dönemimde de bir vide-
oyu tamir için açtığımızda içeri-
sinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii 
o zaman da şaşırmıştık. Video 
sahibi geldiğinde nişan yüzükleri 
olduğunu söyleyerek, ‘5 yıldır bu 
yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bu-
nun için eşimle boşanma aşama-
sına gelecektik’ demişti.” ifadesini 
kullandı. Osman Ergin, tamir son-
rasında televizyonu teslim ettikle-
ri sahibinin de kalemleri görünce 
çok şaşırdığını ve kendisi için de 
güzel bir anı olduğunu dile getir-
diğini kaydetti.
n AA

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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  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

4 TEMMUZ 2020

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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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
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Doğanhisar Mezbaha İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN	 	 	 	 	 :	2020/328276
1-İdarenin
a)	Adı     :	KONYA	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	YAPI	KONTROL
	 	 	 	 	 		DAİRESİ	BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :	Horozluhan	Mah.	Yeni	İstanbul	Cad.	No:64	
	 	 	 	 	 		SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası   :	3322490175	-	3322491961
ç)	İhale dokümanının görülebileceği ve  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale	konusu	yapım	işinin
a)	Adı     :	Doğanhisar	Mezbaha	İkmal	İnşaatı
b)	Niteliği, türü ve miktarı  :	Yaklaşık	300	m2	alana	sahip	mezbaha	ikmal	inşaatı
	 	 	 	 	 		Ayrıntılı	bilgiye	EKAP’ta	yer	alan	ihale	dokümanı	
	 	 	 	 	 		içinde	bulunan	idari	şartnameden	ulaşılabilir.
c)	Yapılacağı/teslim edileceği yer  :	Harman	Mah.310ada	6	parsel	Doğanhisar/KONYA
ç)	Süresi/teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren 50	(elli)	takvim	günüdür.
d)	İşe başlama tarihi   :	Sözleşmenin	imzalandığı	tarihten	itibaren	10	gün		
	 	 	 	 	 		içinde	yer	teslimi	yapılarak	işe	başlanacaktır.
3-İhalenin
a)	İhale (son teklif verme) tarih ve saati :	20.07.2020	-	10:30
b)	İhale komisyonunun toplantı yeri :	Konya	Büyükşehir	Belediyesi	Fen	İşleri	Dairesi	
(e-tekliflerin açılacağı adres)     Başkanlığı	İhale	Salonu	(Horozluhan	Mah.	Yeni	İstanbul
	 	 	 	 	 	Cad.	No:64)	Selçuklu	/	KONYA)
4.	İhaleye	katılabilme	şartları	ve	istenilen	belgeler	ile	yeterlik	değerlendirmesinde	uygulanacak	
kriterler:
4.1.	 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.	İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Yapı	 Müteahhitliği	 Bilişim	 Sistemine	 (YAMBİS)	 kayıtlı	 ve	 kaydının	 aktif	 durumda	 olduğunu	
gösterir	belge
4.1.2.	Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.	Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.	Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.	Ekonomik	ve	mali	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.	Mesleki	ve	Teknik	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
4.3.1.	İş	deneyim	belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %	50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu	ihalede	benzer	iş	olarak	kabul	edilecek	işler	ve	benzer	işlere	denk	sayılacak	mühendislik	
ve	mimarlık	bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım	İşlerinde	Benzer	İş	Grupları	Tebliğinde	yer	alan	B/III	Grubu	işler	ile	yapılacak	işe	benzer	
nitelikteki	işler	kabul	edilecektir.
4.4.2.	Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat	Mühendisliği	veya	Mimarlık	Bölümü	Mezuniyet	Belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.	İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.	İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.	Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.	İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10.	Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.	 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12.	Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120	(yüz	yirmi)	takvim günüdür.
14.	Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.	Diğer	hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BİNA	İKMAL	İNŞAATI	YAPTIRILACAKTIR
KONYA	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	

YAPI	KONTROL	DAİRESİ	BAŞKANLIĞI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1184995

 

ESAS	NO	 : 2020/2 Esas
KARAR	NO	 : 2020/32

Davanın KABULÜ ile, Yozgat İli, Yozgat Merkez İlçesi, Güllüoluk Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı, 
30*******90 T.C. Kimlik numaralı SATILMIŞ SAĞLAM’ın, nüfustaki “SATILMIŞ” olan adının “MERT 
YAMAN” olarak DÜZELTİLMESİNE, bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA	8.	ASLİYE	HUKUK	MAHKEMESİNDEN

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1184935

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

444 51 58
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(İnsan içine karışmaktan hoşlan-
mayan, insanlardan kaçan )

Dünya denen bu hapishanenin, 
bedenlerimizden oluşan koğuşla-
rında, ruhlarımızın mahkûm olduğu 
bir özgürlüğü yaşamaya çalışıyoruz. 
Parmaklıklarımız birbirinin aynısı… 
Başımızdaki gardiyan düşüncelerimizi 
kısıtlayan bir tele-ekran…

Kandırılıyoruz! 
Özgürleştikçe köleleşiyoruz, kö-

leleştikçe özgürleştiğimizi sanıyoruz. 
Fakat hepimiz bir örnek olmaktan kur-
tulamıyoruz. Hayallerimiz, özgürlük 
düşüncemiz birbirinin aynısı… 

Boğazda kız kulesine karşı oturup 
dalga sesi dinlemek… Doğa yürüyü-
şünde yemyeşil ağaçların heybetinin 

altında yol alabildiğince adımlamak… 
Sevdiğinin avuçları arasında olan elle-
rinle, sonsuz bir umman olan gözle-
rinde kaybolmak… İstediğin zaman 
alışveriş yapmak… Alışveriş mer-
kezlerinde ellerinde poşetler ile gez-
mek… Güç olarak görünen paranın 
cebinde olması… (vesaire.)

Somut düşünüyoruz! 
Öğretilmiş bir özgürlüğün ağına 

yakalanmış, çırpındıkça daha da do-
laşıyoruz. Soyut düşünemiyoruz. Ra-
kamların dilini hiç düşündünüz mü? 
İki kere iki neden dört eder? Aslında 
iki diye bir şey yok. Dört diye de… 
Olmayan rakamları anlamlandırmaya 
çalışıp, düşüncelerimizi sınırlandırı-
yoruz. 

Bizler bu formülden 
ilkokula başladığımızdan 
bu yana hiç kuşku duy-
madık. Çünkü okulda bize 
öğretilen şaşmaz doğru-
ların, sorgulanması ya-
sak dayatmaların ve asla 
yanılmaz formüllerin kara 
tahtadaki yansımaların-
dan biriydi bu yalnızca… 

Herkes için aynı ka-
bul ediliyor diye cevabın o 
olduğuna inanmak ne derece doğru? 

Aklımız esir, ruhumuz köle, hayal-
lerimiz tutsak… 

Cep telefonlarımız, 
internetlerimiz, tele-
vizyonlarımız var fakat 
algımız yerle yeksan… 
Kendimize ait özgül bir 
meziyetimiz kaldı mı? 
Bilemiyorum. Adına 
teknoloji dediğimiz şu 
uyuşturucunun müpte-
lası olduk. 

Filmlerimiz pes-
paye… Romanlarımız 

barkodlardan ibaret… Şiirlerimiz gö-
nüllerden uzak…

Hiçbirimiz özgür değiliz. 

Hapishaneler dışarda olan in-
sanlardan daha özgür kişilere ev 
sahipliği etmekte… Düşünebilen, 
hayal kurabilen, umut edebilen, 

sevdiklerini özleyen, hasret çeken, 
görmeden sarılan, anılarının kapısını 
çalan, pişmanlıklarıyla yüzleşen… 
Karşısına çıktığı mahkemeden çok, 
iç muhakemesinde kendini yargıla-
yan…

Güneşin günümüzü aydınlat-
masına şahit olan insanlar köle, onu 
görmeyi hayal edenler ise özgür… 
Alıştıkça köleleşiyor, kaybettikçe öz-
gürleşiyoruz. İnsan içine karışmaktan, 
herkes gibi olmaktan hoşlanmıyo-
rum. (Merdümgiriz) 

Robotlaşmış ve özgürlüğün dahi 

standartlarının belirlendiği bu dünya 
hapishanesinde; ben, ben olduğumda 
ve düşünebildiğimde varım. 

Özgürlük kalbimizde, hayalleri-
mizde… Şu dört duvara aldanmayın. 
Bunların hepsi yalan, hiçbiri yok. Dü-
şüncelerinizle uçsuz bucaksız papatya 
tarlalarında gezebilir, kurabildiğinizce 
koca bir dünyada yaşayabilirsiniz.

Esas olan köleler dışarda, her is-
tediklerini yapabildiklerini düşünüyor-
lar. Hayatın farkında değiller.

Ne yapınca, ne olunca tam olarak 
özgür olmuş oluyoruz ki? 

Kendinizi özgürlüğün tanımına 
mahkûm etmeyin. Çünkü özgürlük bir 
kılıfa sığdırılamayacak kadar sonsuz 
ve içimizde gizli… 

MERDÜMGİRİZ

Türkiye’nin Napolyon kirazı 
üretiminde önemli merkezlerin-
den birisi olan Konya’nın Hüyük 
ilçesinde, çiftçiler ürünlerinin sa-
tılmasını bekliyor.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı 
Hürriyet Şahin, aroması, uzun sapı 
ve iriliği ile dikkati çeken Napolyon 
kirazının, önceki yıllarda birçok 
Avrupa ülkesine ihraç edildiğini 
hatırlattı.

İlmen Mahallesi’nde yıllık 300-
350 ton civarında ürün yetiştirildi-
ğini, ilçe genelinde ise bunun 1000 
tonun üzerine ulaştığını anlatan 
Şahin, bölge olarak son yıllarda 
istenen rekolteye ulaşılmasına 
rağmen bu yıl büyükşehirlerdeki 
market ve pazarlarda kilosu 10-20 
liradan satılan kirazın, üretildiği 
bahçelerde ise gerçek değerini bu-
lamadığını dile getirdi.

Hasat sezonu olmasına karşın 
alıcıların henüz bölgeye gelmedik-
lerini aktaran Şahin, “Hal dükkan-
ları arkamda, komple kapalı. Daha 
önceki yıllarda buralar arı gibi çalı-
şırdı. Fakat bu yıl her ne olduysa, 
her ne hikmetse, kirazımıza dönüp 
bakan bile yok. 

Şu an vatandaşımız da bu hı-
şımla kiraz ağaçlarını kesmeye yö-
neldi.” dedi.

Şahin, kirazda beklentilerinin 
kiloda 8-10 lira fiyat olduğunu, 
aksi halde üreticinin yetiştirdiği 
üründen, artan maliyetler dolayı-
sıyla para kazanmasının imkansız 
olduğunu belirtti.

İlmen Mahallesi’ndeki hal dük-
kanlarında kiraz ticareti yapan 
Mevlüt Yorulmaz da kiraz alıcıla-
rını ilçeye beklediklerini kaydetti. 
n AA

Kulu’da mercimek 
hasadı başladı

Sarayönü TOKİ konutları
teslim edilmeye başladı

Kulu ilçesinde çiftçilerin mer-
cimek hasadına başlamasıyla 
Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öz-
türk çiftçilere uyarılarda bulundu. 
Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz 
Öztürk, ilçede yaygınlaşan mer-
cimek ekimlerinin çiftçileri hare-
ketlendirdiğini belirterek, “Ekili 
alanlardaki mercimek hasadını 
biçerdöverle yaptıkları için renk 
kaybından mahsullerini ucuza 
vermek zorunda kalıyorlardı. Ur-
fa’dan ilçemize gelen işçiler sa-
yesinde mastarla hasat etmeye 
başlayan çiftçilerimiz inşallah bu 

yıl mahsullerini daha iyi fiyata sa-
tabilecekler” dedi.

Mastarla hasat edecek çiftçi-
lerin de hasat zamanında çok dik-
kat etmesi gerektiğini vurgulayan 
Başkan Cengiz Öztürk, “Hasatla-
rını, mercimekler iyice kuruma-
dan ayva sarısı dediğimiz renge 
döndükten sonra işletmemesine 
ve hemen iyice kurumadan top-
latarak deste yapılmasına dikkat 
ederek iyi bir renk elde edebilirler. 
Bütün çiftçilerimize hayırlı bere-
ketli bir sezon geçirmelerini dili-
yorum” diye konuştu.n İHA

Sarayönü ilçesinde, Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ), tarafından 
yapılan 2. Etap konut projesinde, 
daireler hak sahiplerine teslim 
ediliyor. Ladik Mahallesi’nde, top-
lam 799 daireden oluşan projede 
dairelerin teslimatları 1 Tem-
muz-12 Ağustos tarihlerinde ger-
çekleştirilecek.

Teslimat takvimi çerçeve-
sinde günde iki bloğun teslimatı 
yapılıyor. Anahtarlarını teslim 
alan hak sahipleri ise evlerine 
kavuşmanın heyecanını yaşıyor. 
Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz 
Solak, projenin, camisi, iş yerleri, 

sosyal donatıları, parkları, peyzajı, 
otoparkı ve çocuk oyun alanları ile 
nitelikli bir sosyal çevre imkanı 
sunduğunu dile getirdi.

Ladik Mahallesi 2. Etap TOKİ 
konutlarının kente değer katarak 
yeni bir yaşam merkezine dönüş-
tüğünü belirten Solak, “Projede 
modern ve yerel mimari sentez-
lendi. Mimari cephe elemanları 
ve zemin kat seviyesine kadar taş 
kaplama gibi özellikler moderni-
ze edilerek uygulandı. Hak sahibi 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” ifadesini kullandı.
n AA

Meclis Toplantısı’nda konuşan Ereğli Belediye Bakanı Hüseyin Oprukçu, 100 kişinin istihdam edileceği, 100 kişi-
nin de eğitim alacağı meyve ve sebze kurutma tesisi projesinin Ankara’ya ulaşmasının engellendiğini iddia etti

Ereğli’nin projesi
Ankara’ya gidemedi!

Ereğli Belediye Meclisi Tem-
muz Ayı Meclis Toplantısı’nı ger-
çekleştirdi. COVİD-19 salgını ne-
deniyle ara verilmişti. normalleşme 
süreci ile birlikte ilk olağan meclis 
toplantısı gerçekleştirilmiş oldu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu öncelikle Ereğli’deki 
kiraz üreticilerinin sorunlarını dile 
getirerek kooperatiflere, odalara, 
birliklere ve sivil toplum örgütleri-
ne seslendi. Ereğli Belediyesi ola-
rak atılacak her adımda çiftçisinin, 
işçisinin, hemşerilerinin yanında 
olduklarını belirterek işbirliği yap-
maya davet etti
‘EREĞLİ’NİN PROJESİNİN ANKARA’YA 

GİTMESİNİ BİR EL ENGELLEDİ’
Üretim noktasında hazırla-

dıkları projeye değinen Başkan 
Oprukçu, “100 kişinin istihdam 
edileceği, yine 100 kişinin eğitim 
alacağı ve çiftçilerimizin ürettikleri 
mahsulün bir fazla değer kazana-
cağı 3,5 milyon liralık meyve ve 
sebze kurutma tesisi projemizin 
araştırmalarım neticesinde Anka-
ra’ya ulaşmadığı ve dün son gün 
olduğu bilgisini aldım. Ereğli’nin 
projesinin Ankara’ya gitmesini bir 
el engelledi. Hani Ereğli’nin projesi 
seçilen 3 projeden biriydi fakat son 
gün öğreniyorum ki Ereğli’nin pro-
jesi Ankara’da yok. Bize bir kar ya-
ğarsa Ereğli’ye her gün kar yağar. 
Kiraz üreticisinin başına gelen kar 
yağmasından farklı değil. Ereğli’ye 
Temmuz Ayı’nda kar yağmasının 
önüne geçmemiz lazım. Ereğli Be-
lediye Meclisi, Ereğlili olma şuuru 
çerçevesinde, birlikte hareket etme 
kabiliyeti ve iradesini ortaya koya-
bilmelidir. Bunu oluşacak komis-
yonlarda görmek istiyorum. Gün 
birlik günüdür, gün Ereğli’nin mu-
kadderatının engellenmesinin önü-
ne geçme günüdür” dedi.
‘ÖZEL HASTANE’DE KAMU ZARARINI 

ORTADAN KALDIRDIK’
Özel Hastane hakkında da 

bilgiler veren Oprukçu: “Eski Be-
lediye Başkanımız Özel Hastane 

konusunda yazdırmaya başlamış, 
sosyal medyada da öyle paylaşılmış 
öncelikle hayırlı olsun. Bir ihbar 
mektubu üzerine yaptığımız ince-
lemede hastane yapılacak arsanın 
Gayrimenkul Değer Şirketi tara-
fından yapılan 6,5 Milyonluk değer 
tespiti varken, hali hazırdaki Kıy-
met Takdir Komisyonu’na bir tes-
pit yaptırılmış. O komisyonda 5,3 
Milyonluk bir değer tespit edilmiş. 
Ancak o zamanki idare bu değer 
tespitini beğenmemiş ve takdir ko-
misyonunu değiştirmiş, 3.1 Milyon 
olarak yazdırılmış ve arsa 3,5 Mil-
yona satılmış. Ayın 1’inde ihalesi 
var, ihaleye katılan olmamış, 15 

gün sonra pazarlığa bırakılmış ona 
da katılan olmamış. 1 hafta sonra 
yani ihale hükümsüz kaldıktan son-
ra satış yapılmış, 3,5 Milyon Liraya. 
Araştırıyorum arsa çok daha fazla 
edecek durumda, ortada bir kamu 
zararı var. Bunun üzerine Encümen 
üyelerimizin de uygun gördüğü 2,4 
Milyonluk ek protokol yapmak su-
retiyle kamu zararını ortadan kal-
dırdık ve ondan sonra yer teslimi 
yapıldı. Disiplin cezası alan kardeş-
lerim oldu, gönül isterdi ki olma-
saydı. Ama hiç kimsenin memuri-
yetinden olmasına sebep olacak bir 
ceza verilmesinin; vebalse benim 
vebalim, nihayetinde Ereğli’nin ço-

cukları diyerek önüne geçtim” dedi. 
‘ADALET HERKESE LAZIM’

Başkan Oprukçu şu ifadelerle 
sözlerini noktaladı: “Bir başka şey 
daha ifade edeyim yapılmış sözleş-
meye aynı yazı ve tarihle içine bir 
madde hüviyetinde bir cümle ilave 
edilmek suretiyle görev kötüye kul-
lanılmış. Bilgilerinize sunuyorum, 
devlet adaletle yönetilmeli, adalet 
herkes için lazım. Sadece Milliyet-
çi Hareket Partili Belediye Başkanı 
için değil. Cumhur İttifakı safları-
na geçişimizin 5. gününde Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Gıda İhtisas Organize Sanayi ve 
Endüstri Bölgesi ile ilgili görüş yazı-
sının olumsuz olarak geldiğini daha 
önce söylemiştim. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi biraz tebessüm etsin. 
Ereğli’ye bizim hizmet mükellefi-
yetimiz hatta mecburiyetimiz var 
bizim olduğu kadar Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin de var.”

Açıklamalarının ardından Baş-
kan Oprukçu Meclis Toplantısı’na 
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis 
Üyesi Zeki Üstündağ’ın vekalet 
edeceğini belirterek toplantıdan ay-
rıldı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 
gündem maddeleri görüşülerek 
son buldu. n HABER MERKEZİ

Kiraz üreticileri alıcı bekliyor

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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AGD Bölge Başkanları’ndan   

Bahri 
KIRIŞIK’ın

 

ağabeyi

Abdullah Naci

 KIRIŞKA’nın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

HABER

Kooperatifçilikte başarının formülünü halis niyet, kesintisiz gayret ve ben değil biz diyebilmek olarak yorumlayan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, tarımda kooperatifin seçenek değil mecburiyet olduğunu söyledi

‘Kooperatif mecburiyettir’
Uluslararası Kooperatifler Günü 

dolayısıyla yayınladığı mesajında 
kooperatif kelimesinin iş birliği an-
lamına geldiğini belirten 25. ve 26. 
Dönem AK Parti Karaman Milletve-
kili ve PANKOBİRLİK Genel Başka-
nı Recep Konuk, “bugün, iş birliği 
yaparak kooperatif çatısı altında bir 
araya gelenlerin günü, Uluslara-
rası Kooperatifler Günü. Bugünü, 
daha çok insanın işbirliği yaparak, 
daha çok üretmelerine, daha ucuz 
tüketmelerine, kültür ve sanatta 
yaratıcılıklarını daha çok geliştirme-
lerine, ekonomide, sosyo-ekonomik 
hayatta, kültürel faaliyetlerde etkin 
olmalarına, birlikte hareket ederek 
refah seviyelerini yükseltebilmele-
rine vesile olması dileğiyle kutluyo-
rum. Kooperatifler işlevsel açıdan, 
‘bireylerin tek başına yapamayacak-
ları veya birlikte yapmalarında yarar 
bulunan işleri yapmak üzere daya-
nışma suretiyle güçlerini bir araya 
getirmeleridir’ şeklinde tanımlanı-
yor. Kooperatif organizasyonların 
ortaya çıkışının da üstlendikleri iş-
levin de anahtar kelimesi, bireylerin 
tek başlarına yapamayacakları işleri 
el ele vererek yapabilmelerini sağ-
lamaktır. Bu işlev ucuz tüketmek, 
maliyetine konut sahibi olmak, nite-
likli eğitim almak gibi kooperatifle-
rin aktif olduğu sektör ve alanlarda 
önemlidir, ancak tarım sektöründe 
kooperatiflerin işlevi hayati önem-
dedir. ‘Tarım ekonomisinin en bü-
yük buluşu’ olarak gösterilen tarım 
kooperatifleri, ülkemizin tarımsal 
örgütlenmesi ve çiftçinin ekono-
miden alabildiği pay ve ekonomik 
gücü düşünüldüğünde daha sıkı sa-
rılmamız gereken, tarımsal üretime, 
pazarlamaya, tarımsal finansmana 
daha çok dâhil etmemiz gereken 
bir buluştur. Bu konuda niçin soru-
sunun cevabı bellidir. 3 milyonun 
üzerinde tarımsal işletmemizin or-
talama arazi büyüklüğü 61 dekardır. 
Yaklaşık 2 milyon çiftçi ailesinin ara-

zi büyüklüğü 50 dekarın altındadır. 
Rekabet ettiğimiz Fransa’da çiftçi 
başına ortalama arazi büyüklüğü 
521, Hollanda’da 249, Almanya’da 
457, İngiltere’de 538 dekardır. 
Keza, 2 milyon 145 bin ahır ve çiftlik 
olan ülkemizde yaklaşık 1,3 milyon 
ahırdaki büyükbaş sayısı 1 ila 4 ara-
sındadır. Yani hem hayvan sayısına 
hem arazi büyüklüğüne bakıldığın-
da tek tek yapılan üretim, ülkemizde 
ne alırken kazanmaya ne de satar-
ken kazanmaya müsait bir manzara 
arz etmiyor üretici için. Bu zaafların 
çözümü işte o buluştadır. Koopera-
tifler ülkemiz özelinde bakıldığında 
planlı üretim, sektörde yenilenme 
(teknolojik yenilenme, sermaye bi-
riktirme vb.) ihtiyacının karşılanabil-
mesi, ürün üzerinden oluşan katma 
değerin hakça bölüşülebilmesi, tarla 
ve market makas açıklığının daraltı-

labilmesi gibi daha da uzatılabilecek 
ülkemize has meselelerin çözülebil-
mesi için bir seçenek değil, mecbu-
riyettir” diye konuştu.

KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA 
GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDIĞINDA ÇİFTÇİ 

KATMA DEĞERE ORTAK OLUR, 
DAHA ÇOK KAZANIR

‘Niçin kooperatifçilik’ sorusu ka-
dar önemli olan bir diğer sorunun 
ise ‘nasıl bir kooperatifçilik’ sorusu 
olduğunu belirten Başkan Recep 
Konuk, “tarımsal üretim aslında 
bedensel efor gerektiren kısmı ha-
riç üreticiyi zorlamayan, maharetini 
sergilediği, en iyi bildiği ve yaptığı 
iştir. Neticede tohumla toprağı bu-
luşturur, olgunlaşan ürünü hasat 
eder. İşin zor kısmı, üretmekten 
daha zor kısmı, işi karmaşık hale 
getiren tarlanın ve ahırın dışında-
ki işleyiş ve süreçlerdir. Talebi olan 

ürünün ekimi, finansman, pazarla-
ma ve ürün üzerinden oluşan katma 
değerin bölüşümü, çiftçinin müdahil 
olamadığı süreçlerdir.

İstisnaları hariç bizim sistemi-
mizde bütün bu süreçlerde çiftçi tek 
başınadır. Ne üreteceğine bir önceki 
senenin ürün fiyatları ya da gelenek-
sel üretim alışkanlıkları üzerinden 
karar verir. Hasada kadar finans-
manı ya birikimi varsa ki genellikle 
yoktur, kendi imkânlarıyla sağlar, 
gübre bayisine, yemciye, akarya-
kıt istasyonuna, hasatta ödenmek 
üzere esnafa borçlanır ya da banka 
kredisi kullanır. Genelde alıcısı belli 
olmayan, yani açığa ekimin yaygın 
olduğu sistemimizde çiftçi dayan-
ma gücüyle orantılı olarak ürününü 
arzın aynı anda çok yoğun olduğu 
bir dönemde ağırlıklı olarak tücca-
ra, bireysel olarak anlık iyi fiyattan 

aslında arzın daraldığı döneme göre 
oldukça düşük fiyattan satar. Ürü-
nün satışından sonra da üreticinin 
ürün ile ve ürün üzerinden oluşan 
katma değer ile ilişkisi kesilir. Ürün, 
üreticinin elinden 1 liraya çıkıp 2 li-
raya satılsa da 1 liraya çıkıp 5 liraya 
satılsa da ya da işlenip mamul ürün 
haline getirilip 10 liraya pazarlansa 
da oluşan artı değerden çiftçi fayda-
lanamaz. Nasıl bir kooperatifçilik so-
rusunun cevabı işte bu süreci tersi-
ne çevirecek kooperatifçiliktir. Yani, 
ne üreteceğine karar verirken çiftçi-
yi yalnız bırakmayan bir kooperatif. 
Ortağının ürettiğini alıp işleyen veya 
pazarlayan bir kooperatif. Üretim 
girdilerini toplu alımın gücüyle ucuz 
ve vadeli temin eden bir kooperatif. 
Ürünü pazarlayan ya da işleyen ve 
tarladan sonra da ürün üzerinden 
oluşan katma değere ortağını ortak 

eden bir kooperatif. Yani üretim ma-
liyetlerini düşüren, satış hasılatını 
arttırırken kuracağı organizasyonla 
aracıları aradan çıkarıp tüketiciye 
de kazandıran bir kooperatif. Yaptık, 
biliyoruz. İşbirliği yapınca, halis bir 
niyet, kesintisiz bir gayret ama en 
önemlisi ben değil biz diyebilmek. 
Pancar üretmek için bir araya gelip 
kooperatif çatısı altında buluşan-
lar, sadece üretmenin, maliyetleri 
düşürmenin günümüz ekonomik 
düzeninde refaha kavuşmak için 
yetmediğini, bir adım daha atılması 
gerektiğini, tarlanın tapanın, bağın 
bahçenin, meranın ağılın ötesine 
de geçmek gerektiğini biliyorlar, bir 
olurlarsa, bir dururlarsa her alanda 
kendilerine alan açabileceklerine 
inanıyor ve cesaretle ben de varım 
diyorlar. İşte o zaman pancarla iliş-
kisi market rafına kadar kesilmiyor. 
O pancar önce şeker, sonra çikolata, 
bisküvi oluyor. Bir pakete giriyor, 
tüketici elini uzatıp alabiliyor. Ayçi-
çeği ekmek istiyor, önce fabrikasını 
kurabiliyor, sonra istediği kadar eke-
biliyor. Patateste üretebilirim, diyor, 
tesislerini kuruyor, pazarını buluyor, 
ülkede pazar lideri olabiliyor. Panca-
rın hiçbir gramının israfına gönlü el-
vermiyor, pancarın melasından eta-
nol üretip, salgında dezenfektanın 
hem kedisini hem hammaddesini 
milletinin sağlığı için arz edebiliyor. 
Tek başınaysan süt sadece çiğ süt-
tür. Tek başına yapamayacaklarını 
bir araya gelerek yapmaya karar 
verdiysen ve adım attıysan süt ar-
tık yoğurttur, tereyağıdır, peynirdir, 
ayrandır ve hala senindir. Tek ba-
şınaysan koyun, kuzu, dana, inek 
karkas ettir. Kooperatif çatısı altında 
güç birliği yaptıysan yemini dert et-
mezsin, sucuğu, salamı, pastırma-
yı, kavurmayı, döneri sen sofralara 
ulaştırırsın. Elmayla ilişkin, dalından 
kopunca kesilmez, rafta meyve suyu 
olur, artı değeri seni bulur” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ

Genç Saadet Konya’da 
devir teslimi yapıldı

Yaklaşık iki yıldır Saadet Partisi 
Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı 
görevini yürütmekte olan Mehmet 
Esat Ergener, görevini İl Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcısı Mahmut 
Sami Kollu’ya devretti. Ankara’da 
gerçekleştirilen devir teslim törenin-
de Saadet Partisi Konya Milletvekili 
ve Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Abdulkadir Karaduman tarafından 
Kollu’ya görevlendirme belgesi de 
verildi.

Abdulkadir Karaduman, deği-
şiklikle ilgili sosyal medya hesapla-
rından yaptığı açıklamada şu ifade-
lere yer verdi; “Değerli Esat Ergener 
kardeşime Gençlik Kolları Konya İl 
Başkanlığı süresince yapmış olduğu 
gayretli çalışmalarından dolayı te-
şekkür eder, yeni başkanımız Mah-
mut Sami Kollu kardeşime yeni gö-
revlerinde başarılar dilerim.”

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam ise sosyal medya 
hesaplarından şu açıklamayı gerçek-
leştirdi; “Gençlik Kolları İl Başkanı-
mız Mahmut Sami Kollu kardeşimiz 
olmuştur. Kendisine muvaffakiyetler 
diliyorum. Hepimiz için hayırlı olsun. 
Mehmet Esat Ergener kardeşime de 
bugüne kadar yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum.”

Görevini devreden İl Gençlik 
Kolları Başkanı Mehmet Esat Erge-
ner; “Konya teşkilatlarımızda bizlere 

emanet edilen zor görevleri eksiğiyle 
yükseğiyle birer birer teslim ettik. 
Güzellikler rabbimizden, fenalıklar 
nefsimizdendir. Gençlik Kolları baş-
kanlığımız döneminde bizlere des-
teklerini esirgemeyen başta Genel 
Başkanımız Abdulkadir Karaduman, 
İl Başkanımız Hüseyin Saydam ve 
Konya İl Gençlik Kolları yönetimi-
miz olmak üzere tüm kardeşlerimize 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Mahmut Sami Başkanımıza da yeni 
görevinde muvaffakiyetler diliyo-
rum. Önünde, arkasında değil her 
daim yanındayız.” şeklinde konuştu.

Görevi devralan Mahmut Sami 
Kollu ise yaptığı açıklamada; “Esat 
Ergener başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Bundan sonraki süreçte 
Konya’mızdaki gençlik çalışmaları-

mızı, bayrağı devraldığımız yerden 
daha da ileriye, ekibimizle birlikte, 
Konya gençliğine sahip çıkmak için 
gecemizi gündüzümüze katarak ta-
şımaya devam edeceğiz.” dedi.

MAHMUT SAMİ KOLLU KİMDİR?
1990 yılında Konya’da doğdu. 

2009 yılında Meram Muhittin Gü-
zelkılıç Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra 2013 yılında Niğde Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 
bitirdi. AGD Niğde Üniversite ve 
AGD Konya’da çeşitli kademelerde 
görev aldı. 2017 yılında Saadet Par-
tisi Konya İl Gençlik Kolları Başkan 
Yardımcısı görevine getirildi. 02 
Temmuz 2020 tarihinde Saadet Par-
tisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı 
olarak görevlendirildi.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması Projesi’nin diğer kısımları da peyder-
pey tamamlandığında Konya’da suyla buluşacak toprak büyüklüğünün 11 milyon dekarı bulacağını söyledi

Konya’nın su 
hasreti bitecek

Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. 
Kısım Sulamaları düzenlenen tören-
le hizmete alındı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’nden 
canlı bağlantı yaptığı açılış törenine 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, DSİ Genel Müdürü Kaya 
Yıldız, Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Tahir Akyürek, Halil 
Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya 
Altunyaldız, Ahmet Sorgun, Abdul-
lah Ağralı, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, DSİ Bölge Müdürü Ali 
Fuat Eker, Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz katıldı. 

Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. 
Kısım Sulamaları Hizmete Alma Tö-
reni’ne, Vahdettin Köşkü’nden canlı 
bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, projenin ül-
keye kazandırılmasında emeği ge-
çen bakanlığı, kurumları, yüklenici 
firmaları, mühendisinden işçisine 
kadar herkesi tebrik ederek, Konya 
Ovası’nın insanlığın ilk dönemlerin-
den beri önemli bir tarım merkezi 
olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zen-
gin su kaynakları bulunmayan böl-
genin bu ihtiyacının büyük ölçüde 
yağışlardan temin ettiğini dile ge-
tirerek, ülkede son yıllarda hayata 
geçirilen pek çok dev projenin fikir 
babası olan Abdülhamit Han’ın Kon-
ya Ovası sulamasının da temellerini 
attığını kaydetti.

Halen ülkenin en eski sulama-
sı olarak hizmet veren bu projenin, 
maalesef daha sonraki yıllarda ge-
rektiği gibi sürdürülemediğini ifade 
eden Erdoğan, Konya Ovası Proje-
si’nin, KOP’ın bel kemiğini, Göksu 
Havzası’ndan Akdeniz’e dökülen su-
ların bir kısmını Toroslar üzerinden 
ovaya aktarılmasını oluşturduğunu 
söyledi.

Erdoğan, bu amaçla suyun tu-
tulacağı Bağbaşı Barajı’nı 2012’de, 
uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 
4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 
metreküp olan Mavi Tüneli 2015’te 
hizmete açtıklarını anlatarak, Mavi 
Tünel’in, Urfa tünellerinin ardından 
ülkenin en uzun ikinci büyük sulama 
tüneli olduğunu aktardı. Erdoğan, bu 

yılın sonunda su tutmaya başlayacak 
Bozkır ve Avşar barajları sayesinde 
Toroslardan getirilen suyu ovada en 
verimli şekilde kullanma imkanına 
kavuşacaklarını dile getirdi.

Bu projenin aynı zamanda şe-
hirlerin içme suyu ihtiyacını da kar-
şılamaya yönelik olduğunu belirten 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Açılışını 
yaptığımız ilk üç kısım Konya Ovası 
Sulamaları kapsamındaki pek çok 
işten sadece bir bölümüdür. Pro-
jenin diğer kısımları da peyderpey 
tamamlandığında Konya’da suyla 
buluşturacağımız toprak büyüklü-
ğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. 
Mevcuttaki klasik sistem sulama şe-
bekelerini de verimliliği yükseltmek 
ve su tasarrufu amacıyla kapalı siste-
me dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı 
Barajı’nın son 5 yılda ekonomimize 
katkısı 2,5 milyar lira olmuştur. Kon-
ya Ovası Projesi kapsamındaki diğer 
illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, 
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırık-
kale’de de depolama, baraj, gölet, 
yer altı sulama, içme suyu, enerji 
projelerini hayata geçirmeyi sürdü-
rüyoruz. Konya’ya ilave olarak diğer 
illerimizde de 15,5 milyon dekar 
arazinin sulanmasını hedefliyoruz. 
Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üreti-
minin ülkemize yıllık toplam katkısı 
21 milyar lirayı bulacaktır. Şimdiye 
kadar 43 milyar liralık bir yatırım 
yapılan projemizin tüm aşamalarını 
yakından takip ediyoruz. Ülkemizin 
tarım potansiyelini sonuna kadar 
değerlendirmekte kararlıyız.”

‘TARIM VE GIDADA KENDİ 
KENDİNE YETERLİ OLMANIN 
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÖRDÜK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, dünyayla birlikte Tür-
kiye’yi de etkisi altına alan salgın 
döneminde sağlık ile gıda ve tarım 
sektörünün öneminin bir kez daha 
ortaya çıktığını belirterek, “Türkiye 
olarak her iki alanda da girdiğimiz 
imtihandan alnımızın akıyla çıktık.” 
dedi.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz 
kaldığı sıkıntıların güçlü sağlık ve 
tarım altyapısı sayesinde kolayca 
göğüslendiğini ifade eden Erdoğan, 
bununla kalmayıp imkanların pek 
çok dost ve kardeş ülkeyle de payla-
şıldığını anlattı.

Erdoğan, tarım üretiminde ve 
gıda alanında kendi kendine yeterli 
olmanın tartışılmaz üstünlüğünün 
salgın döneminde görüldüğünü vur-
gulayarak, “Pek çok ülkede raflar 
boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşı-
lanamazken ülkemizde hiçbir sıkın-
tı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye 
kendi ihtiyacını karşılamanın ötesin-
de üretim gücüne sahip bir ülkedir. 
Yaşadığımız tecrübe bize tarım sek-
töründeki projelerimize çok daha sıkı 
sarılmamız gerektiğini göstermiştir. 
Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 mil-
yar liradan 275 milyar liraya, tarım 
ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolar-
dan 18 milyar dolara yükseltmiş bir 
ülkeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’de tarla ürünleri üreti-
minin son 18 yılda 58 milyon tondan 
64 milyon tona, sebze üretiminin 25 
milyon tondan 31 milyon tona, mey-
ve üretiminin de 14 milyon tondan 
22 milyon tonun üzerine çıktığını 
dile getiren Erdoğan, bu seviyeye 
ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi-
leri gelene kadar ülkeye yapılan 276 

barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 
göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 
sulama tesisinin üzerine 1328 sula-
ma tesisi ilave ettiklerini belirterek, 
“Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı 
ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira ta-
rımsal destek ödemesi yaptık. Arazi 
tapulaştırmalarından araç gereç mo-
dernizasyonuna, tabii afet desteğine 
kadar her konuda çiftçimizin üretim 
gücünü artıracak politikaları hayata 
geçirdik.”
GAP’TAN SONRAKİ EN BÜYÜK PROJE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de, “Sizi çok büyük bir 
coşkuyla karşılamak istiyorduk ama 
maalesef Sakarya’daki patlamadan 
dolayı töreni biraz daha sadeleştir-
dik. 18 yılda çok büyük bir ivme ya-
kaladık ve 50 milyar liranın üzerinde 
bir hasıla artışımız oldu. 2020’de 6,6 
milyon hektar olan sulama alanımızı 
2023’te 8.5 milyon hektara taşımayı 
düşünüyoruz. İnşallah bu proje bü-
yük alkışı hak ediyor çünkü GAP’tan 
sonra en büyük projesi. Aslında bü-
tün buradaki amaç Toroslar’da kay-
bolan giden ve akan suyun bir kısmı-
nı Konya Ovası’na, Çumra Ovası’na, 
Beyşehir Suğla Havzası’na getirmeyi 
kapsıyor. 

Yılmaz Muslu Barajı’ndan baş-
layarak Beyşehir Gölü’nü dolduru-
yoruz.  Sultan Abdülhamit döne-
minde zor şartlarda yapılan toprak 
kanallarımız da yenilendi. Apa Su-
lama Kanalı’na kadar ishalatımız 
devam ediyor. Bu yatırımla beraber 
230 kilometre sulama kanalı yaptık. 
1000’e yakın sanat yapısı yaptık. 
Bugün sulamaya açacağımız proje 
sayesinde çiftçimiz neredeyse 1000 
lira daha fazla kazanacak. Sadece 
bugünkü açmış olduğumuz yatırım-
la da 7000’den fazla istihdam sağla-
mış olacağız. Bütçe dışı kaynaklarla 
da KOS 1-2-3 inşaatlarını yapıyoruz. 
Yine KOS 5-6’nın inşaatlarına da en 
yakın zamanda başlıyoruz. 

Hotamış Sulama Kanalı’nın da 
inşaatına en yakın zamanda başlı-
yoruz. Bugün burada, bugün açılan-
ların yanında büyük yatırımların da 
temelini atmış oluyoruz. Bu yatırım-
ların ülkemize, Konya’mıza hayırlar 
getirmesini diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Yapılan konuşmaların ar-
dından protokol üyeleri Konya Ova-
sı’nda su verecek olan butona birlik-
te bastı. 
n AA – MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Recep Tayyip Erdoğan

Bekir Pakdemirli
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Alanyaspor kafayı çalıştırdı
Hücum alanında etkili oyunuyla 

dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor’da 
bu sezon gol dağılımının değişkenliği 
ve her alanda yakalanan başarı göze 
çarpıyor. Turuncu-yeşilli ekip ligin en 
fazla kafa golü atan ikinci takımı konu-
munda bulunuyor.

Etkili futboluyla başarılı sonuçla-
ra imza atan Aytemiz Alanyaspor, bu 
sezon futbolseverlere her türden gol 
izletmeyi başardı. Kadrodaki oyun-
cuların çok yönlülüğü nedeniyle farklı 
hücum varyasyonları sergileyebilen 
turuncu-yeşilli ekip, özellikle kafa 
golü konusunda birçok takımı geride 
bıraktı. Alanyaspor’da bu sezon atı-

lan 49 golün 12’si kafa vuruşlarından 
geldi. Ligin en fazla kafa golü atan 
ikinci takımı konumunda bulunan 
Alanyaspor, bu alanda Beşiktaş, Gala-
tasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe’yi 
geride bırakarak 13 kafa golü atan 
Trabzonspor’un ardından ikinci sırada 
yer alıyor.

ÇEŞİTLİ GOLLERİYLE 
DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor, gol çeşitliliği açısın-
dan dikkat çekiyor. Turuncu- yeşilli 
ekip, 25 golü sağ ayakla, 12 golü de 
sol ayakla buldu. 1 penaltı kaçıran 
Alanya ekibi, attığı 49 golün 45’ini 
ceza sahası içinden 4’nü ise ceza sa-

hası dışından buldu. Takımın bu yıl tek 
eksiği ise serbest vuruştan direkt gol. 
Takım bu yıl serbest vuruştan gol se-
vinci yaşamadı.

OYUN DİSİPLİNİNDEN 
KOPMUYOR

Alanyaspor ile ilgili en ilginç is-
tatistik ise maçlardaki gollerin dakika 
verileri oldu. Alanyaspor oynadığı 29 
maçta attığı 49 golün 20’sini maçların 
ilk yarısında bulurken 20’sini ise ikin-
ci yarıda kaydetti. 9 gol ise ilk yarı ve 
ikinci yarıların uzatma dakikalarında 
geldi. Alanyaspor’un oyun disiplinin-
den kopmayan yapısı bu verilerle de 
ortaya çıkmış oldu. n İHA

Sivasspor 
kampa girdi

Göztepe 
Fenerbahçe’ye hazır

Malatya kader
maçına çıkıyor

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa 
ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları 
yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak ger-
çekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma 
koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, 
pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan 
pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 
yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı 
tamamladı. Sivasspor,  öğlen yapacağı antrenmanın ardın-
dan uçakla İstanbul’a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın 18.30’da Recep Tayyip 
Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem 
Atilla Karaoğlan görev yapacak. n İHA

Göztepe, Süper Lig’in 30. haftasında bugün deplas-
manda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 
tamamladı. Süper Lig’in 30. hafta maçında bugün Fener-
bahçe’ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. 
Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk 
bölümünde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sa-
rı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top çalış-
ması gerçekleştirerek hazırlıklarını sonlandırdı.

GÖZTEPE’DE 4 EKSİK
Göztepe’de tedavileri süren futbolcular Cameron Je-

rome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ve dün yapılan ant-
renmanda sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucu sol diz iç 
yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar 
kadroda yer almayacak. n İHA

Süper Lig kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Yeni 
Malatyaspor, bugün sahasında Gençlerbirliği ile kader ma-
çına çıkacak.

Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldığı müsabaka-
da son 5 dakikada yediği 2 golle Fenerbahçe’ye 3-2 mağ-
lup olan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda küme düşme 
korkusu yaşamak istemiyor. Puan tablosunda 28 puanla 
averajla 15. sırada bulunan Malatya temsilcisi sahasında 
oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla ha-
zırlanıyor. Son 12 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 
puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yöneti-
minde ikinci galibiyetini almak istiyor. Karaman yönetimin-
de 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 de beraber-
lik alabildi. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı düzelen defans 
oyuncusu Hadebe’nin bugün oynanacak karşılaşmada for-
ma giyebileceği bildirildi. Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği 
karşılaşması 18.30’da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Abdul-
kadir Bitigen yönetecek. n İHA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, fut-
bol takımıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na 
özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak 
altyapı çalışmalarıyla ilgili konuşan Çebi, 
“Altyapıda çok ciddi çalışma yapıyoruz. 
Fırat Fidan kardeşim buraya çeki düzen 
verdi. Çok değerli bir kaptanımızla, Ser-
gen hocamızın da çok istediği bir birlik 
beraberliği başlatacağız. İmzalar atılınca 
ismi açıklayacağız. Sergen hocamız zaten 
bu aileden gelen bir futbol adamı. Dola-
yısıyla burayı çok iyi biliyor, altyapıda ho-
calık da yaptı. İki hocanın birlikte çok iyi 
çalışacaklarını düşünüyorum ve kendileri 
de bunu hissettirdiler. Bunu başlattığımız-
da burası 5 yıl içinde gereken meyveleri 
verecektir. Camianın beklentileri içinde 
herkesin futbola bakışı çok farklı. Birisi 
diyor ki marka gelsin, ben arkadaşıma; 
‘Messi bizim takıma geldi, sizde kim var’ 
diyeyim. Ama bu işler popülizmle olmu-
yor. Biz açıklamalarımızda mesajlarımızı 
verdik. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer 
kulüpler de bunları söylemeye başladı. 
İnşallah ben vesile olmuş ve yol açmış 
olurum. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir bireyi olarak kendime vazife olarak gö-
rüyorum. Ben burada altyapıyla mücadele 
etmek için uzun bir süre belirli bütçeleri 
daraltırken, onların bu bütçeleri aşarak 
gitmeleri haksız rekabettir, tercih etmem. 
Ayrıca o takımlar da bizim takımlarımız. 
Onların olmadığı, 2-3 sene sonra battı-
ğı bir lig yaşamak istemiyorum. Bizim 
bütçemiz bugün 55-60 milyon Euro. 90 
milyon Euro’dan indik buraya. 45 milyon 
Euro bütçeyle de 2 kez şampiyon olduk. 
90 milyon Euro’yla da dördüncü olduk. Biz 
iyi biliyoruz ki bu rakamlar köpürtülmüş. 
Sergen hocamın lafıdır bu, ‘Başkanım bu 
rakamlar çok köpürtülmüş’ dedi. Evet bu 
adamlar ne hikmetse fazla almışlar, adını 
ne koyarsanız koyun. Bu mevcut oyun-
cularla bile yarı yarıya bütçeyle oynama 
şansımız olabilirdi. Takıma dönecek olan 
futbolcuların nasıl olacağını da hep birlik-
te göreceğiz” diye konuştu.

BU DURUM ÇOK ÇİRKİN
Denizlispor maçının ardından yapılan 

açıklamaların çarpıtıldığını belirten Beşik-
taş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sergen ho-
cayla aramızda bir problem varmış gibi bir 
algı yapıyorlar. Çok çirkin. Böyle bir şey 
yok. Herkes bunu hocamıza da sorabilir. 
Ben hocamla konuşmadığım bir şeyi baş-

ka yerde konuşmam. Ben futbol takımımı-
zı hocama teslim ettim. Teslim ederken 
durumumuzu da kendisine anlattık. Bizim 
bu işin içinden çıkarken kendisinin futbol 
bilgisine ve öze dönüşe vereceği katkıya 
ihtiyacımız olduğunu söyledik, kendisi de 
kabul etti. Ama sanki biz U19’u alıp komp-
le sahaya süreceğiz gibi bir algı oluşturu-
luyor. 17-18 yaşındaki çocukların tama-
mını ilk 11 oynatacağız gibi konuşuluyor. 
Bizim şampiyonluk hedefimiz yokmuş gibi 
düşünülmesin. Hocamız bunu vurguladı. 
Biz bütün kupalara talibiz. Şampiyonluk 
düşünmediğimiz bir sezon olamaz. Ser-
gen hocayla bizim öze dönüş ve kadro 
yapılanması konusunda bir sorun olduğu 
algısı oluşturulmasın. Bazı muhaliflerin, 
bu algıyı oluşturduğunu, bazı yazarlara 
ve muhabirlere yanlış bilgiler verdiklerini 
biliyorum. Camiamız bunlara inanmasın. 
Biz hocayla abi-kardeş gibiyiz ve nerede 
duracağımızı biliriz. Ben başkanım, o da 
teknik kadronun başında, takımı ona tes-
lim ettim” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMEYİ UZATMAYI 
DÜŞÜNÜYORUM

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 

sözleşmesini uzatmayı düşündüğünü 
söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Hocamızın 
sözleşmesini uzatmayı düşünüyorum. 
Başaracak ve uzayacak zaten. İstikrardan 
yanayım. 

Sözleşme en çok Sergen hocaya ya-
kışıyor. Beşiktaş’ın gerçeklerini hocaya 
anlattım ben. Yapalım, beraber yürüye-
lim. Sergen hoca yok pahasına fedakarlık 
yaptı. Buradan kendisine de çok teşekkür 
ediyorum. Bizim söylediğimiz çok basit. 

Altyapıdan 3-4 oyuncu olacak. Scout ekibi 
gidip başarılı olacak, 3-4 tane oyuncu bu-
lacak. Gidecek Manisa’nın, Leverkusen’in 
altyapısından, Gana’dan oyuncu bulacak. 
Bazı oyuncular da yurt içinden ve yurt dı-
şından olacak yıldızlardan oluşacak. Yıl-
dızlar kayıyor sonra. Kaymayan yıldızlar, 
diğer yıldızlarla birlikte bir anlam ifade 
ederler. Bizim lisans alabildiğimiz yer 
TFF. TFF Lisans Yönetmeliği’ni okuyun. 
Tahmin ediyorum Beşiktaş’a tanınacak 
hak 30-35 milyon Euro olacak. Benim 
bütçem şu anda 55 milyon Euro, kimse de 
gitmiyor. Nasıl olacak bu iş? TFF, lisans 
yönetmeliğini uyguladığı tarihte sen, TFF 
düğmeye basmadan Beşiktaş’ın sırtına 
6 oyuncu daha getirip şişirirsen, senden 
sonra gelen yönetime; ‘Canın çıksın’ di-
yorsun. Maalesef öyle oldu. Biz bunları 
toparlamaya çalışıyoruz. Camia bize sabır 
gösterecek, destek gösterecek. Muhalefet 
de destek olacak. Sonra biz ayağa kal-
kınca, gelsinler ne kadar tekme atarlarsa 
atsınlar. Beşiktaş mutlu olsun, biz 10 tane 
daha tekme yiyelim, hiç umurumda olmaz 
ama bu dönemde değil” şeklinde konuş-
tu. n İHA

Çebi: ‘Yeni sözleşme
Sergen Yalçın’a yakışır’
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın uzun süre takımda kalmasını iste-
diğini ifade ederek, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisi-

ne de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” dedi

Gaziantep Futbol Kulübü’nün sezon ba-
şında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübün-
den bir yıllığına kiraladığı Patrick Twumasi, 
30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşme-
sinin sona erdiğini gerekçe göstererek şehri 
terk etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol 
Kulübü’nde bu sezon gösterdiği performans-
la dikkat çeken Patrick Twumasi şoku yaşa-
nıyor. Sezon başında İspanya’nın Deportivo 
Alaves kulübünden bir yıllığına kiralanan 
ve ligde oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol, 5 
asistlik katkı veren Ganalı futbolcu, sözleş-
mesinin bittiğini gerekçe göstererek izinsiz 
olarak kulüpten ayrıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapı-
lan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübü-
müze, sezon başında İspanya’nın Deportivo 
Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık ola-
rak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 
tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini 
ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ay-

rılmıştır. Sona erecek oyuncu sözleşmeleriy-
le ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020’de bir açık-
lama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu 
sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar 
geçerli sayılacağını açıklamıştı. Ayrıca Türki-
ye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol-
cuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 
maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşme-
leri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış 
sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir. Tüm 
bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm 
yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, 
oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza 
bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takı-
mımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. 
Kulübümüz bu gelişmelerin ardından bugün 
gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurun-
da rapor tutturarak gerekli işlemleri başlat-
mıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki 
haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam 
edecek olup gelişmelerden kamuoyu haber-
dar edilecektir” ifadelerine yer verildi. n İHA

Gaziantep FK’da Twumasi şoku

SPOR 3

Ahmet Nur Çebi
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Eski Konyasporlu futbolcunun testi pozitif çıktı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-

dele eden ve temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un rakibi olan Zonguldak Kö-
mürspor’da eski Konyasporlu ve 1922 
Konyasporlu futbolcu İsmail Güven’in 
korona virüs testinin pozitif çıktığı açık-
landı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
tarafından daha önce ligin 18 Tem-
muz’da başlayacağının duyurulması 
sonrası çalışmalarına başlayan Zon-
guldak Kömürspor’da futbolcular ile 
teknik heyete Kovid-19 testi yapıldığı 
kaydedildi.  Daha sonra TFF’nin 2. Lig, 
3. Lig ve amatör liglerin oynatılmaya-
cağını açıklaması üzerine futbolcuların 

memleketlerine döndüğü, Kovid-19 
testinin sonucu pozitif çıkan bir oyun-
cunun ise Konya’da karantina altına 
alınıp, ikinci test için de örnek verdiği 
bildirildi. Bir dönem Konyaspor ve 
1922 Konyaspor formaları giyen şu an 
ise Zonguldak Kömürspor formasını 
terleten İsmail Güven’in korona virüs 
testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Futbola 
Konyaspor altyapısında başlayan 26 
yaşındaki orta saha oyuncusu, Kon-
yaspor’da beklediği forma şansını bu-
lamamış ve 1922 Konyaspor’a transfer 
olmuştu. 1922 Konyaspor formasıyla 
başarılı bir performans sergileyen 
İsmail Güven, 2016-2017 sezonunda 

Denizlispor’a transfer olmuştu. Deniz-
lispor macerasından sonra tekrardan 
Konyaspor’a dönen başarılı orta saha 
şimdilerde ise TFF. Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele eden ve 1922 Konyaspor’un 
rakibi olan Zonguldak Kömürspor’da 
forma giyiyor. 

DURUMUNU YAKINDAN 
TAKİP EDİYORUZ

Zonguldak Kömürspor Kulübü 
Başkanı Süleyman Caner, yaşanan 
durumla ilgili gazetecilere açıkla-
mada bulundu. “Bir futbolcumuzun 
yapılan ilk testi pozitif çıktı.” diyen 
Caner, “İkinci test için örnek verdi. 
Durumunu yakından takip ediyoruz. 

Futbolcumuza geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına 
kavuşacağına inanıyoruz. İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkililerinin talebi üzerine 
diğer oyuncularımız da 14 gün süreyle 
evlerinde karantinada olacaklar. On-
ların da sağlık durumlarını yakından 
takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsmail Güven bu sezon Zonguldak 
Kömürspor’la 26 karşılaşmaya çıkmış 
ve takımına 1 gol katkısında bulun-
muştu. İsmail Güven’in tek golü de 
ligin 12. haftasında deplasmanda oy-
nanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçla-
nan 1922 Konyaspor karşılaşmasında 
gelmişti.n SPOR SERVİSİ

Türkiye Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’a 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. 
Federasyondan yapılan açıklamaya 
göre, aynı zamanda Selçuk Üniversite-
si Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olan 
Prof. Dr. Metin Şahin, kısa bir süre 
önce Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr. Metin Aksoy’u maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette, Şahin’e 
Türkiye Tekvando Milli Takımlar Tek-
nik Direktörü Ali Şahin, Tokyo Olim-
piyatları’nda mücadele edecek spor-
culardan Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş 
ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Mehmet Altın da eşlik 
etti. Samimi bir ortamda geçen top-
lantıda başkan Şahin, federasyonun 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şa-
hin, nihai hedeflerinin olimpiyat oyun-
ları olduğunu vurgulayarak, her zaman 
olduğu gibi Türkiye’yi Tokyo’da da en 
iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. 
Rektör Aksoy, Türkiye Tekvando Fede-
rasyonunun başarılarını yakından ta-

kip ettiğini belirterek, başkan Şahin ve 
beraberindekileri kutladı. Kendisinin 
de sporculuk geçmişi olduğunun altını 
çizen Aksoy, Selçuk Üniversitesinin 
spor ve eğitimde marka üniversiteler 
arasında yer aldığını ve bunu daha da 

ileriye taşımak istediklerini aktardı. 
Ziyarette milli sporcularla yakından il-
gilenen Aksoy, tüm olanaklarıyla spor-
cuların yanında olacaklarının mesajını 
da verdi. Ziyaretin sonunda başkan 
Şahin, Aksoy’a ziyaretin anısına milli 

takım forması hediye etti. Metin Şahin 
ve beraberindekiler daha sonra Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mustafa Ersöz ve Prof. Dr. Emrul-
lah Eken ile Genel Sekreter Yardımcısı 
Hikmet Özdemir’i de ziyaret etti. n AA

Şahin’den Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti

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

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Lig 
3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi’nin oynan-
mayacağını açıklamasından sonra bazı 
takımlar bu karara tepki gösterdi. Özel-
likle TFF 2. Lig’de yer alan ve 1922 Kon-
yaspor’un rakibi olan Sancaktepe Futbol 
Kulübü alınan bu karara isyan etti. Başkan 
Fatih Kol, açıklamalarında TFF’ye ateş 
püskürürken, ‘Cebimden çıkan parayı he-
sabıma yatırsınlar.’ ifadesini kullanmıştı. 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un başkanı 
Zahir Renklibay’da liglerin oynanmaya-
cak olmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı. 
Devre arasında başkanlık görevine Zahir 
Renklibay, yönetimindeki 1922 Kon-
yaspor ilk devreyi ateş hattında tamamla-
dıktan sora ikinci yarıda yakaladığı çıkışla 
üst sıralara çıkmış ve alınan karardan son-
ra ligi 13. sırada noktalamıştı.

MEVSİM ŞARTLARI ELVERİŞLİ DEĞİL
Liglerin oynanmayacak olması ile ilgi-

li açıklamalarda bulunan 1922 Konyaspor 
Başkanı Zahir Renklibay, “ Alınan karar 
insan sağlığını korumak adına faydalı bir 
karar. Maçların 18 Temmuz’da oynatılma-
sı ciddi anlamda sporculara zarar verebi-
lirdi. Çünkü mevsim şartları buna elverişli 
değil. Ligin nasıl tescil edileceği ile ilgili 
henüz karar verilmedi. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu tarafından önümüzdeki günler-
de karar verilecek.” şeklinde konuştu. 

TFF’DEN ÖDEMELERİ 
YAPMALARINI BEKLİYORUZ

Türkiye Futbol Federayonu’nun Ocak, 
Şubat ve Mart aylarının ücretlerini öde-
mediğini söyleyen Renlibay, “Hak edilen 
ücretler var. Ocak, Şubat ve Mart ayların-
da oynadığımız karşılaşmaların ücretlerini 
henüz almadık. Alt ligler zaten maddiyat 
konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir de bu pa-
raları TFF’den alamadığımı zaman daha 
da sıkıntıya giriyoruz. Sancaktepe Futbol 
Kulübü Başkanı Fatih Kol’un da haklı bir 
isyanının olduğunu düşünüyorum. O ne-
denle Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir 
an önce bu ödemeleri yapmalarını istiyo-
ruz.” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK 
BAŞARIYI GETİRDİ

1922 Konyaspor’un performansını da 
değerlendiren Yeşil-Beyazlı kulübün baş-
kanı Zahir Renklibay, “Sezonun ilk devre-

sinde küme düşme hattındaydık. Bizler ku-
lübün başına devre arasında geldik. Gelir 
gelmez de takımın eksikliklerini fark edip 
o noktalara bize katkı sağlayacak isimleri 
transfer ettik. Takımdaki ayrılıklara son 
verip takım içinde birlik ve beraberliği 
sağladık. Başarının ana unsurlarından biri 
de çalışmaktır. Futbolcularımızda ellerin-
den gelen mücadeleyi sahaya yansıttılar. 
Bu doğrultuda da üst sıralara yükseldik. 
Pandemi öncesi iyi bir ivme yakalamıştık. 
Kalan 6 hafta oynansaydı eğer 1922 Kon-
yaspor olarak ligi daha da üst sıralarda 
bitirebilirdik. Çünkü bunun ışığını Manisa 
FK ve Sancaktepe FK karşılaşmalarında 
oyuncularımız sahaya yansıttı.” diye ko-
nuştu. 

ÖNEMLİ OLAN 
KONYA SPORUNUN BAŞARISIDIR
Devre arasında başkanlık görevine 

gelen Zahir Renklibay, ilerleyen günlerde 
gerçekleşecek olan kongre için konuştu. 

Renklibay, “Benim Konyaspor’da da bir 
işim var. Konyaspor’da da Altyapıdan so-
rumluyum. Bu kongre süreci neyi gösterir 
beklemek zorundayız. Konyaspor’a bağlı 
olduğumuz için öncelikle Süper Lig’in 
bitmesini bekleyeceğiz. Bizlere görev ve-
rilirse biz bunu en iyi şekilde yansıtmak 
için çalışacağız. Burada önemli olan Kon-
yaspor ve 1922 Konyaspor’un başarısı-
dır.” ifadelerini kullandı.

TAKIMI GENÇLERE 
EMANET EDECEĞİZ

Başkanlık görevini devam etmesi 
halinde gelecek sezon için planlarını 
anlatan Renklibay, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Alt liglerin maddi anlamda 
durumları ortada. Başkanlık görevime 
devam edersem U19 ağırlıklı transferler 
gerçekleştireceğiz. Takımda 5-6 futbol-
cuyu bırakıp geri kalan kadronun hepsini 
gençlerden oluşturacağız. Çünkü genç 
oyuncuların önünü açmamız gerekiyor. 

Bu doğrultuda da gelecek sezonda iti-
baren ağırlıklı olarak genç oyunculara 
şans vereceğiz. Oyuncuların bir üst lige 
çıkmadan önce mevcut takımlarında 1 ya 
da 2 yıl düzenli olarak forma giymesi ge-
rekiyor. Bu karşılaşmalarda oynayan genç 
oyuncularda ciddi tecrübe kazanıyor. O 
yüzden gelecek sezon altyapı ağırlıklı bir 
kadro kuracağız.”

DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Salih Eken ve ekibi hakkında da ko-

nuşan 1922 Konyaspor Başkanı Zahir 
Renklibay, “Şu an olarak sezon bitti ancak 
yeni sezonda başkanlık görevime devam 
edersem mevcut teknik ekiple yola devam 
etmeyi düşünüyoruz. Çünkü ikinci yarıda 
Salih Hoca ve ekibinin takıma ciddi katkı-
ları oldu. Onların takımda kalma konusun-
da düşünceleri ne olur bilmiyorum ama 
bizler aynı teknik heyetle devam etmek 
istiyoruz.” dedi.
 n SPOR SERVİSİ

Renklibay: ‘Faydalı 
bir karar alındı’

1922 Konyaspor’un Başkanı Zahir Renklibay liglerin oynanmayacak olmasıyla ve ödemelerle ilgili konuştu. Renklibay, Mevsim şart-
ları açısından 18 Temmuz’da liglerin oynatılması sporcu sağlığına zarar verebilirdi. O yüzden alınan kararı faydalı buluyorum. TFF’de 

bizlere henüz Ocak, Şubat ve Mart aylarının ödemelerini yapmadı. Bir an önce ödemeleri yapmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu

Ereğli Gençlikspor 
ligde yer almayacak

Dağcılıkta master
 yaptıran zirve

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya Dağcılık 
İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte dağcılar 
zorlu Niğde- Alacadağ’ına tırmandılar. Yaz aylarının gel-
mesiyle birlikte dağcıların etkinlikleri yoğunluk kazanmaya 
başladı. Konya Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ile Konya Dağ-
cılık İl temsilciliğinin birlikte organize ettiği Niğde-Aladağ 
tırmanışı sabah 04.00’de başladı ve saat 18.30’da gün ba-
tımı dönüşüyle sona erdi. Dağcılıkta, master zirve yaptıran 
z tırmanışına katılan dağcılar, bize desteğini esirgemeyen 
Konya GSİM Müdürü Abdurrahman Şahin’e ve Konya Dağ-
cılık İl Temsilcimiz Hüseyin Turan Lazoglu şükran ve teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.” dediler. n SPOR SERVİSİ

Ereğli Gençlikspor Voleybol takımı önümüzdeki sezon 
ligde mücadele etmeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2017 - 2018 sezonun-
dan bu güne kadar üç sezon büyük özveri, fedakârlıkla yü-
rüttüğümüz ancak, COVİD-19 Pandemisi sonrası geri dönüş 
sürecinde nasıl bir uygulama yapılacağına dair netlik olma-
ması, sporcuların sağlıklarında olumsuzluk yaşanmaması 
ülkemizde yaşanması olası aksi bir durumda lig müsabaka-
larının tamamlanamaması gibi etkenleri göz önüne alarak, 
Belediyemizin destek vermesine rağmen 2.Lig Kadınlar 
takımımızın Lige katılmaması kararını almış bulunuyoruz.” 
n SPOR SERVİSİ

Zahir Renklibay



Fernando Boldrin: “Çaykur Rizespor’u ligde tutacağız”
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un 

forvet oyuncusu Fernando Boldrin, Çaykur Ri-
zespor’un Süper Lig’de kalmayı hak eden bir 
takım olduğunu söyledi. Boldrin, kulübün sosyal 
medya hesabında yer alan açıklamasında, ge-
çen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçın-
da 2-0 geriye düşmelerine rağmen müsabaka-
dan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, 
bu sonucun gelecek haftalar için umut olduğunu 
belirtti.

Futbolcu olarak üç aydan fazla ilk 11’de oy-
namamanın zor olduğunu ifade eden Boldrin, 
“Oyuna girdiğinizde ve tamamını bitirdiğinizde 
daha da zorlanıyorsunuz ve yorgunluk baş gös-
terebiliyor. Çok mutluyum. Yukatel Denizlispor 
maçında 90 dakikayı bitirdim. Bu 90 dakikanın 
önümüzdeki kalan 5 maçta çok büyük katkı sağ-
layacağını söyleyebilirim. Daha fazla takımıma 
katkı sağlamış ve alışmış olacağım.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’un 31 yaşın-
daki orta sahası Fernando Boldrin, pazar günü 
oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçıyla 

ilgili Mehmet Cengiz Tesisleri’nde değerlendir-
melerde bulundu. Boldrin, Çaykur Rizespor’un 
ligde kalmayı hak eden bir takım olduğunu ifade 
etti. Son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları 
Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili de konuşan 
Boldrin, maça kötü bir başlangıç yaparak 2-0 ge-
riye düştüklerini hatırlatarak, “Ama daha sonra 
takımın verdiği bir reaksiyon oldu. Maçı 2-2’ye 
getirdiğimiz için sevinçliyim. 3-2 galip duruma 
geçebilirdik. Evimizde galip gelemediğimiz için 
üzüntülüyüm. Ancak geriye düştüğümüz maçtan 
puan almış olmamız ileriki haftalar için bize 
umut oldu” diye konuştu.

MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE
Uzun bir aradan sonra Denizlispor maçında 

ilk 11 şansı bulan Brezilyalı oyuncu, “Futbolcu 
olarak uzun zamandır ilk 11’de oynamamak 
gerçekten zor. Oyuna girdiğinizde ve oyunun ta-
mamını bitirdiğinizde daha da zorlanıyorsunuz, 
bir yorgunluk baş gösterebiliyor. Bu anlamda 90 
dakikayı bitirdiğim için çok mutluyum. Takımı-
mız da yenilmedi. Bu 90 dakikanın önümüzdeki 
5 maçta bana çok katkı sağlayacağını söyleyebi-

lirim. Daha fazla takımıma katkı sağlayacağım, 
çünkü daha fazla alışmış olacağım. Pazar günü 
oynayacağımız Konyaspor maçı final niteliğin-
dedir. Konyaspor’un da bizim kadar galibiyete 
ihtiyacı var. Bütün oyuncu arkadaşlarımla bu 
maçı konuşuyoruz. Tabii ki herkes ruhunu, mü-
cadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Uma-
rım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Çünkü Çaykur 
Rizespor kulübü hem bu maçtan galip ayrılmayı 
hak eden çalışmalar yapıyor hem de ligin sonun-
da bu ligde kalmayı hak eden bir takım” dedi.

RİZESPOR’U LİGDE TUTACAĞIZ
3 yıldır Süper Lig’de oynadığını belirten 

Boldrin, “Ligin hem altları hem üstlerinde her 
yıl aynı durum oluyor. Süper Lig; hep yarışmacı 
bir lig olmuştur ve hiçbir zaman kopan olmuyor. 
Yine aynı gelenek devam ediyor. Bence bizim 
açımızdan iyi olan şey şu ki, şu anda tamamen 
ipler bizim elimizde, hiç kimseye bağlı değiliz. 
Önümüzdeki maçlardan iyi skorla ayrılabilirsek 
Rizespor’u ligde tutacağız. Bu da bizim için çok 
önemli bir şey” ifadelerini kullandı.
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

TFF Süper Lig’de 30. Hafta dün oyna-
nan mücadele ile başladı. Temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor ise kritik haftada 
evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-
da oynanacak karşılaşma saat 21.00’de 
başlayacak. 

Tarihi mücadeleyi hakem Fırat Ay-
dınus yönetecek. Aydınus’un yardımcı-
lıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık 
yaparken, karşılaşmanın 4. Hakemi ise 
Emre Malok. 

ANADOLU KARTALI 
KAZANMAK ZORUNDA

27 puanla 17. Sırada yer alan temsil-
cimiz İttifak Holding Konyaspor, ligde kal-
ma umutlarını gelecek haftalara taşıya-
bilmek için bu kritik mücadeleyi mutlaka 
kazanmak zorunda. Olası bir puan kaybın-
da mücadelede havlu atan ilk kulüplerden 
olacak Anadolu Kartalı, olumsuz senaryo-
yu düşünmek bile istemiyor. Yeşil Beyaz-
lılar yarınki mücadeleyi kazanıp puanını 
30’a yükselterek düşme hattından çıkma-

nın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadele 
öncesi Konyaspor’da sakatlıkları bulunan 
Hurtado ve Guilherme Sitya forma giye-
meyecek. Öte yandan Beşiktaş maçında 
kırmızı kart gören Amir Hadziahmetovic 
bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak. 

Konyaspor’un Rizespor karşısına: Ser-
kan, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, 
Jens Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shen-
gelia ve Bajic 11’i ile çıkması bekleniyor. 

RİZE AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYOR
TFF Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor’un yarın evinde karşılaşacağı Ri-
zespor 29 puanla 14. Sırada bulunuyor. 
Pandemi arası sonrası Galatasaray gali-
biyeti ile ligi açan Karadeniz ekibi, daha 
sonra Antalyaspor’a mağlup oldu. Geçen 
hafta ise Denizlispor ile evinde 2-2 bera-
bere kaldı. 

Rizespor’da Aminu Umar ve kaleci 
Gökhan Akkan sakatlıkları nedeniyle for-
ma giyemezken, santrfor Oğulcan Çağla-
yan yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle 
kadroda olmayacak. n SPOR SERVİSİ

SON ŞANS!
Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına yerleşen İttifak Holding Konyaspor, ligin bitimine 5 hafta kala tarihi 
bir maça çıkıyor. Yarın evinde Rizespor’u ağırlayacak Anadolu Kartalı, ligde kalma umutlarını sürdürmek 

için mutlaka kazanmak zorunda. Saat 21.00’de başlayacak mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus

RPS

Ç. Rizespor, Konyaspor 
maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor’dan 
geçmiş olsun mesajı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 30. haftasında 5 Tem-
muz Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.  Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas 
çalışmasının ardından iki grup halinde dar alanda ikili mü-
cadeleye dayalı maç yaptı.

Rize ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik 
ağırlıklı çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.  Ye-
şil-mavili ekip yarın sabah Konya’ya gidecek ve son çalış-
masını burada yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

Çaykur Rizespor’da sakatlığı nedeniyle son üç hafta 
görev alamayan kaleci Gökhan Akkan’ın yerine yine Tarık 
Çetin’in görev yapması beklenirken sakatlığı bulunan Mo-
roziuk’un durumu ise maç saati belli olacak.  n İHA

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde meydana gelen havai 
fişek deposunun patlaması sonucu temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da resmi sosyal medya hesabından bir 
paylaşımda bulundu. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sakarya’nın Hen-
dek İlçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen 
patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.” n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bu yıl 
ilki gerçekleştirilen Bisiklet Festivali baş-
ladı. 3- 5 Temmuz tarihleri arası devam 
edecek Bisiklet Festivali’ne Türkiye’nin  
değişik illerinden kayıt yaptıran 150 bisik-
letçi katıldı. Seydişehir Belediyesi ve Sey-
dişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği 
işbirliğiyle düzenlenen Seydişehir merkez 
ve kırsal mahallelerini kapsayan, toplam 
parkuru 182 kilometrelik mesafeden olu-
şan Kamplı Bisiklet Turu’na çok sayıda 
bisiklet tutkunu katılıyor. 

Festivalin birinci gününde Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, bisiklet festivaline 
katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından 
Seydişehir’e gelerek katılım gösteren bi-
siklet tutkunlarına etkinliklere gösterdikle-
ri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. 

Bisiklet Festivali için Akçay’dan 890 
kilometreyi pedallayarak gelen Uğur 
Çiftçi ; “6 yıldır bisiklet sporu yapıyorum. 
Sağlığıma değer kattı. İnşallah bir sıkıntı 
olmazsa yine bisiklet ile pedallayarak geri 
gideceğiz. Seydişehir’i çok güzel buldum. 
İlk defa geliyorum, özellikle insanları çok 
sıcakkanlı davrandılar, birçok bölgede 
olmayan bir davranış bu. Kamp alanı çok 
düzenli hoşumuza gitti. Bir sonraki yıllar-

da daha kalabalık gelmeyi düşünüyorum 
“dedi.

Seydişehirli dostlarla diğer festival-
lerde tanıştım diyen Yücel Aslan; Kendim 
Konya’dayım. Özgür bisikletçiler gurubu-
muz var. 10 yıldır bu sporu yapıyorum. 
Festivaller çok güzel oluyor. Yörenin ta-
nıtımı için önemli bir unsur. Seydişehir’e 
çok renk katacağına inanıyorum. Katılan 
misafirlerimiz mutlu bir şekilde kazasız 
belası mutlu bir şekilde evlerine  döner 
inşallah ” şeklinde konuştu. 

Hollanda’dan Türkiye’ye dönüş yapan 

6 yıldır Türkiye’de yaşayan Ayhan Akın; 
40 yıldır bisiklet hayatım var. 6 yıldır Tür-
kiye’deyim. Dağ bisikleti kullanıyorum. 
Festivallere katılıyorum. Seydişehir’in 
muhteşem bir doğası var. Çok sevdim ke-
yif aldım” dedi.

Etkinlik görevlileri tarafından birinci 
gün tur öncesi etkinliğe katılan bisiklet-
severlere güzergah boyunca uymaları 
gereken konularda bilgiler verirken, “Fes-
tivalin ilk günkü güzergahının parkuru 
toplam 64 kilometre. Stabilize tırmanışlar 
var.  Keyifli güzergahlarımız var. Keyif 

alabilmek için bir hız yarışına girmeme-
niz büyük önem arz ediyor. Tur güzerga-
hı, Kuğulu Tabiat Parkı’ndan başlayıp, 
Gölyüzü, Susuz, Çatmakaya, Çatmakaya 
Yaylası, Tınaztepe Mağarası, Bozkır yolu 
ve Kuğulu Park şeklinde” hatırlatmasında 
bulunuldu.

Konuşmaların ardından tur için fes-
tival meydanında hazırlıklarını tamam-
layan biskletseverler, güvenlik ve sağlık 
tedbirleri alınarak pedal çevirmeye de-
vam ederek belirtilen güzergah üzerinden 
etkinliği başlattı. n SPOR SERVİSİ

Seydişehir Bisiklet Festivali başladı 


