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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Ovası’nın suyla buluşmasını sağlayan 

Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının 
hizmete girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a teşekkür etti. n HABER SAYFA 5’TE

Ereğli Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak adına 
yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Ereğli Belediye 

Başkanı Hüseyin Oprukçu, alt ve üstyapı çalışmalarının 
yanında ilçeye yaptığı sosyal, kültürel, ekonomik 
yatırımlarla Ereğli’nin gelecek 100 yılını planlıyor. 

n HABER SAYFA 2’DE

Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Son Birlik Sanayi 
Sitesinde bulunan bir plastik atık toplama deposunda 
yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun gayreti 

ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında büyük 
çapta maddi hasar meydana geldi.

n HABER SAYFA 7’DE

Döne- Bekir Bekir çiftinin kızı Samiye ile Emine-Ömer 
Büyükharbut çiftinin oğlu İsmail Hakkı Bizim Ora 

Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. Konya Yenigün Gazetesi Reklam 

Koordinatörlerinden İbrahim Büyükharbut ve Meryem 
Büyükharbut çiftinin oğlu Mehmet Yağız da sünnet 

olarak erkekliğe ilk adımı attı.
n HABER SAYFA 4’TE

ŞEHİR SICAK, 
TABİAT SERİN

Son günlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, 
vatandaşları bunaltıyor. Koronavirüs nedeniyle şehir içindeki alanlardan korkan 

vatandaşlar, kendilerini şehirden uzak doğal alanlara bırakıyor 

TABİATIN GÜZELLİĞİ 
İNSANI CEZBEDİYOR

Bunun için daha çok şehir-
den uzaklaşmayı tercih eden 
vatandaşlar, haftasonunu da 
fırsat bilerek ilçelerdeki doğal 
güzelliklerin olduğu alanlara 
akın etti. Daha çok Seydişehir, 
Hadim, Bozkır gibi dağlık ve 
suyun bol olduğu bölgeler-
deki doğal mesire alanlarını 
tercih eden vatandaşlar, ailele-
riyle burada doyasıya eğlendi, 
güzel bir haftasonu geçirdi. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

ŞEHİRDEN UZAK 
YERLER SEÇİLİYOR

Geçtiğimiz haftadan itibaren 
başlayan bunaltıcı sıcaklar, 
vatandaşlara zor anlar ya-
şatıyor. Koronavirüs nede-
niyle evlerinden çıkmaya 
korkan vatandaşlar, kapalı 
alanlarda kalmak istemiyor. 
Şehir merkezinde bulunan 
parklar, çay bahçeleri gibi 
alanlarda da koronavirüs ne-
deniyle tedirginlik yaşayan 
vatandaşlar, alternatif bölge-
lere yönelmiş durumda.

Yaz yangınları 
korku veriyor

Şeytan Köprüsü 
ürpertiyor

Turizmciler 
biraraya geldi

Hoca’dan maske
ve mesafe uyarısı

Taşkent’te ormanlık alanda 
çıkan yangın karadan ve hava-
dan müdahaleyle söndürüldü. 
Karapınar’da evin bahçesinde, 
Karaman’da buğday tarlasında 
ve 5 katlı binada çıkan yangın-
lar korku dolu anlar yaşattı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Selçuklu ilçesindeki tarihi 
mahalle Sille’de, 16. yüzyılda su 
kemeri olarak yapılan, zamanla 
iki yamacı birbirine bağlayarak 
dar bir geçit halini alan Şeytan 
Köprüsü, tehlikeli görüntüsüyle 
dikkati çekiyor.
n HABERİ SAYFA 11’DE

TÜRSAB’ın iç turizmi canlandır-
mak için yapmış olduğu proje 
kapsamında farklı bölgelerden 
turizmciler Aydın Kuşadası’nda 
buluştu. 3 gün süren prog-
ramda Aydın’ın tarihi, kültürel 
ve turistik yerleri gezilerek, 
tanıtımı yapıldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Aşının tarifesi bende’ temasıyla 
düzenlenen şenlikte temsili 
Nasreddin Hoca Şoray Uzun, 
Akşehir Çayı’nda oluşturulan 
platformda maya çaldı, temiz-
lik, maske ve mesafeye dikkat 
çekti.
n HABERİ SAYFA 13’TE



Ereğli Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak adına yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu, alt ve üstyapı çalışmalarının yanında ilçeye yaptığı sosyal, kültürel, ekonomik yatırımlarla Ereğli’nin gelecek 100 yılını planlıyor 

Ereğli’nin 100 yılı planlanıyor
Konya’nın önemli ilçelerinden olan 

Ereğli, büyümeye devam ediyor. Her 
alanda önemli gelişmeler yaşayan Ereğ-
li’ye Ereğli Belediyesi de önemli bir 
katkı sunuyor. Şehirleşme, sosyal-
leşme ve Ereğli’nin sosyo-ekono-
mik yapısına büyük 

katkı sunmayı 
ilke edinen 
Ereğli Bele-
diye Başka-
nı Hüseyin 
Oprukçu, bu 
doğrul-

tuda ilçede önemli çalışmalar yürütü-
yor. Yapılan bu çalışmalarla Ereğli’yi 
daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçla-
yan Başkan Oprukçu, bu hedef doğrul-
tusunda yoluna emin adımlarla devam 
ediyor. 

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR
Ereğli adını; Bizans İmparatoru 

Herakliyüs adı ise Yunan mitolojisinde 
yarı tanrılaşmış bir kahraman olan He-
rakles’ten aldı. “Herakliyüs” kelimesi 
zaman içinde Türkçenin ses yapısına 
uygun olarak; Herakle, İrakle, Eregle, 
Eregli, Eregliyye, son olarak da Ereğli 
şeklini aldı. Evliya Çelebi Seyahatna-
mesinde ise I. Alaeddin Keykubad’ın 
Ereğli’den bir sefer dönüşü geçerken 
Peygamber Pınarı denilen (şu anda Ak-
hüyük köyünde bulunan) çamurun, ya-
ralı askerlerinin yaralarına şifa olduğun-
dan dolayı buraya Erkili (Ereğli) dediği 
için adını buradan aldığı yazılır.

ÖNEMLİ BİR MERKEZ
Ereğli’de yetişen siyah havuç, gıda 

ve kozmetik sanayinde doğal gıda bo-
yası olarak kullanılmak üzere Avrupa 
ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. 
Ereğli’de iki havuç işleme fabrikasının 
bulunduğunu, İlçemizde yılda yaklaşık 
120 bin ton havuç üretilmekte ve bu-
nun yaklaşık 50 bin tonu başta Fransa 
olmak üzere Almanya, İtalya, Danimar-
ka ile Uzakdoğu’da Japonya ve Kore’ye 
ihraç ediliyor. Ereğli ayrıca beyaz kiraz 
üretimiyle dünya çapında söz sahibi.
YATIRIMLARLA EREĞLİ FARKLI NOKTA-

YA GELİYOR
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 

Oprukçu, Ereğli’yi her alanda daha iyi 
bir konuma getirmek için ses getiren 
projelere imza atıyor. İlçenin alt ve üst 
yapısının iyileştirilmesi ve kronik sorun-
ların çözülmesi için atılan adımların ya-
nında, ilçenin sosyo-ekonomik yapısını 
daha da güçlendirecek projeler yükse-
liyor.

AKHÜYÜK
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 

Oprukçu’nun ilçeye kazandırdığı Akhü-
yük Termal Tesisi, Türkiye’nin göz be-
beği olmaya hazır. Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu’nun birinci beş 
yıllık hizmet döneminde (2009-2014) 
inşasına başladığı Akhüyük Termal 
Suyu 31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nin ardından Başkan Oprukçu’nun 
tasarruflarıyla canlandırılarak ilçeye ka-
zandırıldı. 8 adet termal havuzun inşa 
edildiği, soyunma ve duş kabinlerinin 

hazırlandığı alanda, ayrıca bir 
de Türkmen Otağı kuruldu. 
Termal su kaynağının bu-
lunduğu alanda termal sera-
lar kurulması planlanırken 
Akhüyük Kaplıcalarının bir 
tesise dönüşmesi için çalış-
malar aralıksız devam edi-
yor. Akhüyük Kaplıcaları 
şimdiden Çukurova in-
sanının ve Türkiye’nin 
birçok yerinde şifa ara-
yanların yeni durağı.
“AKHÜYÜK’TE BAŞAR-

MANIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ”

Ereğli’nin turizmini 
ulusal ve uluslararası alanda 

ekonomik kalkınmaya katkı sun-
maya hazır hale gelmesi için Ereğli 

Belediyesi hız kesmeden çalışmalarını 
sürdürüyor. Kısıtlı imkanlarla mazeret-
ler ardına sığınmadan ilçenin gelecek 
yüz yılını inşa edecek projeleri hayata 
geçirmek için kararlı adımlarla yürüyen 
Başkan Oprukçu, 2009-2014 yılları ara-
sındaki birinci beş yıllık hizmet dönemi-
nin en önemli projesi olan 

Akhüyük Termal Suyu’nun yeniden 
canlandırmanın ve başarmanın gururu-
nu yaşadıklarını belirtti.

‘EREĞLİ’NİN GELECEĞİ 
AKHÜYÜK’TE SAKLI’

Akhüyük Termal Tesisleri hakkında 
bilgiler veren Başkan Oprukçu: “Akhü-
yük’te biri 120 metrede biri 480 met-
rede olmak üzere iki tane kuyu açılmış, 
ikisinde de termal suya ulaşılmıştır. 120 
metreden çıkan suyumuz 35-36 derece, 
480 metrelik kuyudan çıkan su da taban 
sıcaklığı 40, yüzey sıcaklığı da 38 dere-
cedir. Şu anda kuyularımız çalışıyor. Ku-
yularımızda su gelişiyle birlikte önemli 
ölçüde bir karbondioksit gazı gelişi var. 
Karbondioksit gazı da sanayide ve gıda 
sektöründe kıymeti harbiyesi olan bir 
gazdır. İnşallah buradan pazarlayacağı-
mız termal seralar, termal su ve karbon-
dioksit ile Ereğli Belediyesi’nin personel 
giderini karşılamayı planlıyoruz. Ve ni-
hayetinde Ereğli’nin termal turizminin 
gelişmesi ile turizm gelirlerinden de 
Ereğli’mizin ciddi manada istifade et-
mesi ve istihdam olanağının oluşacağı 
gerçeğini değerlendiriyoruz. İki kuyu-
muza ilaveten artı, eksi 250 metre ol-
mak üzere takriben 2000 metrelik bir 
termal arama sondajı başlattık. 6 Milyon 
550 Bin Türk Lirası bedelle ihale edildi. 
Bu bedelin herhangi bir deprem, çatlak, 
patlak ve korozyona mahal vermemek 
adına 4 Milyon 300 Bin TL’lik kısmı 
sadece orada kullanılacak boru bede-
lidir. 40 tane tır ile sondaj malzemeleri 
taşındı ve montajı dün itibariyle bitti, 
bugünde resmen çalışmaya başlıyoruz. 

Ayrıca burada hazine arazileri var Çev-
re Bakanlığı’ndan bu noktada destek 
istedim, buralara evsizler, kimsesizler, 
yaşlılar, engelliler öncelikli termal su-
dan da istifade edecek Bungalov Evleri 
ve turizm tesisleri yapmayı planlıyorum. 
Bu konuda yatırımcılara gönlümüz ve 
kapılarımız açıktır. Siz değerli meclis 
üyelerimize ve bu projede emeği ge-
çenlere, personellerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
TERMAL SERALARLA HER MEVSİM TAZE 

SEBZE MEYVE
Akhüyük’ten çıkacak sıcak su bera-

berinde termal seraları da getirecek. Ko-
nuya değinen Başkan Oprukçu, “Daha 
ucuza ısıtma sağlayan, yerli ve çevreci 
bir kaynak olarak jeotermalin kullanı-
lacağı seralar ile Ereğlili hemşerilerimiz 
hem bölgemizde yetişmesi güç olan 
sebze ve meyvelere erişebilecek hem de 
her mevsim taze tüketecekler” dedi. 

YEŞİL EREĞLİ İÇİN
Ereğli Belediyesi, şehrin gelişimine 

katkı sunarken, Ereğli’nin daha güzel ve 
nefes alabilecek bir konuma gelmesi için 
de önemli çalışmalar yapıyor. Bu kap-
samda Ereğli Belediyesi şehrin birçok 
noktasında peyzaj çalışmaları yürüterek 
Ereğli’nin yeşiline yeşil katıyor.

EREĞLİ ÇİÇEKLERLE RENGARENK 
Ereğli Belediyesi Park ve Bahçe-

ler Müdürlüğü ekipleri orta refüjlerde, 
parklarda bakım ve çiçeklendirme ça-
lışmaları ile şehrin estetiğinin yanı sıra 
parklarda vatandaşların huzurla nefes 
alabilecekleri ortamlarla şehri rengarenk 
bir örtüye bürüyorlar.

VATANDAŞA SICAK YEMEK
Sosyal belediyecilik anlamında 

önemli çalışmalara imza atan Ereğli 
Belediyesi, her anlamda vatandaşların 
yanında olmaya devam ediyor. Bu kap-
samda Ereğli Belediyesi, Aş Ocağı olarak 
belirli noktalarda günde ortalama 2000 
vatandaşımıza sıcak yemek dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Ayrıca Ereğli Beledi-
yesi, koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri 
kapsamında evlerinden çıkamayan 65 
yaş ve üzeri hemşerilerin de evlerine aş 

ulaştırdı. 
KORONAYA KARŞI SAVAŞ SÜRÜYOR

Ereğli Belediyesi, tüm Türkiye’de 
önemli bir mücadelenin gerçekleştirildi-
ği koronavirüse karşı ilk günden itibaren 
kayıtsız kalmayarak, topyekun bir duruş 
sergiledi. Bu kapsamda şehir genelinde 
Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri Koranavirüs tedbirleri kap-
samında cadde ve sokakları köpük ve 
ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte ediyor. 
Ereğli Belediyesi vatandaşların yoğun 
kullandığı alanlarda (Kurumlar, ATM 
önleri, Postane, duraklar, parklar vs. 
gibi) dezenfekte çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Ayrıca bu noktalara virü-
se karşı uygulanacak 14 Kural’ın da ha-
tırlatıldığı dezenfektan platformları yer-
leştirdiler. Çok amaçlı dezenfektan aracı 
ile de 87 mahallede dezenfekte ediliyor.

SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL
İnsani duruş sergileyen Ereğli Be-

lediyesi, canlıların da yaşama hakkı 
olduğunu düşünerek, sadece insana 
hizmeti değil, hayvanlara olan hizme-
tin de önemli olduğu bilinciyle hareket 
ediyor. Bu kapsamda Ereğli Belediyesi 
sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. 
Ekipler kurulan Sokak Hayvanlarını Bes-
leme Odakları’na ve muhtelif noktalara 
hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını 
bırakıyor.

ENDÜSTRİ BÖLGESİ
Ereğli Belediyesi, Ereğli’nin Endüstri 

Bölgesi hüviyetini kazanması adına var 
gücüyle çalışıyor. Yapılan bu çalışma-
ların meyvesini vermesiyle istihdam 
problemini çözmeyi ve bu sayede eko-
nomik kalkınmanın tamamlanması he-
defleniyor. 

EREĞLİ’NİN GELECEK 
100 YILI PLANLANIYOR 

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu’nun yoğun uğraşlarıyla Ereğ-
li, Endüstri Bölgesi olma yolunda hızlı 
adımlarla ilerlerken Gıda İhtisas Organi-
ze Sanayi ile de şehrin önemli mesafeler 
alması bekleniyor.

KARARLILIĞINI AKHÜYÜK TERMAL 
TESİSLERİ İLE GÖSTERDİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Op-
rukçu, Ereğli’nin yalnız bugününü değil 
gelecek yüz yılını planlıyor. Akhüyük 
Termal Tesisleri’ndeki azmi ve başarısı 
ile iftihar edilecek bir Ereğli tablosu oluş-
turmaktaki kararlılığını gösteren Başkan 
Oprukçu, Endüstri Bölgesi olan, ekono-
mik manada kalkınmasını tamamlamış, 
Gıda İhtisas Organize Sanayi ile tıbbi 
ve aromatik bitkilerle ilgili sınai tesisler 
kurmuş bir Ereğli arzusu ile var gücüyle 
çalışıyor.
KALKINMAYI TAMAMLAYACAK İSTİHDA-

MA KATKI SUNACAK
Gıda İhtisas Organize Sanayi’nde 

üretilen mahsulün hem ham madde 
olarak pazarlamasında hem de burada 
kolayca işlenerek daha farklı sektörlerde 
kullanılmasına ve pazarlanmasına katkı 
sağlayacağını belirten Başkan Oprukçu, 
çiftçinin emeğinin daha da değer kaza-
nacağını, Gıda İhtisas Organize Sanayi 
ile kalkınmada öncelikli bölge olacak 
Ereğli’nin bu noktada daha çok destek 
alacağını aktardı. Ereğli’nin gerek yerli 
gerekse yabancı yatırımcı için de cazip 
hale getirecek olan Endüstri Bölgesi ve 
Gıda İhtisas Organize Sanayi ile istihda-
ma da büyük katkı sağlanacak.

HALICILIK ATÖLYESİ
Ereğli’de kurulacak halıcılık atölye-

si ile hanımlar ev ekonomisine katkıda 
bulunacak, Ereğli’ye has dokuma halı-
ları tüm Türkiye’nin gözbebeği olacak. 
Bu kapsamda düşünülen projeyle Ereğli 
Belediyesi’nce eski bir okul restore et-
meye başlandı ve en kısa zamanda faali-
yete geçmesi bekleniyor.

SEBZE MEYVE KURUTMA TESİSİ İLE 
DÜNYA’YA AÇILIYOR

Dünya’nın kuru sebze ve meyve 
tüketimine yöneldiği dönemde, çağı ya-
kalayan Ereğli Belediyesi kuracağı sebze 
ve meyve kurutma tesisi ile Ereğli’de 
doğal yollarla kurutacağı sebze ve mey-
veleri dünya pazarına sunacak.

KÜTÜPHANE ADIMI
İlçenin sosyal ve kültürel altyapısını 

da güçlendirmeyi amaç edinen Ereğ-
li Belediyesi, bu doğrultuda da önemli 
adımlar atıyor. Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Başkan Oprukçu, “Şehri-
mizin sosyal ve kültürel yapısına uygun 
çocuklarımıza, gençlerimize daha çok 
imkan sunacak modern bir kütüphane-
nin yapımı ile ilgili adımlarımızı atıyo-
ruz” dedi.

YÖRESEL ÜRÜN MERKEZİ
“Organize Sanayi Bölgesi karşısında 

Belediye’ye ait boş arazide Yöresel Ürün 
Merkezi’nin en kısa yapımına başlana-
cak” diyen Başkan Oprukçu, bu yatırımı 
da oldukça önemsediklerini kaydetti. 

EREĞLİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdür-

lüğü ekipleri hız kesmeden çalışmaya 
devam ediyor. Uzak yakın demeden 
birçok mahallede yaptığı hizmetler va-
tandaşların takdirini toplarken metruk 
binalarının yıkımının devam etmesi 
yüzleri güldürüyor. Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu’nun karanlık bir 
nokta bırakmama kararlılığı ile devam 
edilen çalışmalarla şehrin çehresi deği-
şiyor. Metruk binaların yıkılması hem 
şehrin estetik görünümüne katkı sağlı-
yor hem de vatandaşların can güvenliği 
tehdidinin ortadan kalkmasında etkili 
oluyor. Ayrıca bu tip yerlerin kötü amaç-
larla kullanılmasının da önüne geçilerek 
huzursuzluk oluşturabilecek unsurlar en 
aza indiriliyor. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hüseyin Oprukçu 

Ereğli için oldukça önemli olan Akhüyük projesi ile ilgili Başkan Oprukçu, 
“Ereğli’nin geleceği Akhüyük’te saklı” diyor.

Ereğli Belediyesi fiziki belediyeciliğin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor. 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:37 05:25 12:59 16:52 20:23 22:03
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  20 °C 33 °C

Karaman            17 °C 32 °C 

Aksaray              17 °C       33 °C

Ankara                19 °C 33 °C
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Son günlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, vatandaşları bunaltıyor. Koronavi-
rüs nedeniyle şehir içindeki alanlardan korkan vatandaşlar, kendilerini şehirden uzak doğal alanlara bırakıyor 

Sıcaktan bunalan 
tabiata koşuyor

Geçtiğimiz haftadan itibaren 
başlayan bunaltıcı sıcaklar, vatan-
daşlara zor anlar yaşatıyor. Korona-
virüs nedeniyle evlerinden çıkmaya 
korkan vatandaşlar, kapalı alanlarda 
kalmak istemiyor. Şehir merkezinde 
bulunan parklar, çay bahçeleri gibi 
alanlarda da koronavirüs nedeniyle 
korkuya kapılan vatandaşlar, alter-
natif bölgelere yönelmiş durumda. 
Bunun için daha çok şehirden uzak-
laşmayı tercih eden vatandaşlar, 
haftasonunu da fırsat bilerek ilçeler-
deki doğal güzelliklerin olduğu alan-
lara akın etti. Daha çok Seydişehir, 
Hadim, Bozkır gibi dağlık ve suyun 
bol olduğu bölgelerdeki doğal mesi-
re alanlarını tercih eden vatandaşlar, 
aileleriyle burada doyasıya eğlendi, 
güzel bir haftasonu geçirdi. 

SICAKLIKLAR MEVSİM 
NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz haftadan itibaren 
özellikle Anadolu’nun iç bölgelerin-
de etkili olmaya başlayan sıcaklıklar, 
Konya’yı da vurdu. Son günlerde 
bunaltıcı sıcakların yaşandığı Kon-
ya’da vatandaşlar gün içerisinde 
zor anlar yaşıyor. Konuyla ilgili ola-
rak Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü 
(Konya)’dan yapılan hava tahminin-
de, ülkemizin, Basra Alçak basıncı 
sebebi ile sıcak havanın etkisinde 
kalacağının tahmin edildiği belirtil-
mişti. Ayrıca, yurdun güney, iç ve 
batı bölgelerinde mevsim normalle-
rinin birkaç derece üzerinde seyre-
den hava sıcaklıklarının önümüzdeki 
hafta ortasına kadar daha da artaca-
ğı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 
derece üzerinde seyredeceği tahmin 
ediliyordu. Konya bölgesi için tutan 
tahminler, bunaltıcı sıcakların önü-
müzdeki hafta ortasına kadar devam 
edeceğini gösteriyor. Sıcak havaya 
karşı uyaran uzmanlar ise, özellikle 
kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı 
olan vatandaşlara öğle vakitlerinde 
dışarı çıkmamaları konusunda uya-
rıyor. 

HAVA SICAK KORONA VAR!
Vatandaşlar bir yandan sıcak ha-

vayla boğuşurken diğer yandan ko-
ronavirüse karşı tedbirler almaya ça-
lışıyor. Ancak havaların ısınmasıyla 
koronavirüse karşı tedbir almak da 
hayli zorlaşıyor. Çünkü koronavirüse 
karşı zorunlu olmadıkça evlerden çı-

kılmaması gerektiği öneriliyor ancak 
sıcaklar bu önerilerin uygulanmasını 
güçleştiriyor. Vatandaşlar sıcak ha-
valardan bunalınca, evlerde kalmak 
istemiyor. Bu durum büyük bir ikile-
mi de beraberinde getiriyor. 

ŞEHİR İÇİNDEKİ 
ALANLAR KORKUTUYOR

Vatandaşlar sıcak hava nedeniy-
le evlerde kalmak istemezken, şehir 
genelindeki çay bahçesi, parklar ve 
mesire alanlarına yöneliyor. Ancak 
koronavirüs tehdidinin de farkında 
olan vatandaşlar, şehir içindeki ka-
labalık alanlardan da korkuyor. Bu 
nedenle farklı alternatifler üzerinde 
yoğunlaşan vatandaşlar, daha çok 

şehre uzak bölgeleri tercih ediyor. 
Bu kapsamda birçok alternatif sunan 
Konya’nın ilçelerindeki doğal mesire 
alanları, haftasonunu fırsat bilen va-
tandaşların akınına uğradı. 

DOĞAL MESİRE ALANLARINA 
BÜYÜK RAĞBET VAR

Şehir içindeki alanlardan uzak-
laşmak isteyen vatandaşlar, Bozkır, 
Hadim, Seydişehir gibi ilçelerde bu-
lunan doğal mesire alanlarını tercih 
ediyor. 

Bu kapsamda Yerköprü Şelalesi, 
Aygır Pınarı, Kuğulu Park gibi alan-
lar haftasonu vatandaşların akınına 
uğradı. Sıcakların etkisini hafiflet-
mek amacıyla özellikle doğal, serin 

ve sulak alanları tercih eden vatan-
daşlar, bu alanlarda aileleriyle vakit 
geçirdi. 

GÜZEL BİR GÜN YAŞADILAR
Sıcaklardan bunalan vatandaş-

lar, kendilerini doğaya bırakarak 
güzel bir geçirmenin mutluluğunu 
yaşadılar. Dağ havasıyla serinleyen, 
soğuk suyuyla ferahlayan vatandaş-
lar, aileleriyle bu güzel anları en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalıştılar. 
Mangallarını, soğukluklarını yan-
larında getiren vatandaşlar, doğal 
alanlarda piknik yapmanın tadını 
çıkardı. 

ÇOCUKLAR EĞLENDİ, 
YAŞLILAR HAVA ALDI

Doğal mesire alanlarının en 
mutluları ise her zamanki gibi ço-
cuklar ve yaşlılar oldu. Şehir haya-
tından koparak 1 gün de olsa doğal 
güzelliklere kendilerini atan çocuklar 
ve yaşlılar, bu güzelliklerin tadını çı-
kardı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, 
doğal su kaynaklarını da değerlen-
dirmeyi ihmal etmedi. Birçok çocuk 
serinlemek ve eğlenceli dakikalar 
yaşamak için ebeveynlerinin eşliğin-
de suyun tadını çıkardı. Doğayla bu-
luşmanın heyecanı yaşayan yaşlı va-
tandaşlar da, yanlarında getirdikleri 
örgülerle güzel hava eşliğinde vakit 
geçirmeyi ihmal etmediler. 

FOTOĞRAF STÜDYOSUNA DÖNDÜ 
Güzel havanın ve yeşil doku-

nun tadını çıkaran vatandaşlar, aile 
fotoğrafı çekinmeyi de ihmal et-
mediler. Mavinin yeşille buluştuğu 
alanların güzelliğini adeta stüdyo 
gibi kullanan vatandaşlar, bol bol 
fotoğraf çekinerek, geçirdikleri güzel 
günü ölümsüzleştirdiler. 

KAMP YAPANLAR DA VAR
Doğal hayata kendini atan bazı 

vatandaşlar, bu güzelliği daha fazla 
yaşamak için doğal mesire alanların-
da kamp yaptılar. Haftasonu tatilini 
de fırsat bilen vatandaşlar, Cumar-
tesi günü sabahın erken saatlerin-
de tuttukları yerlerinde çadırlarını 
kurdular, ateşlerini yaktılar. Pazar 
günü akşam saatlerine kadar burada 
kamp yaparak doğayla içiçe güzel bir 
haftasonu yaşayan vatandaşlar hem 
sıcağın etkilerini azalttı hem de bir 
nebze de olsa şehir hayatının verdiği 
stresten kurtuldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İnsanlar sosyal nitelikli varlıklar-
dır. Bireyler kendi ihtiyaç ve arzularını 
gerçekleştirme amacı ile grupla oluş-
tururlar. Sosyal oldukları kadar oluş-
turdukları bu grubu idare edecek ve 
hedeflerine ulaştıracak liderlere ihtiyaç 
duyarlar. Bu nedenle belli bir hedefi 
olan kitlenin harekete geçip amacına 
ulaşması için herkeste bulunmayan 
yönetim becerisi, ikna kabiliyeti ve or-
ganizasyon düzenleyicisi gibi özellikle-
re sahip olması gerekir. 

 Lider, genellikle insanları yöne-
ten, onların başına geçerek, onları bir 
yerden diğerine götüren insan anlaşı-
lır. Hâlbuki liderlik bunu kapsamakla 
birlikte, bundan daha geniş bir kav-
ramdır. Liderlik, insanları yönetmek 
kadar, onlara ilham verme, onları mo-
tive etme, onların gönüllü katılımlarını 
sağlama, kendi içlerindeki lideri ortaya 
çıkarma işidir.

Liderlik, tek başına değil insanlarla 
birlikte başarılı olma işidir. Etkili lider-
ler, insanlarla empati kurarlar, insan-

ları anlayarak onlarla işbirliği yaparlar. 
İnsanları geliştirmek, onların yeni yet-
kinlikler kazanmalarını sağlamak için 
çalışırlar. Birlikte çalıştıkları insanların 
enerjilerini doğru yönlendirip, kaynak-
ların en etkin şekilde kullanılmasını 
sağlarlar.

Etkili bir lider vizyoner olduğu ka-
dar, aynı zamanda gündelik sorunları 
doğru ve etkin yolarla çözen, sonuç 
odaklı insandır. Doğru değerlendirme 
yapan,  birlikte çalıştığı insanları mo-
tive eden, onları geliştiren; yeni bakış 
açılarıyla herkesin ufkunu açan insan-
dır.

Lider,  insanlara yol açan ve sonra 
o yolu onlarla, omuz omuza yürüyen 
ve sonuç almasını bilen insandır.

***
Peygamberimiz, “üç kişi olduğu-

nuzda içinizden birini imam seçin” 
buyurarak yönetim ve yöneticinin 
önemine vurgu yapmıştır. Öte yan-
dan” hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz 
yönettiklerinizden sorumlusunuz” 

buyurarak da içerisinde 
yaşadığı toplumda her 
insana görev düştüğü-
nü beyan etmiştir. Bu 
yönlendirmesi ile Pey-
gamberimiz, her mümini 
yönetime ortak olmaya 
davet etmiştir. Başka bir 
hadiste “Hiçbir gölgenin/
korumanın olmadığı bir 
günde Allah’ın arşının 
gölgesi/koruması altın-
da bulunacak olan sınıfın en başın-
da Adaletli idareci zikredilerek” ko-
nunun önemine dikkat çekilmiş ve bir 
yandan yönetime katılmaya, hatta yö-
netimin en başında yer almaya teşvik 
edilirken diğer yandan yönetici olma-
nın sorumluluğuna işaret edilmiştir. 
Peygamberimiz, kendisi fetanet sahibi 
olması yanında, ilahî donanımla des-
teklendiği halde ashabı ve eşleri ile isti-

şare etmiş ve “danışan 
kazanır, danışmayan 
kaybeder” burmuştur.

Râşid/mükemmel 
halifelerin ilki olan Hz. 
Ebu Bekir’in hayatına 
baktığımızda bu özellik-
lerin onda mevcut oldu-
ğunu görürüz. O, hilafe-
te seçildiği gün yaptığı 
şu tarihî konuşmasında 
çok önemli mesajlar 

vermiştir:
“Ey insanlar! Ben sizin en hayırlı-

nız olmadığım halde başınıza geçmiş 
bulunuyorum. Eğer iyilik yaparsam 
bana yardımcı olunuz, kötülük ya-
parsam beni doğrultunuz. Doğruluk 
emanettir, yalan ihanettir. İçinizdeki 
en zayıfınız, hakkını alana kadar ya-
nımda en güçlünüz olacaktır. Cihadı 
terk eden millet zelil olur. Toplumda 

fuhşun yaygınlaşması, toplumsal be-
laların gelmesine sebeptir. Allah’a ve 
peygamberine bağlı kaldığım sürece 
bana itaat ediniz, aksi durumda bana 

itaat etmeniz gerekmez.”
Burada Hz. Ebu Bekir (R.A) büyük 

tevazu göstermiştir.  Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (A.S) “Peygamber-
lerden sonra insanların en faziletlisi 
Ebu Bekir’dir.” Buyurmuştur.

Çünkü lider yönettiği tebaanın her 
türlü halinden sorumludur. Bu görev-
lerin sorumluğu çok ağır bir yüktür. 

****
Bir liderde olmaması gereken vasıfları:
• Kindarlık,
• İnatçılık
• Kıskançlık
• Aşırı hırslı olmak
• Makam hastalığı
• Ortama göre fikir değiştirmek ve iki-
yüzlülük
Bir liderde olması gereken vasıflar:
• Basiret,
• Cesaret,

• Azim ve sebat,
• Çalışkanlık,
• Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir ol-
mak,
• Sözde durmak ve vefalı olmak,
• Şefkat ve merhamet,
• Yumuşaklık ve ağırbaşlılık,
• Düşünceli, tedbirli ve ihtiyatlı olmak,
• Sabır ve tahammül,
• Cömertlik,
• Alçak gönüllülük,
• Namuslu olmak,
• Güzel ahlak  sahibi olmak.

İnsanlığın rehberi, fahri kâinat 
efendimizde bu güzel vasıflar fazlası ile 
mevcut. Onun için bize düşen gerçek 
lider, önder, yol gösterici Hz. Peygam-
ber efendimize ve onun sünnetine tabii 
olmak. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in 
tespiti ile 

“Müjdecim, Kurtarıcım, Efen-
dim, Peygamberim;

 Sana uymayan ölçü, hayat olsa 
teperim!”

Baki Selamlar.

LİDERİN VASIFLARI 

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Konya’nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yerköprü Şelalesi, Aygır Pınarı gibi 
alanlar, haftasonunu fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.
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Döne- Bekir Bekir çiftinin kızı Semiye ile Emine-Ömer Büyükharbut çiftinin oğlu İsmail Hakkı, Bizim Ora Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Konya Yenigün Gazetesi Reklam Koordinatörlerinden İbrahim Büyükharbut ve Meryem Büyükharbut çiftinin oğlu Mehmet Yağız’da sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı

Büyükharbut ailesinde çifte mutluluk
Döne- Bekir Bekir çiftinin kızı 

Semiye ile Emine-Ömer Büyükhar-
but çiftinin oğlu İsmail Hakkı Bizim 
Ora Kır Düğün Bahçesinde düzen-
lenen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Konya Yenigün Gazetesi Rek-
lam Koordinatörlerinden İbrahim 
Büyükharbut ve Meryem Büyük-
harbut çiftinin oğlu Mehmet Yağız 
da sünnet olarak erkekliğe ilk adımı 
attı. Semiye- İsmail Hakkı misafir-
lerini, “ Bu mutlu günümüzde siz-
leri de aramızda görmekten mutlu-
luk duyacağız…” mesajı ile davet 
ederken, Mehmet Yağız Büyük-
harbut’un anne ve babası da misa-
firlerini, “ Mehmet Yağız’ın sünnet 
merasiminde sizleri de aramızda 
görmekten mutluluk duyacağız” 
mesajı ile davet etti. Sosyal mesafe 
kurallarına dikkat edilerek gerçek-
leşen düğünlerde  Büyükharbut ve 
Bekir aileleri misafirlerini kapıda 

karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul etti. Gerçekle-
şen düğünde misafirlere geleneksel 

Konya düğün pilavı ikram edildi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak Se-
miye ve İsmail Hakkı’ya bir ömür 

boyu mutluluklar dilerken, Mehmet 
Yağız’a geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. n MEVLÜT EGİN

Nazlı- Salim Buçak çiftinin kızı Feyzanur ile Fatma- Rıza Önal çiftinin oğlu Ömer 
Faruk Türkmenoğlu Plazada düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi 

Hatice-Burhan İlimler çiftinin kızı Makbule Selma ile Hacer- Mehmet Yumak çiftinin oğlu Eymen 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi Feyzanur ve Ömer Faruk 

mutluluğa ‘evet’ dedi İlimler ve Yumak aileleri 
akraba olduKoronavirüs salgını nedeniyle 

düğünlere ara verilmesinin ardın-
dan 1 Temmuz itibarıyla düğün 
salonları belirlenen kurallar kapsa-
mında açıldı. Sosyal mesafe kuralı, 
maske ve dezenfektan kullanma 
şartı ile düğün salonlarının açılma-
sının ardından Feyzanur ve Ömer 
Faruk çifti düzenlenen düğün me-
rasimi ile dünyaevine girdi. Nazlı- 
Salim Buçak çiftinin kızı Feyzanur 
ile Fatma- Rıza Önal çiftinin oğlu 
Ömer Faruk Türkmenoğlu Plazada 
düzenlenen düğün töreni ile dün-
yaevine girdi. Genç çifti ve ailelerini 
mutlu günlerinde Buçak ve Önal 
ailelerin sevenleri ve yakınları yal-
nız bırakmadı. Buçak ve Önal aile-
leri misafirlerini kapıda karşılayarak 
davetlilerin hayırlı olsun dileklerini 

kabul etti.  Düğüne katılan misa-
firlere geleneksel Konya Düğün 
Pılavı ikram edildi. Düğüne katılan 
misafirler sosyal mesafe kuralalrına 
dikkat ederek gelin ve damat ile bol 

bol fotoğraf çektirdi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Feyzanur ve Ömer 
Faruk’a bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Hatice-Burhan İlimler çiftinin 
kızı Makbule Selma ile Hacer- Meh-
met Yumak çiftinin oğlu Eymen 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde düzenlenen düğün tö-
reni ile dünyaevine girdi. Makbu-
le Selma ve Eymen misafirlerini, 
“Hayatlarımızı birleştireceğimiz bu 
özel günümüzde mutluluğumuzu 
bizimle paylaşmanız dileğiyle…” 
mesajı ile davet etti. İlimler ve Yu-
mak aileleri misafirlerini kapıda kar-
şılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti. Gerçekleştiren 
düğünde misafirlere Geleneksel 
Konya Pilavı ikram edildi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Makbule 

Selma ve Eymen’e bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, İlimler ve Yu-

mak ailelerini tebrik ederiz. 
n MEVLÜT EGİN



5 6 TEMMUZ 2020HABER

‘Nasreddin Hoca Anadolu 
irfanının örnek şahsiyetidir’

Hüma Okulları’ndan 
oda başkanlarına ziyaret

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayım-
ladığı mesajında, Hoca\’nın bilge 
kişiliğiyle Anadolu irfanının örnek 
şahsiyetlerinden olduğunu söyle-
di.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın 
mesajı şu şekilde: “Anadolu insa-
nının kıvrak zekasını, engin hoş-
görüsünü, duygusunu ve inceli-
ğini nüktede buluşturan, kültürel 
mirasımız içinde çok özel bir yere 
sahip olan Nasreddin Hoca’yı tüm 
dünyaya tanıtmayı amaçlayan 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliği programlarının şeh-
rimiz ve ülkemiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. Sözlü edebiyatımı-
zın en önemli değerlerinden biri 

olan Nasreddin Hocamızın anla-
tılagelen hikayeleri halkın ihtiyaç-
larına verdiği hazır cevaplardan 
ortaya çıkmıştır. Asırları aşan bir 
hiciv anlayışına ve söz sanatına 
sahip olan Hoca’nın verdiği hazır 
cevaplar insanları güldürürken 
düşündürmekte ve ders almaları-
nı sağlamaktadır. Bilge kişiliğiyle 
Anadolu irfanının örnek şahsiyet-
lerinden olan Nasreddin Hoca’nın 
çağları aşan mizah anlayışını ge-
lecek nesillere doğru şekilde ak-
tarmak için üzerimize düşen ne 
varsa yapmalıyız. Bu bakımdan 
gerçekleştirilecek Uluslararası Ak-
şehir Nasreddin Hoca Şenliği de 
Hoca’nın, Akşehir’in ve Konya’nın 
tanıtımı açısından önemli bir or-
ganizasyondur. Bu organizasyon-
da emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor; yüzlerce yıldır gönüllerde 
yaşayan Nasreddin Hocamızı say-
gıyla ve rahmetle anıyorum.”
n HABER MERKEZİ

Özel Hüma Okulları Fen Li-
sesi Müdürü İsmail Erdem KO-
NESOB’a bağlı oda başkanları 
ziyaret etti. KONESOB Başkan 
Vekili Emin Baranok ve Osman 
Alp, Konya Şoförler Odası Başka-
nı Ahmet Şen, Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Kah-
veciler Odası Başkanı Mehmet 
Adil ile Hüma Okulları Fen Lisesi 
Müdürü İsmail Erdem bir araya 
geldi. Gerçekleştirilen ziyarette 
İsmail Erdem, “Odalarımızın eği-
tim çıtasının yükselmesi adına 
eğitim kurumlarına gösterdikleri 
ilgi ve alaka çok değerli bir yere 
sahiptir. Eğitim gönüllüsü ve des-
tekçisi olan kurumlarla dostluk 
bağının kuvvetlendirilmesi Kon-
ya iline faydalı olacaktır. Faaliyet 
göstermeye başladığımız günden 
bugüne kurumlarla aramızdaki 
ilişkiyi güçlendirmek ve eğitim 
anlayışımızla farkımızı ortaya koy-
mak adına birçok kurumla proto-

kol imzaladık. Sizlerle bir araya 
gelmekten de ayrıca mutluluk 
duymaktayız.” diyerek misafir-
perverlikleri için oda başkanlarına 
teşekkür etti. 

Okul hakkında da bilgi veren 
Erdem, Hüma Okulları’nın yeni 
eğitim öğretim yılına yenilikçi 
teknolojilerle ve güçlü öğretmen 
kadrosuyla hazır olduğunu be-
lirtti. Yeni kayıt olan öğrencilerin 
de katılabileceği 17 Ağustos tela-
fi eğitimi için öğrencileri özlemle 
beklediklerini ve kavuşmak için 
gün saydıklarını söyledi. Düzenli 
olarak dezenfekte işlemlerinin ya-
pıldığını ve tüm hijyen önlemle-
rinin de alındığını konuşmalarına 
ekledi. Oda üyeleri de nazik he-
diyeleri ve ziyaretleri için Hüma 
Okulları Fen Lisesi Müdürü İsmail 
Erdem’e teşekkür ederek bir ara-
ya gelmekten duydukları mem-
nuniyeti dile getirdiler.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ovası’nın suyla buluşmasını sağlayan Konya Ovası 
Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının hizmete girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti

Altay, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etti

Konya Ovası’na hayat verecek 
Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. 
Kısım Sulamalarının Hizmete alı-
mı, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın video konferans 
üzerinden canlı bağlantıyla katıl-
dığı törenle gerçekleştirildi. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya için 
önemli bir gün yaşadıklarını be-
lirterek, Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi’nden (GAP) sonra en önemli 
sulama projesi olan Konya Ovası 

Projesi (KOP) kapsamında önem-
li bir açılışı gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Başkan Altay, “Pande-
mi süreci de bize gösterdi ki ül-
keler için en önemli iki gündem 
var. Birincisi sağlık, ikincisi tarım. 
Tarım denince de akla Konya ge-
liyor. Konya’da tarımın kaynağı 
da su. Toprakla suyu buluşturdu-
ğumuzda inşallah tüm Türkiye’ye 
yetecek kadar bir tarımsal üretim 
yapıyor. Bu manada yapmış oldu-
ğumuz açılışla çiftçimizin kazan-

cında önemli bir artış olacak. Kon-
ya’nın sulanan alanları artacak. 
Şehrimize katma değer sağlaya-
cak. Hemşehrilerim ve bölgemiz 
adına Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Konya’ya verdiği destekten dola-
yı sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum. Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Leyla Şahin Usta Hanıme-
fendi\’ye, Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Bekir Pakdemirli\’ye, 
milletvekillerimize ve tüm emeği 
geçen herkese Konyalılar adına 

teşekkür ediyorum. Şehrimize 
ve çiftçilerimize hayırlı, bereketli 
olsun.” diye konuştu. İlk etapta 7 
bin 265 hektar alana sahip şebe-
ke işletmeye hazır hale getirile-
rek açılışı yapıldı. Böylece Çumra 
İlçesi ile İçeriçumra, Dineksaray, 
Doğanlı, Alibeyhüyüğü ve Gök-
hüyük mahallelerindeki tarım 
arazileri modern basınçlı sulama 
sisteminden faydalanacak. Proje-
nin toplam alanı 19 bin 85 hekta-
ra hitap ediyor. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Selçuklu Belediyesi kış mev-
simi ve pandemi sürecinde unut-
madığı sokak hayvanlarını yaz 
sıcaklarında da su ve mama ihti-
yaçlarını karşılayarak beslemeye 
devam ediyor. Selçuklu Belediye-
si ekipleri ilçe genelinde bulunan 
kedi evleri ve köpek beslenme 

istasyonlarında bulunan hayvan-
ların yanı sıra kuş ve sokak hay-
vanlarının da yiyecek ve su ihtiya-
cını karşılıyor. Hava sıcaklıklarının 
yükselmesiyle tüm il genelinde 
aşırı sıcaklardan dolayı zor du-
rumda kalan sokak hayvanları için 
çalışma yapan Selçuklu Belediyesi 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri 
sokak hayvanlarını yemleme çalış-
ması yaptı.
MEVSİM KOŞULUNA GÖRE SOKAK 

HAYVANLARININ İHTİYAÇLARI 
KARŞILANIYOR

Selçuklu Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü ekipleri şehrin 

birçok yerinde yiyecek sıkıntısı 
çeken kuşlar ve sokak hayvanları 
için yem dağıtıyor. İlçede bulunan 
parklara, yeşil alanlara ve muhte-
lif yerlere yiyecek ve su bırakan 
ekipler, kuş ve sokak hayvanları-
nın aşırı sıcak günlerde susuzluk 
ve açlıktan ölmesini engellemeyi 

amaçlıyor. Yemleme çalışmala-
rının yıl boyunca tüm mevsim 
koşullarında devam ettiğini ifade 
eden yetkililer, vatandaşların ev-
lerde biriken küçük kırıntıları ve 
bir kap su ile birlikte müsait alan-
lara bırakmalarının uygun olacağı-
nı söyledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü 

ekipleri tarafından ilçede bulunan 
85 adet kedi besleme istasyonu, 
21 adet köpek besleme istasyonu 
ve kuş besleme istasyonunun her 
gün aralıksız olarak yemleme ça-
lışmasının yapıldığı ve sularının 
eklendiği bilgisini verdi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nin Şehre sözümüz var şek-
linde yürüttüğü 2020 Kültür Etkin-
likleri programının Covid-19 salgını 
sebebiyle uzaktan yaptığı haftalık 
programlarını bu hafta uzun bir ara-
dan sonra ilk defa yüz yüze gerçek-
leştirdi. 

Zafer Karakuş’un düzenleyip 
sunduğu programa konuşmacı ola-
rak Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan Hüseyin Bircan katıldı.

İslam Felsefesinde İbn-i Sinâ’ 
başlıklı programda İbn-i Sinâ’nın 
İslam düşüncesindeki yeri ve öne-
mi üzerinde duran Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin Bircan, İbn-i Sinâ’nın haya-
tı, eserleri ve günümüz dünyasında 
etkileri ile ilgili bir giriş sonrasında 
İslâm düşüncesi kavramını açıkladı. 
İslâm düşüncesinin İbn-i Sinâ’dan 
sonraki serüvenine vurgu yapan 
Bircan, Onun kendinden önceki tüm 
eğilimlerin doruk noktasını temsil 
ettiğini, kendisinden sonra gelenle-
rin ise kaynağı durumunda olduğu-
nu ifade etti. İslâm düşünce tarihi 

açısından İbn-i Sinâ’nın merkezi bir 
konuma sahip olduğunu ifade ede-
rek birçok felsefe, tasavvuf ve kelam 
alanında belirleyici rolünün olduğu-
nu ifade eden Bircan, tasavvufta, ke-
lam ve felsefe alanında temel prob-
lemleri ele alan benzeri olmayan bir 
isim olduğu konusunda İbn-i Sinâ 
uzmanlarının hem fikir olduklarını 
dile getirdi. 

Konuşmasının son bölümünde 
İbn-i Sinâ’ya yönelik eleştirilerin ve 
bu eleştirilerin merkezinde İbn-i 
Sinâ’nın olmasının önemine vurgu 

yapan Prof. Dr. Bircan, İmam Gazali 
bu alandan ibn-i Sinâ’ya olan itiraz-
larının da merkezinde İbn-i Sinâ’nın 
gündeme getirdiği problemler ol-
duğunu, bilhassa Gazali’nin Teha-
fütü’l-Felasife isimli eserinde İbn-i 
Sinâ sonrasındaki gelişimin kavşak 
noktasında bir eser olduğunu vur-
guladı. 

İbn-i Sinâ’nın gerek Selçuklu 
gerek Osmanlı düşünce dünyasında 
da etkilerini sürdürdüğünü, günü-
müz hem günümüz İslâm düşünce-
si hem de Batı düşüncesine etkileri 

üzerinde durdu.
Prof. Dr. Bircan, İslâm medeni-

yetinin en önemli kurucu düşünü-
rü olan bir Müslüman filozof İbn-i 
Sinâ’nın asırlarca İslâm ve batı dü-
şüncesinin merkezinde yer alan ve 
dinamik bir entellikte tartışmanın 
başat aktörü olduğunu söyleyerek 
sözlerini tamamladı. 

Program sonrasında TYB Kon-
ya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu 
tarafından Prof. Dr. Hasan Hüseyin 
Bircan’a plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Müslüman Filozof İbn-i Sina konuşuldu
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İki otomobilin çarpıştığı 
kaza ucuz atlatıldı

Saman yüklü kamyon 
devrildi: 2 yaralı

Konya’da iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında, iki araç hurdaya 
dönerken şans eseri ölen ya da 
yaralanan olmadı. Kaza, dün saat 
23.00 sıralarında Kulu-Ankara 
karayolunun 4. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, H.K. idaresindeki 42 H.A. 

125 plakalı otomobil, H.İ.Y. ida-
resindeki 18 AAE 976 plakalı oto-
mobile arkadan çarptı. Çarpma-
nın şiddetiyle her iki araçta büyük 
çapta maddi hasar meydana geldi. 
Otomobillerin adeta hurdaya dön-
düğü kazada şans eseri ölen ya da 
yaralanan olmadı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Beyşehir ilçesinde, saman 
yüklü kamyonun devrilmesi so-
nucu meydana gelen trafik ka-
zasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Akseki Karayolunun 23. 
kilometresi Üstünler mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, T. S. yönetimindeki 42 H 
9778 plakalı saman yüklü kam-
yon, Beyşehir’den Antalya yönü-

ne seyir halindeyken virajı ala-
mayarak devrildi. Saman yüküyle 
birlikte yan yatan kamyondan ya-
ralı olarak çıkarılan S.D. ve Faruk 
G. ambulansla kaldırıldıkları Bey-
şehir Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı. Kamyon sürücüsü 
ise kazayı yara almadan atlattı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor. n İHA

Taşkent’te ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü. Karapınar’da evin 
bahçesinde, Karaman’da buğday tarlasında ve 5 katlı binada çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı

Yangınlar korkutuyor!

Hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin de üzerine çıktığı 
bugünlerde boş arazilerde bulu-
nan kuru otlar ve hububat tarlala-
rı, yangına çok müsait bir görüntü 
veriyor. Diğer yandan ormanlık 
alanlarda da çıkan yangınlar is-
tenmeyen görüntülere neden ola-
biliyor. İnsanların dikkatsizliği de 
can ve mal kaybına neden olan 
yangınlara mahal verebiliyor. 
Konya ve Karaman’da geçtiği-
miz haftasonu 4 ayrı yangın olayı 
meydana geldi.

ORMANLIK ALANDA ÇIKAN
YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Taşkent ilçesinde ormanlık 
alanda yangın çıktı. Yangın ha-
vadan ve karadan yapılan mü-
dahalelerle kontrol altına alındı. 
Yangın, saat 15.30 sıralarında 
Taşkent ilçesi Messeni mevkisin-
de henüz bilinmeyen bir neden-
den ötürü başladı. Yangın ihbarı 
üzerine bölgeye arazözler, itfaiye 
araçları ve yangın söndürme he-
likopteri sevk edildi. Yangın kısa 
sürede yayılırken, ekipler değişik 
noktalardan söndürme çalışma-
larına başladı. Yangın söndürme 
helikopteri de havadan çalışma-
lara destek verdi. Ekiplerin ça-
lışmasıyla yangın kontrol altına 
alınarak soğutma çalışmalarına 
başlandı. Yangında yaklaşık 1,5 
dekarlık alanda zarar meydana 
geldi.

EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Karapınar ilçesinde bir evin 
bahçesinde çıkan yangın kısa 
sürede söndürüldü. Fatih Mahal-
lesi’nde, hurdacılık yapan Erkan 
S’ye ait evin bahçesinde bilinme-
yen nedenle yangın çıktı. Kuru 
otların tutuşması ile alevler bah-
çedeki odunlara ve hurdalık mal-
zemelere sıçradı. Konya Büyük 
Şehri Belediyesi itfaiye ekipleri, 
kısa sürede yangına müdahale 

etti. İtfaiye ekipleri, yangını çev-
redeki evlere sıçramadan söndür-
dü. Yangında hurdalık malzeme-
ler yandı.

YANGINDA 19 DEKARLIK 
BUĞDAY TARLASI KÜL OLDU
Karaman’ın Kazımkarabekir 

ilçesinde çıkan yangında 19 de-
karlık buğday tarlası yanarak kül 
oldu. Yangın, gece ilçeye bağlı 
Çayırlıseki mevkisinde bulunan 
buğday ekili bir arazide çıktı. Alı-
nan bilgiye göre, Kerim A’ya ait 

olduğu öğrenilen buğday ekili 25 
dekarlık arazi bilinmeyen bir ne-
denle yanmaya başladı. Alevle-
rin yükseldiğini görenlerin ihbarı 
üzerine bölgeye sevk edilen itfa-
iye ekipleri hemen yangına mü-
dahale etti. Kısa sürede alevleri 
kontrol altına alan ekipler yangı-
nı söndürerek soğutma çalışması 
yaptı. Yangında buğday ekili 25 
dekarlık arazinin 19 dekarı yana-
rak kül oldu. Yangının, araçlardan 
atılan sigara izmaritinden dolayı 

çıkmış olabileceği ihtimali üzerin-
de duruluyor.

5 KATLI BİNANIN ÇATI 
KATINDA KORKUTAN YANGIN
Karaman’da 5 katlı binanın ça-

tısında çıkan yangın itfaiye ekip-
lerince söndürülürken, çevrede 
panik yaşandı. Yangın, saat 10.00 
sıralarında Mahmudiye Mahallesi 
Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulu-
nan 5 katlı bir apartmanın çatı ka-
tında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
binanın çatı katından dumanların 
yükseldiğini gören vatandaşlar 
durumu hemen itfaiyeye bildir-
di. İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk 
edildi. Polis ekipleri çevrede geniş 
güvenlik önlemi alırken, cadde 
üzerinde semt pazarı kurulu ol-
masına rağmen kısa sürede olay 
yerine ulaşan itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etmeye başladı. 
İtfaiye erleri alevler içinde kalan 
çatıdaki yangını yaklaşık 1 saatlik 
çalışmanın ardından söndürdü. 
Yangının çıktığı çatı ve müştemi-
latında büyük çapta maddi hasar 
oluştu. Ölen ya da yaralananın ol-
madığı yangının neden çıktığıyla 
ilgili inceleme başlatıldı.n AA - İHA

Konya’da dolandırdılar, Şanlıurfa’da yakalandılar
Konya’da kendilerini polis 

olarak tanıtarak, Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) bahanesiyle yaş-
lı kadını dolandırdıkları iddiasıyla 
Şanlıurfa’da yakalanan 4 zanlıdan 
3’ü tutuklandı.

80 yaşındaki H.E’nin evine gi-
den 4 kişi, yaşlı kadına kendilerini 
polis olarak tanıttıktan sonra adının 
FETÖ soruşturmasına karıştığını 
ve evindeki paraları incelemeleri 
gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, 
50 bin lira ile 500 dolarını dolandı-
rıcılara veren H.E, bir süre sonra 
dolandırıldığını anladı.

İhbar üzerine İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şubesi Yankesici-
lik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 

ekipleri, kaçan şüphelileri yakala-
mak için çalışma başlattı. Polis, in-
celediği MOBESE ve güvenlik ka-
merası görüntülerinden, zanlıların 
kentten ayrılarak Şanlıurfa’ya gitti-
ğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzen-
ledikleri operasyonda, yaşlı kadını 
dolandıran Halil G. (23), Bahri G. 
(24), Hüseyin K. (21) ve Müslüm 
D’yi (34) gözaltına aldı. Konya’ya 
getirilen şüpheliler, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan Halil G, Hüse-
yin K. ve Müslüm D, çıkarıldıkları 
nöbetçi sulh ceza hakimliğince tu-
tuklandı, Bahri G. ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. n AA
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Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Son Birlik Sanayi Sitesinde bulunan bir plastik atık toplama deposunda yangın çıktı. Yangın 
itfaiye ekiplerinin yoğun gayreti ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Yine sanayi yangını!
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak 

Mahallesi Son Birlik Sanayi Site-
sinde bulunan bir plastik atık top-
lama deposunda yangın çıktı. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edildi. Yangın yarım saat süren 
çalışmanın ardından kontrol altına 
alındı. Alınan bilgiye göre Karatay 
ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Son 
Birlik Sanayi Sitesinde bulunan 
bir plastik atık toplama deposunda 
yangın çıktı.  İddialara göre elekt-
rik tellerinin kopması sonucu çıkan 
yangın önce ağaçlık alana ardından 
da fabrikanın plastik atık toplama 
deposuna sıçradı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. Ayrıca yangına KOS 
Bölgesi Müdürlüğü itfaiyesi,  Me-
ram ve Karatay ilçelerinden de 
yangına müdahale için destek is-
tendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesi sonucu yangın kontrol 
altına alındı. Yangında ölen ya da 
yaralanan olmadı. Çıkan yangın 
nedeniyle yoğun duman oluşur-
ken, siyah dumanlar şehrin birçok 
noktasından görüldü.

BAŞKANLARDAN 
GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI
Son Birlik Sanayi Sitesinde bu-

lunan bir plastik atık toplama de-
posunda çıkan yangının ardından 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve Karatay Belediye Başkanı 
Hasa Kılca sosyal medya hesapla-
rından yangın ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay sosyal medya hesabından yap-

tığı açıklamada, “Yangına itfaiye 
ekiplerimizle müdahale ediyoruz. 
Allah, beterinden muhafaza etsin.” 
ifadelerini kullandı. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
da, “Karatay ilçemizde bulunan 
Son Birlik Sanayi Sitesi’ndeki plas-
tik atık toplama deposunda çıkan 
yangında zarar gören işletme sa-

hibi vatandaşımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Allah be-
terinden korusun” dedi. “Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 
“Fevzi Çakmak mahallemiz Son 
Birlik Sanayi Sitemizde yaşanan 
yangına su arasözlerimiz ve büyük-
şehir itfaiye ekiplerimiz müdahale 
ediyor. Yangın büyük oranda kont-

rol altına alınmış durumda. Geçmiş 
olsun. Allah beterinden korusun.” 

VATANDAŞLAR YANGINA 
MÜDAHALEYİ MERAKLI 

GÖZLERLE İZLEDİ
Son Birlik Sanayi Sitesinde et-

kili olan yangının ardından bölgeye 
çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 
Herhangi bir olumsuzluğa karşı da 

112 ekipleri bölgede hazır bulun-
du. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir 
şekilde müdahale ederken, birçok 
vatandaş yangın söndürme çalış-
malarını yakından meraklı gözlerle 
takip etti. Birçok vatandaş sosyal 
medya hesaplarından canlı yayın 
yaptı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi 
Eski Meclis Üyesi

Abdurrahim 
BÜYÜKMATÜR’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Meram Belediyesi Eski Meclis Üyesi Abdurrahim Büyükmatür, geçirdiği kalp krizi sonucu 

64 yaşında vefat etti. Merhum Büyükmatür dualarla Hacı Fettah Mezarlığına defnedildi 

Abdurrahim Büyükmatür 
dualarla defnedildi

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı ku-
rucularından, Meram Belediyesi Eski 
Meclis Üyesi Abdurrahim Büyükmatür, 
geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında 
vefat etti. 

Merhum Abdurrahim Büyükma-
tür’ün cenazesi Cumartesi günü öğle 
namazını müteakip Hacı Fettah Ca-
mi’inde kılınan cenaze namazı sonrası 
Hacı Fettah Mezarlığına defnedildi.

 Büyükmatür ailelerini acı günle-
rinde AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Meram Belediyesi Eski 
Başkanı Dr. Serdar Kalaycı ile Büyükma-
tür ailesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. 

Büyükmatür ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak merhuma Yüce 

Allah’tan rahmet yakınlarına ve seven-
lerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.
n MEVLÜT EGİN
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-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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İmdadına helikopter
ambulans yetişti

Uyuşturucu sattıkları iddia
edilen 3 şüpheli tutuklandı

Kulu ilçesinde kalp krizi ge-
çiren tarım işçisi, helikopter 
ambulansla hastaneye sevk edil-
di. Edinilen bilgiye göre, Şanlı-
urfa’dan Kulu ilçesine ailesiyle 
birlikte gelen mevsimlik tarım 
işçisi Salih Ö. (62) tarlada çalış-
tığı sırada fenalaştı. Olduğu yere 

yığılıp kalan Salih Ö., yakınlarının 
çağırdığı ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi 
geçirdiği anlaşılan ve hayati teh-
likesi bulunan Salih Ö., istenen 
helikopter ambulansla Konya’ya 
sevk edilerek tedavi altına alındı. 
n İHA

Aksaray’da uyuşturucu sa-
tıcılarına yönelik operasyonda 
yakalanan 3 zanlı tutuklandı. 
“Torbacı” diye tabir edilen sokak 
satıcılarına yönelik çalışma yapan 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
H.A. (31), S.K. (27) ve K.Ç’nin (34) 
uyuşturucu madde ticareti yaptığı 
ve zaman zaman il dışından uyuş-

turucu madde getirdiği bilgisine 
ulaştı.  Ekipler, kent merkezin-
de şüphelilerin içerisinde olduğu 
otomobili durdurdu. Zanlıların 
üzerinde yapılan aramada, bir 
miktar eroin ve esrar ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen şüpheliler, çı-
karıldıkları nöbetçi sulh ceza ha-
kimliğince tutuklandı. n AA

Beyşehir’in Hamidiye mahallesinden başlayıp, Avdancık’tan Seydişehir Irmaklı’ya kadar giden derenin kimyasal atıklarla 
dolu olduğunu söyleyen İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, atıkların hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti

‘Atık sular hayati 
tehlike oluşturuyor’

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Beyşehir ilçe-
sindeki bazı muhtarla bir araya 
gelerek halk sağlığını tehdit eden 
bölgeyi ziyaret etti. Bölge halkını 
mağdur eden atık sular hakkında 
bilgi aldı. Beyşehir’den Seydişe-
hir’e kadar uzanan dere yatağının 
kimyasal atıklar ve yaydığı koku 
sebebiyle vatandaşların mağduri-
yetini yerinde inceledi.

‘KOSKİ İNSAN SAĞLIĞINI 
TEHLİKEYE ATIYOR’

Yokuş, “Türkiye genelinde ye-
raltı ve yer üstü bütün varlıkları-
mız yok ediliyor. Geleceğimiz yok 
oluyor. Konya’mız çevre sorunla-
rıyla boğuşuyor. Konya’da birçok 
köyün kanalizasyonları derelere, 
ırmaklara, göl ve göletlere akıyor. 
Konyamızın başta Beyşehir, Çum-
ra, Derebucak, Kadınhanı gibi bir-
çok ilçesinde ve birçok köyümüz-
de arıtma tesisleri yok. Kimyasal 
atıklar toprağa karışıyor. Toprağa 
karışan kimyasal atıklar, tarım 
ürünlerine zarar veriyor. Üretilen 
meyve ve sebzeler, arıtılmamış 
kimyasal ağırlıklı kirli sularla su-

lanıyor. Beyşehir’e bağlı Bekdemir 
köyünde, Bekdemir, Bayat, Çivril 
ve Çiçekler mahallelerimizin muh-
tarları ve vatandaşlarla bir araya 
geldik. Beyşehir gölü kenarından 
ve Çarşamba çayından su akıtılan 
dere yatağında arıtma yapılmıyor. 
KOSKİ Beyşehir arıtma tesisini 
elektrik faturasının çok gelmesini 
gerekçe göstererek çalıştırmıyor 
Köylülerin arazisini sulamak için 
geçici olarak su verilen kanala, 
arıtılmayan kirli su veriliyor.

Beyşehir’in Hamidiye mahal-

lesinden başlayıp, Avdancık’tan 
Seydişehir Irmaklı’ya kadar giden 
dere kimyasal atıklarla dolu. Bu 
dere civarında bulunan 10’u aşkın 
köyün halkı ve arazileri kimyasal-
larla zehirleniyor. Bu köylerde ve 
arazide üretim yapan çiftçilerimiz 
ürünlerini “atık sularla üretildiği” 
gerekçesiyle pazarda satamıyor-
lar.

BEYŞEHİR MUHTARLARI 
ACİL ÇÖZÜM İSTİYOR

Konuya ilişkin Bekdemir Köyü 
Muhtarı dereye akıtılan suyun 

korona virüsü kadar tehlikeli ol-
duğunu, dereden gelen kokunun 
çok rahatsız edici olduğunu ve ko-
kudan duramadıklarını ifade etti. 
Birkaç gün önce dereye düşen bir 
vatandaşımız ise bu kokunun üze-
rinden üç gün boyunca çıkmadığı-
nı dile getirdi.

Bayat Köyü muhtarı ise arıtma 
tesisinin 15 yıldır çalışmadığını 
çiftçilerin perişan durumda oldu-
ğunu belirtti. İnsan sağlığına olan 
zararları yanında yöredeki hay-
vanların da bu dereden su içtikleri 
için risk altında olduğunu belirten 
muhtarlar acil çözüm istiyorlar. 
Yöredeki muhtarlar defalarca ilgi-
li yerlere başvurmalarına rağmen 
bugüne dek bir sonuç alamamış-
lar. Topraklarımız kimyasal atık ile 
zehirlenmeye devam ediyor. Kon-
ya halkımızın kimyasal atık sular-
dan kurtulması ve sağlıklı yaşa-
ması için yetkilileri acilen göreve 
davet ediyorum. Gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak 
hepimizin boynunun borcudur.” 
Şeklinde ifade etti.
n HABER MERKEZİ
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Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Ereğli Veteriner Fakültesi, 
yeni eğitim öğretim yılı için ilk öğ-
rencilerini alacak. Resmi Gazetede 
yayınlanan kurulma kararının ar-
dından Ereğli Veteriner Fakültesi-
ne 2020-2021 akademik yılı için 
60 öğrenci kontenjanı açıldı. NEÜ 
Veteriner Fakültesini tercih edecek 
öğrenciler için yeni bir bina hazır-
ladıklarını kaydeden NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Yeni fakülte-
mizin ilk öğrencileri için yeni bir bina 
hazırladık. Yeni fakülte binamızın, 
çevre düzenlemesi gibi birkaç kalem 
işi kaldı. Onları da inşallah yeni aka-
demik yılın başlangıcına kadar biti-
receğiz. Şimdiden fakültemizi tercih 
edecek olan öğrencilerimize, idari ve 
akademik personelimize ve Ereğli’ye 
hayırlı olsun” dedi.

Ereğli’nin tarım, hayvancılık, 
gıda, yenilenebilir enerji, lojistik gibi 
birçok alanda yüksek potansiyele sa-
hip olduğunu belirten Rektör Zorlu, 
ilçenin sahip olduğu potansiyelin 
daha verimli hale getirilmesi ve en-

düstriye dönüştürülmesi için yükse-
köğretim düzeyinde eğitim verecek 
olan Veteriner Fakültesinin kurul-
masının son derece yerinde olduğu-
nu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu, başta Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme 
Kurulu Üyeleri olmak üzere fakülte-
nin kurulmasında emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

 n HABER MERKEZİ

Toroslar’ın eteklerinde
açan çiçekler büyülüyor

Halkapınar’a 875 bin 
liralık yatırım yapılacak

Konya’da, Toroslar’ın etek-
lerinde rengarenk açan çiçekler 
doğaseverlerin ilgisini çekiyor. 
Konya’nın Antalya sınırındaki il-
çesi oksijen deposu Derebucak’ta 
yaylalarda açan papatyalar ve 
diğer çiçekler bölgedeki dağlarla 
oluşturduğu görselliğiyle adeta 
kartpostallık görüntülere sahne 
oluyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip 
ve mağara potansiyeli ile de tanı-

nan bin 230 metre rakıma sahip 
ilçede, dağların eteklerinde ve 
yaylalarda adeta bahar esintisi 
sunan papatya ve diğer türlerdeki 
çiçekler, görenlerin beğenisini ka-
zanıyor.  Çiçekler, doğaseverler ve 
fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeki-
yor. Fotoğrafçılar, yaz mevsiminin 
ortasında hala bahardan kalma 
günler yaşayan ilçedeki doğal gü-
zelliklerin fotoğrafını çekebilmek 
için bölgeye geliyor. n AA

Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, Delimahmutlu 
Deresi üzerine 6 adet bent yapımı 
ve 4 adet sulama havuzu tadilatı 
için Konya Büyükşehir Belediye-
sinden 875 bin liralık ödeneğin 
çıktığını bildirdi.

Mahalleleri hak ettiği seviyeye 
getirmek için durmadan çalıştıkla-
rını belirten Bakkal, ‘’Kapalı dam-
lama sulama sistem yapımı için, 
Delimahmutlu deresi üzerinde bu-
lunan 6 mahallemize bent yapımı 
ve  4 adet kapalı sulama sistemi 
havuz tadilatı yapılacaktır.” ifade-
sini kullandı.

Söz konusu yatırımlar için 
Konya Büyükşehir Belediyesinden 

875 bin liralık ödeneğin çıktığını 
aktaran Bakkal, şunları kaydetti: 
“Osmanköseli, Körlü, Dedeli, Kü-
sere, Karayusuflu, Büyükdoğan, 
Çakıllar, ve merkez mahallelerini 
yakından ilgilendiren bu yatırım-
lar için projede emeği geçen başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a , KOSKİ Ge-
nel Müdürü Ahmet Demir’e ve 
ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, ilçemizin kaderini de-
ğiştirecek Delimahmutlu Göleti 
Projesi’nde de son aşamaya gelin-
miştir. Gölet yapım çalışmasının 
da en kısa sürede başlayacağının 
müjdesini Halkapınarlı hemşehri-
lerimle paylaşmak istiyorum.”n AA

Selçuklu ilçesindeki tarihi mahalle Sille’de, 16. yüzyılda su kemeri olarak yapılan, zamanla iki yama-
cı birbirine bağlayarak dar bir geçit halini alan Şeytan Köprüsü, tehlikeli görüntüsüyle dikkati çekiyor

Tarihi mahallenin
‘ürküten’ köprüsü

Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin 
yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Ma-
hallesi’nde yer alan, su kemeri 
olarak yapıldıktan sonra iki yamacı 
birbirine bağlayarak dar ve teh-
likeli bir geçit halini alan Şeytan 
(Gavur) Köprüsü, “ürkütücü” gö-
rüntüsüyle dikkati çekiyor.  

Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-
manlı döneminden izler taşıyan 
Sille, farklı kültürleri aynı potada 
birleştiriyor. Anadolu uygarlıkları 
için özel önemi bulunan mahal-
le, tarihi kaynaklarda farklı kül-
türlerin bir arada yaşadığı, erken 
Hristiyanlık döneminin önemli bir 
merkezi olarak geçiyor.

Sille’de, Selçuklu ve Osman-
lı dönemlerine ait cami, hamam, 
çeşme ve köprüler gibi Türk-İs-
lam eserleri de bulunuyor. Şeytan 
Köprüsü’nün, kullanılan malzeme 
ve yapım tekniği itibarıyla 16’ncı 
yüzyılda Osmanlı döneminde ya-
pıldığı biliniyor. Mahalleye gelen 
suyun vadiden geçmesine imkan 
sağlamak amacıyla su kemeri ola-
rak inşa edilen yapı, daha sonra iki 
yamacı birbirine bağlayarak köprü 

vazifesi görmeye başlıyor.
Vadi içinde bulunması, dar ve 

yüksek oluşu nedeniyle günümüz-
de kullanım amaçlı tercih edil-
meyen köprünün ürkütücü yapısı 
nedeniyle “Şeytan Köprüsü” ismi-
ni aldığı düşünülüyor. Köprü, her 
ne kadar yola yakın merkezi bir 
konumda olsa da vadi yapısından 
dolayı yerli ve yabancı turistler ta-
rafından çok bilinmiyor.

MAHALLE CANLANMAYA BAŞLADI
Sille Mahallesi Muhtarı Mev-

lüt Aksoy, tarihi öneme sahip 
mahallenin, yapılan yatırımlar so-
nucunda gelişen, turistik bir yer 
haline geldiğini söyledi. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) önlemleri 
nedeniyle yaklaşık üç ay ziyaretçi-
si olmayan tarihi mahallenin can-
lanmaya başladığına dikkati çeken 
Aksoy, “Son günlerde işletmeler 

açılmaya başladı. Yavaş yavaş zi-
yaretçiler gelmeye başladı. Aya 
Elena Kilisesi, Zaman Müzesi, Çay 
Camii gibi önemli tarihi yapılar 
burada. Ve bu yerler ziyaretçi çe-
kiyor.” dedi.

ÇOK BİLİNEN MAHALLENİN 
AZ BİLİNEN PARÇASI

Çok bilinen yerlerin dışında az 
bilinen yerlerin de olduğunu vur-
gulayan Aksoy, şunları kaydetti: 
“Bunlardan birisi de Şeytan Köprü-
sü’dür. Su hattını taşımak amacıy-
la yapıldığı tahmin ediliyor. Yaya 
köprüsü olarak yapılmamıştır. Su 
taşımak amaçlı bir yapıdır. Geç-
mişte ulaşım amaçlı kullanılmış 
olsa bile günümüzde bu amaçla 
kullanılacak durumda değil. Orada 
su hattıyla ilgili kalıntılar var ancak 
atıl durumda, restorasyona ihtiyacı 
var.”

Çocukluğunun orada geçtiği-
ni, arkadaşlarıyla o bölgede oyun 
oynadığını anlatan Aksoy, köprü-
nün bulunduğu yerin çok tehlikeli 
olmasından dolayı zaman zaman 
insanların düşerek kendini yarala-
dığını da aktardı. n AA

NEÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerini bekliyor

Akaryakıt istasyonuna gidip atına yakıt almak istedi!

Konya’da akaryakıt istasyonu-
na giden bir kişi, sahibi olduğu atı-
na 100 liralık mazot almak isteyip 
bu anları da kayda aldıktan sonra 
sosyal medya hesabından paylaşın-
ca binlerce kez izlendi.

Konya’da bir süre önce at alan 
Fatih Ucun, arkadaşlarının ısrarı 
üzerine şehir merkezinde bulunan 

kafeye gitmek üzere yola çıktı. Yol 
üzerinde bulunan petrole uğrayan 
Fatih Ucun pompacıdan atına 100 
liralık mazot almak istedi ve bu 
anları kayda aldı, ardından arka-
daşlarıyla sosyal medya hesabında 
paylaştı. Görüntüler kısa sürede 
sosyal medya sayfaları tarafından 
paylaşılınca birlerce kez izlendi. 

Fatih Ucun’u zaman zaman şehir 
içinde atıyla tur attığını görenler, 
onu sosyal medya hesaplarından 
paylaşıyor ya da fotoğraf çekinmek 
istiyor.

Konuyla ilgili konuşan Fatih 
Ucun, “At merakım geçen kış baş-
ladı. Konya genelinde çiftlik ve at 
araştırması yaptım. Bana uygun 

olarak da bu Arap atını seçtim. 
Arap atları daha rahat ve uysal ol-
duğuı için. Geçtiğimiz hafta sonu 
da arkadaşlar arasında ata binip 
bizim yanımıza gelebilir misin mu-
habbeti oldu. Ben de gelirim neden 
olmasın dedim. Öyle yola düştüm 
işte, yolda petrole uğradım bir de 
eğlence olsun diye. Orada kasiyer 

ablalardan ve pompacı abilerden 
çok güzel tepkiler aldım. Fotoğraf 
çekinenler ve hayvanı sevmeye 
gelenler oldu. Böyle güzel tepkiler 
alacağımı hiç düşünmüyordum 
açıkçası. Bizim için de farklılık oldu 
hem Kırbaçkaya şehir hayatına bi-
raz alışmış oldu. Daha sonradan da 
petrolde bazı görüntüler çekmiş-

tim instagram hesabı üzerinden 
kendim arkadaşlarımla paylaşmak 
için. Orda görüp de hoşuna giden-
ler Konya’nın sosyal medya hesap-
larında paylaşmışlar. İnternet ve 
sosyal medya üzerinde de görüntü-
lerim oldukça paylaşıldı. Oradan da 
çok güzel dönüşler aldım” ifadeleri-
ni kullandı. n İHA
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Konyalı turizmci tarihi tapınakta ezan okudu
TÜRSAB’ın düzenlediği İnfo 

gezisi kapsamında Didim’deki 
Apollon Tapınağını ziyaret eden 
ve Konya’dan geldiği öğrenilen 
bir seyahat acentesi temsilcisi, ta-
rihi tapınağın otantik atmosferin-
den etkilenerek ezan okudu.

Antik çağın en önemli eserle-
rinden olan ve M.Ö. 4. yy’da inşa-
atına başlanan ve bitirilemeyen, 
her yıl yerli ve yabancı binlerce 
turistin ziyaret ettiği Aydın’ın Di-
dim ilçesindeki Apollon Tapına-
ğında ezan okundu.

TÜRSAB’ın düzenlediği İnfo 

gezisi kapsamında Didim’deki 
Apollon Tapınağını ziyaret eden 
seyahat acentelerinin yaptığı 
gezilerde Konya grubu içerisin-
de yer alan bir seyahat acentesi 
temsilcisi tapınağın iç kısmında-
ki atmosferden etkilenerek ezan 
okumaya başladı. 

Seyahat acentesi temsilcisi 
ezanı okurken çevredeki diğer 
arkadaşları ise arkadaşını bekledi. 
Ezanın bitmesinin ardından bir 
arkadaşı ise “Burayı fethettik sa-
yılır” ifadelerini kullandı.
n İHA

Ahırlı’da bir mahalle
karantinaya alındı

Maskesiz alışverişe çıktılar
17 bin 100 lira ceza yediler

Gıda işletmeleri 
sürekli denetimde

Ahırlı ilçesindeki bir mahal-
lede, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 
karantina uygulaması başlatıldı. 
İlçeye bağlı Bademli Mahallesi’n-
de, 2 kişide tespit edilen pozitif 
vaka sonucu salgının yayılımının 
önüne geçmek ve toplum sağlı-
ğını korumak amacıyla Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulunca, ikinci bir 
emre kadar karantina tedbiri uy-
gulanmasına karar verildiği öğre-
nildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar ya-
saklanırken, karara aykırı hareket 
edenlere idari para cezası uygula-
nacağı belirtildi. Karantina süresi 
boyunca Bademli Mahallesi’nde-
ki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa 
Sosyal Destek Grubunca karşıla-
nacak. Kararın ardından jandar-
ma ekiplerince mahalle girişinde 
kontrol noktası oluşturuldu. Ma-
halleye bağlantı yolları ise beledi-
ye ekiplerince kapatıldı.
n AA

Kulu ilçesinde, halk pazarın-
da denetim yapan polis ekipleri, 
maske takmayan 19 kişiye, 17 
bin 100 lira cezai işlem uyguladı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
cuma günleri kurulan halk paza-
rında alışveriş yapan vatandaş-
ları ve pazar esnafını denetledi. 

Vatandaşları maske takmaları ve 
sosyal mesafeye uymaları konu-
sunda uyaran ekipler, maske tak-
mayan 19 kişiyi fotoğraflayarak 
kayıt altına aldı. Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunu uyarınca bu kişilere 
toplam 17 bin 100 lira idari para 
cezası uygulandı. n AA

Aksaray’da halk sağlığını ko-
rumak, hijyen ve kaliteli üretimi 
sağlamak amaçlı sık sık dene-
timler yapan Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri gıda işletme-
lerine ani baskınlar yaparak dene-
timler gerçekleştiriyor. Tarım ve 
Orman Müdürü Bülent Saklav’ın 
da katıldığı denetimlerde gıda 
ürünleri, işletme hijyeni, üretilen 
ürünlerin hijyenik ortamı, üretim 
yerleri, kapalı gıda maddeleri-
nin son kullanma tarihi ve daha 
birçok alanda incelemeler yapan 
ekipler, halkın sağlıklı gıdaya ulaş-
ması anlamında olumsuzluklara 
geçit vermiyor.

Tarım ve Orman Müdürü Bü-
lent Saklav, “Malumunuz olduğu 

üzere zaten sıkıntılı bir dönemden 
geçiyoruz. Devletimiz, milletimiz 
el ele korona virüsle etkin bir mü-
cadele verirken, bizlerde burada 
en ufak bir olumsuzluğa geçit 
vermiyoruz. Denetimlerimizi an-
sızın ve kimsenin haberi olmadan 
ani baskınlarla gerçekleştiriyoruz. 
Denetim yaptığımız işletmelerde 
halk sağlığını tehdit eden, tehlike-
ye atan en ufak bir olumsuzluğa 
dahi geçit vermiyoruz, müsama-
ha göstermiyoruz. Olumsuzlukla 
karşılaştığımız işletmeleri hem 
uyarıyoruz, hem de cezai işlemi-
ni uyguluyoruz. Bu konuda asla 
müsamahamız yok. Çünkü halk 
sağlığı çok önemli ve korunması 
gereken bir konu” dedi. n İHA

TÜRSAB’ın iç turizmi canlandırmak için yapmış olduğu proje kapsamında farklı bölgelerden turizmciler Aydın Kuşa-
dası’nda buluştu. 3 gün süren programda Aydın’ın tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezilerek, tanıtımı yapıldı

Konyalı turizmciler 
Kuşadası’nda buluştu

İç turizmi canlandırmak amacıy-
la TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Tem-
sil Kurulunun (BTK) düzenlediği 3 
günlük Aydın gezisine; yurt içinden 
TÜRSAB’ın 35 bölgesinden 12’si 
davet edildi. Geziye TÜRSAB Konya 
BTK Başkanı Özdal Karahan, yöne-
tim kurulu üyeleriyle birlikte seya-
hat acenteleri temsilcileri katıldı.

TÜRSAB Kuşadası BTK’nın dü-
zenlediği üç günlük gezide, Kuşa-
dası, Didim, Nazilli ve Aydın’daki 
otelleri, tarihi ve ören yerleri ile mü-
zeleri gezen turizmciler; normalleş-
me süreciyle birlikte, turizm tesisle-
rindeki hazırlıkları yerinde görerek 
inceleme fırsatı buldu.

Gezi sonrasında Kuşadası’nda 
düzenlenen Gala yemeğine Aydın 
Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kay-
makamı Sadettin Yücel, CHP Aydın 
Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası 
Belediye Başkanı Ömer Günel, Tica-
ret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, 
Otelciler Derneği Başkanı Tacettin 
Özden, TÜRSAB Kuşadası BTK Baş-
kanı Eda Yurtcan ve yönetim kurulu 
üyeleri, 12 Bölge başkanları ve seya-
hat acenteleri katıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ko-
nuşmasında seyahat acentelerinin 
biraya gelmesinden memnun oldu-
ğunu belirterek, “Turizmde aydın 
ve bölgesi önemli bir potansiyele 
sahiptir. İlimizde müzeler ve ören 
yerlerimiz vardır. Jeotermal ’de yüz-
de 80’ne sahiptir. Yaşanan pandemi 
sürecinden etkilenen ülkemizin çık-
ması için turizm seyahat acenteleri-
ne ihtiyacı vardır. Sizler bu sürece 
çok önemli katkılar yapacaksınız. 
Devletimizin uyguladığı kurallar 
çerçevesinde kontrollü bir şekilde 
hizmet vereceksiniz. Güvenli turizm 
için sertifika ile birlikte hareket edi-
lecek. Turizm sektörü bu konuda 
çok duyarlıdır. Zor günleri birlikte 
aşacağız. Önümüzdeki süreçte tu-

rizm sektöründeki sorunların çö-
zümü için herkese önemli görevler 
düşüyor. Birlikte bulunduğumuz 
noktadan daha iyi bir noktaya ulaşa-
bileceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı 
Ömer Günel,“Pandemi sürecinde en 
çok etkilenen sektör turizm ve Kuşa-
dası oldu. Aydın ve bölgemizde ciddi 
anlamda çalışacağız. Normalleşme 
döneminde ziyaretimize gelmeniz 
bizleri umutlandırdı. Kuşadası gü-
neşin en iyi battığı ve normalleşme 
dönemine de en iyi hazırlanan yer-
lerden birisidir. Yeni döneme Ku-
şadası hazırdır. Otellerimiz sosyal 
mesafeye, maske takma ve hijyen 
kurallarına uygun bir şekildedir. 
Rahatlıkla tatilinizi yapabileceğiniz 
bir yapıdayız. Pandemi kurallarına 
turizmcilerimiz dört dörtlük uyuyor-
lar. Tatilini yapacak olan vatandaş-
larımızı Kuşadası’na ve bölgemize 
bekliyoruz” diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin 
Yıldız, “Sizler milliyetçi turizmciler-
siniz. Salgından en çok etkilenen tu-
rizm sektörü için Cumhurbaşkanın 
yeniden sektörü desteklemesi için 

bir kararname daha yayınlamasını 
istiyoruz. Normalleşmeyle birlik-
te iç turizm canlanmazsa 2021’de 
ülkemizde bir işletme ve turizmci 
bulamayabiliriz. İflas edeceklerdir. 
Devlet baba turizmcilere sahip çık-
malıdır” diye konuştu.

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Bilir, “Ülkemizin 
her ilinde hizmet veren turizmciler 
olarak pandemi sürecinde umu-
dumuzu kesmeyeceğiz. Bizlerini 
ağırlayan Belediye Başkanlarımıza, 
ticaret Odası Başkanlarımıza, otelle-
re ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Turizmciler çok önemli-
dir. Ticaret açığının yüzde 98’zini bu 
sektör kapattı. Ülkemizin ekonomisi 
ve istihdamı için çok önemli bir sek-
tördür. Artık normalleşme dönemiy-
le birlikte kurallara uyalım. Sosyal 
Mesafe kurallarına uyarak, maske 
takarak ve hijyene çok dikkat ederek 
rahat bir şekilde tatil yapabileceği-
mizi bu gezide gördük.”

TÜRSAB Kuşadası BTK Tem-
silcisi Eda Yurtcan, “Pandemi 
sürecindeki bu zor dönemi tüm 
tedbirleri uygulayarak geçirdik. Nor-

malleşmeyle koruma faaliyetlerini 
sürdüren ve devlet tarafından uyul-
ması gereken kurallara uyarak faa-
liyetlerini sürdüren tesisleri yerinde 
görmeniz için bu programı düzenle-
dik. Sizlerin bizlere göndereceğiniz 
misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlaya-
cağımızdan emin olun. Üç gün sü-
ren gezi programımıza destek veren 
tüm kurumları ve sizlere teşekkür 
ediyorum.”

Gala yemeğinde TÜRSAB Kuşa-
dası BTK Temsilcisi Eda Yurtcan’a iç 
turizmi canlandıracak olan programı 
düzenlediği için teşekkür eden ve 
Sema figürlü bir tablo hediye eden 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı Öz-
dal Karahan, “Medeniyetler Beşiği, 
Selçuklu Devletinin Başkenti, Hz. 
Mevlana’nın, sevginin ve hoşgörü-
nün Şehri Konya’dan bu programa 
katıldık. Hepimizin bildiği gibi pan-
demiden en çok etkilenen sektör 
turizmdir. TÜRSAB’ın bu tür gezileri 
iç turizmin hareketlenmesine bir 
katkı yapacaktır. Üç gün süren ge-
zide otellerin uyguladığı tedbirleri, 
tatilcilerin sosyal mesafeye uyarak, 
maske takarak ve hijyene dikkat 
ederek rahat ve güvenli şekilde tatil 
yapabileceklerini yerinde gördük.

Kuşadası BTK temsilciliğinin 
böylesine güzel ve anlamlı bir gezi 
düzenlemesine ve bizleri misafir 
eden tesislere ve kurumlara teşek-
kür ediyoruz. Herkesi Konya’ya bek-
liyoruz. Sizleri misafir etmekten de 
mutlu oluruz” dedi.

Geziye katılan Turizm ve Seya-
hat Acentelerine Aydın müzesine 
gezdirerek, bir öğle yemeği veren 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mehmet Umut Tuncer, “Zor günler-
den geçiyoruz. Bizlere destek verip, 
yol arkadaşı olursanız güçleniriz. 
Birbirimize sahip çıkarak, tedbirlere 
uyarak bu zorlu süreci aşabiliriz.”
n DURAN ÇÖLCÜ



13 6 TEMMUZ 2020HABER

Hüyük’e yaş meyve 
işleme tesisleri kuruluyor

Devrilen TIR’ın sürücüsü 
yara almadan kurtuldu

Hüyük ilçesine kurulacak yaş 
meyve işleme tesislerinin temeli 
düzenlenen törenle atıldı. Tesisin 
temel atma törenine katılan Hü-
yük İlçe Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem yaptığı konuşmada, 
bölgede daha önceden yatırım 
için gelip arazi bakan firmanın 
yatırımlarını hayata geçirmesinin 
mutluluğunu yaşadıklarını belirt-
ti. Hüyük Belediyesine ilçeye fab-
rika kurmak için başvuruda bulu-
narak arazi satın alan Tatlı Limon 
firmasının yöreye yeni tesisler 
kazandırmasının gayret ve çabası 
içerisinde olduklarını anlatan Baş-
kan Çiğdem, “Hüyük Belediyesi 
olarak ilçemize yatırım yaparak 
istihdam kapısı aralamak isteyen 

yerli ve yabancı her türlü müte-
şebbisimize destek vermeye ha-
zırız ve vermeye devam ediyoruz. 
Firmamıza da ilçemize kazandıra-
cağı tesis için çok teşekkür ediyor, 
bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. 
Memleketimize bir çivi çakandan 
Allah razı olsun. Maldivler’e kadar 
Hüyük çileğinin ihracatını yapan 
firmamızın ilçemiz merkezindeki 
tesislerinin temelini atmış bulu-
nuyoruz. Burada kurulacak fabri-
ka bünyesinde kurutma tesisi ve 
soğuk hava deposu olacak, yaş 
meyve işlemesi yapılacak. İlçemi-
ze hayırlı olsun” ifadelerini kullan-
dı. Konuşmaların ardından tesisin 
temeli atıldı.
n İHA

‘Aşının tarifesi bende’ temasıyla düzenlenen şenlikte temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, 
Akşehir Çayı’nda oluşturulan platformda maya çaldı, temizlik, maske ve mesafeye dikkat çekti

Nasreddin Hoca’dan
maske ve mesafe çağrısı

61. Uluslararası Nasreddin 
Hoca Şenliği, düzenlenen etkin-
liklerle başladı. Temsili Nasreddin 
Hoca Şoray Uzun, pandemi süreci 
ile ilgili mesaj vererek, “Temizlik, 
maske ve mesafe. Bunlara uyul-
duğu takdirde virüs etki etmiyor” 
dedi.

Bu yıl 61’incisi düzenlenen 
şenlik, temsili Nasreddin Hoca 
Şoray Uzun’un protokol tarafın-
dan programa davet edilmesiyle 
başladı. Eşeğine ters binmeden 
önce açıklama yapan temsili Nas-
reddin Hoca Şoray Uzun, korona 
virüsten korunmanın formülünün 
kendisinde olduğunu belirterek, 
“61. Nasreddin Hoca Şenliklerin-
de bir Akşehirli olarak, 6. kuşak 
Akşehirli Ahmet dedenin torunu 
olarak ikinci kez Nasreddin Hoca 
olmanın gururunu yaşıyorum. 
2020 malum küresel bir salgın 
var Covid-19 diye. Virüs hayatı-
mıza girdi ve devam ediyor. Fakat 
bu virüsten kurtulmanın formülü 
bende. Açıklıyorum; formül sahip-
leri Nasreddin Hoca değil. Formül 
sahipleri Sağlık Bakanımızın da 
söylediği gibi Bilim Kurulu üyeleri 
ve Cumhurbaşkanımızın söyledi-
ği, tamam dediği nokta. Temizlik, 
maske ve mesafe. Bunlara uyul-
duğu takdirde virüs etki etmiyor. 
İkincisi aşıyı bulan düdüğü ça-
lacak. Kim bulacak bilmiyorum. 
Pek çok araştırmalar var. Onlar 
sanıyorum düdüğü birkaç parçaya 
bölecek ama ondan nasıl bir ses 
çıkacak bilmiyorum. Formül te-
mizlik, maske ve mesafe. Hocanın 
size söyleyeceği budur” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya da, bu yıl Uluslarara-
sı Nasreddin Hoca Şenliklerinin 

61’incisini düzenlediklerini ifade 
ederek, “Bu yılki temamız ‘Aşının 
tarifesi bende.’ Nasıl bizde, biraz 
sonra hocam göle maya çalarken, 
sağlık mayası çalacak. Sağlımıza 
dikkat edelim diyecek. Özellikle de 
maske, mesafe, temizlik kuralla-
rına uyarsak kendimizi tamamen 
aşılanmış hissedeceğiz, aşılanmış 
olacağız. Bu yıl pandemi süre-
cinden dolayı çok daraltılmış bir 
program yaptık. Sosyal mesafeye 
de özellikle dikkat ediyoruz. Ama 
önümüzdeki yıllarda inşallah Nas-
reddin Hocamızın vereceği aşıyla 
bu pandemi süreci bitmiş olacak” 
şeklinde konuştu.
NASREDDİN HOCA ŞEKER YERİNE 
MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITTI

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’nden çıkan 
temsili Nasreddin Hoca, burada 
da maske, mesafe, temizlik uya-
rısında bulundu. Hoca eşeğine 
ters binerek kortej eşliğinde Nas-
reddin Hoca Meydanı’na yürüdü. 
Hoca, bu yıl şeker yerine maske ve 
dezenfektan dağıttı. Daha sonra 
Akşehir Çayı’nda oluşturulan plat-
form üzerinde maya çalma mera-

simi yapıldı. İlk olarak yoğurt ma-
yalayan temsili Nasreddin Hoca 
Şoray Uzun, “Bir an önce şu kötü 
günler bitsin, pandemi bitsin. Co-
vid-19 bitsin, 20’si gelmesin, 21’i 
ile hiç tanışmayalım, 22 dünyada 
var olmadan ortadan kalksın inşal-
lah. Allah sağlık versin, gerisinin 
hiçbir önemi yok. Sağlıklar diliyo-
rum, bu yıl ya tutarsa değil, inşal-
lah tutacak” ifadelerini kullandı. 
Temsili hocanın ardından protokol 
mensupları da yoğurt mayaladı.
NASREDDİN HOCA MEYDANI’NDA 
ŞENLİK AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
Akşehir Belediye Başkanı Salih 

Akkaya burada yaptığı konuşma-
da, Nasreddin Hoca’nın Anado-
lu insanının bir aynası olduğunu 
belirtti. Akkaya, “Nasreddin Ho-
ca’mız dünyanın tebessüm eden 
yüzü ve güler yüzüdür. Bu yüz, 
iyimser bir ruh halinin yanı sıra, 
keskin zeka ve nüktedanlığın işa-
retidir. Hocamız, içinde bulundu-
ğu toplumun sosyal, dini ve ahlaki 
değerlerinin temsilcisi ve simgesi 
olmuştur. Kontrollü sosyal hayat 
içerinde olduğumuz şu zor gün-
lerde; sosyal, kültürel etkinliklerin 

yapılması, hepimiz açısından san-
cılı ve sıkıntılı bir sürecin yeniden 
başlamasına sebebiyet verebilir. O 
nedenle hiç yapmamaktansa, bu 
sene kısıtlı etkinlikler yapmaya ka-
rar verdik ve etkinliğimizde Hoca-
mızın fıkrasını uyarlayarak ‘Aşının 
Tarifesi Bende’ diyerek, temizlik, 
maske ve mesafe kurallarına uy-
duğumuzda virüse karşı kendimizi 
bir nevi aşılamış olacağımızı düşü-
nüyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem de, bu yıl pandeminin 
gölgesinde Covid-19 nedeniyle 
birçok programın iptal edildiğini 
hatırlatarak, “Tabii Nasreddin Ho-
ca’yı anma etkinlikleri de bugün 
sembolik bir şekilde hiç kimseyi 
bu salgınla karşı karşıya bırakma-
ma adına Akşehir Belediyesi’nce 
özel bir şekilde hazırlandı.

Hocamızın sözünü bu millet 
dinler dedik. O inşallah bütün Tür-
kiye’ye, bütün dünyaya mesajını 
vermiş olacak” diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan 
da, birlik beraberlik içerisinde 
Nasreddin Hoca’yı andıklarını be-
lirterek, pandemi süresince kural-
lara uyulmasının önemine dikkat 
çekti.

Törende son olarak kürsüye 
gelen Şoray Uzun da, kendisinin 
de bir Akşehirli olduğunu hatır-
latarak, “2020 malum küresel bir 
salgın var Covid-19 diye. Virüsten 
kurtulmanın formülü bende. Te-
mizlik, maske ve mesafe. Bunlara 
uyulduğu takdirde virüs etki etmi-
yor” diye konuştu.

Şoray Uzun’a Vali Vahdettin 
Özkan tarafından ‘Nasreddin Hoca 
ödülü’ verildi. Tören hatıra fotoğ-
rafı çekimi ile sona erdi. n İHA

Kulu’da kum yüklü TIR devril-
di, sürücü yara almadan kurtuldu. 
Yapımı devam eden Ankara-Niğde 
otoyoluna Kozanlı kum ocağından 
kum taşıyan Yasin T. idaresindeki 
42 GF 349 plakalı TIR, ilçe girişin-
de sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu şaram-

pole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzeri-

ne olay yerine 112 sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 
yapılan kontrollerde sürücünün 
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Devrilen TIR’ın kaldırılması 
için çalışma başlatıldı. n AA

‘Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkı geri verilmeli!’
Gönül Gözü Derneği Genel 

Başkanı Devriş Ahmet Şahin, 
TCDD’nin engellilere uygulamak-
ta olduğu çifte standarttan  bir 
an önce vazgeçmesini talep etti. 
Covid 19 bahanesi ile engellilerin 
ücretsiz ulaşım hakkının huku-
ka aykırı olarak askıya alındığını 
söyleyen Devriş Ahmet Şahin, 
“Bizler, engellileri temsil eden 
sivil toplum kuruluşları olarak; 
TCDD’nin ve Taşımacılık AŞ’nin, 
ücretsiz ulaşım hakkını askıya al-
ması; 4736 sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanunun ilgili maddelerinin 
ihlalidir diyoruz.

Pandemi nedeniyle 28 Mart 
2020 tarihinde tüm vatandaşlar 
için seferleri durdurulan; Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) ve ana hat yol-
cu tren seferleri, 28 Mayıs 2020 
tarihinde tüm vatandaşlar için 
yeniden başlatılırken; hiç bir yasal 
gerekçesi olmadan engellilerin üc-

retsiz ulaşım hakkı askıya alınmış-
tır. Bu uygulama hukuksuzdur.

Olağanüstü durumlar için 
herkes için önlem alınır. Kaldı ki, 
pandemi nedeniyle belirli bir süre, 
herkes için TCDD’nin seferleri 
durdurulmuştur. Normalleşme 
sürecine girildiğinde, pandemiye 
yönelik gerekli önlemler alınarak 
TCDD seferleri yeniden başlatıldı-
ğında, engellilerin sözde koruma 

altına alındığı bahane edilerek, 
ücretli olarak seyahat etmelerine 
karar verilmiştir. 4736 sayılı Ka-
nunda pandemiye yönelik hiç bir 
değişiklik yapılmadığı halde, hu-
kuksuz ve dayanaksız bir biçimde 
engelliler adına alınan bu karar 
hakkında; Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımıza bu hukuksuz uygula-
madan haberdar olup olmadığını 
soruyoruz. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanımıza ve Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü-
müze de bu hukuksuz uygulama-
nın kaldırılması için işlem başlatıp 
başlatmadıklarını soruyoruz. 

Sağlık Bakanımıza soruyoruz; 
Bakanlık olarak TCDD’ye; yolcu 
taşımacılığında pandemiye yöne-
lik önlemler kapsamında “engelli-
lerin ücretsiz ulaşım hakkını askı-

ya alın” tavsiyesinde bulundunuz 
mu?

Adalet Bakanımıza soruyoruz; 
4736 sayılı Kanunda, herhangi, bir 
değişiklik yapılmadan engellilerin 
ücretsiz ulaşım hakkının TCDD ta-
rafından askıya alınmasını, huku-
ka aykırı buluyor musunuz?

TCDD Genel Müdürüne ve 
TCDD Taşımacılık AŞ’ ye soru-
yoruz; CİMER üzerinden vatan-

daşlara verdiğiniz yanıtta ‘Yolcu 
trenlerimizde alınacak tedbirler ve 
uygulanacak süreçler Sağlık Ba-
kanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 
şirketimizce hazırlanmıştır. Pan-
demi nedeniyle alınan tedbirler 
kapsamında trenlerimiz yarı kapa-
site ile çalıştırılmakta olup engel-
liler için uygulanan ücretsiz bilet 
satışımız şu an için geçerli değildir. 
Ancak ücretli bilet alımı mümkün-
dür’ ifadeleri yer alıyor. Müdürlük 
olarak; Sağlık Bakanlığından tren-
lerin yarı kapasite ile çalışması 
amacıyla, engellilerin ücretsiz ula-
şım hakkını askıya alın şeklinde bir 
tavsiye aldınız mı?

Bizler STK’lar olarak, yukarı-
da sorduğumuz sorular ışığında 
TCDD’nin ve TCDD Taşımacılık 
AŞ’nin; bu hukuksuzluğa derhal 
son vererek, internetten bilet alımı 
dahil, engellilerin ücretsiz ulaşım 
hakkına yönelik uygulamayı baş-
lattığını duyurmasını acilen talep 
ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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H. Trabzon: Play-Off’ların oynanmasını istiyor
1922 Konyaspor’un ligdeki ra-

kibi Hekimoğlu Trabzon Play-Off’la-
rın oynanmasını istiyor. Liglerin 
ertelenmesinden sonra henüz nihai 
tescil kararının verilmemesi bazı 
takımların elini kolunu bağlıyor. 
Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan 
Trabzon ekibi Play-Off potasında 
bulunuyor. Hekimoğlu Trabzon’un 
orta saha oyuncusu Doğan Ateş’te 
konuyla ilgili, “8 aydır emek ve-
riyoruz. Amacımız Play-Off’lara 
kalmaktı. Play-Off’lara kaldık ve 
oynanmasını istiyoruz.” açıklama-
sını yaptı.   

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
dele eden Hekimoğlu Trabzon’da 
beklenti Play-Off’ların oynanması 

yönünde. TFF 2. Lig 3. Lig ve Böl-
gesel Amatör Ligi’nin oynanmama-
sı kararının verilmesinin ardından 
bazı takımlar bir üst lige çıkmak için 
adaletli olanın Play-Off’lar olduğu-
nu dile getiriyor. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Hekimoglu Trabzon 
FK’nın orta saha oyuncusu Doğan 
Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) tarafından verilecek Play-Off 
oynansın kararını beklediklerini 
belirterek, 8 aydır ligde emek har-
cadıklarını söyledi. “8 aydır emek 
harcıyoruz. Amacımız Play-Off’lara 
kalmaktı. Bu hedefimize ulaştık. 
Şimdi TFF’nin vereceği Play-Off oy-
nansın kararını bekliyoruz. Çünkü 
ben hayatımda ilk kez bu heyecanı 

yaşamak istiyorum” dedi. Adalet 
açısından 2 ve 5. sıradaki takımla-
rın Play-Off oynaması ve hak ede-
nin TFF 1. Lig’e çıkması gerektiği-
ni belirten Doğan Ateş, “TFF’den 
Play-Off’ların oynanması yönünde 
karar çıkacağını düşünüyorum ve 
istiyorum. 1 aydır karar bekliyo-
ruz. 8 aydır ligde emek harcıyoruz. 
Amacımız Play-Off’lara kalmaktı. 
Bu hedefimize ulaştık. Ben de He-
kimoğlu Trabzon takımına hedefleri 
olduğu için geldim. Ben hayatımda 
ilk kez bu heyecanı yaşayacağım. 
Bunun elimden alınmasını iste-
mem. Ben ve arkadaşlarım Play-
Off kararı bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

SPOR 3

1922 Konyaspor’un 
rakibinde 4 ayrılık

Konya’yı Sümerspor
 temsil edecek

TFF 2. Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Yılport Sam-
sunspor’da gelecek sezonun çalışması başladı bu doğrul-
tuda hareket eden Kırmızı-Beyazlı kulüp 4 futbolcuyla yol-
larıı ayırdı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 
3. Lig’lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil 
edilmesini bekleyen Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig için 
kadrosunu oluşturmaya başladı. İstanbul Başakşehir Futbol 
Kulübünden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona 
erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Der-
nek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim Halil Çolak ile de 
sözleşme yenilememe kararı aldı. Yılport Samsunspor sos-
yal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya 
bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi. 
n AA

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi’nde 
Ereğli Gençlikspor’un lige katılmama kararı sonrasında 
Konya şehrini voleybolda kimin temsil edileceği konuşulur-
ken Ereğli Bil Koleji Sümerspor, TVF’nin daveti üzerine ge-
lecek sezondan itibaren Konya’yı Voleybol 2. Ligi’nde tem-
sil edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu, Ereğili Bil Koleji 
Sümer Spor’u TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne davet etti. 
Konya Ereğli’nin gözde markalarından Günseven Şalgam 
ana sponsorluğunda lige katılma kararı alan takım, 2020-
2021 sezonunda Günseven Şalgam Ereğli Bil Koleji Sümer 
Spor Kulübü olarak Ereğli’yi temsil edecek. n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan tem-
silcimiz 1922 Konyaspor’a uzun süreli izne 
ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
2. Lig 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi’nin 
oynanmayacağına karar vermesinden 
sonra Yeşil-Beyazlı takımda alınan bu ka-
rardan sonra izne ayrıldı. Bu sezon lige iyi 
başlamayan temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ilk devreyi küme düşme hattında tamam-
lamasından sonra ikinci yarıyla birlikte 
çıkışa geçti ve ligi 13. sırada tamamladı.  
18 Temmuz’da başlaması planlanan ligler 
için 10 Haziran’da toplanan Yavru Kartal, 
3 haftalık toplu antrenmandan sonra tek-
rardan izne ayrıldı. 19 Mart’ta liglerin er-
telenmesinden sonra yaklaşık 80 günlük 
aranın ardından tekrardan antrenmanlara 
başlayan 1922 Konyaspor, alınan bu ka-
rardan sonra yeni sezon hazırlıklarını yap-
maya başladı. 

Pandemi öncesi çıktığı 5 karşılaşma-
da mağlubiyet yüzü görmeyen Yeşil-Be-
yazlılar, iyi bir ivme yakalamıştı. Kalan 
haftalarda hem alt sıralarla hem de üst 
sıralarla pek ilgisi olmayan 1922 Kon-
yaspor, alınan bu karardan da oldukça 
memnun. 

1922 KONYASPOR ALINAN 
KARARDAN MEMNUN

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz 1922 Konyaspor Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun liglerin oynan-
maması kararını almasını doğru buluyor. 
18 Temmuz’da hem hava şartlarının hem 
de alt liglerde yer alan çoğu takımın stad 
olanaklarının yetersiz olduğunu düşünen 
1922 Konyaspor, bu sebeplerden dolayı 
alınan kararı doğru buluyor. Karardan 
önce alınacak her türlü karara uyacakları-
nı söyleyen 1922 Konyaspor takımı ligde 
yer alan çoğu takımdan önce hazırlıkları-
na başlamış ligler oynanacakmış gibi ha-
zırlıklarına günde yaptığı çift antrenmanla 
devam etmişti. 

YENİ SEZONDA
 TAKIM GENÇLERDEN OLUŞACAK

2. Lig’de yer alan 1922 Konyaspor, 
bu sezonun oynanmayacak olmasından 
sonra gelecek sezonun çalışmalarına 
başladı. Ligde bu sezon inişli-çıkışlı bir 
performans sergileyen 1922 Konyaspor, 
gelecek sezonun planlamasını iyi yapa-
rak ligde adından bahsettirmek istiyor. 
Takım olarak genç bir kadroya sahip olan 

Yeşil-Beyazlı takım gelecek sezon daha 
da gençleşmenin planlarını yapıyor. Kad-
rosunda 20 yaş ve altı 12 oyuncusu bu-
lunan 1922 Konyaspor gelecek sezon bu 
oyunculara daha çok süre vererek vitrine 

çıkarmak istiyor. Bu sezon kadroda yer al-
malarını rağmen yeterli süre bulamayan 
bazı oyuncularda çalışmalarını sürdürerek 
kadroda kendilerine yer bulmaya çalışı-
yor. 

GÖZLER KONYASPOR’DA
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’un pilot takımı olan 1922 
Konyaspor, Anadolu Kartalı’nın durumu-
na göre hareket edecek. Ligde bu sezon 
sıkıntılı günler geçiren İH Konyaspor’u 
yakından takip eden 1922 Konyaspor, 
Konyaspor’un ligde kalma durumuna göre 
planlamasını yapacak. Sezon sonu 1922 
Konyaspor’dan Konyaspor’a geçebilecek 
oyuncularında olmasından dolayı Süper 
Lig’in nasıl noktalanacağı 1922 Kon-
yaspor, için de önem arz ediyor.

1922 KONYASPOR 
KONGREYE GİDECEK

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, önümüzdeki günlerde kongreye 
gidecek. Mevcut başkan Zahir Renkli-
bay’ın devre arasında başkanlık görevine 
gelmesinden sonra doğru kararlar alan 
1922 Konyaspor, ateş hattından kurtula-
rak iyi bir performans ortaya koymuştu. 
Yeni başkanlık seçiminde de en güçlü 
aday olan Zahir Renklibay’ın tekrardan 
başkanlığa seçilmesi bekleniyor.
 n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor, Anadolu 
Kartalı’nı bekleyecek 

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, liglerin oynanmayacak olmasından sonra uzun süreli izne ayrıldı. 
Kalan haftaların oynanmayacak olmasından sonra küme düşme tehlikesi olmayan Yeşil-Beyazlılar, alınan bu kararı da doğru 
buluyor. Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan 1922 Konyaspor, Konyaspor’un durumuna göre hareket edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve 1922 
Konyaspor’un rakibi olan Zonguldak Kömürspor’a Zon-
guldak Valisi Mustafa Tutulmaz’dan destek geldi. Zon-
guldakspor’a sahip çıkmalarını gerektiğini söyleyen Vali 
Tutulmaz, “Valilik olarak bizler gerekli desteği yapmaya 
hazırız. Taraftarlarında sorumluluk alması gerek.” dedi.

 Zonguldakspor’un geçmişte köklü bir kulüp olduğu-
nu hatırlatan Vali Tutulmaz, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Spor toplumun en önemli dinamiklerinden birisi. 
Zonguldakspor bu kentin geçmişinde önemli konum-
daydı. Ben bu duyguyu daha önce de Siirt’te yaşadım. 
Burada da benzerini gördüm. Spor bir kişinin bir grubun 
sorumluluğuna bırakıldığı zaman bunun altından kalk-
mak kolay değil. Herkes karınca kararınca destek ver-
mesi lazım. Sadece Vali, belediye başkanından destek 
istenirse eksik kalır. Buna herkesin sahip çıkması lazım. 
Kombine biletlerinin alınması lazım. Kulüp olumsuz git-
meye başladığında eleştiri okları yöneticilerin üzerine 
gidiyordu. Herkesin buna destek vermesini isteriz. Va-
lilik olarak bize düşen ne ise bunu yapmaya çalışırız. 
Ama valilik olarak kulübü alıp her şeyiyle ilgilenmek söz 
konusu değil.” n İHA

‘Herkesin destek vermesini isteriz’
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
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Gereksiz misafirperverlik taraftarın tepkisini çekti
TFF Süper Lig’in 30. haftasında 

evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayan 
İttifak Holding Konyaspor’da yönetim 
karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor 
kafilesini yemekte ağırladı. Karşılaş-
madan bir gün önce yemekte bir araya 
gelen iki kulüpten de karşılıklı dostluk 
mesajları verildi. Konyaspor’dan konu 
ile ilgili yapılan açıklamada, “Başka-
nımız Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu 
üyelerimiz, Çaykur Rizespor Başkanı 
Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal 
Karaman ve yardımcılarıyla dostluk 
yemeğinde biraraya geldi.  

Yemeğin ardından Başkanımız Hil-
mi Kulluk, çift başlı kartal heykelimizin 
minyatürünü Başkan Hasan Kartal ve 
teknik direktör Ünal Karaman’a hediye 
etti” denildi. 

İki kulübün karşılıklı dostluk me-
sajları yemekle sınırlı kalmadı. Maça 
saatler kala Çaykur Rizespor sosyal 

medya hesabından Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nun görseli payla-
şıldı ve, “Merhaba! Mevlana’nın hoş-
görü kenti Konya’ya, Karadeniz’den 
selamlar getirdik! Konyaspor – Çaykur 
Rizespor müsabakası için hazırız...” 
denildi.  Konyaspor ise Çaykur Ri-
zespor’un bu açıklamasını alıntılaya-
rak, “Selçuklu’nun Kadim Başkenti 
Konya’ya Hoşgeldiniz, Safalar Getirdi-

niz...” ifadelerini kullandı. 
İki kulübün abartılı dostluk mesaj-

ları ise taraftarın tepkisini çekti. Geç-
mişte Rize’de oynanan maçlarda yaşa-
nan olaylar hatırlatılırken, Konyaspor 
yönetiminin aşırı misafirperverliği 
gereksiz bulundu. Bir taraftar geçmişte 
Uğur Demirok’a yapılanları hatırlata-
rak, “Üzerinde şanlı Konyaspor for-
ması taşıyan bir futbolcumuza sırf eski 

takımından dolayı ağız dolusu küfürler 
edenler, gelip burada dostluk ayağına 
yatmasın. Konyaspor ve Rizespor dost 
değildir. Geçmişte yaşananları da 
unutmadık” ifadelerine yer verdi. 

Konyalı teknik adam Ünal Kara-
man da bir süre önce Konyaspor’un 
teklifini reddetmiş ardından ise Ri-
zespor’un başına geçmişti. 
n SPOR SERVİSİ

ÖNSÖZ 
Millet olarak sözlü kültürümüzün 

yazılı kültüre göre daha zengin olduğu 
hepimizin malumu. Özellikle sporla il-
gili araştırıp yazarak sonraki kuşaklara 
belgeleriyle yazılı eserler bırakma yerine 
kulaktan kulağa anlatır dururuz. Çünkü 
yazmak, araştırmak emek ister.

Bu nedenledir ki yazılardan yola çı-
karak tarihten ders alma yerine günü 
birlik yaşamayı tercih ederiz. Nitekim 
otuz yılı aşkın spor camiasının içinde 
hem de tarih merakı, vefa duyarlılığı olan 
bir kişi olarak geçmişe bakıyorum, Kon-
yamızın spor tarihi ile ilgili yazılanlar 
hayli az.

Tüm branşları kapsayan Vezir Bal-
cıoğlu’nun döneminde 1989 yılında 
yayınlanan KONYA İL SPOR ALMANA-
ĞI bu konuda yapılmış en ciddi çalışma 
sanırım. Branşım ATLETİZM ile ilgili bazı 
eksiklikler olsa da gene de iyi bir çalış-
ma. Bu konuda özellikle Rahmetli Ha-
san Kayımkaya olmak üzere Mustafa 
Dündar ve Bülent Melik’in gayretlerine 
teşekkürler. Almanağın perde arkası 
emektarı İsmet Karababa’yı da unuta-
mayız.

Hepimizin malumu ilerlemiş ya-
şına rağmen halâ çabalayan duayen 
gazeteci Nail Bülbül ağabey bu konu-
da ilk hatıra gelen kişi. İhsan Kayseri, 
evvelinde Sabit Horasan, İbrahim Sur, 
Mustafa Güden, Ahmet Naim, Bülbül…
ve isimlerini hatırlayamadığımız bir kaç 
gazetecinin yazdıkları da zihinlerimizde.

 Bu konuda Nizamettin Yetişen ağa-
beyimizin çalışması KONYA BASKET-
BOLU adlı kitabı teselli kaynağımız.

Emekliliğim sonrası Büyükşehir ve 
Karatay Belediyesi başta olmak üzere 
bazı belediyelerimizin Konya Spor’u ilgili 
bir komisyon öncülüğünde bazı yayınlar 
çıkardığını duydum. Görmediğim için 
bu konuda bir şey diyemiyorum. Gene 
de emeklerine teşekkür.

Emekli olduğum Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü hepimizin malumu 
yeni bir yapılanmada, ismide değişti. 

Bir badireden geçiyor. Genel Müdürüde 
Konyalı olan bir teşkilatın toparlanarak 
tüm branşlarla ilgili ciddi bir arşiv oluş-
turacağı spor kamuoyunun beklentisidir.

İki ay kadar önce telefonum çaldı. 

Karşımda o anda tanıştığımız Büyük-
şehir Belediyesi Spor Şube Müdürü 
Malik Külâhçı Bey. Özetle Büyükşe-
hir Belediyesi olarak Konya Atletizm 
Tarihi ile ilgili belediyenin You toube 

Kanalında bir söyleşi programı için biz-
den genç olan camiadan ismimin işaret 
edildiğini izah etti. İlgisine teşekkür edip 
konuyu tam anlamak üzere iki hafta son-
ra iadeyi ziyaret yaptım. Yardımcısı Ön-
der Kiracı’nın da bulunduğu görüşme ile 
konunun çerçevesi belli oldu.

Sonrasında uzun yıllar ara verdiğim 
konuları düşünmeye başladım. Bilgileri 
beynimde tazeledim. Teknoloji bir fırsat-
tı. İlk işim WhatsApp grubu oluşturup 
yazışmaya başladım.

1969- 1990 Yılları öncesi ve sonrası 
ile ilgili bilgiler gündemime oturdu. Ken-
di kuşağım öncesi ile ilgili eskiden beri 
merakım olmasına rağmen bilmediğim 
konular hayli ilgimi çekti.

Dünya Ordular Arası Atletizm Şam-
piyonasına 1960 yılında Konya’da 
yapıldığı, 1929 yılında yapılan İdman-
yurdu sahasında da atletizm yarışları-
nın yapıldığını, geçen yıl yıkılan eski 
adıyla Şehir Stadı’nın 1950 yılında ya-
pıldığı, atletizm sporunun 1960 yılında 
Konya’ya gelen İl Müdürü Sami Yav-
rucak ile kökleştiği, ilimizde Milliliği 

baz alırsak bisiklet branşından sonra 
atletizm sporunun 2. Başarılı spor dalı 
olduğu gibi bilmediğim konulara ulaş-
tım.

 Bu paralelde büyüklerimden Musta-
fa Keten, Orhan Arda, Nail Bülbül, Mus-
tafa Yavuz, Yılmaz Küçükavşar, kendi 
kuşağımdan Abdil Gülhan, Hilmi Yılma-
zok, Mehmet Özdil, Bahattin Çağdaş…
daha genç gruptan Fati Akyüz, Erdem 
Şebetçigil, Ali Topal, Fatih Bilgiç, Ali 
Tunç, Suat Çimen, Seyfi Atamer, Korkut 
Yapıcı, Mehmet Kuş, Yunus Gürbüz gibi 
bir çok isimle yazışma ve diyaloğumuz 
arttı.

Her yeni öğrendiğim bilgi ve belgeler 
bana Yunus Emre’nin şu dizelerini hatır-
lattı.

İlim İlim Bilmektir
İlim Kendini Bilmektir
Sen Kendini Bilezsen
Bu Ne Haldir
Hep birlikte bildiklerimizi bir araya 

getirerek bir tarih yazacağımızı umut 
ediyorum.

Sonrasında da şunu düşündüm. 
Özellikle 1990 sonrası kuşak tabiî ki beni 
az, 2000 sonrası kuşak belki benim yal-
nızca ismimi duymuştur.

Tulukcu bunları yazıyor ama atle-
tizm sporu ile ilgisi nedir ki sorusuna 
cevap 2. Yazımda bu spor dalı ile ilgili 
kendimi yazmaya karar verdim.

KONYA ATLETİZM TARİHİ 1

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKÇU

1973 Haziran. Antrenör Mustafa Sılay ve Mustafa Yavuz Konya Atletizm Takımı ile.

Spor Teşkilatı’ndan emekli, aynı zamanda gazetecilik yapan Nizamettin 
Yetişen’in  KONYA BASKETBOLU adlı kitabı, 1984 yılında yayınlanmıştı...

15 Ocak 1957. Soldan sağa: Konya’nın ilk milli atletlerinden Recai Kıcıkoğlu, 
Antrenör Yugoslav ... ve Ahmet Baysal (rahmetli)...

Soldan sağa: Ahmet Keten, Kazım ...,Bekir Ceylan, Mustafa Ceylan, Vezir 
Balcıoğlu, Edip... (maraton) Mehmet Serin.



Korkmaz beklenen kadro ile sahaya çıktı Başkan Altay galibiyeti kutladı
İttifak Holding Konyaspor, Çay-

kur Rizesapor karşısına Beşiktaş 
mağlubiyetinden  önemli değişik-
liklerle sahaya çıktı. Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, kırmızı kart gören 
Amir Hadziahmetovic’in bölgesinde 
Marko Jevtovic’e görev verdi. 

İttifak Holding Konyaspor, 
Çaykur Rizespor karşısına kalede 
geçen hafta olduğu gibi Ertuğrul 
Taşkıran ile çıktı. Uzun yıllar sonra 
ilk kez yedek kalan Serkan Kırıntılı 
bu maçta da yedek kulübesindeydi. 
Savunmada bir değişikliğe giden 
Bülent Korkmaz, Selim’in yerine 
yine Anicic’i oynattı. Skubic, Uğur 
ve Alper savunma dörtlüsünü oluş-
turan diğer isimlerdi. 

Jens Jonsson - Jevtovic ile orta 
saha güvenliğini sağlayan dene-
yimli teknik adam Levan Shengelia, 
Milosevic ve Ömer Ali ile hücumda 
etkili olmaya çalıştı. Riad Bajic ise 
Konyaspor’un gol umudu olarak sa-

haya çıktı.
Oyuna sonradan Farouk Miya, 

Erdon Daci ve Thuram dahil oldu. 

Konyaspor’a galibiyeti getiren golü 
Farouk Miya kaydetti. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 30. haftasında 
Konyaspor evinde Çaykur Rizespor 
ile karşılaştı. İH Konyaspor uzatma 
dakikalarında Farouk Miya’nın pe-
naltıdan attığı golle 6 puanlık maçı 
kazanarak nefes aldı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 

maçın ardından attığı yeşil tweetiy-
le Konyaspor’u tebrik etti. Başkan 
Altay’ın Yeşil tweetinin altına çok 
sayıda beyaz tweeti geldi. Başkan 
Uğur İbrahim Altay’ın Yeşil twee-
tinden sonra Konyaspor’da Uğur 
İbrahim Altay’ın gönderisini alıntı-
layarak sosyal medya hesabından 

beyaz diyerek karşılık verdi.
Maçtan önce de Konyaspor’a 

destek paylaşımı yapan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, hafta arasında da 
takımın antrenmanını ziyaret etmiş 
ve oyuncuları yüreklendirmişti.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 57 27 30 63
2.TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61
3.DG SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54
4.GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52
5.BEŞİKTAŞ 29 15 5 9 49 35 14 50
6.FENERBAHÇE 30 14 7 9 53 40 13 49
7. ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48
8.GÖZTEPE 30 10 8 12 37 40 -3 38
9.GAZİANTEP FK 30 9 11 10 42 46 -4 38
10.FTAV ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37
11.KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36
12.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 8 14 35 49 -14 32
13. DENİZLİSPOR 30 8 8 14 29 43 -14 32
14.İH KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30
15. YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29
16.ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29
17.HK KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28
18. ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25

TFF  Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 30. Haftasında 
evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya 
geldi. Maç Anadolu Kartalı’nın 1-0’lık 
üstünlüğü ile sona erdi. Maça iki takım 
da kontrollü başladı. İki takım da savun-
ma güvenliğini bırakmazken ilk yarıda 
önemli bir atak şansı yakalanamadı. 
İkinci yarıda ise Konyaspor’una gol ara-
yışları vardı. Rakip Rizespor’un kontra 
ataklarla gol aradığı yarıda iki takım da 
aradığı şansı yakalayamadı. 

Tam maç berabere bitecek derken 
Ömer Ali’nin çevirdiği topa Rizespor sa-
vunması elle müdahale etti. Hakem Fı-
rat Aydınus penaltı noktasını gösterirken 

Farouk Miya da tapu ağlara gönderdi. 
Konyaspor camiası büyük sevinç yaşar-
ken bu sonuçla Yeşil Beyazlılar puanını 
30’a yükseltti. Geçen hafta ilk kez haftayı 
düşme hattında tamamlayan Konyaspor 
tehlikeli bölgede kalıcı olmadığını kanıt-
ladı.  

MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Bajic’in ceza sahası 

sağ çaprazından kaleye şutunda savun-
ma topa müdahale etti. 

31. dakikada Alper Uludağ’ın ceza 
sahasına girmeden şutunda top kaleci 
Tarık Çetin’de kaldı. 

45. dakikada Jevtovic’in ceza saha-
sının sağ çaprazından kaleye vuruşunda 

meşin yuvarlak üstten auta gitti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona 

erdi.  
İKİNCİ YARI

47. dakikada Boldrin’in ceza sahası-
nın sağ çaprazından kaleye şutunda topu 
kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi. 

60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içe-
risinde bulunan Jonsson’un gelişine vu-
ruşunda top yanda auta gitti.

76. dakikada Boldrin’in ceza sahası-
na ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkı-
ran oyun alanına çevirdi. Topu önünde 
bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza 
sahası içinde bulunan Boldrin’e gönder-

di. Bu oyuncunun vuruşunda top, defan-
sa çarparak kornere çıktı. 

86. dakikada ceza sahası içerisinde 
bulunan Miya’nın pasına hareketlenen 
Thuram’ın vuruşunda top üstten auta 
gitti. 

90+3. dakikada Ömer Ali Şahiner 
ceza sahası içerisine topu göndermek 
isterken top Talbi’nin eline çarptı. Ha-
kem Fırat Aydınus penaltı noktasını 
gösterdi. 90+4. dakikada ev sahibi ekip 
öne geçti. Penaltı kullanmak için topun 
başına geçen Farouk Miya’nın vuruşun-
da meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üs-
tünlüğüyle tamamlandı. n AA

Hayata Dönüş!
Düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor, tarihi bir maça çıktı. Puan kaybının düşmek 
demek olduğu maçta Rizespor’u ağırlayan Anadolu Kartalı, maç boyunca etkinlik gösteremedi. 

Karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltı golü ise adeta Yeşil Beyazlıları hayata döndürdü

RPS Jens Jonsson  
Gaziantep maçında cezalı

Fırat Aydınus  
damgasını vurdu

İttifak Holding Konyaspor’un tecrübeli orta saha oyun-
cusu Jens Jonsson gelecek hafta oynanacak Gaziantep 
Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek. Çaykur Ri-
zespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen 
Jonsson, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.  
Sarı kart sınırında bulunan Jens Jonsson’un, Çaykur Ri-
zespor maçının ilk yarısında kaptırdığı bir top tehlikeli atağa 
dönüşmek üzereyken rakibine müdahale etti. 

Hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalan-
dırılan ve ceza sınırında bulunan Jonsson, 4. Sarı kartını 
görmüş oldu. Danimarkalı oyuncu Gaziantep maçında oy-
nayamayacak.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor Sü-
per Lig’in 30. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 
1-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kritik 
karşılaşmaya ise hakem Fırat Aydınus damgasını vur-
du. İH Konyaspor’un 2 penaltısını es geçen Aydınus, 
Konyasporlu taraftarların tepkisini çekti. Önce Jens 
Jonsson’un itilmesini görmeyen Fırat Aydınus sonra-
sında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio’nun Uğur 
Demirok’u tabiri caizse kündeye indirmesini görmedi. 
Konyasporlu futbolcuların itirazlarına rağmen VAR’a 
dahi gitmeyen Aydınus’un kararları tepkiye neden oldu. 
Son dakikadaki pozisyonu çalmak zorunda kalan Aydınus, 
vermediği pozisyonlarla hafızalara kazındı. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Stat: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, 
Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 76 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahi-
ner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk. 84 Thuram)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Meln-
jak, Abdullah Durak (90+2 Burak Albayrak), Vetrih (Dk. 83 Garmash), 
Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, 
Skoda
Gol: Dk. 90+4 Miya (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Jonsson, Dk. 82 Anicic, Dk. 90+5 Ali Turan (Yedek 
kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 46 Talbi, Dk. 73 Boldrin 
(Çaykur Rizespor)


