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GİTTİĞİ YERE 
DEĞER KATIYOR

SICAK HAVALARDA 
BOL SU TÜKETİN

FARKLI TASARIMLARLA 
İLGİ ODAĞI OLDULAR

Mekan Özbeyt’ten önemli projeler

Uzmanlardan önemli uyarı 

Koruyucu maskede büyük başarı 

Karatay’a değer katacak bir projeyi hayata geçiren 
Mekan Özbeyt İnşaat, 2018 yılı Aralık ayında startını 
verdiği Osmanlı Konakları’nda sona geldi. Mekan 
Özbeyt, 60 dairelik projeyle bölgeye değer katmış 
durumda.

Diyetisyen Nur Açlan, 
yaz aylarında sağlıklı 
beslenme düzeninin 
nasıl olması gerektiği ile 
ilgili önerilerde bulundu. 
Açlan sıcak yaz günlerin-
de sıvı tüketiminin ihmal 
edilmemesi gerektiğine 
dikkat çekti. Konya’da 
önümüzdeki günlerde 
sıcaklık artmaya devam 
edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 
yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi 
maske üreten Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin 
ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı.

‘23 Nisan’ sözü 
yerine getirildi

Şehir turuyla 
Konya tanıtılıyor

Tarım arazisi 
kül oldu 

Hünerlerini 
sergiliyorlar

Babama Mektup Yazıyorum 
yarışmasında iki kategoride 
de ilk kırka giren öğrencilerin 
kazandığı SEDEP Sanat ve Ta-
sarım Atölyesindeki çini ve se-
ramik eğitimi başladı. Etkinlikte 
öğrenciler babalarıyla birlikte 
hünerlerini sergileyecek.
n HABERİ SAYFA 3’TE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un koltuğuna oturan 
İlyas Eymen Arı’nın pande-
miden sonra 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı’nın bir hafta ücretsiz 
olması talimatı yerine getirildi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’yı ziyaret eden yerli ve 
yabancı turistlerin şehri daha 
yakından tanıması için üstü 
açık çift katlı otobüsle şehir 
turları düzenlemeye devam 
ediyor. n HABERİ SAYFA 11’DE

Hüyük ilçesine bağlı İmrenler 
Mahallesi’nde bulunan bir 
tarlada iddiaya göre biçerdö-
verle hasat sırasında yangın 
çıktı. Yangında tarım arazisi 
yanarak kül oldu, biçerdöverde 
de maddi hasar oluştu. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Başarıyı tescillediler 
Pandemi sürecini etkin 
bir şekilde yöneten, 
çalışanlarına hijyenik ve 
kontrollü bir ortam sağlayan 
KONESOB bu başarısını 
tescillemek amacıyla 
Güvenli Hizmet Belgesi’ni 
almak için TSE’ye başvurdu. 
Standart gerekliliklerine tam 
uyum sağlayan KONESOB 
TSE Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni aldı. 
Konu ile ilgili sosyal medya 
hesabından açıklamalarda 
bulunan KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, 
“KONESOB olarak Türkiye’de 
Bir İlke İmza Attık ve TSE 
Covid-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi’ni aldık. Belgemizin 
Birliğimize, Esnaf 
Teşkilatımıza ve camiamıza 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

131203 Hilal ve Ömer 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Hüyük ve Beyşehir 
‘göz hakkı’nı alacak

‘Enflasyon endeksli 
zam zarara uğratıyor’
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Yeniden yükseliyoruz 
KTO, Konya Ekonomi 

Raporu 2019’u yayınladı. 
Rapora ilişkin açıklama-
larda bulunan KTO Baş-

kanı Selçuk Öztürk, zorlu 
bir 2019’dan sonra pan-
demi ile başlayan 2020 

yılının ikinci yarısının 
ekonomide toparlanma 

süreci olacağını vurguladı

İKİNCİ 6 AY İÇİN 
UMUT VERİCİ SÖZLER

“Yaşanılan sürecin; istihdamı, ih-
racatı, yatırımları, harcama gider-
lerini olumsuz etkilemesi sebebi 
ile yılın ilk yarısında ekonomi-
mizde ciddi küçülme olacaktır” 
diyen Öztürk, “Fakat salgın se-
bebiyle ekonomide yaşanılan 
zorlukların yerini yılın ikinci yarısı 
ile birlikte toparlanmaya bıraka-
cağını öngörmekteyiz” ifadele-
riyle umutları tazeledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

HEP BİRLİKTE BU 
DÖNEM ATLATILACAK

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Konya Ekonomi Raporu 2019’u 
yayınladı. Yayınlanan rapor hak-
kında bilgi veren KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, 2019 yılını değer-
lendirirken öncelikle dünyada 
yaşanılan gelişmeleri dikkatle 
incelenmesi gerektiğini savun-
du. Pandemiden Türkiye’nin de 
etkilendiğini belirten Öztürk, ka-
mu-özel işbirliğiyle bu dönemin 
atlatılacağını söyledi.Selçuk Öztürk

Muharrem Karabacak
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Karatay’a değer katacak bir projeyi hayata geçiren Mekan Özbeyt İnşaat, 2018 yılı Aralık ayında startını ver-
diği Osmanlı Konakları’nda sona geldi. Mekan Özbeyt, 60 dairelik projeyle bölgeye değer katmış durumda 

Mekan Özbeyt’ten 
değer katan projeler 

Konya’nın önde gelen inşaat 
firmalarından olan Mekan Özbeyt 
İnşaat’ın son projesi olan Osman-
lı Konakları’nda sona gelindi. 2+1 
ve 3+1 seçenekleriyle toplamda 60 
dairelik bir proje olan Osmanlı Ko-
nakları, bölgeye büyük değer kata-
cak. Müşteriler tarafından oldukça 
beğenilen Osmanlı Konakları’ndaki 
dairelerin neredeyse tamamı satıl-
mış durumda. 3 yıllık teslim sözü 
veren Mekan Özbeyt İnşaat, yakın 
zamanda teslimatını yapacağı Os-
manlı Konakları’yla, verdiği sözün 
1,5 yıl öncesinde projeyi teslim 
etmiş olacak. Ekonomik zorlukla-
ra rağmen Osmanlı Konakları’yla 
önemli bir projeye imza atan Mekan 
Özbeyt İnşaat, yeni projelerin de 
planını şimdiden yapmaya başladı. 

SÖZLERİNDEN ÖNCE 
TESLİM EDECEKLER 

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Mekan Özbeyt İnşaat Yöne-
tim Kurulu Başkanı Abdullah Ka-
rabağ, Osmanlı Konakları’nı yakın 
zamanda teslim edeceklerini müj-
deledi. 2018 yılının 11. ayında yapı 
ruhsatını alarak Osmanlı Konakla-
rı’na başladıklarını hatırlatan Kara-
bağ, “3 yıllık teslim sözümüz vardı. 
Ancak daha 1 yıl 3 ay olmasına rağ-
men 60 dairenin kaba inşaatının ta-
mamı bitti. İçerisinde ufak rötuşlar 
kaldı. Yazın teslim ettiğimizde 1,5 
yıl önce teslim etmiş oluyoruz” dedi. 

KARATAY’DA ÖRNEK OLACAK 
Osmanlı Konakları hakkında bil-

gi veren Karabağ, projenin Karatay 
bölgesinde örnek olduğunu söyledi. 
48 adet 3+1, 12 adet de 2+1 olmak 
üzere toplam 60 dairelik bir proje 
olduğunun bilgisini paylaşan Kara-
bağ, “Osmanlı Konakları kapalı, gü-
venlikli, otoparklı, kamelyası ve yeşil 
alanı olan, basketbol sahalı bulunan, 
çocuk oyun parkı olan güzel bir site 
oldu. Karatay’a güzel bir site kazan-
dırdığımızı düşünüyoruz” dedi. 

YATIRIMI DURDURMADIK 
Mekan Özbeyt İnşaat olarak 

ekonomik zorluklara rağmen yatırı-
mı durdurmadıklarının altını çizen 
Karabağ, şunları söyledi, “Para ka-
zanmasak bile biz zor ekonomik du-
rumda bile yatırımı durdurmadık. 
Çünkü buradan birçok işçi ekmek 
yiyor. Devlete bir KDV girdimiz olu-
yor. Hiç yoksa burada 15 taşeronu-
muz var. Hepsi ekmek götürüyor. 

Biz yatırımı durdursak en kötü 100 
işçi etkilenecek buradan. Biz sebebi-
ni işlemeye çalıştık. Piyasalar sıkın-
tılı olsa da biz çok şükür bir sıkıntı 
yaşamadık.”

YENİ PROJELER GELİYOR 
Yeni projeler yapmaya devam 

edeceklerine dikkat çeken Karabağ, 
“Büyük bir projemiz var onun da 
startını önümüzdeki dönemlerde 
vereceğiz. Piyasa şartlarına rağmen 
yeni projelere devam edeceğiz, dur-
mayacağız. Karınca misali su taşı-
yoruz. Bütün karıncalar su taşırsa 
yangını söndürürüz. Biz böyle bakı-
yoruz olaya. O yüzden 2020 rutinin 

üzerinde geçecek 2021 yılı daha iyi 
geçecektir diye düşünüyorum” diye 
konuştu. 

DEVLET YATIRIMLARI SEKTÖRÜ 
OLUMLU ETKİLİYOR

İnşaat sektörünün geleceğine 
ilişkin değerlendirmelerde de bu-
lunan Karabağ, bu noktada devlet 
yatırımlarının önemine ve Konya’da 
hala talep olduğuna dikkat çekti. 
“Konya’da yapı stoku fazlası yok. 
Konya çok göç alıyor. Bu anlamda 
dairelere talep var” diyen Karabağ, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Devle-
tin yatırımları da etkiliyor. Mesela 
Karatay bölgesine Şehir Hastanesi 

yapılıyor. Bu yatırım bölgeye değer 
katıyor ve inşaat sektörünün hare-
ketlenmesini sağlıyor. Şimdi metro 
projesi başlıyor. Bu proje de yine 
inşaat sektörünü olumlu etkiler. 
Çünkü yüzlerce kalem var inşaat 
sektöründe. Memleketin insanı bu 
anlamda kazanacak. Bu anlamda 
devlet yatırımları da inşaat sektörü-
nü olumlu yönde etkiliyor.”

FİRMALAR ARTIK DAHA GÜÇLÜ 
“Yeni müteahhitlik yasaları bi-

raz daha sağlamlaştı” diyen Kara-
bağ, bu anlamda Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum’un önemli 
işlere imza attığını söyledi. Karabağ, 
“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sa-
yın Murat Kurum çok güzel işler 
yapıyor. Gurur verici çalışmalar yü-
rütüyor. Bu anlamda yeni müteah-
hitlik yasasını da ben olumlu karşı-
lıyorum” dedi. Ekonomik sıkıntıların 
firmalar düzeyince olumlu bazı du-
rumları da beraberinde getirdiğine 
vurgu yapan Karabağ, “Krizin eko-
nomik anlamda zararları oldu ama 
bazı faydaları da oldu. Bunu şöyle 
açıklayabiliriz; firmaların kendini 
sağlamlaştırmasını sağladı. Krediye 
dayalı ticaret noktasında firmalar 
kendilerine çeki düzen verdiler. Bu 
anlamda taşlar yerine oturacak ve 
önümüzdeki yıllarda firmalar daha 
güçlü ve daha kaliteli işler yapacak 
diye düşünüyorum” değerlendir-
mesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Abdullah Karabağ
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Babama Mektup Yazıyorum yarışmasında iki kategoride de ilk kırka giren öğrencilerin kazandığı SEDEP Sanat ve 
Tasarım Atölyesindeki çini ve seramik eğitimi başladı. Etkinlikte öğrenciler babalarıyla birlikte hünerlerini sergileyecek

Babalar ve çocukları
hünerlerini sergiliyor

Selçuklu Belediyesi’nin, Selçuk-
lu Değerler Eğitimi Programı (SE-
DEP) kapsamında Babalar Gününe 
özel olarak düzenlediği ve yoğun 
ilgiyle karşılanan “Babama Mektup 
Yazıyorum” yarışmasının ödülle-
rinden olan çini ve seramik eğitimi 
başladı. Yarışmada iki kategoride 
ilk kırka giren yarışmacıların kazan-
dıkları, babalarıyla birlikte gerçek-
leştireceği çini ve seramik eğitimi 
SEDEP Sanat ve Tasarım Atölye-
sinde gerçekleşiyor. Mektup yaza-
rak eski bir geleneğin canlı tutul-
ması ve çocukların babalarına olan 
duygularını kaleme alarak farklı bir 
iletişim kurmaları için düzenlenen 
“Babama Mektup Yazıyorum” ya-
rışmasının ödül kısmı da baba ve 
çocukların birlikte etkinlik yaparak 
aralarındaki bağa ayrıca katkı sağ-
lıyor.

SEDEP Sanat ve Tasarım Atöl-
yesinde gerçekleşen babaların ve 

çocukların bir araya geldiği çini ve 
seramik eğitimi renkli görüntülerle 
başladı. Çocuklarıyla kaliteli bir za-
man dilimi geçirdiklerini ifade eden 

babalar Selçuklu Belediyesi’ne ve 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya 
teşekkür ederken; çocuklar ise ba-
balarıyla birlikte katıldıkları çini ve 

seramik eğitiminden oldukça keyif 
aldıklarını ifade ettiler.

Etkinlikte görev alan Selçuklu 
Belediyesi Sanat Tasarım Atölyesi 
Çini ve Seramik eğitmenleri, et-
kinliğin baba-çocuk arasındaki bağı 
güçlendirdiğini ifade ederek, “Baba 
çocuk etkinliği adı altında yazdık-
ları mektuplar sonrasında bir ödül 
olarak babalar ve çocukları bera-
ber vazolar yaptılar. Çamura do-
kunarak başarılı formlar çıkarttılar. 
Onun verdiği mutlulukla şuan hem 
baba-çocuğun beraber vakit geçir-
mesi hem de sanata dair yaklaşım-
larının olumlu olarak etkileşim sağ-
laması adına güzel bir çalışma oldu. 
Şu an gözlemlediğimiz kadarıyla 
çocuklar hem sosyal hayatta hem 
de teknolojiden uzak bir şekilde ta-
mamıyla enerjilerini atabilecekleri 
bir alan oluştu. Bu konuda oldukça 
başarılı sonuçlar gözlemledik” dedi.
n HABER MERKEZİ

Haziran 2020 enflasyonuna 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Eğitim-Sen Konya Şube Baş-
kanı Tanfer Ata; “Yıllık resmî enf-
lasyonun yüzde 13’lere dayandığı 
bir ortamda memur ve emeklileri 
yüzde 8’lik zamma mahkûm et-
mek, sosyal devlet anlayışıyla bağ-
daşmıyor” dedi.

Kamu görevlilerine ve emekli-
lere 2020 yılının ilk 6 ayı için ya-
pılan maaş artışı yüzde 4 iken aynı 
dönemde enflasyonun yüzde 5,75 
olmasının, memur maaşlarının 
enflasyon karşısında resmî ola-
rak yüzde 1,75 eridiğini de ortaya 
koyduğunu söyleyen Tanfer Ata, 
“Böylece memur ve emekliler bu 
ay, yüzde 1,75 oranında enflasyon 
farkı alacaklar. Kamu görevlileri-
nin maaşlarına yılın ikinci yarısı 
için de yüzde 4 artış kararlaştırıl-
mıştı. Enflasyon farkı da eklen-
diğinde memurlar bu ay maaşla-

rını yüzde 5,75 zamlı alacaklar. 
Yıllık bazda değerlendirildiğinde 
Haziran 2019-2020 döneminde 
memur maaşları, enflasyon farkı 

dâhil yüzde 11,84 arttı ama bu dö-
nemde TÜFE yüzde 12,62 olarak 
gerçekleşti. Böylece haziran ayları 
dikkate alındığında maaşların yıllık 

olarak net yüzde 0,78 eridiği orta-
ya çıktı. Sadece enflasyon kaynaklı 
bu erime aylık ortalama 31,3 TL, 
yıllık bazda ise 376 TL’ye ulaştı. 
Hal böyle olunca enflasyon farkı 
ödemesinin de maaşlardaki eri-
meye, alım gücündeki düşüşe bir 
çözüm olmadığı bir kere daha gö-
rüldü. Bu nedenle vakit çok geç ol-
madan, ekonominin çarkları tama-
men durmadan tedbir alınması ve 
vatandaşlarımızın doğrudan des-
teklenmesi gerekiyor. Önümüz-
deki Kurban Bayramı bunun için 
en uygun fırsat olarak görünüyor. 
TBMM’nin çalışma süresi de uza-
tıldı, dolayısıyla alınacak bir kararla 
kamu çalışanlarına bayram ikrami-
yesi verilmesi, hem enflasyon kay-
naklı zararların karşılanması nok-
tasında hem de bir adaletsizliğin 
giderilmesi konusunda sorunları 
çözecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde Kanal 42’de 
başarılı sunumlarıyla adından söz 
ettiren Fatih Güneş’in program konu-
ğuyduk.

Fatih Güneş iyi bir ekran yüzü…
Başarılar diliyorum kendisine… 

Yine güzel bir sunum ve sorularla ko-
nuklarını yönlendirdi.

Bizim de konuk olarak yer aldığı-
mız programda Merkez Bankası Eski 
Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletve-
kili Durmuş Yılmaz ve NEÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar Hoca da 
konuşmacı olarak hazır bulundu.

Mustafa Hoca da programa eko-
nomi alanındaki değerli sorularıyla 
renk kattı.

Biz de onların tecrübelerinden ya-
rarlanmış olduk.

İşin doğrusu ben programa gider-
ken siyasi bir isim olması hasebiyle 
Durmuş Yılmaz’a sorulmak üzere ha-
zırladığı sorularla gitmiştim.

Bir kısmını sorabildim tabi ki…
Program başlıkları daha çok Yıl-

maz’ın Merkez Bankası Başkanlığı 
dönemi ve ekonomi şeklinde devam 
ettiği için siyasette çok yer kalmadı.

Durmuş Yılmaz’ın sağlık problem-
lerinin olduğunu da öğrendik.

Geçmiş olsun dileğini buradan da 
yazmış olayım.

Siyasi sorulara çok zaman kalma-
dı ama anladığım kadarıyla da siyasi 
sorulardan oldukça kaçmaya çalışıyor.

Siyasetten mi yoruldu yoksa öyle 
mi gerektiriyor? bilemiyorum ama 
siyasi sorulara biraz çekinceli davran-
dığını fark ettim.

Siyaseti noktalamak istediğini de 
kendi ağzından duymuş oldum.

Dedim ya…
Fırsat yakalamışken bazı soruları 

yöneltme fırsatı buldum.
Ayasofya’nın açılması konusu…
Erken seçim konusu…
İMF hakkındaki görüşü…
Bunlar İYİ Parti’nin yaklaşımı mı-

dır? bilmiyorum.
Misal, İMF konusunda marjinal 

düşündüğünü gördüm.
“İMF borç verdiği 

ülkeleri disiplinize eder”
Tam cümle bu değil-

se bile yaklaşım bu…
Yani ‘ekonomik disip-

lini sağlamak için İMF  ile 
çalışılabilir’ gibi anladım 
ben.

2019 yılında Şirin 
Payzın’a da konuşmuş 
Durmuş Yılmaz.

Ne demiş?
“IMF’den başka çare yok, eko-

nomide ciddi kriz var”
Bu soruyu ben de sordum kendi-

sine.
Biraz yayın arasında biraz da canlı 

yayında cevapladı bu sorumu. Aslında 
Şirin Payzın’a verdiği cevaptan çok 
farklı değil.

“Türkiye’ye dövizin gelmesi 

lazım. Bunu da geti-
rebilecek tek kurum 
İMF…”

“Bana göre bu kay-
nak İMF’nin denetim 
ve gözetimini sağladığı 
bir ortamda sağlanabi-
lir.”

Aynı videoda Dur-
muş Yılmaz, “İMF ge-
lirse yönetime ortak 
olmak ister zira temsil 

ettiği çevrelerin çıkarını korumak zo-
rundadır” diyor.

Çok ilginç cümleler…
Ekonomideki gidişatı eleştirebilir-

siniz…
Eyvallah…
Ama Türkiye’nin ekonomik gidi-

şatını “İMF’den başkası kurtarmaz” 
demek de bu ülke için doğru mu?

Size bırakıyorum…

Bireysel olarak bu açıklamayı ya-
pabilir.

Eğer bu açıklamalar İYİ Parti’yi 
bağlıyorsa partinin ekonomi politikası 
da İMF üzerine mi kuruldu? Sorusu 
akıllara geliyor.

Merak ettim doğrusu…
“Siyaseti bırakmak istiyorum” 

diyor.
Siyaset yormuş anlaşılan…

Hayırlısı…
Son cümle…
Borç alan emir de alır. 
Ben öyle biliyorum en azından…
Programda başka başlıklar da var 

idi tabi…
En dikkat çekeni İMF…
Belki diğer başlıkları da ilerleyen 

zamanlarda paylaşabiliriz.
Şimdilik bu kadarı…

BORÇ ALAN EMİR ALIR

‘Enflasyon endeksli zam zarara uğratıyor’

Ribat Eğitim Vakfı ihtiyaç
sahibi aileye sahip çıktı

Başkan Adil Bayındır 
sanatçılarla bir araya geldi

Ribat Eğitim Vakfı ihtiyaç sahip-
leri ve ailelerine yardımlarını yıl 
boyu aralıksız sürdürüyor. Ribat 
Eğitim Vakfı, hasta 2 çocuklu ve 
tek odalı evde yaşayan ihtiyaç sa-
hibi Mehmet Ali Güngör’ün ailesi-
ne sahip çıkarak, sevindirdi.
Ribat Eğitim Vakfı yetkilileri, 
“Elektriği ve suyu olmayan tek 
odada hasta iki evladı ile hayata 
tutunmaya çalışan ihtiyaç sahibi 
Mehmet Ali Güngör ve ailesine, 
Ribat Eğitim Vakfı olarak sahip 
çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
Ribat Eğitim Vakfı, olarak ihti-
yaç sahibi Mehmet Ali Güngör’e 
Yaylapınar’daki tek odalı evinin 

yerine, bağışçılarımızın desteği 
ile 100 metrekare 3 odalı ev ol-
mak üzere hayalleri olan tek katlı 
evin yapımına başladık. En kısa 
zaman dilimi içerisinde evin ya-
pımı tamamlanarak ihtiyaç sahibi 
Güngör ailesine teslim edilecek-
tir. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi 
Mehmet Ali Güngör ve ailesine 
gerekli gıda ve diğer yardımlar 
Ribat aşevi tarafından yapılmak-
tadır. Bizleri hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan bağışçılarımıza ve 
emeği geçenlere Ribat Eğitim 
Vakfı olarak teşekkür ediyoruz” 
dedi.
 n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, sanatçılarla bir araya 
geldi. Beyşehir’e gelen film yö-
netmeni Hakan Cigaoğlu, oyun-
cu Melih Selçuk ve beraberin-
deki; yapımcı Ali Adnan Özgür, 
görüntü yönetmeni Birkan Yorul-
maz, senarist Doğan Yavuz, ge-
nel koordinatör, Burçin Akın, ya-
pım asistanı Ece Melike Candan 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır’a ziyarette bulundu. 
Beyşehir’in tarihi ve turizm alan-

larını gezen misafirler Beyşehir’e 
hayran kaldı. 
Ziyarette Beyşehir’de yapılabi-
lecek önemli belgesellerin is-
tişareleri yapıldı. İlçenin tarihi 
ve turizm alanlarını gezen ekip 
Beyşehir’e hayran kaldı. Başkan 
Bayındır daha sonra sanatçılarla 
beraber Sonsuz Şükran Köyünü 
ziyaret ederek köyün kurucula-
rından yönetmen Atalay Taşdi-
ken’i ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Diyetisyen Nur Açlan, yaz aylarında sağlıklı beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu. Açlan sıcak yaz gün-
lerinde sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Konya’da önümüzdeki günlerde sıcaklık artmaya devam edecek

‘Sıvı tüketimini ihmal etmeyin’
Sıcak yaz günlerinde nasıl 

beslenmeliyiz? Hafif ve besleyici 
öğünleri nasıl oluşturabiliriz? Yaz 
aylarında beslenme düzenimizi 
nasıl oluşturmalıyız? Diyetisyen 
Nur Açlan, yaz ayları için önemli 
önerilerde bulundu. Açlan, “Sı-
cakların iyice arttığı bu günlerde 
hamurlu, şerbetli tatlılar yerine 
sütlü tatlıların tercih edilebilece-
ğini kaydederek, “Sütlü tatlı iyi 
bir alternatiftir, hamurlu, şerbet-
li tatlılar kan şekerimizi çok hızlı 
yükseltir” dedi. Sıcakların en fazla 
yaşanan bu günlerde beslenmeni-
ze çok dikkat etmeniz gerektiği-
ne dikkat çeken Açlan, “Güneşin 
altında uzun süre kalmak, gıda 
zehirlenmeleri ve en önemlisi 
sıvı kaybına yol açıyor. Ofis de, 
dışarıda, tatil de hatta evde bile 
sıcaklarla baş etmek oldukça riskli 
görünüyor. Kendinizi sıcaklardan 
muhafaza ederken beslenmenizle 
de kendinizi sıcaklardan koruyun. 
Yaz sıcaklarında, yeme ve içme-
nizle birlikte daha dinç kalın.” ifa-
delerini kullandı.

‘YETERLİ SIVI TÜKETİN’
Sıcak yaz günlerinde yeterli 

miktarda sıvı tüketilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken Diyetisyen 
Nur Açlan konuşmasını şöyle 
sürdürdü, “Sağlıklı beslenmenin 
yanı sıra sıvı tüketiminin yetersiz 
olmasıyla birlikte sıcak havalarda 
dehidratasyon riski bazı rahatsız-
lıklara yol açabilir. Normal su tü-
ketimini arttırarak bu zamanlarda 
10-15 bardak su tüketilmelidir.   

Beslenmede kızartmalarda uzak 
durun, kreme, mayonez, hamur 
işinden uzak durun. Kan şekerin 
hızla yükselip düşmesine sebep 
olan besinlerden uzak durun. Yaz 
meyveleri tüketin, ana yemeklerin 
yanında bol mevsimi olan sebzele-
ri taze  salatasını yaparak tüketin. 
Gün içerisinde oldukça terleme 
olacağı için elektrolit dengeyi boz-
mamak adına, ayran, cacık, ma-
den suyu, yoğurt mutlaka tüketin. 
Öğün saatleri sıcak dönemlerde 
aksayabilirken öğünleri tamamıy-
la kaldırma yanlısı olan bireylerde 
elbette var. Onun için bu durum-
dakiler 2 -3 saat de bir ara öğün-
lerini yaparak dinç kalabilirler. 
Örneğin kahvaltı sonrası 3-4 kez 

mini ara öğünler oluşturarak ak-
şam yemeği çok geçe kalmadan 
yenmelidir.” 

‘BESİNLERİN SAKLAMA
 KOŞULLARINA DİKKAT EDİN’
Besinlerin saklama koşulla-

ra da dikkat edilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Diyetisyen Açlan, “Et 
grubu ve süt grubu besinlerin sak-
lanma sıcaklıkları çok önemlidir. 
Onun için et, tavuk, balık, yumur-
ta, süt, yoğurt gibi besinlerin sak-
lanma sıcaklıkları önemlidir. Besin 
zehirlenmelerine neden olan mik-
roorganizmaların çoğalmasına ne-
den olduğundan dikkat edilmesi 
gerekir.” ifadelerini kullandı.

‘KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN’
Sıcak yaz günlerinde diğer za-

manlarda olduğu gibi bu dönem-
lerde de güne kahvaltı ile başlanıl-
ması tavsiyesinde bulunan Açlan, 
“Mutlaka güne kahvaltıyla başla-
yın. Rutin zeytin, peynir, yumurta, 
süt gibi besinleri tüketirken, mev-
simi olan sebzelerden ve meyveler 
tabaklarınız da yer alabilir. Bunun 
yanı sıra abartmadan kahvaltınızı 
yapın. Dondurmanın dozunu ka-
çırmayın, bu sıcak günlerde daha 
sık dondurma yemek isteyece-
ğinizden kendiniz dondurmanızı 
yapın. 2 adet muz,1 yemek kaşığı 
kakao, 3 yemek kaşığı süt, isteğe 
göre badem ya da ceviz eklenerek 
evde dondurmalar yapılabilir”

‘FARKINDA OLMADAN KİLO 
ALABİLİRSİNİZ DİKKAT EDİN’

Bu dönemde farkında olma-
dan kilo alınabileceğine dikkat çe-
ken Diyetisyen Nur Açlan, “Daha 
hafif öğünler geçsin diye paketli 
ürünlere yönelebilir, farkında ol-
madan fazla kaloriler alabilirsiniz. 
Yağlı kavurma besinlerden uzak 
durarak daha sağlıklı pişirme yön-
temlerine başvurabilirsiniz. Hem 
bu şekilde hazımsızlık sorunu ile 
karşılaşmaz hem de daha sağlık-
lı beslenirsiniz.  Ağır yemekler 
tercih etmemeli ve geç saatlere 
öğünler bırakılmamalıdır. Basit 
karbonhidratlardan uzak durun. 
Kurubaklagil, bulgur, yulaf, tahıllı 
besinler tüketin. Meyve suyunu-
zu kendiniz yapın. Hazır meyve 
suyunu tercih etmektense, en 

sağlıklısını taze meyvelerden ya-
pın Meyve suyu tarifiniz çok basit. 
200 gram karpuz, 1 şişe maden 
suyu, 1 yemek kaşığı limon ekle-
nebilir.”

SICAKLIK ARTMAYA 
DEVAM EDECEK

Konya’da önümüzdeki 5 gün-
de de hava sıcaklıkları artmaya 
devam edecek. Konya’da sıcaklar 
önümüzdeki günlerde 31-36 de-
rece aralığında olacak. Konya’da 
önümüzdeki hava durumu şu şe-
kilde Salı en düşük 10, en yüksek 
36, Çarşamba en düşük 13 en 
yüksek 34, Perşembe en düşük 
24, en yüksek 31, Cuma en düşük 
14, en yüksek 31 derece olacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Susuz Mahallesi sakinleri
hizmete teşekkür etti

Susuz Mahallesi Muhtarı 
Mehmet Ali Girgin ve mahalle 
sakinleri Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’ı makamında 
ziyaret ederek mahallelerinde 
yapılan çalışmalar ve hizmetlerin-
den dolayı teşekkür etti.

Başkan Tutal’a çalışmaların-
dan dolayı teşekkür eden Susuz 
Mahallesi sakinleri, “Başkanımız 
sağolsun hizmet konusunda is-
tediğimiz istekleri yerine getirdi. 
Sağolsun her zaman yanımıza 
gelerek bir ihtiyacımızın olup ol-
madığını sordu. Kendisine mahal-
lemizde yıllardır yaşadığımız yol 
sorununu dile getirdik. Bu talebi-
mizi anında dikkate alarak çalış-
malara başladı. Parke taş ve çevre 
düzenlemesi yapan başkanımıza 
mahallemiz adına teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.

Hizmet götürme noktasında 
kırsal ve merkez olmak üzere 55 
mahalleyi eşit gördüklerini ayrıca 
kırsal ve merkez mahallelerde ça-
lışmalara devam ettiklerini kayde-
den Başkan Tutal, “Seydişehir’in 
tüm bölgelerine hizmet götürmek 
boynumuzun borcudur. Bizler bu 
makama gelirken sizlere hizmet 

etmek için geldik. Bu görevde ol-
duğumuz sürece bizlere emanet 
edilen makamın hakkını vermek 
zorundayız. Allah’ın izniyle bugü-
ne kadar hep sorumluluk bilinci 
ile hareket ettik ve güzel işler or-
taya çıkardık” şeklinde konuştu. 

Hemşehrilerinin daha rahat 
bir ortamda yaşamaları için hiz-
met etmeye devam edeceklerini 
ifade eden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Göreve geldiğimiz 
günden beri imkanlarımız doğrul-
tusunda ilçemizin bütün mahal-
lelerine hizmet götürme gayreti 
içerisindeyiz. Bizim önceliğimiz 
memleketimize hizmet etmektir. 
İlçemizin daha iyi yerlere gelebil-
mesi için hep birlikte uğraşıyoruz. 
İnşallah yapacağımız çalışmalarla 
ilçemizi daha güzel bir hale geti-
receğiz. İlçemizde bütün sorunlu 
yollarını bir plan dahilinde yapa-
cağız. Halkımızdan bu konuda 
biraz daha sabırlı olmalarını bek-
liyoruz. Ayrıca bizlere göstermiş 
olduğunuz ilginizden dolayı teşek-
kür ederim. Yaptığımız bu çalış-
maların ilçemize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTO, Konya Ekonomi Raporu 2019’u yayınladı. Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, zorlu 
bir 2019’dan sonra pandemi ile başlayan 2020 yılının ikinci yarısının ekonomide toparlanma süreci olacağını vurguladı 

Ekonomi toparlanacak 
Konya Ticaret Odası (KTO) 

Konya Ekonomi Raporu 2019’u 
yayınladı. Yıllık olarak yayınlanan 
raporda Konya, Türkiye ve Dünya 
ekonomisinde yaşanan gelişmeler 
ve gelecek beklentileri ile Konya’nın 
sosyo-ekonomik verileri yer alıyor. 
İlki 2013 yılında yayınlanan ve oto-
riteler tarafından takdirle karşılanan 
çalışmada Konya’nın sosyo-ekono-
mik durumu; Demografik Yapı ve 
Sosyal Kalkınma, Makroekonomik 
Göstergeler Ulaşım ve Haberleşme 
Altyapısı, Konya’nın Projeleri, Kon-
ya’nın Swot Analizi başlıkları incele-
niyor. Konya Ekonomi Raporu, yüz-
lerce kurum ve kuruluştan; nüfus, 
eğitim, kültür-sanat, turizm, hay-
vancılık, tarım, enerji, dış ticaret, 
iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, 
yatırımlar ve ekonomi alanlarında 
alınan verilerin Türkiye karşılaştır-
maları yapılarak hazırlanıyor.

‘KORONAVİRÜS SALGINI 
DOLAYISIYLA DÜNYA 

EKONOMİLERİNDE CİDDİ BİR 
KRİZ BAŞLADI’

Yayınlanan rapor hakkında bilgi 
veren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
2019 yılını değerlendirirken önce-
likle dünyada yaşanılan gelişmeleri 
dikkatle incelenmesi gerektiğini sa-
vundu. 2019 yılının belirsiz ve stres 
dolu bir yıl olduğuna vurgu yapan 
Öztürk, şöyle devam etti, “2019 
yılı dünya açısından belirsizliğin ve 
stresin oldukça yükseldiği bir yıl 
oldu. Dünyanın en büyük iki ekono-
misi ABD ve Çin arasındaki ticaret 
gerilimi, karşılıklı misillemelerle kö-
rüklenen bir savaşa dönüştü. Küre-
sel ticaret hacmi daraldı, ekonomik 
güven ve yatırımlar oldukça zayıf-
ladı. En az savaşın tarafları kadar, 

başta Avrupa Birliği, Japonya ve 
diğer Asya ekonomileri olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesi bu savaş-
tan olumsuz etkilendi. Büyümeyi sı-
nırlayıcı etkileri ortaya çıktıkça tica-
ret savaşlarında kazananın olmadığı 
da daha iyi anlaşıldı. Dünyadaki ge-
lişmeleri kısaca değerlendirdikten 
sonra ülkemize dönecek olursak; 
yaşadığımız derin finansal dalgalan-
manın ardından 2019 yılı ekonomik 
dengelenmeyi sağlamaya çalıştığı-
mız bir yıl oldu. Yılın ikinci yarısı ile 
birlikte Merkez Bankası’nın politika 
faizlerini hızlı bir şekilde düşürme-
si, enflasyon oranının tek haneye 
inmesi, dış ticaret açığının kontrol 
altına alınması ve döviz fiyatlarının 
stabil hale gelmesi olumlu gelişme-
ler oldu. Yılın ikinci yarısından iti-
baren Türkiye ekonomisi küçülme 
eğiliminden çıkmış oldu. Diğer bir 
değişle dip noktasını görerek ye-

niden yükselişe geçmiş olduk. Bu 
gelişmelerle 2020 yılında yeniden 
yüksek oranlı büyüme beklentisi ve 
isteği hâkimken, Koronavirüs sal-
gını dolayısıyla dünya ekonomile-
rinde ciddi bir kriz başladı. Türkiye 
de maalesef bu durumdan olumsuz 
etkilendi. 

Yaşanılan sürecin; istihdamı, 
ihracatı, yatırımları, harcama gi-
derlerini olumsuz etkilemesi sebebi 
ile yılın ilk yarısında ekonomimizde 
ciddi küçülme olacaktır. Fakat sal-
gın sebebiyle ekonomide yaşanılan 
zorlukların yerini yılın ikinci yarısı 
ile birlikte toparlanmaya bıraka-
cağını öngörmekteyiz. Devlet-özel 
sektör işbirliği, kamu idaresinin di-
rayetli tutumu ve özel sektörün zor-
luğu aşmak için gösterdiği özveri ile 
Türkiye, ekonomide normalleşme 
sürecine girmek için gayret göste-
recektir.” 

‘YAŞANILABİLİR BİR KONYA VE 
TÜRKİYE BIRAKMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yaşanılabilir bir Konya ve Türki-
ye bırakmak için çalıştıklarını dikkat 
çeken Öztürk, “Bu süreçte ilimizin 
ve ülkemizin üretim ve ticaret gü-
cünün devamlılığını korumanın son 
derece önemli olduğunu biliyoruz. 
Konya Ticaret Odası olarak daima 
gelecek için çalışmakta ve yeni ne-
sillere daha yaşanılabilir bir Konya 
ve Türkiye bırakmak için gayret 
etmekteyiz. Bir önceki yılın Dünya, 
Türkiye ve Konya ekonomilerinin 
değerlendirilmesi ve gelecek bek-
lentilerimize dair öngörülerimizin 
yer aldığı ‘Konya Ekonomi Raporu 
2019’ çalışmamızı bu yönde hazır-
ladık. Çalışmamız kaynak eser ni-
teliği taşıyacak ve gelecek yıllarda 
Konya ekonomisinin gelişim sü-
recini yansıtacak bir arşiv olacak-
tır. Konya Ticaret Odası, 138 yıllık 
köklü geçmişiyle şehrimiz ve ülke-
mizin ekonomik, sosyal ve kültür 
alanlarda gelişimine katkı sağlamak 
için canla başla hizmet etmektedir. 
Odamız, sorumluluk almaktan ka-
çınmadan şehrimize ve ülkemize 
hizmet eden özel sektör temsilcile-
rine fazlasıyla değer vererek, büyü-
meleri ve gelişmeler yönünde tüm 
imkânlarını seferber etmektedir. 
‘Konya Ekonomi Raporu 2019’ adlı 
eserimize katkı sağlayan bütün ku-
rum ve kuruluşlara, kitabın hazır-
lanmasında yoğun emek sarf eden 
ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, 
bu ve bunun gibi birçok çalışmayla 
tekrar karşınızda olma temennisiyle 
saygılarımı sunarım” değerlendir-
mesinde bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk
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Diyetisyen Nur Açlan, yaz aylarında sağlıklı beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu. Açlan sıcak yaz gün-
lerinde sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Konya’da önümüzdeki günlerde sıcaklık artmaya devam edecek

‘Sıvı tüketimini ihmal etmeyin’
Sıcak yaz günlerinde nasıl 

beslenmeliyiz? Hafif ve besleyici 
öğünleri nasıl oluşturabiliriz? Yaz 
aylarında beslenme düzenimizi 
nasıl oluşturmalıyız? Diyetisyen 
Nur Açlan, yaz ayları için önemli 
önerilerde bulundu. Açlan, “Sı-
cakların iyice arttığı bu günlerde 
hamurlu, şerbetli tatlılar yerine 
sütlü tatlıların tercih edilebilece-
ğini kaydederek, “Sütlü tatlı iyi 
bir alternatiftir, hamurlu, şerbet-
li tatlılar kan şekerimizi çok hızlı 
yükseltir” dedi. Sıcakların en fazla 
yaşanan bu günlerde beslenmeni-
ze çok dikkat etmeniz gerektiği-
ne dikkat çeken Açlan, “Güneşin 
altında uzun süre kalmak, gıda 
zehirlenmeleri ve en önemlisi 
sıvı kaybına yol açıyor. Ofis de, 
dışarıda, tatil de hatta evde bile 
sıcaklarla baş etmek oldukça riskli 
görünüyor. Kendinizi sıcaklardan 
muhafaza ederken beslenmenizle 
de kendinizi sıcaklardan koruyun. 
Yaz sıcaklarında, yeme ve içme-
nizle birlikte daha dinç kalın.” ifa-
delerini kullandı.

‘YETERLİ SIVI TÜKETİN’
Sıcak yaz günlerinde yeterli 

miktarda sıvı tüketilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken Diyetisyen 
Nur Açlan konuşmasını şöyle 
sürdürdü, “Sağlıklı beslenmenin 
yanı sıra sıvı tüketiminin yetersiz 
olmasıyla birlikte sıcak havalarda 
dehidratasyon riski bazı rahatsız-
lıklara yol açabilir. Normal su tü-
ketimini arttırarak bu zamanlarda 
10-15 bardak su tüketilmelidir.   

Beslenmede kızartmalarda uzak 
durun, kreme, mayonez, hamur 
işinden uzak durun. Kan şekerin 
hızla yükselip düşmesine sebep 
olan besinlerden uzak durun. Yaz 
meyveleri tüketin, ana yemeklerin 
yanında bol mevsimi olan sebzele-
ri taze  salatasını yaparak tüketin. 
Gün içerisinde oldukça terleme 
olacağı için elektrolit dengeyi boz-
mamak adına, ayran, cacık, ma-
den suyu, yoğurt mutlaka tüketin. 
Öğün saatleri sıcak dönemlerde 
aksayabilirken öğünleri tamamıy-
la kaldırma yanlısı olan bireylerde 
elbette var. Onun için bu durum-
dakiler 2 -3 saat de bir ara öğün-
lerini yaparak dinç kalabilirler. 
Örneğin kahvaltı sonrası 3-4 kez 

mini ara öğünler oluşturarak ak-
şam yemeği çok geçe kalmadan 
yenmelidir.” 

‘BESİNLERİN SAKLAMA
 KOŞULLARINA DİKKAT EDİN’
Besinlerin saklama koşulla-

ra da dikkat edilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Diyetisyen Açlan, “Et 
grubu ve süt grubu besinlerin sak-
lanma sıcaklıkları çok önemlidir. 
Onun için et, tavuk, balık, yumur-
ta, süt, yoğurt gibi besinlerin sak-
lanma sıcaklıkları önemlidir. Besin 
zehirlenmelerine neden olan mik-
roorganizmaların çoğalmasına ne-
den olduğundan dikkat edilmesi 
gerekir.” ifadelerini kullandı.

‘KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN’
Sıcak yaz günlerinde diğer za-

manlarda olduğu gibi bu dönem-
lerde de güne kahvaltı ile başlanıl-
ması tavsiyesinde bulunan Açlan, 
“Mutlaka güne kahvaltıyla başla-
yın. Rutin zeytin, peynir, yumurta, 
süt gibi besinleri tüketirken, mev-
simi olan sebzelerden ve meyveler 
tabaklarınız da yer alabilir. Bunun 
yanı sıra abartmadan kahvaltınızı 
yapın. Dondurmanın dozunu ka-
çırmayın, bu sıcak günlerde daha 
sık dondurma yemek isteyece-
ğinizden kendiniz dondurmanızı 
yapın. 2 adet muz,1 yemek kaşığı 
kakao, 3 yemek kaşığı süt, isteğe 
göre badem ya da ceviz eklenerek 
evde dondurmalar yapılabilir”

‘FARKINDA OLMADAN KİLO 
ALABİLİRSİNİZ DİKKAT EDİN’

Bu dönemde farkında olma-
dan kilo alınabileceğine dikkat çe-
ken Diyetisyen Nur Açlan, “Daha 
hafif öğünler geçsin diye paketli 
ürünlere yönelebilir, farkında ol-
madan fazla kaloriler alabilirsiniz. 
Yağlı kavurma besinlerden uzak 
durarak daha sağlıklı pişirme yön-
temlerine başvurabilirsiniz. Hem 
bu şekilde hazımsızlık sorunu ile 
karşılaşmaz hem de daha sağlık-
lı beslenirsiniz.  Ağır yemekler 
tercih etmemeli ve geç saatlere 
öğünler bırakılmamalıdır. Basit 
karbonhidratlardan uzak durun. 
Kurubaklagil, bulgur, yulaf, tahıllı 
besinler tüketin. Meyve suyunu-
zu kendiniz yapın. Hazır meyve 
suyunu tercih etmektense, en 

sağlıklısını taze meyvelerden ya-
pın Meyve suyu tarifiniz çok basit. 
200 gram karpuz, 1 şişe maden 
suyu, 1 yemek kaşığı limon ekle-
nebilir.”

SICAKLIK ARTMAYA 
DEVAM EDECEK

Konya’da önümüzdeki 5 gün-
de de hava sıcaklıkları artmaya 
devam edecek. Konya’da sıcaklar 
önümüzdeki günlerde 31-36 de-
rece aralığında olacak. Konya’da 
önümüzdeki hava durumu şu şe-
kilde Salı en düşük 10, en yüksek 
36, Çarşamba en düşük 13 en 
yüksek 34, Perşembe en düşük 
24, en yüksek 31, Cuma en düşük 
14, en yüksek 31 derece olacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Susuz Mahallesi sakinleri
hizmete teşekkür etti

Susuz Mahallesi Muhtarı 
Mehmet Ali Girgin ve mahalle 
sakinleri Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’ı makamında 
ziyaret ederek mahallelerinde 
yapılan çalışmalar ve hizmetlerin-
den dolayı teşekkür etti.

Başkan Tutal’a çalışmaların-
dan dolayı teşekkür eden Susuz 
Mahallesi sakinleri, “Başkanımız 
sağolsun hizmet konusunda is-
tediğimiz istekleri yerine getirdi. 
Sağolsun her zaman yanımıza 
gelerek bir ihtiyacımızın olup ol-
madığını sordu. Kendisine mahal-
lemizde yıllardır yaşadığımız yol 
sorununu dile getirdik. Bu talebi-
mizi anında dikkate alarak çalış-
malara başladı. Parke taş ve çevre 
düzenlemesi yapan başkanımıza 
mahallemiz adına teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.

Hizmet götürme noktasında 
kırsal ve merkez olmak üzere 55 
mahalleyi eşit gördüklerini ayrıca 
kırsal ve merkez mahallelerde ça-
lışmalara devam ettiklerini kayde-
den Başkan Tutal, “Seydişehir’in 
tüm bölgelerine hizmet götürmek 
boynumuzun borcudur. Bizler bu 
makama gelirken sizlere hizmet 

etmek için geldik. Bu görevde ol-
duğumuz sürece bizlere emanet 
edilen makamın hakkını vermek 
zorundayız. Allah’ın izniyle bugü-
ne kadar hep sorumluluk bilinci 
ile hareket ettik ve güzel işler or-
taya çıkardık” şeklinde konuştu. 

Hemşehrilerinin daha rahat 
bir ortamda yaşamaları için hiz-
met etmeye devam edeceklerini 
ifade eden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Göreve geldiğimiz 
günden beri imkanlarımız doğrul-
tusunda ilçemizin bütün mahal-
lelerine hizmet götürme gayreti 
içerisindeyiz. Bizim önceliğimiz 
memleketimize hizmet etmektir. 
İlçemizin daha iyi yerlere gelebil-
mesi için hep birlikte uğraşıyoruz. 
İnşallah yapacağımız çalışmalarla 
ilçemizi daha güzel bir hale geti-
receğiz. İlçemizde bütün sorunlu 
yollarını bir plan dahilinde yapa-
cağız. Halkımızdan bu konuda 
biraz daha sabırlı olmalarını bek-
liyoruz. Ayrıca bizlere göstermiş 
olduğunuz ilginizden dolayı teşek-
kür ederim. Yaptığımız bu çalış-
maların ilçemize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTO, Konya Ekonomi Raporu 2019’u yayınladı. Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, zorlu 
bir 2019’dan sonra pandemi ile başlayan 2020 yılının ikinci yarısının ekonomide toparlanma süreci olacağını vurguladı 

Ekonomi toparlanacak 
Konya Ticaret Odası (KTO) 

Konya Ekonomi Raporu 2019’u 
yayınladı. Yıllık olarak yayınlanan 
raporda Konya, Türkiye ve Dünya 
ekonomisinde yaşanan gelişmeler 
ve gelecek beklentileri ile Konya’nın 
sosyo-ekonomik verileri yer alıyor. 
İlki 2013 yılında yayınlanan ve oto-
riteler tarafından takdirle karşılanan 
çalışmada Konya’nın sosyo-ekono-
mik durumu; Demografik Yapı ve 
Sosyal Kalkınma, Makroekonomik 
Göstergeler Ulaşım ve Haberleşme 
Altyapısı, Konya’nın Projeleri, Kon-
ya’nın Swot Analizi başlıkları incele-
niyor. Konya Ekonomi Raporu, yüz-
lerce kurum ve kuruluştan; nüfus, 
eğitim, kültür-sanat, turizm, hay-
vancılık, tarım, enerji, dış ticaret, 
iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, 
yatırımlar ve ekonomi alanlarında 
alınan verilerin Türkiye karşılaştır-
maları yapılarak hazırlanıyor.

‘KORONAVİRÜS SALGINI 
DOLAYISIYLA DÜNYA 

EKONOMİLERİNDE CİDDİ BİR 
KRİZ BAŞLADI’

Yayınlanan rapor hakkında bilgi 
veren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
2019 yılını değerlendirirken önce-
likle dünyada yaşanılan gelişmeleri 
dikkatle incelenmesi gerektiğini sa-
vundu. 2019 yılının belirsiz ve stres 
dolu bir yıl olduğuna vurgu yapan 
Öztürk, şöyle devam etti, “2019 
yılı dünya açısından belirsizliğin ve 
stresin oldukça yükseldiği bir yıl 
oldu. Dünyanın en büyük iki ekono-
misi ABD ve Çin arasındaki ticaret 
gerilimi, karşılıklı misillemelerle kö-
rüklenen bir savaşa dönüştü. Küre-
sel ticaret hacmi daraldı, ekonomik 
güven ve yatırımlar oldukça zayıf-
ladı. En az savaşın tarafları kadar, 

başta Avrupa Birliği, Japonya ve 
diğer Asya ekonomileri olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesi bu savaş-
tan olumsuz etkilendi. Büyümeyi sı-
nırlayıcı etkileri ortaya çıktıkça tica-
ret savaşlarında kazananın olmadığı 
da daha iyi anlaşıldı. Dünyadaki ge-
lişmeleri kısaca değerlendirdikten 
sonra ülkemize dönecek olursak; 
yaşadığımız derin finansal dalgalan-
manın ardından 2019 yılı ekonomik 
dengelenmeyi sağlamaya çalıştığı-
mız bir yıl oldu. Yılın ikinci yarısı ile 
birlikte Merkez Bankası’nın politika 
faizlerini hızlı bir şekilde düşürme-
si, enflasyon oranının tek haneye 
inmesi, dış ticaret açığının kontrol 
altına alınması ve döviz fiyatlarının 
stabil hale gelmesi olumlu gelişme-
ler oldu. Yılın ikinci yarısından iti-
baren Türkiye ekonomisi küçülme 
eğiliminden çıkmış oldu. Diğer bir 
değişle dip noktasını görerek ye-

niden yükselişe geçmiş olduk. Bu 
gelişmelerle 2020 yılında yeniden 
yüksek oranlı büyüme beklentisi ve 
isteği hâkimken, Koronavirüs sal-
gını dolayısıyla dünya ekonomile-
rinde ciddi bir kriz başladı. Türkiye 
de maalesef bu durumdan olumsuz 
etkilendi. 

Yaşanılan sürecin; istihdamı, 
ihracatı, yatırımları, harcama gi-
derlerini olumsuz etkilemesi sebebi 
ile yılın ilk yarısında ekonomimizde 
ciddi küçülme olacaktır. Fakat sal-
gın sebebiyle ekonomide yaşanılan 
zorlukların yerini yılın ikinci yarısı 
ile birlikte toparlanmaya bıraka-
cağını öngörmekteyiz. Devlet-özel 
sektör işbirliği, kamu idaresinin di-
rayetli tutumu ve özel sektörün zor-
luğu aşmak için gösterdiği özveri ile 
Türkiye, ekonomide normalleşme 
sürecine girmek için gayret göste-
recektir.” 

‘YAŞANILABİLİR BİR KONYA VE 
TÜRKİYE BIRAKMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yaşanılabilir bir Konya ve Türki-
ye bırakmak için çalıştıklarını dikkat 
çeken Öztürk, “Bu süreçte ilimizin 
ve ülkemizin üretim ve ticaret gü-
cünün devamlılığını korumanın son 
derece önemli olduğunu biliyoruz. 
Konya Ticaret Odası olarak daima 
gelecek için çalışmakta ve yeni ne-
sillere daha yaşanılabilir bir Konya 
ve Türkiye bırakmak için gayret 
etmekteyiz. Bir önceki yılın Dünya, 
Türkiye ve Konya ekonomilerinin 
değerlendirilmesi ve gelecek bek-
lentilerimize dair öngörülerimizin 
yer aldığı ‘Konya Ekonomi Raporu 
2019’ çalışmamızı bu yönde hazır-
ladık. Çalışmamız kaynak eser ni-
teliği taşıyacak ve gelecek yıllarda 
Konya ekonomisinin gelişim sü-
recini yansıtacak bir arşiv olacak-
tır. Konya Ticaret Odası, 138 yıllık 
köklü geçmişiyle şehrimiz ve ülke-
mizin ekonomik, sosyal ve kültür 
alanlarda gelişimine katkı sağlamak 
için canla başla hizmet etmektedir. 
Odamız, sorumluluk almaktan ka-
çınmadan şehrimize ve ülkemize 
hizmet eden özel sektör temsilcile-
rine fazlasıyla değer vererek, büyü-
meleri ve gelişmeler yönünde tüm 
imkânlarını seferber etmektedir. 
‘Konya Ekonomi Raporu 2019’ adlı 
eserimize katkı sağlayan bütün ku-
rum ve kuruluşlara, kitabın hazır-
lanmasında yoğun emek sarf eden 
ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, 
bu ve bunun gibi birçok çalışmayla 
tekrar karşınızda olma temennisiyle 
saygılarımı sunarım” değerlendir-
mesinde bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk
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Başkan Tutal’dan karikatürist 
Öztürklevent’e ziyaret

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, hemşerisi karika-
tür dünyasının önemli isimlerin-
den biri olan ulusal ve uluslarara-
sı yarışmalarda yüze yakın ödülü 
bulunan Ahmet Öztürklevent’i 
evinde ziyaret etti. Başkan Tutal, 
Öztürklevent’in Seydişehir için 
büyük değer olduğunu kaydetti.

Ortaokul yıllarında karikatüre 
ilgisi olan ve yaptığı ilk karika-
türle 1979’da Vatan gazetesinin 
açtığı Ulusal Karikatür Yarışma-
sı’nda Karikatürcüler Derneği 
Özel Ödülü alan Ahmet Öztürk-
levent’in ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda 100’e yakın ödülü 
bulunuyor.

Seydişehirli Ahmet Öztürkle-
vent Karikatür dünyasının nefe-
sini tutarak izlediği ve karikatür 
oskarı olarak nitelendirilen, bin-
lerce karikatüristin katıldığı Ay-
dın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması’nda iki kez büyük ödü-
lün sahibi oldu.

Seydişehir’in yetiştirmiş ol-
duğu sanatçıların, kendisi için 
büyük değer olduğunu kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Öztürklevent’le karikatürleri ve 
çalışmaları hakkında uzun süre 
sohbet etti.

Ortadoğu sorununu tüm çıp-
laklığıyla anlatan “AĞLAMA DU-
VARI” karikatür için ilk  gördü-
ğü anda etkilendiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
bu çalışması hakkında Öztürkle-

vent’ten bilgi aldı.
Öztürklevent, karikatürüy-

le amacının dünyanın dikkatini 
Filistin sorunu ve Ortadoğu’ya 
çekmek olduğunu ifade ederek” 
Bu karikatürün gücünü gösteri-
yor. Karikatür çok önemli, işlevi 
olan, geniş halk kitlelerine hitap 
eden bir sanat. Ortadoğu sorunu 
dünyanın sorunudur. Bu sorunu 
karikatürle dile getirmeye çalış-
tım. Karikatürde ağlama duvarı 
var. İnsanlar ibadet ediyorlar, yu-
karıda ise aynı anda nişan almış 
askerler var” dedi. Karikatürün 
özünde eleştiri olduğunu ifade 
eden sanatçı “Karikatürcü eleşti-
rir. Asla kimseye boyun eğmez. 
Biz burada bir eleştiri getirdik. 
Bazı şeyler sözle anlatılmaz. Bu 
karikatür de Filistin sorununu ga-
yet güzel anlatıyor” diye konuştu.

Sanatın ve sanatçının kendisi 
için çok önemli olduğunu kayde-
den Başkan Tutal, “Seydişehir 
için çok büyük bir değersiniz. 
Ulusal ve uluslararası yarışmalar-
da başarılara imza atıyor, Seydi-
şehir’in ismini duyuruyorsunuz. 
Çalışmalarınız ve başarılarınızdan 
dolayı sizi kutluyor, başarılarını-
zın devamını diliyorum. Ben ağla-
ma duvarı isimli karikatürünüzü 
gördüğüm zaman çok etkilenmiş-
tim. Her yaptığınız çalışma ayrı 
bir anlam ve değer taşıyor, ayrıca 
ders niteliğinde. Kaleminize ve 
bileğinize güç versin” dedi.
n HABER MERKEZİ

Askeri araçlarda kullanılan kurtarma ve çekme vincinin yerli imalatı için MEVKA’ya başvurusu 
olumlu sonuçlanan Önder Metal, MEVKA’dan 550 bin TL mali destek alarak, üretimini sürdürecek

MEVKA destekleyecek
Önder Metal üretecek

Önder Metal Makina İnşaat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 
2018 Yılı Odak Sektörler Mali 
Destek Programı kapsamında 
Mevlana Kalkınma Ajansı’na su-
nulan ve destek almaya hak kaza-
nan “Savunma Sanayine Yönelik 
Askeri Araçlarda Kullanılan Kur-
tarma ve Çekme Vincinin Yerli 
İmalatı Projesi” başarıyla tamam-
landı.

Proje kapsamında 1 adet CNC 
Borverk Tezgâhı ile 1 adet Toz 
Boya ve Pişirme Fırını alınarak sa-
vunma envanterine girecek askeri 
araçlarda kullanılan kurtarma ve 
çekme vincinin yerli üretiminin 
yapılmasının ve bu sayede yerli 
ve milli üretime katkı sunulma-
sının hedeflendiği projeye ajans 
tarafından 550 bin TL mali destek 
sağlandı.

Tamamlanan projeyi yerinde 
inceleyerek firma yetkililerinden 
proje hakkında bilgiler alan MEV-
KA Genel Sekreteri İhsan Bostan-
cı, “Savunma sanayiimizde kul-
lanılan ürünlerin yerlilik oranları, 
devletimizin özellikle son yıllarda 
yaptığı yatırımlar, hayata geçirilen 
projeler ve yeni atılımlar sayesin-
de her geçen gün daha da artmak-
tadır. Kurum olarak, bizler de dev-
letimizin yerli ve milli savunma 
sanayii politikaları doğrultusunda 
bölgemizde savunma sanayiine 
yönelik üretim yapan KOBİ’leri-
mize desteklerimizi sürdürüyoruz. 
Ajansımızın da desteği ile hayata 
geçirilen bu projede amaç; yer-
li üretimi geliştirmek, savunma 
sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir 
ürünü üreterek milli sermayenin 
yurtdışına çıkışını engelleyip yurt 
içinde kalmasını sağlamaktır. Alı-
nan makineler ve yapılan ar-ge 

yatırımları sayesinde ortaya çıkan 
ürün, başta zırhlı ve zırhsız araç, 
tank vb. askeri araçların kurtarıl-
masında ve çekilmesinde olmak 
üzere kayar kasalı kurtarıcılarda, 
her türlü vinçte, araç üstü maki-
ne ekipman ve havacılık sektö-
ründe yoğun olarak kullanılmak-
tadır. Bahsettiğimiz bu alanlarda 
hali hazırda kullanılan kurtarma 

ve çekme vinci, ülkemizde üre-
timi olmadığından sürekli olarak 
yurtdışından ithal edilmekte bu 
da milli sermayemizin yurtdışına 
çıkmasına sebep olmaktadır. Ay-
rıca, mevcut sistemlerde hidrolik 
fren olmadığından ek olarak Av-
rupa menşeili hidrolik fren satın 
alınıp takılmakta bu da yine eks-
tra olarak maliyete yansımaktadır. 

Savunma sanayiimizin yanı sıra 
çeşitli alanlarda da kullanılacak 
olan bu ürün farklı sektörlerdeki 
ihtiyaca cevap vermesi özelliği ile 
de dikkat çekmektedir. Yine pro-
je kapsamında 10 yeni personel 
istihdamı gerçekleştirilmiş ve or-
taya çıkan ürünün faydalı model 
belgesi de alınmıştır. Ağır tonajlı 
kurtarma ve çekme vincinin ilk 
yerli üretiminin ajansımız desteği 
ile bölgemizde yapılacak olması 
ve yerli ve milli savunma sanayi-
imize katkı sunacak olması bizleri 
ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu 
vesile ile ajans olarak uzun za-
mandır odaklandığımız savunma 
sanayii ve yerli ve milli üretim ko-
nularında verdiğimiz desteklerin 
meyvelerini toplamaya başladığı-
mızı da ifade etmek istiyorum. Bu 
duygu ve düşüncelerle projenin 
bölgemiz ve ülkemiz adına hay-
rılar getirmesini diliyor, projenin 
hayata geçirilmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

1923 doğumlu Senegalli şair, yazar, 
yapımcı, yönetmen Ousmane Sembène 
1997 yılında kraliçenin özel onur ödülü-
ne layık görülür. Ödülünü almak için 
İngiltere’ye gider; törene katılır ve tarihe 
geçecek şu konuşmayı yapar ve ödülü 
almadan salonu terk eder:

“Sayın baylar ve bayanlar, konuş-
mama İngiliz dilinde devam etmeyece-
ğim için hepinizden özür dilerim.

Sizin topraklarınızdayım ve sizin 
sahibi olduğunuz sistem içinde sizin 
tarafınızdan payelendiriliyorum.

Ancak asıl konuşmam kendi öz 
dilimde olacaktır. Merak edenler, ko-
nuşmamın İngiliz diline tercümesini 
koltuklarında bulabilirler.

İngilizler geldiklerinde ellerinde İncil, 
bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, 
gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğ-
rettiler.

Gözümüzü açtığımızda ise; bizim 
elimizde İncil, onların elinde toprakları-
mız vardı.

İngilizler’in dinini, dilini öğrendik. 
Uzak dünyadan gelen yeni dil ve din bizi 
hep çalışmak zorunda kalan itaatkâr kö-
leler yaptı. Özgürlük için her karşı geldi-
ğimizde, bizi birbirimizle savaşmak için 
ikna ettiler ve silah verdiler.

İngilizler gelmeden önce toprakla-
rımızda sadece kavga vardı. İngilizler’in 
kutsal dini bizim kavgacılığımızı kullandı; 
evlâtlarımızı savaşçı yaptı.

Hem de sadece kendi kardeşleriyle 
savaşan, dünyayı İngiliz dilinden ve İn-
cil’den ibaret sanan vahşi savaşçılar.

Hastalıklar yaydılar. Ne olduğunu 
bilmediğimiz içeceklerle bizleri hasta ve 
zayıf yaptılar. Atalarımız’ı zincirleyerek 
büyük şehirlerine köle olarak götürdüler.

O büyük binaları, caddeleri, tünelleri 
ve kiliseleri insan etinin üzerine inşa et-
tiler.

Kendilerini temizlemek için sanatçı-
larına fikir adamlarına; sadece kendilerini 
kapsayan insan tariflerini yaptırdılar. Her 
çeşit yiyeceklerin büyüdüğü toprakları-
mıza ilaçlar döktüler. Toprağın altındaki 
yanıcı siyah cehennem kanı için bizleri 
öldürdüler.

Büyük acılar ve ölümcül işkenceler 
ördüler.

Her gelen gemiden; kıyılarımıza hep 
ikiye bölünmüş tekneler yanaştı.

İlk gelenler zulüm ettiler, arkasından 
gelen arkadaşları zulmü durdurma vaa-
diyle bizleri ele geçirdiler. Bugün gelen-
ler de aynı sistemle hâlâ işgale devam 
etmekteler.

Yeni ilaçları, biyolojik silahları ve 
hastalıkları deneyen gönüllü doktorları-
nızı istemiyoruz.

Emperyalist sisteminizde geri dö-
nüşüm ekonomisiyle aslında sömürü 
olan yiyecek yardımlarınızı kabul etmi-
yoruz.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İLAN EDİ-
YOR VE DE AVRUPA’YI KOVUYO-
RUZ…”

Birbirimizi anlamamızı zorlaştıran, 
şarkılarımızı ve masallarımızı unutturan 
fakir dilinizi reddediyoruz.

Çağdaş dünya daveti içindeki, bizi 
zorla şekillendiren yüzeysel sanat ku-
ramlarınıza karşı çıkıyoruz.

Özgürlüğümüzü ilan ediyor, Afrikalı 
insanlar olarak doğduğumuzu ve Afrika-
lı ölmek için de bütün Avrupa’yı toprak-
larımızdan kovuyoruz.

Birbirimizi öldürelim diye bize öğ-
rettiğiniz ırkçılığı… Felsefe adına önü-

müze sürdüğünüz batının 
sığ kafalı laflarını… Hukuk 
adına yaptığınız bütün şo-
venistliklerinizi… Ve sanat 
diye dayattığınız bütün es-
tetik öğretilerinizi…

Afrika topraklarından 
silene kadar Afrika sizinle 
savaşacaktır.

Siz kabul etmeseniz de 
bir Afrikalı en az dünyanın 
herhangi bir yerindeki bir 
batılı kadar onurludur.

İnsan onurlu doğar. Ve hiçbir insa-
nın kraliçelerin vereceği onura ihtiyacı 
yoktur.”Der ve salonu  terk eder.

Bizde yıllarca bu ödülü onuru ile 
taşıyanları başımıza Cumhurbaşkanı 
yaparak taşıdık.

 Nedir bu Chatham House ;
 Chatham House veya diğer adıyla 

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü... 
Resmi olarak 1920’de kurulan İngiliz 
derin devletinin akıl kulübü 2005 yılın-
dan bu yana ödül veriyor.

Kuruluşun verdiği ödüller de ara-
nan birinci öncelik, İngiliz çıkarlarına 
hizmet edip etmemesi. Chatham Hou-
se’un ödül vermesine karşılık o ödülü 
alan boş bir deftere de imza atıyor. İmza 
bir bakıma Kraliçe’ye güven ve bağlılık 
ifadesi anlamı taşıyor.

Şimdilerde İstanbul büyük şehir 
belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’da 
bu ödül için yanıp tutuşanlardan.Henüz 
hazır olmadığından hazırlık safhasında.
Şimdilik o ödülü alanların fotoğraflarının 
asılı olduğu odada ön görüşmeleri yaptı 

ve Abdullah Gül’ün fotoğ-
rafının önünde poz verdi.

 İmamoğlu,İngilte-
re’de yaptığı konuşmada 
kendini anlatırken “biz 
yalnızca bir seçimi 
kazanmadık” diyerek 
ileriye dönük mesaj ver-
miştir. Yani ileride Cum-
hur Başkanı olacağını ve 
kendisinin de İngiltere 
için iyi çalışmalar yapaca-

ğını ihsas etmiştir.
Cumhurbaşkanı Gül, kendisine 

Büyük Şövalye Nişanı takan Kraliçe 2. 
Elizabeth için verdiği yemekte smokin 
giymiş ve onunla karşılık olarak kadeh 
kaldırmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth, Mayıs 2008’te 
Türkiye’yi ziyaret etmişti. Kraliçe onu-
runa resepsiyon veren Cumhurbaş-
kanı Gül de, daha önce hiç giymediği 
smokini Kraliçe 2. Elizabeth için verdiği 
yemekte giymişti. Kraliçe de Abdullah 
Gül’e büyük haç nişanı (Büyük Şöval-
ye Nişanı) takmıştı. Hayrünnisa Gül 
de duygularını, “Kraliçe geldiğinde, 
aile yakınımız ziyaret etmiş gibi oldu. 
Akraba gelmiş gibiydi” sözleriyle ifa-
de etmişti. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi 
Edinburg Dükü Prens Phliip’in Türkiye 
ziyareti kapsamında İstanbul’a gelen 
İngiliz uçak gemisi, “HMS İllustrious” 
da 1918’te Türkiye’yi işgal için gelen 
“HMS Ajax” adlı savaş gemisiyle aynı 
yere demir atmıştı. Dolmabahçe önüne 
demirleyen bu savaş gemisinde bir de 
resepsiyon verilmişti.Elinde milyonlarca 

Müslüman’ın kanı bulunan bu savaş 
gemisine kraliçe türk karasularında 
olmasına rağmen TÜRK

Bayrağı’da çekmemişti.
Daha sonra 2010 yılında Kraliyet 

Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chat-
ham House adlı düşünce kuruluşunun 
“2010 Devlet Adamı” ödülü, düzen-
lenen törenle İngiltere Kraliçesi 2. 
Elizabeth tarafından Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’e takdim edildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tö-
rende yaptığı konuşmada, “Cumhur-
başkanı Gül ve eşini bu önemli ödülü 
almak için Londra’da karşılamaktan 
memnuniyet duyuyorum” dedi. Tür-
kiye’ye 2008 yılında yaptığı resmî ziya-
rette, Cumhurbaşkanı Gül’ün gösterdiği 
misafirperverliği şükranla hatırladığını 
ifade eden Kraliçe 2. Elizabeth, “Yıllar 
boyunca saygın bir liderlik ve uluslara-
rası bir devlet adamlığı sergilediniz. Bu 
ödülü Kraliyet Uluslararası İlişkiler Ensti-
tüsü adına sunarak sizi tebrik ediyorum” 
dedi.

Ödülü aldıktan sonra yaptığı konuş-
mada, “Ödülü büyük bir onur ve alçak 
gönüllülükle sevgili ülkem ve Türk halkı 
adına alıyorum” diyen Cumhurbaşkanı 
Gül, ödül jestinden dolayı Kraliçe 2. Eli-
zabeth’e teşekkürlerini iletti.

Bu ödülü alan tek türk Cumhurbaş-
kanıdır.

Daha önceki yazımızda da bahset-
miştik Bunlar Erbakan’a karşı bayrak 
çekerken Müesses nizamın kurucuları 
ile anlaştı diye.Erdoğan bunların arasın-
da yoktu daha sonra bilemediğimiz bir 
neden dahil oldu.Daha sonra yani 2010 
yılından sonra da Erdoğan; Gül ve ekibi 
ile ipleri koparmaya başladı.

Bugün parti kuran Ali Babacan 
AKP tabanına değil de CHP tabanına 
göz kırpmasının nedeni bilinçlidir. CHP 
tabanına Abdullah Gül’ün çatı adaylığına 
ısındırmak istemesidir.

Plan çok kurnazca önce muhale-
fetin tabanında kabul görmek sonra-
sında AKP den tırtıklayabildiğiniz kadar 
oy tırtıklamak.Bu akıl İngiliz vatandaşı 
Mehmet Şimşek’le birlikte CHATHAM 
HAUSE yöneticilerinin aklıdır.

Sykes-Picot Anlaşması, ile Osman-
lı’nın Orta Doğudaki topraklarını payla-
şan İngiltere daha sonra cetvelle çizdiği 
Ortadoğu haritasındaki etkinliğini; ABD 
ye ve Türkiye’ye kaptırmaya, tümü ile 
oyun dışı tehlikesi ile karşı karşıya kalma 
riskine karşı geliştirdiği bir yöntemdir.
Türkiye’nin bu günkü politikalarından 
oldukça huzursuz olan Kraliçe ve İn-
giltere “hem yurtta susan,hem de ci-
handa susan” bir Türkiye özlemektedir.
Erdoğan döneminde,Londra borsasın 
kucağına oturtamadıkları Türkiye’yi Ab-
dullah Gül yönetiminde ele geçirmeyi 
hedeflemektedir.Abdullah beyde bunun 
karşılığını Cumhurbaşkanı olarak katıl-
dığı toplantılarda konuşmasını Türkçe 
olarak değil de İngilizce yapmaktadır.
Bu onların çok kültürlü olduğunu değil 
aşağılık komplekslerinin tezahürüdür..
Siz hiç Merkel’in,Macron’un gittikleri 
ülkelerde Almanca ve Fransızca değil de 
İngilizce konuştuğunu duydunuz mu?

Ahmet Hocanın partisi ise ABD’nin 
desteği ile sesi çıksa da çok bir şey ya-
pacağa benzemiyor.Sadece İngiliz’in 
kurduğu tuzağa meze olmaktan öte gi-
demeyecektir.

MİLLETİMİZİN FERASETİ BU 
OYUNLARA PRİM VERMEYECEKTİR!

ONURLU OLMAK! 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL



6 7 TEMMUZ 2020HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

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

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

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

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

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

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
7 Temmuz 2020 Salı • Yıl: 12 • Sayı: 3998

Yayın Türü: Yerel Süreli

Hadim’de lokanta ve 
pastaneler denetlendi

Hadim ilçesinde, polis ve zabı-
ta ekiplerince lokanta ve pastane-
lerde denetim yapıldı. Ekipler, ilçe 
merkezindeki gıda ürünü imalatı 
ve satışı yapan farklı iş kollarında 
faaliyet gösteren iş yerleri, lokan-
ta, pide salonları ve pastanelere 
yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı 
açıklamada, lokanta, pide salonu 

ve pastanelerin temizliği, sosyal 
mesafe kuralları ve maske kul-
lanımı konusunda kontrollerinin 
yapıldığı belirtildi. Denetimlerde 
iş yeri sahiplerine eksiklikleri ile il-
gili uyarıların yapıldığı kaydedilen 
açıklamada, “Bu tür denetimlerle 
ilçemizde halkımızın sağlığını ko-
ruma gayretindeyiz.” ifadesi kul-
lanıldı. n AA

Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi’nde bulunan bir tarlada iddiaya göre biçerdöverle hasat 
sırasında yangın çıktı. Yangında tarım arazisi yanarak kül oldu, biçerdöverde de maddi hasar oluştu

Tarladaki yangında
mahsuller zarar gördü

 Hüyük ilçesinde, ürün hasa-
dı sırasında çıktığı öne sürülen 
yangında ekili alandaki mahsuller 
yanarak kül oldu. İlçeye bağlı İm-
renler Mahallesinde iddiaya göre, 
bir ekin tarlasında biçerdöver-
le hasat esnasında yangın çıktı. 
Yangın, kısa sürede çevresindeki 
ekili alanlara da sıçradı. Yangına 
bölgedeki mahalle sakini çiftçile-
rin yanı sıra itfaiye ve Hüyük Be-
lediyesi ekipleri de müdahalede 
bulundu. 

Çiftçiler, yangının daha da ge-
niş alanlara sirayet etmemesi için 
traktörlerine taktıkları pulluklarla 
mesai yaparak önlem almaya ça-
lışırken, yangın mahalline gelen 
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem’in nezaretinde çalışma 

yürüten iş makineleri de itfaiye 
ekipleri ile birlikte yangını sön-

dürebilmek için seferber oldu. 
Yangında ekili alanlardaki mah-

suller tamamen yandı, tablası ya-
nan biçerdöverde de maddi zarar 
oluştu.

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem, yangının yaklaşık 
bir saatlik bir zaman dilimi içeri-
sinde yürütülen çalışmalarla, çev-
resindeki daha da geniş alanlara 
sıçramadan kontrol altına alına-
rak söndürüldüğünü belirterek, 
yaklaşık 172 bin metrekarelik bir 
ekili alanın yangında zarar gör-
düğünü söyledi. Başkan Çiğdem, 
çok sayıda kişiye ait ekili alanda 
çıkan yangından dolayı bölgedeki 
çiftçilere geçmiş olsun dileğinde 
bulundu. Bu arada, yangın sonu-
cu oluşan hasarın tespit edilebil-
mesine yönelik çalışmaların de-
vam ettiği öğrenildi. n İHA

Kulu ilçesinde çıkan yangında, 
2 bin 500 saman balyası kül oldu. 
İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bu-
lunan Tuzyaka Mahallesi’nde Sait 
Ramazan Navruz’a ait balya yığı-
nında henüz bilinmeyen nedenle 
yangın çıktı. Alevleri fark eden 
ev sahibi Navruz, 112 ihbar hat-
tını arayarak yardım istedi. İhbar 
üzerine olay yerine Konya Büyük-
şehir Belediyesi Kulu İtfaiye ve 
jandarma ekipleri sevk edildi. Ya-
kınında bulunan ahıra da sıçrayan 
yangın, itfaiye ekiplerinin uzun 
süren müdahalesinin ardından 
kontrol altına alındı. Yangında 2 
bin 500 saman balyası ve ahırın 
çatısının bir kısmı yandı. n AA

Küçükkoç Lokum ve 
Şekerleme Sahibi

 Ömer 
KÜÇÜKKOÇ’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Küçükkoç Lokum ve Şekerleme Sahibi Ömer Küçükkoç 86 yaşında vefat 
etti. Merhum Ömer Küçükkoç, dualarla Uluırmak Mezarlığı’na defnedildi 

Ömer Küçükkoç 
dualarla defnedildi

Küçükkoç Lokum ve Şekerleme Sa-
hibi Ömer Küçükkoç 86 yaşında vefat 
etti. Merhum Ömer Küçükkoç’un cenaze 
dün öğle namazına müteakip Ziya Bar-
las Lokumcu Cami’inden kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Uluırmak 
Mezarlığına defnedildi. Küçükkoç ailesini 
acı günlerinde Konya Sanayi Odası (KSO) 
Meclis Başkanı ve Helvacızade Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, Türk Anadolu Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Yayla ile 
Küçükkoç ailesinin sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Küçükkoç ailesi cena-
ze namazının ardından taziye dileklerini 
kabul etti. Merhum Ömer Küçükkoç 2 
erkek, 1 kız çocuk babasıydı. Konya Yeni-

gün Gazetesi olarak Merhum Ömer Kü-
çükkoç’a Yüce Allahtan rahmet, yakınla-

rına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Yangında 2 bin 500 saman balyası kül oldu
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Dış ticaret politikalarını oluşturur-
ken çok dikkatli davranılmalı ve kurula-
cak bir denklemin karşısındaki eşitliğini 
de iyi hesaplamalı.  Diğer bir ifadeyle 
dış ticaret olduğu gibi stratejilerin oluş-
turulduğu bir satranç oyunu gibidir ve 
işin matematiği vardır. 

KORUMACIILIK POLİTİKALARI 
ABD ile Çin arasında başlayan 

ticaret savaşları ve bu savaşların en 
büyük silahı olan korumacılık politika-
ları özellikle gümrük tarifeleri üzerinden 
devam etmekte iken Kovid 19 küresel 
salgın ile birlikte korumacılık politikaları 
kaldığı yerden tekrar devam etmekte. 
Hemen hemen tüm ülkelerde azalan 
ihracat ve artan dış ticaret açıklarını 
sonucu olarak artan gümrük vergileri 
ülkemizde de ithalat azaltmak ve dış 
dengeyi düzeltebilmek için en büyük 
silah olarak kullanılmakta. Maalesef ki 
bu silahın tüm namluları bir yönüyle  

ülkelerin kendilerine diğer yönüyle de 
küresel ticarete çevrilmekte. 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 
Ticaret savaşlarında kötü bir sınav 

veren DTÖ, küresel salgın ile birlikte 
uluslararası ticarette kural koyucu ve 
kuralları denetleyen bir üst kuruluş 
olmaktan maalesef ki çıkmış. Bunun 
sonucu olarak küresel ticaret, metofo-
rik bir ifadeyle yetim ve öksüz kalmıştır. 

BİZE GELİRSEK 
Ülke olarak bizlerde dış ticaret 

politika aracı olan gümrük vergilerini 
artırma yoluna giderken aşamalı ola-
rak birçok ürüne ek gümrük vergisi 
getirmiş bulunmaktayız. Geçen hafta 
içerisinde   ithalatta yaklaşık 400 ürüne 
daha geçici olarak (Eylüle kadar)  orta-
lama yüzde yirmi oranında ek gümrük 
vergisi getirildi. Tüm bu süreçlerde 
ülke olarak denklemi kurarken eşitliğin 
diğer tarafını düşündük mü? Düşün-

düysek iyi hesapladık mı? 
İşte bugünkü yazımın ana 
temasını bu bölüm oluş-
turmakta. 

EŞİTLİĞİN DİĞER 
TARAFINA BAKALIM 

Geçe hafta içerisinde 
bir çok uluslararası nak-
liyeci firma ile bu süreci 
değerlendirme fırsatım 
oldu. Bu aşamada en fazla 
ihracat ve ithalat yaptığı-
mız ülke bağlamında Almanya temel 
analiz konumuz oldu. 

Ek gümrük vergilerinin gelmesiyle 
azalan ithalatla özellikle karayolunda 
Almanya’ya yapılan gönderimlerin bir 
çoğu Türkiye’ye boş geleceği için yak-
laşık navlun maliyetleri Almanya bazın-

da yüzde 20 ila yüzde 25 
oranında artığını öğren-
miş oldum. 

NAVLUN ÜCRETİ 
ARTINCA NE OLUR Kİ? 

Uluslararası alanda 
rekabet unsuru olan fi-
yatlandırmanın, ihracatı 
açısından artan navlun 
maliyetleri ile birlikte 
fiyat rekabetinde sıkıntı 
yaşayacağı anlamına 

gelmekte. Yani kaş yaparken göz mü 
çıkarıyoruz acaba? 

YANLIŞ BİR POLİTİKA MI ? 
Tüm ülkelerin farklı gümrük du-

varları ile ticaret üzerine engel koyduğu 
bir dönemde bizim ülke olarak ithalatta 
gümrük vergilerini artırmamız kadar 

doğal bir şey olamaz. Doğru olması-
na doğru, yanlış değil ama  sanki bir 
şeyleri  eksik yapıyoruz

EKSİK YAPIYORUZ DERKEN? 
Eşitliğin diğer tarafını hesaplama-

dığımız için ithalatı azaltalım derken 
farkına varmadan ihracatımıza ve hiz-
met ihracatında önemli bir yer olan 
uluslararası taşımacılık sektörüne dar-
be vuruyoruz. 

EŞİTLİĞİN DİĞER TARAFINDA NE 
OLMASI LAZIM ?

İthalata getiriline ek vergilerle it-
halatımızı azaltalım derken, navlun 
maliyetlerinin artmasını sağlıyorsanız 
ve artan navlun fiyatları, ihracat fiyat-
larınızı artıyor ve rekabette olumsuz 
bir durum oluşturuyorsa, yapacağınız 
en önemli şey politika kurucu olarak 
eşitliğin diğer tarafına navlun teşviki 
getirmeniz olacaktır. Ancak böylelikle 
durumu eşitleyebilirsiniz. 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜN 
KURALLARI  NE OLACAK?

Sanki birisi Dünya Ticaret Örgü-
tünün kurallarından bahsetmek istedi. 
Öncelikle ülke olarak Dünya Ticaret Ör-
gütünün  güçlü olduğu dönemde bile  
üstü kapalı olarak ihracatçıya belli desti-
nasyonlar ve ürünler için Navlun Teşviki 
veren bir ülke olarak, kimsenin Dünya 
Ticaret Örgütünü takmadığı bir zaman 
da mı  navlun teşvikini veremeyeceğiz. 

O ZAMAN YAPILMASI GEREKEN 
İthalatta bir çok ürüne  getirilen ek 

gümrük vergileri dolaylı olarak navlun 
fiyatlarını artırıyorsa denklemi eşitle-
mek için eşitliğin karşısına navlun teş-
viki getireceksin. Bu iş kadar basit. 

SONUÇ: Dış ticarette rekabeti ve 
rekabetin sonucu belirleyen, rakibin 
hamle yapmadan önce  senin belirle-
yeceğin ve yapacağın hamledir. Tıpkı 
satrançta olduğu gibi.

DIŞ TİCARET MATEMATİK İŞİDİR 

Üç kuşaktır fırın
kebabı pişiriyorlar

Konya mutfağının etliekmek-
ten sonra en bilinen yemekle-
rinden fırın kebabı, koyun veya 
kuzu etinin, kendi yağında, bakır 
kazanlarda yaklaşık 7 saatte pi-
şirilmesiyle hazırlanıyor. Kökeni 
Selçuklulara kadar uzandığı belir-
tilen Konya mutfağının iyi bilinen 
yemeklerinden fırın kebabı, ken-
tin, günümüze kadar gelebilmeyi 
başarmış eski damak tadlarından 
biri.

Sıcak pidenin üzerine, kendi 
yağında bakır kazanlarda pişip 
kızarmış koyun veya kuzu etinin 
eklenmesi ile yapılan fırın kebabı, 
yanında kuru soğan ve ayranla 
servis ediliyor. Ustalar, kebabın 
genelde çatal, bıçak kullanılma-
dan elle yenilmesi tavsiyesinde 
bulunuyor. 

Kentte 1974’ten bu yana aynı 
dükkanda 3 kuşaktır faaliyet gös-
teren restoranın sahibi, 77 yaşın-
daki Ali İyi Göcek, Konya’ya özgü 
bu lezzeti, restoranına gelenlere 
tattırmaktan mutluluk duyduğu-
nu aktardı. 

Göcek, 46 yıldır bu yemeği 
yaptığını vurgulayarak, restoranı, 
3 oğlu ve torunları ile işlettiğini 
anlattı.  Bu işi zevkle yaptığını, 
elinden geldiğince de gelecek ku-
şaklara aktarmaya çalıştığını dile 
getiren Göcek, “Ustamdan öğren-
diğim bu mesleği, önce oğulları-
ma sonra da torunlarıma öğreti-
yorum.” dedi. 

KUZU ETİ BAKIR KAZANLARDA 
7 SAATTE PİŞİYOR

Öğle saatlerinde servise ha-
zır olacak kebap için her gün sa-
bah 4’te kalkıp, kasaptan aldıkları 

kuzu etiyle hazırlıklara başladık-
larını ifade eden Göcek, işin püf 
noktalarını da şöyle anlattı: “İşin 
durumuna göre 50 kilo ile 100 
kilo arasında günlük et alırım. Al-
dıktan sonra kemikleri mutfakta 
etten ayırıyoruz. Daha sonra yağlı 
kısımlarını alıp küçük bakır kazan-
lara koyuyoruz. Etin pişirildiği fırı-
nın geleneksel ot tuğlasından ya-
pılmış kara fırın olması gerekiyor. 
Etleri sabah 5’te pişirmeye başla-
rız, yaklaşık 5-6 saat meşe odunu 
ateşinde pişer. Pişince közünde 
kaynaması gerekir. Kızaran etleri 
5-10 dakika arayla içeride çeviri-
riz. Bu da bir kaç saat sürer. Yani 
kebabın pişmesi 7 saati buluyor. 
Et tamamen kendi yağıyla pişer. 
Kazanın içine et dışında sadece iri 
kaya tuz taneleri girer. Hazırlanan 
kebap aynı gün içinde tüketilir 
ve akşam saat 5 gibi biter. Ertesi 
güne kalmaz.”

Göcek, servis edilmeye hazır 
hale gelen etin, mutlaka esmer 
un karıştırılarak yapılmış tırnaklı 
pide üzerinde ve olmazsa olmazı 
yanında kuru soğan ve ayran eşli-
ğinde ikram edildiğini aktardı.

Kendisinin, pişirdiği etin en 
çok yağlı kaburga tarafını sevdiği-
ni, bazılarının ise kuzunun ön kol 
kısmını tercih ettiğini belirten Gö-
cek, “Fırın kebabı her yeriyle ayrı 
bir damak tadı taşır.” dedi.

Ailesiyle birlikte lokantanın 
müdavimlerinden olan Mehmet 
Güneç ise “Konya’da pek çok yer-
de bu yemeği bulabilirsiniz. Ama 
bu kebabı yıllardır Ali ustanın ye-
rinde yerim.” diyerek memnuni-
yetini dile getirdi. n AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un koltuğuna oturan İlyas 
Eymen Arı’nın pandemiden sonra 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın bir hafta ücretsiz olması talimatı yerine getirildi

80 Binde Devr-i Alem
bir hafta ücretsiz oldu

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un 23 Nisan Milli Ege-
menlik ve Çocuk Bayramında video 
konferans yöntemiyle koltuğunu 
devrettiği 4. Sınıf öğrencisi İlyas Ey-
men Arı’nın o gün verdiği talimat 
yerine getirildi. Pandemi nedeniyle 
tüm çocukların çok sıkıldığını belir-
ten küçük Eymen, Meram Belediye-
si 80 Binde Devr-i Alem Parkının bir 
haftalığına tüm çocuklar için ücret-
siz olmasını istemişti. Bu istek, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş tarafından da destek görmüş ve 
yerine getirilmesi için normalleşme 
süreci beklenilmişti.
‘ÇOCUKLARIMIZI BU FIRSATI DEĞER-

LENDİRMEYE DAVET EDİYORUM’
Çocukların ve ailelerinin çok 

sevdiği ve üç farklı konsepti bir ara-
da bulundurması nedeniyle Türki-
ye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 80 
Binde Devr-i Alem Parkı bu istek 
doğrultusunda 7 Temmuz Salı gü-
nünden itibaren bir hafta süresince 
0 – 14 yaş arası tüm çocuklar tara-
fından ücretsiz ziyaret edilebilecek. 
Tüm çocukların pandemi süresince 
gösterdikleri azim, sabır ve kararlı-
lıkla hem kendilerini hem de büyük-
lerini salgın tehlikesinden koruyarak 
bu hediyeyi sonuna kadar hak et-
tiklerini ifade eden Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, bunun 
parkı hiç görmeyenler ve daha önce 
gezip bu sevinci tekrar yaşamak is-
teyenler için bir fırsat olduğunu söy-
ledi. Tüm çocukları ve ailelerini bu 
fırsatı değerlendirmeye davet eden 

Başkan Kavuş, “Parkımız, Covid-19 
sebebiyle zor günler hatta aylar ge-
çiren çocuklarımız için kapılarını bir 
kez daha açıyor. Maske, mesafe ve 
hijyen kurallarından en küçük taviz 
vermeden herkesi parkımızda hoş-

ça vakit geçirmeye davet ediyorum. 
Çocuklarımızın tarihi, sanatı, ecdadı-
mızı ve ecdadımızın eserlerini hem 
öğrenebilecekleri hem de gönülle-
rince eğlenebilecekleri bu fırsat aynı 
zamanda çocuklarımıza yeni ufuklar 

açacaktır” diye konuştu.
80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI 

HAKKINDA
80 Binde Devri Alem Parkı bün-

yesinde üç farklı konsept bulun-
duruyor. Bu haliyle Türkiye’de bir 
ilk olma özelliği taşıyan parkta 120 
minyatür eser ile 50 hareketli ve 
sesli dinozor bulunuyor. Minyatür 
eserler arasında Bosna Hersek’te 
bulunan Mostar Köprüsü’nden İs-
tanbul’un simge eserleri Haydar-
paşa Garı, Kız Kulesi ve Ayasofya 
Camii’ne, Buhara’da bulunan 10 bin 
kişilik Kalon Camii’nin minyatürüne 
kadar 120 adet eserin minyatür-
leri sergileniyor. Dinozor parkında 
ise kanat açıklığı 7 metreye kadar 
ulaşabilen kanatlı kertenkele ‘Pte-
rosaur’, en büyük silahı kuyruğu-
nun ucundaki sert topuz şeklindeki 
kemik olan ‘Ankylosaurus’, bilinen 
en büyük etoburlar ‘TRex’ ve ‘Spi-
nosaurus’ ile boyu 45 metre kilosu 
90 tona ulaşabilen dev otobur ‘Se-
ismosaurus’ gibi dinozor maketleri 
ziyaretçilerini tarih öncesi bir yolcu-
luğa çıkarıyor. Cihanı Türk Abideler 
Şehri Bölümü’nde ise bin yıllık dev-
let geleneğimiz ile mimari ve sanat 
anlayışımızla hayat bulan eserler 
sergileniyor. Pamuk Şekeri Masal 
Dünyası Parkı’nda ise çizgi ve hayal 
kahramanlarından HacivatKaragöz, 
Nasreddin Hoca gibi pek çok isim 
tanıtılıyor. Parkta ailelerin de dinle-
nebilmeleri içinde farklı seçenekler 
sunuluyor.
n HABER MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Mustafa Kavuş Eymen Arı
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  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

7 TEMMUZ 2020

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel 
sıkıntınıza 
çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız 
olan eleman 
talebinizi 
gerekli tüm 
bölgelere 
ulaştırıyoruz.

İLAN 7 TEMMUZ 2020

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

   GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
 - Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
	 -	Gazaltı	kaynak	konusunda	en	az	3	yıl	deneyimli
 -	Askerlik	ilişkisi	olmayan

   TESTERE	KESİM	MAKİNESİ	OPERATÖRÜ
 -	Ölçüm	cihazları	hakkında	bilgi	sahibi
	 -	Malzeme	bilgisi	olan
	 -	En	az	2	yıl	deneyimli
	 -	Askerlik	ilişkisi	olmayan

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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Konya Orman İşletme Müdürlüğü Araç ve İş Makineleri İçin Lastik Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı 
Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN    : 2020/340211
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- DİĞER ÖZEL
      BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : AKSİNNE MAHALLESİ GAZHANE SOKAK NO: 31 42040 
      MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323536906
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Araç ve İş Makineleri İçin 
      Lastik Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 farklı ebatta 73 adet lastik alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gösterilecek
      yerlere
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü
      içerisinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile 
tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli teklif ettiği lastikleri için TSE 11374 ve TSE 11375 güncel ürün belgelerine sahip olacaktır.  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KONYA ORMAN iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İÇİN LASTİK ALIMI İŞİ

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1184378

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                    Basın: 1184703

ESAS NO : 2019/151 Esas
KARAR NO : 2020/26

Davacı İman Bayraktar’ın adının düzeltilmesi davasının KABULÜ ile, Konya İli,Meram İlçesi, Pirebi 
Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı, 17*******56 T.C. Kimlik numaralı İman Bayraktar’ın, nüfustaki “İMAN” 
olan adının “İMEN” olarak DÜZELTİLMESİNE, bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE karar verilmiştir ilan 
olunur.

İLAN
KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                    Basın: 1184736

ESAS NO : 2019/327 Esas
KARAR NO : 2020/27

Davanın KABULÜ ile, Konya İli, Akşehir İlçesi, Karabulut Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı, 
19*******66 T.C. Kimlik numaralı Bünyamin Ulu’nun, nüfustaki “BÜNYAMİN” olan adının “POYRAZ” 
olarak DÜZELTİLMESİNE, bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com



11 7 TEMMUZ 2020HABER

Nasreddin Hoca Şenliği’nde 
çocuklar için etkinlik

Taşkent’te sosyal konut 
inşaatının yapımına başlandı

61. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği kapsamın-
da Nasreddin Hoca ve Turizm 
Derneği tarafından Cumhuriyet 
Meydanında bir etkinlik düzen-
ledi. Yapılan etkinlikte balon kat-
lama şov, ateş gösterisi, jonglör 
gösterisi, tahta bacak gösterisi, 
cambaz gösterisi gibi etkinlikler 
çocuklarla buluşurken, göste-
ri öncesinde maske dağıtımı da 

yapıldı. Yapılan etkinliği Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akka-
ya, Nasreddin Hoca ve Turizm 
Derneği Başkanı İsa Kurt, Akşe-
hir Belediye Başkan Yardımcısı 
Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
İbrahim Öncel, Akşehir Kayma-
kamlığı Yazı İşleri Müdürü Adem 
Büyükçanga, vatandaşlar ve ço-
cuklar izledi. n İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) tarafından Konya’nın Taş-
kent ilçesinde, 2. etapta planlanan 
142 konutun yapımına başlandı. 
İlçedeki konut projesinde, 1 dük-
kanlı ticaret merkezi, cami, altyapı 
ve çevre düzenlemesi işleri de yer 

alıyor. Yatay mimarinin esas alın-
dığı projede, bahçe alanı, parkı, 
peyzajı, oyun ve spor alanları ile 
nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, 
aynı zamanda şehre değer katacak 
kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam 
alanı oluşturulması hedefleniyor. 
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin şehri daha 
yakından tanıması için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor

Şehir turuyla Konya’yı 
yakından tanıyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehre gelen misafirlere tarihi ve kül-
türel noktaları yakından tanıtmak 
için üstü açık çift katlı otobüsle şehir 
turları düzenlemeye devam ediyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
turizm faaliyetlerinden olan şehir 
turu etkinliği, yeni tip koronavirüs 
salgını nedeniyle verilen aranın 
ardından normalleşme süreciyle 
birlikte hijyen kuralları sağlanarak 
yeniden hizmet vermeye başladı. 
Konya’yı ziyarete gelen yerli ve ya-
bancı turistler, uzman rehber eşli-
ğinde katıldıkları panoramik otobüs 
turunda şehrin tarihi ve kültürel 
değeri bulunan 49 noktası hakkında 
eşsiz bilgilere sahip olurken unuta-
mayacakları keyifli bir gün yaşıyor. 
Mevlana Türbesi, Alaaddin Camii, 
Karatay Medresesi, İnce Minareli 
Medrese, Şems-i Tebrizi Türbesi, 

Sille gibi geçmişin izlerini taşıyan 
önemli noktaları gezme fırsatı bulan 
ziyaretçiler, Konya’yı daha yakından 
tanımalarına fırsat tanıyan Konya 

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş.\’nin otobüsle şehir tur-
ları, her gün 11.00, 14.00 ve 16.00 

saatleri arasında Mevlana Meydanı 
Turizm Durağından başlıyor ve yak-
laşık 1 saat 45 dakika sürüyor.
n HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Âşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni online yapıldı
Konya’nın kültür ve sanat ha-

yatına katkı sağlayan zengin içerikli 
programlar düzenleyen Karatay 
Belediyesi, bu yıl Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen 
“Dede Korkut’tan Kalan Miras; 
Aşık Sanatı’ konulu uluslararası 
konferansa da katkı sundu.

Bütün dünyayı etkileyen Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 
video konferans yöntemiyle ger-
çekleştirilen programa Konya’dan 
Öksüz Ozan mahlaslı Halk Ozanı 
Ahmet Yıldırım katıldı.

7 ülkeden birbirinden önemli 
halk ozanlarının katılımıyla düzen-
lenen Türk Dünyası Aşıklar Bay-
ramı ve Bilgi Şöleni, bu yıl “Dede 
Korkut’tan Kalan Miras; Aşıklar 
Bayramı” ana temasıyla yapıldı.

Video konferansta Aşık sana-
tında Şirvan ortamı, Karabağ Aşık 
ortamının özellikleri ile Aşık orta-
mının usta çırağı gelenekleri gibi 
birçok konuda görüşler ortaya kon-
du, hazırlanan raporlar ele alındı.

“Dede Korkut’tan Kalan Miras; 
Aşık Sanatı” konulu uluslararası 
konferansta aşıklar ise; vatan, ezan, 
şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik 
üzerine koçaklamalar ve güzelle-
meler yaptı. Türkiye adına Kon-
ya’dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldı-
rım’ın yanı sıra Kars’tan Bilal Ersarı 
da etkinliklere katkı sundu.
ÂŞIKLIK, BU TOPRAKLARIN EN ESKİ 

KÜLTÜREL ÖĞELERİNDEN BİRİ
Karatay Belediyesi’nden video 

konferansa bağlanarak hünerleri-
ni sergileyen Konyalı Öksüz Ozan 
mahlaslı Halk Ozanı Ahmet Yıl-

dırım, aşıklık geleneğinin Türk 
kültürüne yaptığı etkilerden söz 
etti. Yıldırım; video konferans ile 
gerçekleştirilen programda Türk 
dünyasının Türk bilim adamları 
ve sanat tarihçileri topluluğunun 
korunması ve hayatta kalması için 
ortak projelerin hayata geçirilmesi 

ihtiyacının altını çizdi. Halk Ozanı 
Ahmet Yıldırım, “Âşıklar Bayra-
mı’nın amacı, Türk kültürünün 
kadim geleneklerinden biri olan 
âşıklık geleneğinin doğru bir şekil-
de gelecek kuşaklara aktarılması-
dır. Bu bayram, 1966’dan beri de-
vam ediyor ve Türkiye’de en uzun 

soluklu kültürel faaliyetlerden biri. 
Bu kültüre katkı sunan Karatay Be-
lediye Başkanımız Hasan Kılca’ya 
teşekkür ediyorum” dedi.

DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAK 
HER ÇALIŞMADA YER ALMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, bu toprakların en eski 
kültürel öğelerinden birisi olan 
âşıklık geleneğinin korunması, ta-
nıtılması ve gelecek nesillere ak-
tarılmasının önemli olduğunu be-
lirterek, bu konuda herkese görev 
düştüğünü aktardı.

Başkan Hasan Kılca, şunları 

kaydetti: “Türk dünyasının kültür 
varlığının önde gelen unsurların-
dan biri âşıklık geleneğidir. Bu 
gelenek, Türki cumhuriyetler ve 
toplumlarında ortak bir mirastır. 
Ortaklığın temeli; aynı dili, aynı 
tarihi ve aynı kültürü paylaşan mil-
letlerin aynı kökten beslenmelerine 
dayanmaktadır. 

Dede Korkut Mirası’nın bugün 
için söyledikleri, özellikle genç ne-
sillerimizi millî kültürlerine bağlı ve 
sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, 
sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değer-
leri onlara kazandırmak açısından 
önem arz etmektedir. 

Bu miras geçmişle bugün ara-
sındaki kültürel bağın güçlenme-
sine ve aidiyet hissinin geleceğe 
taşınmasına da önemli katkılar 
sağlıyor. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Kon-
yamızda yapılan 53. Âşıklar Bay-
ramı’na Karatay Belediyesi olarak 
ev sahipliği yapmıştık ve program-
larımız Konyalı hemşehrilerimiz-
den büyük ilgi görmüştü. İnşallah 
bugün olduğu gibi önümüzdeki 
dönemlerde de derin ve köklü kül-
türümüzün bu birikimlerine sahip 
çıkmaya, değerlerimizi yaşatacak 
her türlü çalışmada yer almaya de-
vam edeceğiz.”

Azerbaycan, Türkiye, Kazakis-
tan, İran ve Kırgızistan’dan bilim 
adamlarının katıldığı “Dede Kor-
kut’tan Kalan Miras Aşk Sanatı” 
konulu uluslararası konferansın 
sonunda katılımcılara elektronik 
sertifikalar da verildi.
 n HABER MERKEZİ
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İhraç edilen 11 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı
Konya merkezli FETÖ/PDY 

silahlı terör örgütü üyelerine yö-
nelik yürütülen soruşturmalar 
kapsamında, Türk Silahlı Kuv-
vetleri askeri mahrem yapılan-
ması içinde faaliyet gösterdikleri 
tespit edilen 11 ihraç edilen as-
keri öğrenci hakkında soruştur-
ma başlatıldı.

 Eş zamanlı düzenlenen 
operasyonda 6 şüpheli gözaltı-
na alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı tarafından FETÖ/PDY silah-
lı terör örgütünün Türk Silahlı 

Kuvvetleri askeri mahrem yapı-
lanması içinde faaliyet gösterdik-
leri tespit edilen toplam 11 ihraç 
edilen askeri öğrenci hakkında 
soruşturma başlatıldı. Cumhu-
riyet Başsavcılığının talimatı ile 
Konya merkezli 5 ilde yapılan eş 
zamanlı operasyonda 6 şüphe-
li yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelilerin Konya İl Jandarma 
Komutanlığında adli işlemleri 
devam ediyor. Diğer şüpheliler 
hakkında ise arama, el koyma ve 
yakalama çalışmalarının devam 
ettiği bildirildi. n İHA

Hasta yavru yaban keçisi 
koruma altına alındı

Malaklı heykeline maske
takarak dikkat çektiler

Konya’da, yaylada bitkin va-
ziyette ve hasta olarak bulunan 
yavru yaban keçisi koruma altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli 
Parklar Şefliği ekipleri, Ahırlı ilçe-
sindeki Çatayağı Yaylasında bir kişi 
tarafından hasta durumda ve bit-
kin vaziyette bir yavru yaban keçisi 

bulunduğunun bildirilmesi üzerine 
verilen adrese gitti. Milli park ekip-
leri, yavru yaban keçisini muayene 
ve tedavisinin yapılması için Sel-
çuk Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Hayvan Hastanesi ilgililerine 
teslim etti. Yavru yaban keçisinin 
tedavisi ve bakım sürecinin son 
bulmasının ardından tekrar tabiata 
salınacağı belirtildi. n İHA

Aksaray Belediyesi maske ko-
nusunda farkındalık oluşturmak 
için şehrin simgesi “Malaklı” hey-
keline maske taktı. 

Aksaray Belediyesinden yapı-
lan yazılı açıklamada, E-90 kara 
yolu terminal kavşağındaki şehrin 
simgesi “Malaklı” heykeline far-
kındalık oluşturmak için maske 
takıldığı belirtildi. Yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınında maske 
takmayan kişilere farkındalık ça-

lışmalarının devam ettiği vurgula-
nan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Farkındalık oluşturmak ve vatan-
daşın bilincini daha da artırmak 
için ‘Malaklı’ heykelini maskelen-
dirdik. Aksaray Belediyesi bu çalış-
mayla bir kez daha 11 Mart’tan bu 
yana etkili olan Kovid-19 salgınıyla 
mücadelede en önemli korunma 
yöntemlerinden bir tanesinin mas-
ke takma zorunluluğu olduğunu 
hatırlattı.” n AA

Hüyük ve Beyşehir’i kapsayan 4 ayrı depolama ve terfi hatlı Beyşehir-Hüyük-Kıreli Kapalı Sulama Sis-
temiyle Beyşehir Gölü çevresindeki ekili alanların kayıpsız bir şekilde suyla buluşacağı ifade edildi

Hüyük ve Beyşehir 
‘göz hakkı’nı alacak

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem, Hüyük ve Beyşehir 
ilçesinde ‘Göz Hakkı’ sloganıy-
la başlatılarak hayata geçirilecek 
projenin devreye girmesiyle böl-
gedeki 179 bin 950 dekarlık tarım 
alanının kapalı sistemle sulamaya 
açılacağını söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem yaptığı açıklamada, 
proje ile sulama kapasiteli 4 ayrı 
depolama ve terfi hatlı Beyşe-
hir-Hüyük-Kıreli Kapalı Sulama 
Sistemiyle Beyşehir Gölü çevre-
sindeki ekili alanların kayıpsız bir 
şekilde suyla buluşacağını belirtti. 

Seçim manifestosunda “Göz 
Hakkı” olarak adlandırdıkları pro-
jenin bölgede hayata geçirilebil-
mesi için AK Parti Konya Millet-
vekilleri Tahir Akyürek ve Gülay 
Samancı ile Hüyük ve Beyşehir 
AK Parti İlçe Başkanlarıyla bera-
ber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunarak 
destek talebinde bulunduklarını 
hatırlatan Çiğdem, “2019 yılı mart 
ayında DSİ Konya 4.Bölge Mü-
dürlüğü tarafından başlayan ‘Göz 
Hakkı’ projemiz, 2020 Haziran 
dönemine gelindiğinde Konya Bü-
yükşehir Belediyemizin de destek 
ve katkıları ile 11 proje arasında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza 
gönderilmişti. Bu projenin bölge-
mizde hayata geçirilmesine ilişkin 
girişim ve talebimize verilen des-
tekle yürütülen çalışmalarımızın 
meyvesini almanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Beyşehir-Hüyük-Kıre-
li Kapalı Sistem Sulama Projemiz 
Hüyük ve Beyşehir ilçelerimizde 

emeğini topraktan sağlayan çiftçi 
hemşerilerimize hayırlı uğurlu ol-
sun” ifadelerini kullandı.

Çiğdem, projenin başlatılma-
sında emeği geçenlere teşekkür 
ederken şunları kaydetti: “Proje 

başladığından bu güne kadar ta-
kibini yapan başta Konya millet-
vekillerimiz Gülay Samancı ve 
Tahir Akyürek olmak üzere tüm 
Konya milletvekillerimize, DSİ 
Genel Müdürlüğümüze, DSİ Kon-
ya Bölge Müdürlüğümüze, proje-
yi dinledikten sonra bölgemizin 
tarihine, geleceğine yön verecek 
adımın atılması talimatını veren 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum’a,Tarım ve Orman 
Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve 
son olarak projemize onay veren, 
bizlere inanan ve güvenen Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a ilçe ve 
bölge halkımız ile tüm çiftçilerimiz 
adına minnet ve şükranlarımı su-
narım.” n İHA

Hüyük ilçesi ceviz üretiminde 
de adını duyurmak istiyor. Hüyük 
Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, 
Konya’da organik çilek ve kiraz üre-
timinin merkezi olan Hüyük’ün ya-
kın zamanda ceviz yetiştiriciliğinde 
de başarıyla adını duyurmak istedi-
ğini belirtti.

Başkan Şahin, ilçede ceviz üre-
timinde son yıllarda önemli geliş-
meler yaşandığını belirterek, ürün 
rekoltesinin de her geçen yıl artış 
gösterdiğini söyledi.

Yörenin, Isparta’nın Şarkika-
rağaç ve Yalvaç, Konya’nın Bey-
şehir ilçesi üçgenindeki bir coğrafi 
konumda yer aldığını, bu bölgede 
yetiştirilen cevizlerin kalitesi ve zen-
gin aromatik yapısı ve lezzeti ile ön 

plana çıktığına dikkati çeken Şahin, 
“Ceviz severlerin dikkatini çekebile-
cek kadar albenisi olan, kabuğunun 
içi dolu dolu olan ürünümüz yağlı 
olduğu için lezzet ve aroması da 
en üst seviyededir. Bu da kalitesine 
önemli ölçüde etki yapıyor” dedi.

Hüyük’te bu yıl bazı yerlerde 
üşümeler yaşansa da rekoltenin 
genelde iyi durumda olduğunu da 
vurgulayan Şahin, yörenin yakın ge-
lecekte ceviz üretiminde de iddialı 
bir konuma geleceğine dikkat çekti.

Cevizin yörede çiftçiler arasında 
artık olmazsa olmaz bir ürün haline 
geldiğini anlatan Şahin, şunları kay-
detti: “Cevizde her geçen gün rekol-
temiz yükseliyor. Şöyle ki, bazı diğer 
ürünlerden feragat eden çiftçilerimiz 

cevizi daha evladiyelik bir ürün ola-
rak gördüğünden son yıllarda bayağı 
bir buna doğru yöneliş var. Özellikle 
ceviz bahçeleri oluşturuluyor. Do-
layısıyla bölgemiz, çok fazla değil, 
gelecek 5-10 yıl içinde tonlarla ifade 
edilen bir şekilde bu ürünü halimiz-
den kaldırır hale geleceğiz inşallah. 
Çünkü, şu anda vatandaşlarımızın 
çok ihtiyacı üzerinde bir üretim var, 
Konya bölgemize rahatlıkla yetecek 
bir vaziyette rekolteye sahibiz ceviz 
üretiminde. Ama, diğer ürünleri-
mizde olduğu gibi cevizde de bölge 
olarak bir piyasa oluşturmak istiyo-
ruz. 

Cevizde, bölgemize has olan 
cinslerden yetiştirilmeye dikkat edi-
liyor. Bölgemizde, Nisan ayı ile Ekim 

ayı arasındaki mevsimde kabuğun 
içini doldurabilecek ve yetişmesini 
sağlayacak cinslere ağırlık veriliyor. 
Bundan dolayı gerek Ziraat Odası 
olarak gerekse İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak halkımızı cevize 
yönlendirmeyi ön plana aldık. Va-
tandaşımız da bu konuda duyarlı 
davranıyor. Yani, ceviz bölgemizde 
tuttu. Gelecek yıllarda inşallah daha 
iyi, yüksek rekoltelerden bahsedece-
ğiz. 

Şu anki gelinen noktada, 5 yıl 
öncesiyle bugünü kıyaslayacak olur-
sak en az on kat bir artış sözkonusu. 
Gelecek yıllarda bunun üzerine ko-
yabilirsek cevizde, istikbalde yüksek 
tonlarla ifade edeceğimiz bir ürün 
rekoltesine ulaşabileceğiz.” n İHA

Cevizde de adını duyurmayı hedefliyor
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Gülten-Yusuf Kılınç çiftinin 
kızı Hilal ile Nurten-Harun Özcan 
çiftinin oğlu Ömer Ankara’da He-
rasus Düğün Salonunda düzenle-
nen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Düzenlenen düğün törenine 
Kılınç ve Özcan ailesinin sevenleri 
ve yakınları katıldı. 

Kılınç ve Özcan aileleri misa-
firlerini kapıda karşılayarak da-
vetlilerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti.  Hilal ve Ömer misa-
firlerini, “Bu mutlu günümüzü 
bizimle paylaşmanız dileğiyle.” 
mesajı ile davet etti. 

Düğüne katılan misafirler sos-
yal mesafe kurallarına dikkat ede-
rek bol bol hatıra fotoğrafı çektir-
di. Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Hilal ve Ömer’e bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de 

tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akşehir ilçesinde düzenlenen 
şenlikte temsili Nasreddin Hoca 
olan Seksenler dizisinin Ahmet’i 
oyuncu Şoray Uzun, ne zaman 
Nasreddin Hoca kıyafeti giyse 
garip bir heyecan duyduğunu 
söyledi. Şoray Uzun, pandemi sü-
recinde Ev Yapımı diye 13 bölüm 
TRT’de yayınlanan bir dizide yer 
aldıklarını belirterek, “Bu da dün-
ya televizyonlarında bir ilk oldu. 
Oyuncuların tamamen evde kendi 
imkanlarıyla yaptığı ilk dizi oldu” 
dedi.

Oyuncu Şoray Uzun, Akşehir 
ilçesinde düzenlenen 61. Ulusla-
rarası Nasreddin Hoca Şenliği’n-
de temsili Nasreddin Hoca oldu. 
Geçen yıl düzenlenen şenliğin 
60’ncısında da temsili Nasreddin 
Hoca görevini üstlenen Uzun, ne 
zaman temsili Nasreddin Hoca 
kıyafeti giyerse giysin garip bir 
heyecan duyduğunu söyledi. Şo-
ray Uzun, temsili Nasreddin Hoca 
olarak yine eşeğine ters bindi ar-
dından heybesinden hediye dağıt-
tı. Her yıl heybeden etrafa şeker 
atılırken, bu yıl temsili hoca Şoray 
Uzun, heybeden maske ve dezen-
fektan dağıttı. Şoray Uzun, hoca 
kıyafetiyle vatandaşlarla fotoğraf 
çektirdi, çocuklarla ilgilendi.

Şoray Uzun şöyle devam etti: 
“Bu, hayatımda, okuldaki müsa-

mereleri saymadım ama sanıyo-
rum 7’nci Nasreddin Hoca olmam. 
Gündüz kuşak programı yaparken 
bir Nasreddin Hoca oldum, gezi 
programı yaparken iki kez Nas-
reddin Hoca oldum. Yine bir skeç-
te Nasreddin Hoca oldum. Geçen 
sene, ki çok büyük bir onurdur, 
hayatımda unutamadığım anlar-
dan bir tanesidir, hayatımda ilk 
defa şenliklerde Hoca Nasreddin 
oldum. 60. yıla denk geldi, bu 
sene 61’ncisi gene bana nasip 
oldu, bu görev bana tevdi edildi, 
bunun gururunu yaşıyorum.”

Seksenler dizisinin Ahmet’i 
oyuncu Şoray Uzun, pandemi 
sürecinde yaptıklarını anlatarak, 

“Pandemide Seksenler dizisini 
çekemedik. Birol Güven bir tele-
vizyon dahisi, şöyle bir fikir geliş-
tirdi; evden çekip gönderdik. Cep 
telefonlarımızda evlerimizde bir 
sitkom çektik. Kendi eşlerimiz, 
çocuklarımız, ailelerimiz oynadı. 
Senaryolara biz dahil olduk. Hat-
ta hanım setçi oldu, büyük oğlum 
ışıkçı oldu, ortanca oğlum kame-
raman oldu, en ufak da bütün 
çekimi bozdu. Ev Yapımı diye 13 
bölüm devlet televizyonunda ya-
yınlanan bir dizide yer aldık. Bu 
da dünya televizyonlarında bir ilk 
oldu. Oyuncuların tamamen evde 
kendi imkanlarıyla yaptığı ilk dizi 
oldu” diye konuştu. n İHA

Yalıhüyük’te KOMEK Yaz 
Okulunda kurslar başlıyor

Sultandağları zirvesindeki
lazer gösterisi beğenildi

Yalıhüyük KOMEK Kurs Mer-
kezi’nde kayıt işlemini yapan kur-
siyerlere çanta ve materyalleri 
teslim ediliyor. İlçede, 7-16 yaş 
aralığındaki öğrencilere yönelik 
düzenlenecek Yaz Okulu’nda, 
çocuklar hafta içi her gün sabah, 
öğlen ve ikindi gruplarından birini 
seçerek istedikleri saat diliminde 
derslere katılabilecek. Öğrenciler, 
seviyelerine göre 3 Kur’an-ı Ke-
rim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sa-
nat Eğitimi olmak üzere toplam 
6 etkinlikte eğitim alma imkanı 

bulacak.
KOMEK kurslarının, yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
uzaktan görüntülü iletişim kana-
lıyla yapılacağı kaydedildi. KO-
MEK’te kayıt işlemlerinin başladı-
ğını ifade eden Yalıhüyük Komek 
sorumluları Mehmet İnce ve Na-
ime Ceran, kursiyerlere çanta ve 
yaş guruplarına göre eğitim mal-
zemelerinin dağıtıldığını aktardı. 
Şu ana kadar yaz kurslarına 40 
kişinin müracaat ettiği belirtildi.
n AA

61. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği kapsamında 
Akşehir Belediyesi tarafından la-
zer gösterisi gerçekleştirildi. Şen-
lik boyunca Akşehir’i çevreleyen 
Sultandağları üzerinde sergile-
necek gösteride lazer ışıklarıyla 
Akşehir Belediyesi logosu, şen-
lik logosu, Akşehir kirazı logosu, 
Atatürk Portresi, Türk Bayrağı 

ve hareketli yazılar gibi görseller 
sunulacak. Akşehir Kültür Mer-
kezi’nin terasından yansıtılan la-
zer gösterisini Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü İbrahim Öncel de izledi. 
Lazer gösterisi izleyenler tarafın-
dan beğeniyle karşılandı.
n AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi maske üreten Beyşehir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı

Farklı tasarımlı
maskelere ilgi yoğun

Beyşehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, farklı renk ve de-
senlerde, hem yetişkinlere hem 
de çocuklara hitap eden, uzun 
ömürlü, yıkanabilir maskeler 
üretmeye başladı. Okulun Teknik 
Müdür Yardımcısı Gürsel Doğan, 
salgının başlangıcında Türkiye’de 
koruyucu tıbbi maske üretimini 
gerçekleştiren 17 okul içerisinde, 
Beyşehir Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin de yer aldığını be-
lirterek bu okullar arasında üretim 
adedi ve kalite olarak ilk sıralarda 
bulunduklarını vurguladı.

Okul olarak, maske üretimin-
de oldukça iddialı ve gurur verici 
bir tablo sergilediklerini aktaran 
Doğan, ülke için bu süreçte öğ-
retmen, öğrenci ve gönüllü perso-
nelle başlattıkları üretimi daha da 
geliştirerek mesaiye devam ettik-
lerini dile getirdi. 

Maske kullanımının artık gün-

lük hayatta zorunlu hale gelmesi-
nin ve insanların olmazsa olmazı 
arasına girmesinin ardından yeni 
bir dönemi başlattıklarını vur-
gulayan Doğan, mevsimsel şart-

ları ve yaş gruplarını düşünerek 
yetişkinler ve çocuklar için ayrı 
maskeler üretmeye başladıklarını 
anlattı.

Maskelerde 17 ayrı renk ve 

desen kullandıklarını dile getiren 
Doğan, “Bu maskeler yaz gü-
nünde insanı boğup daraltmıyor. 
Hem hastalıktan koruyor hem de 
insanımızın rahat bir şekilde ne-
fes almasını sağlıyor. Piyasada da 
oldukça rağbet görmeye başladı.” 
dedi.

Okulun Başmüdür Yardımcısı 
Bayram Karışan da günlük 20-25 
bin bandında maske üretim ka-
pasitesine ulaştıklarını kaydetti. 
Ürettikleri maskeleri ilk dönem-
de yerel yönetimlere ve kamu 
kurumlarına hibe ettiklerini ve 
vatandaşların da kullanımına sun-
duklarını belirten Karışan, süreç 
boyunca edindikleri tecrübe sonu-
cu, teknolojik imkanları da devre-
ye sokarak halktan gelen talepler 
doğrultusunda yıkanabilir, daha 
estetik ve aksesuar gibi düşünü-
len maskelerden de üretmeye 
başladıklarını söyledi. n AA

Oyuncu Şoray Uzun, temsili 
Nasreddin Hoca olmayı sevdi

Gülten-Yusuf Kılınç çiftinin kızı Hilal ile Nurten-Harun Özcan çiftinin oğlu Ömer 
Ankara’da Herasus Düğün Salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi 

Hilal ve Ömer 
mutluluğa ‘evet’ dedi
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Sıkıntılı geçen sezon kabusa dönüştü
Süper Lig’de son dönemde üst üste puan 

kayıpları yaşayan Galatasaray, 30. haftada 
da Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak şampi-
yonluk yarışında adeta havlu attı. Bu sezon 
yaşadığı birçok sorun nedeniyle istediği per-
formansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 
Trabzonspor mağlubiyetiyle lider Medipol 
Başakşehir’in 11 puan gerisine düştü ve şam-
piyonluk umutlarını büyük oranda kaybetti. 
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ge-
ride kalan iki sezonda şampiyonluk kupasını 
müzesine götüren Galatasaray için 2019-2020 
sezonu, özellikle sakatlıklar ve transferlerin 
bekleneni verememesinden dolayı kabusa 
döndü. Süper Lig’de sezona kötü başlayan 
Galatasaray, özellikle ilk 7 haftada önemli 
puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 
ligin ilk 7 haftasında çıktığı maçlarda 2 gali-
biyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 
10 puan toplayabildi.

YENİ OYUNCULARIN 
ÇOĞUNDAN VERİM ALAMADI

Galatasaray, bu sezon kadrosuna dahil et-
tiği oyuncuların çoğundan istediği verimi ala-
madı. Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jean 
Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Fal-
cao, Florin Andone, Emre Mor, Steven Nzon-
zi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, 

Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbay-
raklı ve Valentine Ozornwafor’u, devre arasın-
da da Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve 
Jesse Sekidika’yı transfer etti. Sezon başında 
aldığı isimlerden Valentine Ozornwafor’u oy-
natmadan kiralık gönderen Galatasaray, dev-
re arasında Emre Mor ve Steven Nzonzi ile yol-
larını ayırdı, Ryan Babel’i de Ajax’a kiraladı. 
Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone ve Lemina 
yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle birçok maçta 
takımlarını yalnız bırakırken, Jimmy Durmaz, 
Taylan Antalyalı ve Şener Özbayraklı ise fazla 
süre alamadı. Devre arasında kiralanan Hen-
ry Onyekuru sıtma rahatsızlığı nedeniyle ligde 
ikinci yarının başındaki ilk iki maçı kaçırırken, 
sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sezo-
nun tamamlanmasına 5 hafta kala kulübü Mo-
naco’ya döndü.  Yine bu dönemde alınan Jes-
se Sekidika da fazla forma şansı bulamadı.

FALCAO 17 MAÇ KAÇIRDI
Galatasaray’ın büyük umutlarla kadro-

suna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu 
Radamel Falcao, sakatlık nedeniyle birçok 
maçta takımdaki yerini alamadı. Kolombiyalı 
futbolcu, sarı-kırmızılı takımda aşil tendonu, 
baldır ve adale sakatlıkları yaşadı. Radamel 
Falcao, transferinden sonra Galatasaray’ın 
oynadığı 39 resmi maçın 17’sinde forma gi-

yemedi. Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi 
müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.

YERİ DOLDURULAMAZ SAKATLIKLAR
Galatasaray’da kötü performansın en bü-

yük sebebi önemli futbolcuların yaşadığı ağır 
sakatlıklar oldu. Kasım ayında Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı 
maçta sol dizinden sakatlanan Christian Lu-
yindama sezonu kapattı. 

Çapraz bağlarından iki kez sakatlanan 
Rumen futbolcu Florin Andone sadece 12 res-
mi maçta görev alırken, Falcao aşil tendonu, 
Lemina da baldırındaki sakatlık nedeniyle 

çok sayıda maç kaçırdı. Ligin 27. haftasında 
Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kaleci 
Fernando Muslera’nın ayağının kırılmasıyla 
sarı-kırmızılılar yeri doldurulamaz bir isim 
kaybetti. Galatasaray’da geçen sezonun son 
bölümünde sakatlanan Emre Akbaba, bu se-
zonun devre arasında sahalara döndü.  Sa-
rı-kırmızılılarda ayrıca Marcao ve Saracchi de 
ciddi sakatlıklar geçirdi.

FEGHOULİ VE BELHANDA’NIN 
KÖTÜ PERFORMANSI

Galatasaray’da yüksek ücretler alan Sofi-
ane Feghouli ve Younes Belhanda bu sezon 

bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılı takımın 
geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli 
pay sahibi olan Feghouli, bu sezon aynı per-
formansı sergileyemedi. Galatasaray’da 10 
numaralı formayı giyen Belhanda ise teknik 
direktör Fatih Terim’in gözünden düştü ve bir-
çok maçta yedek kaldı.

PANDEMİ SONRASI DAĞILDI
Galatasaray, yaşadığı sıkıntılara rağmen 

ilk yarının sonlarından itibaren iyi bir çıkış ya-
kalarken, yeni tip koronavirüs salgınının etkili 
olmaya başlamasıyla adeta dağıldı. Sarı-kır-
mızılı takım, Türkiye’de salgının etkili olmaya 
başladığı süreçten itibaren oynadığı 5 maçta 
galip gelemedi. Galatasaray bu süreçte Beşik-
taş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 
berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trab-
zonspor’a yenildi.

SON 4 MAÇTA 3 KIRMIZI KART
Galatasaray, ligdeki son 4 maçının 3’ünü 

eksik tamamlamak zorunda kaldı. Ligin 27. 
haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 
Adem Büyük kırmızı kart görürken, 28. hafta-
daki Gaziantep FK müsabakasında da Ahmet 
Çalık oyundan ihraç edildi. Sarı-kırmızılı ta-
kımın, 30. haftada Trabzonspor ile oynadığı 
maçta Feghouli gördüğü kırmızı kartla takımı-
nı yalnız bıraktı. n AA

Lider Başakşehir 
Denizli’yi ağırlıyor

Fenerbahçe Gençler’e 
konuk oluyor

Göztepe İlhan Palut 
ile devam kararı aldı

Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir, 31. hafta ma-
çında bugün Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Başak-
şehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de 
başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yö-
netecek. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu 
müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol 
Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Tu-
runcu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi 
Trabzonspor’un 2 puan önünde girdi.  Medipol Başakşe-
hir’de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik 
bulunuyor.  İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper 
Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Okan Buruk’un Epureanu’nun yerine Carlos 
Ponck’a forma vermesi bekleniyor.  Turuncu-lacivertli ekip-
te, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir 
ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek.  
Medipol Başakşehir’de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Crivelli, Denizlispor mücadele-
sinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada dep-
lasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta 
forma giyemeyecek. n AA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında bugün deplas-
manda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı’nda 
saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy 
yönetecek. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk 
Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yi mağlup eden sarı-laci-
vertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor. Fenerbahçe, 
Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. 
Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise 
kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma gi-
yemeyecek.Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar’ın 
durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, 
maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu 
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat 
Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart 
görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor 
maçında cezalı olacak. n AA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de istifa etmesine rağ-
men bu kararı kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut, 
“Hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık.” 
dedi. Palut, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda iste-
dikleri sonuçları alamadıklarını, cumartesi günkü Fener-
bahçe maçıyla da bu durumun devam ettiğini belirtti. Palut 
“Başkanımız bana güveninin ve benimle ilgili planlarının 
devam ettiğini söyleyerek şu anda bu ayrılığın hiç kimse-
ye bir fayda sağlamayacağı düşüncesini benimle paylaştı. 
Başkanımızın şahsıma olan bu güveni ve asla pes etmeyen 
bir antrenör profili olmamdan dolayı hep beraber bu müca-
deleye devam etme kararı aldık. Bugün itibarıyla da takım 
olarak tüm konsantrasyonumuzla Ankaragücü maçının ha-
zırlıklarına başladık.” n AA

Süper Lig’in 30 haftasında sahasında 
Çaykur Rizespor’u Forouk Miya’nın 90+5’te 
penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden 
İH Konyaspor, puanını 30’a çıkararak ateş 
hattının üzerine çıktı. Kalan haftalarda ise 
zorlu maçlara çıkacak olan Yeşil-Beyazlı-
lar, Perşembe günü Gaziantep FK ile dep-
lasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon 
11 karşılaşmanın dördünde son dakika 
golüyle hayata dönen Anadolu Kartalı 7 
karşılaşmada ise son dakikada yediği golle 
yıkıldı. Galatasaray, Kayserispor, Ankara-
gücü ve Rizespor maçlarında son dakika-
da golleri bulan Konyaspor, Antalyaspor, 
Gençlerbirliği, Alanyaspor, Kayserispor, 
Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor 
karşılaşmalarında da son dakikada yediği 
gollerle de puanlar bıraktı.

SON DAKİKALARDA 10 PUAN ALDI
İttifak Holding Konyaspor bu sezon 

son dakikalarda bulduğu gollerle 10 
puan aldı. Yeşil-Beyazlılar Galatasaray 
ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı-
ğı maçta Jens Jonsson’un golüyle son 
dakikada eşitliği sağlamış ve 1 puanın 
sahibi olmuştu. İH Konyaspor, ligin ilk 
yarısında sahasında oynadığı ve 2-1 
kazandığı Kayserispor maçında Marko 
Jevtovic’in golüyle 3 puana ulaşmıştı. 

İkinci yarının açılış maçında Ankara-
gücü ile deplasmanda karşılaşan Anadolu 

Kartalı, Levan Shengelia’nın son dakika-
da attığı golle zorlu deplasmandan 1-0’lık 
galibiyetle ayrılmıştı. Son oynanan Çaykur 
Rizespor maçında da Miya’nın golüyle 

galibiyete uzanan Yeşil-Beyazlılar, son 
dakikalarda attığı gollerle 10 puan topla-
dı. Söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atan 
İH Konyaspor, kalesinde ise 2 gol gördü.

80’DEN SONRA 16 PUAN KAYBETTİ
TFF Süper Lig’de mücadele eden tem-

silcimiz İttifak Holding Konyaspor bu sezon 
sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Ligde kalma 
adına mücadelesini veren Yeşil-Beyazlılar, 
Rizespor galibiyetinden sonra Gaziantep FK 
deplasmanından da galibiyetle ayrılmak 
istiyor. Zorlu Gaziantep FK maçı hazırlıkla-
rına ara vermeden başlayan Anadolu Kar-
talı, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrı-
larak iyice rahatlamak istiyor. Bu sezon son 
dakikalarda yediği gollerle taraftarına saç 
baş yoldurtan İH Konyaspor, Antalyaspor 
ile 2-2 berabere kalınan maçta, Gençler-
birliği ile sahasında 1-1 berabere kaldığı 
maçta, Kayseri ve Malatya deplasmanla-
rında oynanan ve berabere kalınan maç-
larda, Alanyaspor ve Gençlerbirliği’ne 2-1 
mağlup olunan maçlarda ve Sivasspor kar-
şılaşmasında yediği son dakika golleriyle 
tam 16 puan kaybetti. Bu karşılaşmalarda 
rakip filelere 10 gol bırakan Anadolu Kar-
talı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı. 

Bu sezon sergilediği bu istatistikle 
adından sıkça bahsettiren İH Konyaspor, 
Rizespor karşısında da bu geleneğini de-
vam ettirdi. Kalan haftalarda zorlu karşılaş-
malara çıkacak olan Konyaspor, Gaziantep 
ve Trabzonspor deplasmanlarına gidecek-
ken, Başakşehir’le ve Alanyaspor’la da 
evinde karşılaşacak.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nın 
son dakika geleneği 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bu sezon son dakikalarda attığı ve 

yediği gollerle adından sıkça bahsettirdi. 7 karşılaşmada 80. dakikadan sonra 
gol yiyen Anadolu Kartalı 4 karşılaşmada ise son dakikalarda golü attı. 

Süper Lig’de Galatasaray’ı deplas-
manda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını 
sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Hü-
seyin Çimşir yönetiminde de rakiplerine 
geçit vermeyerek adeta yenilgiyi unuttu. 
Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile 
yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak’ta 
göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam 
ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet 
görmedi. Karadeniz ekibi, teknik direktör 
Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 karşılaş-
manın 8’inde sahadan galibiyetle ayrılır-
ken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan 
topladı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 
2,23 puan ortalamasıyla maçlarını oyna-
dı.

ZİRVEYE OYNAYAN TAKIMLARA 
KARŞI BAŞARILI SONUÇLAR

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yöneti-
minde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaş-
madan galip ayrıldı. Bordo-mavili ekip, 
Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fe-
nerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, 
sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 mü-
sabakayı da 2-1 ve 3-1’lik skorlarla kazan-
dı. Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada 
yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fener-
bahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 
23 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Hü-
seyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, 
ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki 
rakiplerinden Demir Grup Sivasspor’u 
Trabzon’da 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile 

İstanbul’da 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 
sahasında 1-1 berabere kalırken Galata-
saray deplasmanından 3-1’lik galibiyetle 
döndü.

DEPLASMANDA 287 GÜNDÜR 
YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki 
tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde li-
gin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor 
karşısında 2-1’lik sonuçla aldı. Karadeniz 
ekibi, bu sezon toplam 15 deplasman ma-
çında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağ-
lubiyetle 30 puan toplayarak ligin dış sa-
hada en fazla puan elde eden takımı oldu. 
Karadeniz ekibi, üst üste 12. deplasman 
maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-
82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 
maçlık dış saha yenilmezlik serisinden 
sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gös-
terdi.

35 SEZON SONRA “ÜÇ BÜYÜKLER” 
KARŞISINDA YENİLGİ YAŞAMADI
Trabzonspor, ligde 35 sezon sonra “üç 

büyükler” karşısında yenilgi yüzü görme-
di. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda 
rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraber-
lik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı 
başarıyı gösterdi. Trabzonspor, 1983-84 
sezonunda Beşiktaş’ı sahasında 3-1, Ga-
latasaray’ı 1-0, deplasmanda Fenerbah-
çe’yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe 
ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, 
Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Bor-
do-mavili takım, bu sezon ise sahasında 
Beşiktaş’ı 4-1, Fenerbahçe’yi 2-1, dep-
lasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. 
Trabzon’da Galatasaray ile 1-1 berabere 
kalan Karadeniz ekibi, İstanbul’da Fener-
bahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında 
ise 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 
512 GÜNDÜR MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, 512 gündür İstanbul 
takımlarına karşı mağlup olmadı. Bor-
do-mavililer, geçen sezonun 21. haftasın-
da 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda 
Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik mağ-
lubiyetin ardından İstanbul temsilcileri kar-
şısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, 
söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı 
oynarken 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

2010-2011 SEZONUNDAKİ 
YENİLMEZLİK SERİSİNİ YAKALADI

Galatasaray’ı 3-1 yenen Trabzonspor, 
2010-2011 sezonundaki 15 maçlık yenil-
mezlik serisini de yakaladı. 2010-2011 se-
zonunun 20. haftası ile 34. haftası arasında 
15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik alan 
Karadeniz ekibi, bu sezon da son 15 hafta-
da 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. n AA

Trabzonspor 186 gündür mağlup olmadı
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Altın değerinde 3 puan 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor Çaykur Rizepor’u 1-0 
yenerek altın değerinde 3 puanın sa-
hibi olurken tabiri caizse nefes aldı. 
Kontrollü bir karşılaşmanın sonunda 
90+5’te Farouk Miya’nın penaltı golüy-
le sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan 
Yeşil Beyazlılar, puanını 30’a çıkardı. 

ALPER: ÖNEMLİ GALİBİYET ALDIK
Maç sonunda açıklamalarda bu-

lunan Alper Uludağ, “Çok önemli bir 
maçtı. Final niteliğinde bir karşılaş-
maya çıktık. Maçın ilk devresinde iyi 
oynadığımızı düşünüyorum. Birkaç 
net pozisyonda bulduk. Pozisyonları 
değerlendirebilirdik ancak olmadı. 
İkinci devrede ise istediğimiz oyunu 
sahaya çok yansıtamadık. O yüzden 
Rizespor’da ikinci yarıda boş alanlar 
buldu. Karşılaşma beraberlikle sonuç-
lanacak gibiydi. Sürekli dakikalara ba-
kıyordum. Futbol böyle bir şey o daki-

kada golü yiyen taraf biz de olabilirdik. 
Şehrimiz, camiamız taraftarlarımız 
için önemli bir galibiyet aldık. Kon-
yaspor düşmeyecek. Önümüzde Ga-
ziantep maçı var artık ona bakacağız. 
Gaziantep maçından da 3 puanla dön-
mek istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ERTUĞRUL: KALAN 
MAÇLARI DA ALACAĞIZ

Maçta önemli kurtarışlara imza 
atan kaleci Ertuğrul Taşkıran ise “Ben 
ve takım arkadaşlarım adına çok 
güzel bir maçtı. Bu kadar önemli bir 
maçı son dakika golüyle kazanmak 
mutluluk verici. Çok stresli bir maçtı. 
Berabere bitme olasılığı çok yüksekti. 
Kontrollü bir maçtı. Hava şartları çok 
zordu. Maçın berabere biteceğini bek-
lerken Ömer Ali’nin beklenmedik bir 
pozisyonda penaltı kazandırması ve 
Miya’nın da serinkanlı vuruşuyla maçı 
kazanmasını bildik. Camia ve şehrimiz 

için önemli bir adım attık. Bu seriyi 
devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde 
çok önemli maçlar var. Kazanabilece-
ğimizi gösterdik. Ben de forma şansı 
buldum. Takımıma faydalı olmak isti-
yorum. Hocalarımızın bana şans verdi. 
Onların yüzünü kara çıkarmamaya ça-
lışıyorum. Önemli maçlara çıkıyorum. 
Şehrin yükü de omuzlarımızda inşallah 
kalan maçları da alacağız.” demecin-
de bulundu. 

MİYA: ÖZGÜVEN GETİRDİ
İH Konyaspor’a galibiyeti getiren 

golü atan Forouk Miya da “Bugünkü 
aldığımız galibiyetten dolayı çok mut-
luyuz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız 
vardı. Son zamanlarda takım olarak 
iyi oynamamıza rağmen bunu galibi-
yetle taçlandıramıyorduk. Bu yüzden 
bu galibiyet kalan maçlar için bizlere 
özgüven getirmiş oldu.” ifadelerini 
kullandı.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’in 30. Haftasında evinde 
Çaykur Rizespor’u ağırlayan İttifak Holding 
Konyaspor, mücadeleyi son dakika kazan-
dığı penaltıdan attığı gol ile 1-0 kazandı. Bu 
galibiyetle rahat bir nefes alan ve düşme 
hattından çıkan Anadolu Kartalı’nda büyük 
sevinç yaşanıyor. Yeşil Beyazlılar’da teknik 
direktör Bülent Korkmaz ise takımı Perşem-
be günü oynayacakları Gaziantep maçına 
odaklamaya çalışıyor.

KORKMAZ: GAZİANTEP
 MAÇINA ODAKLANACAĞIZ

İttifak Holding Konyaspor’un 1-0 ka-
zandığı Çaykur Rizespor maçının ardından 
açıklamalarda bulunan Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, oyun olarak istediklerini 
yaptıklarını ancak bunu gole çeviremedik-
lerini, son dakikada gelen penaltı golüyle 
kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Faruku Miya’nın 90+5.dakikada penal-
tıdan attığı golle 1-0 galip geldikleri Ç.Ri-
zespor karşılaşmasını değerlendiren Tek-
nik Direktör Bülent Korkmaz “Önemli olan 
tabi ki de kazanmaktı. Oyun anlamında 
istediklerimizi yaptığımızı söyleyebilirim. 
Ama futbolda her şey sonuca bağlı. Son da-
kikada da olsa sonuç almak çok önemliydi. 
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi ki bu 
maç bitti ve artık geride kaldı. Bundan son-
raki maçlar daha da önem kazanmaya baş-
ladı. Oyuna bakıldığında Ç.Rizespor çok iyi 
kapandı. Hiç boş alan bırakmadı. Biz de 
çok hareketli oyun oynamaya çalıştık. Boş 
alanları bulmaya çalıştık. Bulduk da aslın-

da. Ama ceza sahası içerisinde çoğalama-
dık. Biz her zaman kaleye koşuları öneriyor 
ve çalışıyorduk. Son dakikalarda bir kaleye 
koşu beraberinde penaltıyı getirdi. Önemli 
olan kazanmaktı. Bunu son dakikada da 
olsa başardık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Ama 
bunun sevincini yaşayacağız ve hemen 
Gaziantep FK maçına odaklanacağız” şek-
linde görüş belirtti.

KARAMAN’IN PENALTI 
İTİRAZI TEPKİYE NEDEN OLDU

Öte yandan Rizespor teknik direktörü 

Ünal Karaman son dakika penaltısına yap-
tığı itiraz ile tepki topladı. Açık penaltı olan 
pozisyon nedeniyle canlarının yandığını 
söyleyen Karaman, penaltı kuralına itiraz-
da bulundu. Karaman “Pozisyonun penaltı 
olarak değerlendirilmesi de bizim adımıza 
üzücü. Genelde bir iki basit hatanın dışında 
takım savunmasında oldukça iyi olduğu-
muz bir müsabakaydı. Ama bazen bu hata-
lar pahalıya mal oluyor, özellikle böyle bir 
dakikanın içerisinde olması. Bugün verilen 
mücadelenin ve gösterilen emeğin puanla 

taçlanmasını sağlayacaktı, onun adına üz-
günüm” dedi.

Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Karaman, “Ama biz 
kural koyuculara da müdahalede olmalı-
yız. Eskiden derdik topun nereye gitmesi 
değil, elin topa gitmesi diye. Çünkü ceza 
sahası içerisinde insanlar koşarken, sade-
ce benim için söylemiyorum tüm takımlar 
için söylüyorum, herkesin yapınca canı 
yanıyor. Daha koşarken oyuncu elini arka-
ya bağlayarak gidiyor. Bu insan doğasına 
ve fizik doğasına aykırı. Bunlarda belki bir 
düzenlemeye gidebilirler. İlla ki kural ko-
yuculardan bunu beklememek lazım. Bu 
konuda biraz daha hassas olunabilir. Şah-
sen ben başka maçları izlerken de bu po-
zisyonlardan rahatsız oluyorum, ben bugün 
canım yandığım için bunu söylemiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Zor müsabakalar oynayacaklarını be-
lirten Karaman, “Tabii ki düşme hattındaki 
takımların tamamı çok ciddi ateş içerisinde 
zor müsabakalar oynayacaklar. Biz de bun-
lara dahiliz. Daha sonraki müsabakalarda 
yine rakipler diyebileceğimiz takımlarla 
oynayacağız. Bunlarda en az hatayı ya-
pan, en iyi hücum eden, pozisyonlarını iyi 
değerlendiren takımlar mutlu olacak di-
ğerleri üzülecek, bizim üzüldüğümüz gibi. 
Konyaspor kazandı, onları tebrik ediyorum. 
Bundan sonraki oynayacakları müsabaka-
larda başarılar diliyorum” şeklinde konuş-
tu. n SPOR SERVİSİ

Sıra Gaziantep’te!
Çaykur Rizespor’u son dakika penaltı golü ile mağlup eden İttifak Holding Konyaspor’da gözler Perşembe 

günü oynanacak Gaziantepspor maçına çevrildi. Rize galibiyetini değerlendiren teknik direktör Bülent 
Korkmaz, “Kazandığımız için çok mutluyuz ama hemen Gaziantep maçına odaklanacağız” dedi

RPS

Konyaspor ara vermeden 
hazırlıklara başladı

Alt sıralar yangın 
yerine döndü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında 
9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK  ile 
yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulü-
bün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık 
Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz 
yönetiminde gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor maçında ilk 
11’de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yapar-
ken, diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle ant-
renmana başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam 
eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Tedavisine devam 
edilen Guilherme Sitya ise takımdan ayrı çalıştı. n İHA

TFF süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
da yer aldığı düşme hattı adeta yangın yerine döndü. Her 
hafta iyice karışan kırmızı bölgenin en önemli kazananı bu 
hafta Konyaspor oldu. Direkt rakiplerinden Rizespor’u mağ-
lup eden Anadolu Kartalı, Ankaragücü ve Denizlispor’un 
mağlup olduğu Gençlerbirliği ve Malatyaspor’un berabere 
kaldığı haftada altın değerinde 3 puan aldı. 

Öte yandan bugün 31. Hafta maçları ile lige devam 
edilecek. Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe’yi ağırlarken, 
Denizlispor ise Başakşehir’e konuk olacak.  Malatyaspor’un 
Sivaspor’a, Ankaragücü’nün ise Göztepe’ye konuk olacağı 
haftanın en kritik maçında ise Rizespor ile Kayserispor kar-
şılaşacak. Konyaspor’un Gaziantep maçı ile tamamlanacak 
haftanın sonunda nasıl bir tablo çıkacağı şimdiden merak 
konusu. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig’in 31. haftasında görev 
alacak hakemler açıklandı. İH Konyaspor’un 
deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşaca-
ğı kritik maça hakem Hüseyin Göçek atandı. 
Göçek’in yardımcılığını Serkan Ok ve Can-
daş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi 
ise Turgun Doman.

Merkez Hakem Kurulu, Alanyaspor Ga-
latasaray müsabakasına Mete Kalkavan’ı, 
Trabzonspor - Antalyaspor maçına Halil 
Umut Meler’i, Beşiktaş - Kasımpaşa mü-
cadelesine de Ali Şansalan’ı atadı. Yarın 
oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe ve 
Başakşehir - Denizlispor karşılaşmalarının 
hakemleri ise geçtiğimiz günlerde duyurul-
muştu.

Süper Lig’in 31. haftasında düdük çala-
cak hakemler şu şekilde:

Bugün: 18.30 Gençlerbirliği - Fenerbah-
çe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulka-
dir Bitigen

Yarın: 18.30 DG Sivasspor - Yeni Malat-
yaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut 
Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Ay-
dınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kal-
kavan

9 Temmuz Perşembe: 18.30 Ç.Rizespor 
- Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin 
Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor maçına Göçek atandı




