
ADAPARK KONAKLARI 
KONYA’YA YAKIŞTI 

BOZKIR HAK ETTİĞİ 
YATIRIMLARI ALACAK

Konya’nın en 
eski kazalarından 
olan Bozkır’ı daha 
yaşanılabilir hale 
getirmek için ilçe olarak 
birlik ve beraberlik 
içerisinde çalıştıklarını 
söyleyen Bozkır Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı, 
yapılan ve yapılacak olan 
yatırımlarla hak ettiği 
değeri alacağını söyledi. 
n HABER SAYFA 2’DE

20 yıldır Konya’da 
güven ve memnuniyet 
hedefleyerek yeni ve 
modern konutlar üreten 
Adem Bulut İnşaat’ın 
Adapark Konakları hızla 
yükseliyor. Kalite ve 
memnuniyet odaklı 
çalıştıklarını belirten 
Adem Bulut, Adapark 
Konakları’nın Konya’ya 
çok yakıştığına vurgu 
yaptı.
n HABER SAYFA 4’TE

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Geç de olsa doğru adım 
Konya İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile şehirde koronavirüs ile 
mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Konya’da asker 
uğurlama ve asker eğlencesi yasaklandı. Askere gidenleri 
sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Asker adayları yeni 
taahhütname imzalayacak.

Alınan kararlara uyulmaması durumunda Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi 
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Trafik kazalarında 
12 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde biçerdövere çarpan 
otomobildeki 2 kişi yaralandı. Aksaray’da otomobille 
minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi; otomobillerin kafa 

kafaya çarpıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.
 n HABER SAYFA 6’DA

131107 MHP Meram’da 
kongre heyecanı

Konya SMMMO’dan
Vali Özkan’a ziyaret

Çorum DSYB’den 
Karapınar’a ziyaret

Cihanbeyli’de
yatırım durmuyor

Başkan Koç’tan, 
Altay’a teşekkür 

KONESOB’dan
hijyen eğitimi

Kök hücre 
umut oluyor

Yeni normalleşme dönemi ile 
birlikte mahalle ziyaretlerine 
başlayan Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, beledi-
ye çalışmalarını yerinde incele-
yerek vatandaşlarla sohbet etti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını dolayısıyla şehir 
merkezindeki camilere hijyen 
desteğinde bulundu. Diyanet 
Sen Şube Başkanı Ali Koç, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 11’DE

KONESOB Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Selçuklu Halk 
Eğitim Merkezi’nce ortaklaşa 
düzenlenen hijyen eğitimleri 
çerçevesinde meslek odala-
rına üye esnaf ve sanatkarlara 
hijyen eğitimi veriyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Kök hücre bağışının ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çek-
mek isteyen NEÜ Tıp Fakültesi 
Hematoloji Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Sinan Demircioğlu, kök 
hücre naklinin birçok hema-
tolojik hastalığın kesin tedavi 
yöntemi olduğunu ifade etti.
n HABERİ SAYFA 12’DE

• www.konyayenigun.comNazmi Candan• 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE  • 1 TL

Modernizm çöküyor!
Koronavirüs, toplumsal 

anlamda çeşitli değişimleri 
beraberinde getirdi. Pande-
miyle birlikte vatandaşların 
lüks konutlar yerine bahçeli 

evleri, modern-büyük şe-
hirler yerine kırsal bölgeleri, 
lüks motorlu araçlar yerine 

bisiklet gibi araçları tercih 
ettiği bir dönem başladı

İNSANLARIN BAKIŞ 
AÇISI DEĞİŞTİ 

Ankete göre vatandaşların Büyük-
şehirlerde yaşama fikrinin pan-
demi sonrasında değiştiği ortaya 
çıkarken, daha önce apartmanları 
tercih eden vatandaşların pandemi 
sonrasında bahçeli evlere yöneldi-
ği belirlendi. Kentlere ve modern 
taşıtlara olan bakış açısının değiş-
tiğinin de ortaya çıktığı anketle, 
pandemiyle, modernizmin adeta 
çöktüğü yorumları ortaya çıkıyor. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

ÖNEMLİ BİR ANKET, 
İLGİNÇ SONUÇLAR

TMMOB Şehir Plancılar Odası 
(ŞPO) Konya Şubesi, yeni tip 
koronaviürüs (COVID-19)’un 
şehirler üzerindeki etkisini 
araştırmak amacıyla ‘Küresel 
Salgın Tehdidinde Kentler’ an-
keti gerçekleştirdi. Çarpıcı so-
nuçların çıktığı ankette, salgınla 
birlikte kent yaşamında ortaya 
çıkan değişimlere ve vatandaş-
ların tercihlerinin hangi durum-
da olduğuna cevap arandı. 



Konya’nın en eski kazalarından olan Bozkır’ı daha yaşanılabilir hale getirmek için ilçe olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıkla-
rını söyleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla hak ettiği değeri alacağını söyledi

Torosların incisi; Bozkır
4 bin yıllık tarihiyle Torosların 

eteklerinde yer alan Bozkır, 4 bin yıllık 
tarih serüveninde birçok medeniyete 
ev sahipliği yaparak çeşitli kültürlerin 
etkisinde kalmıştır. İsaura Medeniyeti, 
Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar za-
manında da Akdeniz ile İç Anadolu geçiş 
güzergahında yer alan ilçe, tarih serüve-
ni boyunca devamlı önemli bir yerleşim 
yeri olarak görülmüştür. İsmini, Osman-
lı döneminde bölgede yaşan Bozger 
Beyden aldığı düşünülen ilçe, doğal ve 
tarihi güzellikleriyle, kültürel yapısıyla 
Torosların incisi olarak anılmaya devam 
ediyor. Dünya genelinde yaşayan 250 
bin Bozkırlı insan kaynağına sahip olan 
Bozkır, her alanda “Suyu Sert, İnsanı 
Mert” olarak nitelendiriliyor. Osmanlı 
döneminde Sultan Abdülaziz dönemin-
de ilçeye verilen sancak, Türkiye’de san-
cağı olan tek ilçe olarak öne çıkıyor. 

Konya’nın en eski kazalarından olan 
Bozkır’ı daha yaşanılabilir hale getir-
mek için ilçe olarak birlik ve beraberlik 
içerisinde çalıştıklarını söyleyen Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yapı-
lan ve yapılacak olan yatırımlarla hak 
ettiği değeri alacağını söyledi. tarihiyle, 
kültürüyle, doğal güzellikleriyle Bozkır’ı 
her anlamda daha ileriye götürmek için 
çalışmalara hız kesmeden devam ettik-
lerini de sözlerine ekleyen Başkan Saygı, 
konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, 
“1870 yılında belediye olan ilçemize bu-
güne kadar belediye başkanı olarak yap-
tığı her hizmeti koruyarak, bu hizmet-
lerin üzerine daha çok hizmet yaparak 
ilçemizi daha ileriye taşımak için, vatan-
daşlarımıza daha yaşanılabilir bir Bozkır 
sunmak için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdam-
dan sosyal etkinliklere, alt yapıdan üst 
yapıya kadar birçok alanda Bozkır’ımızı 
kalkındırmak için birçok hizmeti hayata 
geçirdik, hazırladığımız projeleri de ha-
yata geçirmek için çalışıyoruz” dedi. 

GÖNÜL ELEDİYECİLİĞİ 
EN ÇOK BOZKIR’A YAKIŞIYOR

Gönül belediyeciliğinin en çok Boz-
kır’a yakıştığını da sözlerine ekleyen 
Başkan Saygı, konuşmalarını şu şekil-
de sürdürdü, “2019 yerel seçimlerinde 
gönül belediyeciliği sloganıyla çıktığımız 
hizmet yolunda, Bozkır’ımızda önemli 
adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. 
Küçükten büyüğe toplumumuzdaki 
her kesimle el ele veriyor, onlarla bir-
likte Bozkır’ımızı yönetiyoruz. Yaptığı-
mız çalışmalarla gönül belediyeciliği en 
çok Bozkır’a yakışıyor, Bozkır ile anlam 
kazanıyor. Her zaman söylediğimiz gibi 
gönül belediyeciliği Bozkır’a çok yakıştı” 
dedi. 

TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR
Bozkır’ın başta Çanakkale cephe-

sinde olmak üzere çok fazla şehidinin 
olması dolayısıyla dev bayrağı tüm şe-
hitlerin anısına yaptıklarını ifade eden 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
“ilçemiz, sadece Çanakkale cephesinde 
çoğu illerden daha fazla şehit vermiştir. 
Bozkırlılar vatan dediğimiz zaman her 
zaman cephede en ön safta koşan ol-
muştur.  Bozkır’ımızın kalbi vatan, millet 
ve bayrak sevdasıyla her daim atmıştır, 
atmaya devam etmektedir. Ayrıca ilçe-
miz; vatan, millet ve bayrak sevgisi dola-
yısıyla sancak verilmiş tek ilçedir. Sanca-
ğı olan tek ilçe olarak bu gururla yaşıyor, 
bu gururla övünüyoruz. Bizler de aynı 

duygu ve düşünceyle bugüne kadar şe-
hitlerimizi anmak, isimlerini yaşatmak, 
emanetlerine sahip çıkmak için belediye 
olarak birçok çalışma yaptık. Bugün ise 
çok daha anlamlı bir çalışmayı hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe 
merkezimizin her yerinden rahatlıkla 
görülebilecek bayrağımızı Bozkır’ımızın 
üzerinde gururla dalgalandırmaya baş-
ladık. Tüm hemşehrilerimiz, 40 metre 
boyundaki dev bayrak direği üzerinde 
dalgalandırdığımız bayrağımızın gölge-
sinde yaşamanın mutluluğuna erişiyor. 
Ne mutlu ki bize, al yıldızlı bayrağımızın 
gölgesi altında yaşıyoruz” diye konuştu. 

TAHİNCİLER PAZARI YENİLENİYOR
Belediyeye ait olan tahinciler paza-

rında tadilat çalışmasının tamamlandı-
ğını ve dış cephe sağlıklaştırılmasının 
yapıldığını, akabinde de tek tip tente 
çalışmasının yapıldığını belirten Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, çalış-
maların kısa süre içerisinde tamamlana-
cağını söyledi. Çalışma kapsamında ta-
hinciler pazarına tek tip tabela çalışması 
yapılacağını da sözlerine ekleyen Baş-
kan Saygı, konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi, “asırlardır ilçemizde üretilen 
ve bir marka haline gelmiş olan Bozkır 
Tahinimize yakışır bir tahinciler pazarını 
ilçemize kazandırıyoruz. Belediyemize 
ait olan dükkanlarımızda faaliyet göste-
ren kiracılarımızla birlikte el ele vererek 
bu dükkanlarımızda tadilat çalışmasını 

ve cephe sağlıklaştırmasını tamamladık. 
Aynı zamanda 9 dükkanımızda tek tip 
tente çalışması yaptık. Bu çalışmalarımız 
neticesinde tahinciler pazarımız daha 
modern ve kullanışlı hale geldi. Yine 
aynı şekilde buradaki dükkanlarımızın 
kiracılarıyla el ele vererek tek tip tabela 
uygulamasını da hayata geçireceğiz. Ça-
lışmalarımız tamamlandığında ilçemize 
yakışır bir tahinciler pazarını ilçemize 
hep birlikte kazandırmış olacağız. Tüm 
bu çalışmalarımıza destek veren kiracı-
larımıza yürekten teşekkür ediyorum” 
dedi.

BOZKIR, OTOGARINA KAVUŞUYOR
Yeni otogar binasının Bozkır’a çok 

yakışacağını ve Bozkır’da önemli bir 
eksikliği gidereceğini belirten Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, yeni 
otogarın Bozkır’a şimdiden hayırlı ol-
masını diledi. Otogar binasını çevre yolu 
üzerinde eski soğuk hava deposunu 
restore ederek yapacaklarını sözlerine 
ekleyen Başkan Saygı, “otogar binamı-
zın ihalesi inşallah bu yıl içerisinde ya-
pılacak ve çalışmaları başlayacak. Çevre 
yolu üzerinde bulunan eski soğuk hava 
deposu olarak kullanılan binayı restore 
ederek yapacağımız çalışma neticesinde 
ilçemize kazandıracağımız otogar binası, 
ilçemizin büyük bir eksikliğini gidermiş 
olacak. Projemize ek olarak otogarımızın 
yanına da itfaiye merkezi yapılacak. Bu 
çalışmalarımız tamamlandığında ilçemi-
zin trafik yükü de azalacaktır. Şimdiden 
ilçemize hayırlı olmasını diliyor, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay başta olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BOZKIR’DA SOSYAL 
PARK TAMAMLANDI

Parkın Bozkır’a hayırlı olmasını di-
leyen Bozkır Belediye Başkanı Sadet-
tin Saygı, Bozkır’ın sosyal alan sayısını 
çoğaltmaya, Bozkır’ın yeşil dokusunu 
koruyup arttırmaya devam edecekleri-
ni söyledi. Yapılan yeni park ile birlikte 
Çarşamba Çayı kenarının bir bütün ha-
line geldiğini sözlerine ekleyen Başkan 
Saygı, “kordon boyunun daha sosyal 
hale gelmesi için bir bütünlük oluştura-
cak yeni parkımız ilçemize hayırlı olsun. 
Yapımını tamamladığımız parkımızda 
bitki çeşitliliğini ön planda tuttuk, ayrıca 
yürüyüş ve dinlence alanları oluşturduk. 
Daha önce yapmış olduğumuz yürüyüş 
yoluyla birlikte de entegre olarak kordon 
boyu tamamen bir bütün haline geldi. 
Yaz aylarında en kullanılan mekanların 
başında gelecek olan parkımız ve kor-
don boyu, ilçemize tekrardan hayırlı ol-
sun” diye konuştu.
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır’ı şirin, güzel bir ilçe yapmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 
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Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sosyolojik ve psikolojik durumun da gözler önüne serildiği ‘Küresel Salgın Tehdidinde Kentler’ anketinin sonucuna göre, vatandaşlar 
adeta eskiye geri dönüş istiyor. Pandemiyle birlikte insanlar lüks konutları bahçeli evlere değişirken, modern büyük şehirler yerine kırsal bölgeleri tercih etmeye başladı

Eski günler geri geliyor!
TMMOB Şehir Plancılar Odası 

(ŞPO) Konya Şubesi, yeni tip ko-
ronaviürüs (COVID-19)’un şehir-
ler üzerindeki etkisini araştırmak 
amacıyla ‘Küresel Salgın Tehdidin-
de Kentler’ anketi gerçekleştirdi. 
Çarpıcı sonuçların çıktığı ankette 
“Yaşanan bu süreç, kentler için bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir mi? 
Kentler bu krizden dersler çıkarır 
mı?” gibi soruların cevaplarına ce-
vap arandı.  200-250 Şehir Plancısı 
üzerinde yapılan anketin sonuçla-
rı kamuoyuna paylaşıldı.  Ankette 
“Covid-19 planlama tartışmaları 
çerçevesinde yeni tartışmalar gün-
deme getirdi mi? Covid-19 sonrası 
seçme şansınız olsa nerede yaşa-
mak isterdiniz?, Konut tercihiniz 
salgın süreci sonunda hangisi yö-
nünde olur? Covid-19’un yayılma 
hızı göz önüne alındığında, özel-
likle İstanbul gibi büyükşehirle-
rin büyümesinin kontrol altına 
alınması mümkün müdür? Ülke-
de nüfus dağılımının değişimine 
yönelik bir strateji gündeme gel-
meli midir? Kırsal alanların cazip 
hale getirilmesi ülke genelinde bir 
politika olarak değerlendirilme-
li midir? Daha önce deprem gibi 
afetlerin de hatırlattığı dirençli 
kentlerin oluşturulması fikri salgın 
sonrası kentlere bakışımızı değiş-
tirir mi? Salgın, kentsel dönüşüm 
tartışmasının deprem dışında ele 
alınmasına neden olur mu? Salgın 
kentleri yeniden şekillendirir mi? 
Salgının kent yaşamına en büyük 
etkisi ne olacaktır? (Birden fazla 
işaretlenebilir), Mahalle ölçeğinde 
ihtiyaçların karşılanması (ticaret, 
rekreasyon vb.) salgın öncesinde 
sizin için öncelikli bir kriter miydi? 
Salgın süreci boyunca ihtiyaçları-
nızı nereden/hangi yolla temin et-
mektesiniz? Salgın sürecinin tek-
rar hatırlattığı sağlıksız yapılardan 
olan alışveriş merkezlerinin işlev 
ve içeriğinde bir değişiklik olmalı 
mıdır? 

Covid-19 virüsünün yayılımı 
düşünüldüğünde ulaşım planla-
masında bu süreç sonunda en çok 
gündeme gelecek tartışma ne ola-
caktır? Otomobil kullanımının çok 
uzak mesafeleri erişilebilir kıldığı 
ve virüsün yayılma alanını geniş-
lettiği gerçeğini göz önüne aldı-
ğınızda ulaşım tercihi olarak oto-
mobil kullanımının azaltılması için 
neler yapılabilir? Yerel yönetimler, 
salgın riskine karşı neler yapabi-

lir?” sorularının cevaplarını aran-
dı.  Ankete katılan Şehir Plancılar 
Covid- 19 planlama disiplini çerce-
vesinde yeni tartışmalar gündeme 
getirdi mi ? sorusuna yüzde 79,6 
evet cevabını verirken, yüzde 20,4 
hayır cevabını verdi. 

ANKETTE ORTA ÖLÇEKLİ
 KENTLER ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştiren ankette katı-
lımcılara “Covid-19 sonrası seç-
me şansınız olsa nerede yaşamak 
istersiniz?” sorusuna yüzde 48,1 
orta ölçekli kentlerde yaşamak is-
terim cevabı verirken, yüzde 33,3 
kırsal alanları tercih etti. Kalan 
yüzde 18,5 de Büyükşehirlerde 
yaşamak istediğini işaretledi. Çı-
kan bu sonuca göre vatandaşların 
Büyükşehirlerde yaşama fikrinin 
pandemi sonrasında değiştiği or-
taya çıktı.

PANDEMİ KONUT 
TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Koronavirüs salgınının ardın-
dan vatandaşların konut tercihleri 
de değişti. Daha önce apartmanları 
tercih eden vatandaşlar, pandemi 
süresinde bahçeli evlere yönel-
di. Çoğu vatandaş apartmanda 
oturduğu dairesini ya sattı, ya da 
kiraya vererek bahçeli evleri ter-
cih etti. Bu durumu yapılan anket 
de ortaya çıkardı. Ankette “Konut 
tercihiniz salgın süreci sonunda 
hangisi yönünde olur?” Sorusuna 
katılımcıların yüzde 98,1’i bahçeli 
müstakil bir konut tercih ederken, 
çok katlı yapı tercihinde bulunan 
katılımcı ise çok az oldu. Yine ka-
tılımcıların, “Covid-19’un yayılma 
hızı göz önüne alındığında, özel-
likle İstanbul gibi büyükşehirlerin 
büyümesinin kontrol altına alın-
ması mümkün müdür?” sorusuna 
yüzde 63’ü evet, yüzde 37’i hayır 
cevabını verdi. Yine katılımcılara 
“ülkede nüfusun dengeli dağılı-
mına yönelik bir strateji gündeme 
gelmeli midir?” sorusu soruldu ve 
katılımcıların yüzde 96,3 evet ce-
vabını verdi. Ankete katılan çok az 
kısım ise bu soruya hayır cevabını 
verdi.

KIRSAL ALANLAR CAZİP HALE 
GETİRİLMELİ ÖN PLANA ÇIKTI
Gerçekleştiren anketteki “Kır-

sal alanların cazip hale getirilmesi 
ülke genelinde bir politika olarak 
değerlendirilmeli midir?” sorusu-
na katılımcıların evet cevabı yüzde 
81,5 olurken, 18,5 hayır cevabını 
verdi. 

SALGIN KENTLERE BAKIŞLARI 
DEĞİŞTİRDİ

“Daha önce deprem gibi do-
ğal afetlerin de hatırlattığı dirençli 
kentlerin oluşturulması fikri salgın 
sonrası kentlere bakışımızı değiş-
tirir mi?” sorusuna katılımcıların 
yüzde 74,1’i evet, yüzde 25,9’u ise 
hayır cevabını verdi. “Salgın, kent-
sel dönüşüm tartışmasının deprem 
dışında ele alınmasına neden olur 
mu?” sorusuna evet cevabı yüz-
de 75,9 olurken, yüzde 24,1 hayır 
cevabı çıktı.  “Yaşadığımız salgın 
kentleri yeniden şekillendirir mi, 
kentimizde önemli değişikler yaşa-
nır mı?” sorusuna ise yüzde 53,7 
evet, yüzde 46,3 hayır cevabı çıktı. 
“Salgının kent yaşamına en büyük 
etkisi ne olacaktır” sorusuna ise 
katılımcılar ulaşım tercihleri yüzde 
79,6, Günlük ihtiyaçların ticaret vb 

sorusuna cevap yüzde 81,5, konut 
seçiminde işe vb olan mesafe ise 
yüzde 72,2 cevabını verdi. Mahalle 
ölçeğinde ihtiyaçların karşılanması 
(ticaret,rekreasyon vb.) salgın ön-
cesinde sizin için önemli bir kriter 
miydi? sorusuna yüzde 77,8 evet 
cevabını verilirken, yüzde 22,2 ise 
hayır cevabı çıktı. 

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMA YERLERİ DEĞİŞTİ
Pandemi süresi öncesinde ih-

tiyaçlarını AVM ve marketlerde 
karşılayan vatandaşların bu alış-
kanlıkları da değişti. Vatandaşların 
pandemi sürecinde evlerine yakın 
bakkallarda ihtiyacını karşılama 
yolunu tercih ettiği ortaya çıktı. 
Konuya ilişkin olarak soruya ka-
tılımcıların yüzde 51,9’u mahalle 
bakkalı ve marketi cevabı verirken, 
büyük marketler yüzde 29,6, onli-

ne alışveriş ise yüzde 18,5 olarak 
kayıtlara geçti.  

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN 
İŞLEVSELLİĞİ DEĞİŞMELİ 

Yapılan ankette “Salgın süre-
cinin tekrar hatırlattığı sağlıksız 
yapılardan olan alışveriş mer-
kezlerinin işlev ve içeriğinde bir 
değişik olmalı mıdır?” Sorusuna 
yüzde 92,6 evet, yüzde 7,4 hayır 
cevabı verildi. Evet cevabı veren 
kişilerde AVM’ler ile ilgili öneri-
lerini şu şekilde açıkladı; AVM’ler 
şehir dışında tek katlı yapılar ola-
bileceği, büyük ölçeklerin tercih 
edilmeyeceği, eğlence içeriğinin 
kaldırılması, her AVM’nin alanında 
uzmanlaşabileceği, Mevcut kapalı 
AVM’lerin sosyal donatı alanlarına 
dönüştürülmesi, AVM’den ziyade 
semt ölçeğinde mahalle kavramını 
güçlendirecek küçük kolay erişebi-
lir ticari bilimler, İç mekanda açık 
alan miktarının artırılması, daha az 
katlı (geleneksel çarşı modelinde) 
açık alanlara sahip yeni bir tipoloji, 
çarşı sokaklar, yarı açık yarı kapalı 
mekan tasarımları ön plana çıkarıl-
malı.” Katılımcılara “Covid-19 vi-
rüsünün yayılımı düşünüldüğünde 
süreç sonunda ulaşım planlama-
sında en çok gündeme gelecek tar-
tışma sizce ne olacaktır?” sorusu 
da yöneltildi. Bu soruya katılımcı-
ların yüzde 72,2’si yaya yollarının 
genişletilmesi gerektiğini belir-
tirken, yüzde 24,1’i taşıt trafiğine 
kapatılmış alanların artırılmasını 
istedi. Ayrıca katılımcıların yüzde 
64,8’i bisiklet kullanımı ve bisik-
let yollarının artırılmasını isterken, 

yüzde 72,2’si toplu taşıma da al-
ternatiflerin oluşturulmasını ve sa-
yılarının artırılmasını, yüzde 27,8’i 
de bireysel taşıt kullanımın azaltıl-
ması gerektiğini bildirdi. 

DENGELİ MEKANSAL DAĞILIM 
ÖN PLANA ÇIKTI

Ankette otomobil kullanımının 
pandeminin dağılımına olan etki-
siyle ilgili de bir soru soruldu. Bu 
konuda nelerin yapılabileceğinin 
sorulduğu soruya katılımcılar; şe-
hirlerarası ulaşımı en aza indirmek 
için her bölgenin kendi kendine 
yetebileceği sistemler kurulması 
(Marmara Bölgesi’nin yoğunluğu-
nu da azaltmak ), Demiryolu ağının 
genişletilmesi, dengeli mekansal 
dağılım, Karma kullanımın yoluyla 
herkesin ihtiyacını yakın çevrede 
halledebilmesi, insan ölçeğinde 
erişebilir mekanlarının üretilmesi, 
yaya olarak ulaşımı güçlendirmek 
için alt merkezlerin oluşturulması, 
Alternatif ulaşım türlerinin çeşit-
lendirilmesi, geliştirilmesi ve mak-
simum entegrasyonu bireysel araç 
kullanımı caydırıcı politikalar, şehir 
merkezlerinde otomobil girişimin 
yasaklanması, bisiklet kullanımını 
özendirici politikalar” gerçekleşti-
rilmesi gerektiğini vurguladılar. 

YEREL YÖNETİMLERİN 
BAŞARISI DA SORULDU

Ankette yerel yönetimlerin 
pandemi sürecinde neler yapabi-
leceği konusunda da soru sorul-
du. Soruyu katılımcılar, “Kentlerin 
özellikle direnci kentler başlığı-
nın yeniden ele alınması, sağlıklı 
kentler oluşturulması gündemleri 
olmalı. İmar planlarının gözden 
geçirilmelidir. Bu çerçevede yo-
ğun yapılaşmanın önlenmesi ve 
açık ve yeşil alanlarının artırılma-
sı, yaşama alanlarının tasarımda 
mahalle ölçeğinin bir bütün olarak 
tasarlanması. Toplu kullanım alan-
larının temizliğine daha fazla dik-
kat edilebilir. Bisiklet kullanımın 
artması için çeşitli kampanyalar ve 
etkinlikler. Toplu taşıma yeniden 
ele alınmalı. Bazı hizmetlerin top-
lumun her kesimine ulaştırması ve 
işlemlerin tamamen online sistem-
den yürütebilecek sade, kullanışlı 
bir web portal kurulması. Dijital 
veri tabanını genişletmeli. Mahalle 
ölçeğinde donatılara erişim konu-
su planların temel mesellerinden 
biri olmalı” gibi önerilerde buluna-
rak cevaplandırdı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya’da kongreler de-
vam ediyor…

Pandemiden dolayı sessiz seda-
sız…

Kongre demeyelim, atamalar diye-
lim…

Sürecin işleyişi de çok belli değil.
Da…
İl Teşkilatındaki değişiklikler kafa 

karıştırdı sanki…
Uzun zamandır konuşuluyordu. 

‘Bazı isimler toplantılara katılmıyor’ 
dedikoduları almış başını gidiyordu.

Sanıyorum bu dedikodular Başkan 
Hasan Angı’nın da kulağına gitmiş ola-
cak ki, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Önce değişiklik bilgisini tekrar pay-
laşalım sonra da Hasan Angı Başkan’ın 
cümlelerine kısaca değinelim.

Kimler değişti?
Tanıtım ve medyadan sorumlu 

başkan yardımcılığını yürüten  Ahmet 
Fatih Özboyacı’nın yerine Ebrar Çoban, 
mali ve idari işlerden sorumlu başkan 
yardımcılığını yürüten Mehmet Yüzba-
şıgil’in yerine Mehmet Ay, sosyal politi-
kalardan sorumlu başkan yardımcılığını 
yürüten Mehmet Yavuz’un yerine de 
Mustafa Gürbüz getirildi. 

Görevlerini devreden  Ahmet Fa-
tih Özboyacı, Mehmet Yüzbaşıgil ve 
Mehmet Yavuz ise AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı’nın başkanlığında 
oluşturulan, ilçe ve il kongre süreçlerini 
yönetecek bir komisyonda görevlendi-
rildi.

Yeni isimlere görevleri hayırlı ol-
sun.

Başkan Angı, “Bu bir 
bayrak yarışıdır” dedi.

Bir de Başkan Angı, 
“Herkes bulunduğu gö-
revde en iyi işleri çıka-
racağına eminim” dedi 
ama yeni görevlerini çok 
anlayamadım.

Bir üst kurul…
Şimdiye kadar hiç 

duymadım.
Varsa da lütfen bana 

biri hatırlatsın…
Yani terfi ettilerse “Bu bir bayrak 

yarışıdır” ifadesi zaten yanlış. Zira bay-
rağı taşıyan zaten öndedir.

Tenzil-i rütbe gibi 
olmuş.

Yönetimde de bu 
isimler, bildiğim kada-
rıyla ilçe koordinatörlüğü 
görevlerini zaten yürütü-
yorlardı.

Misal, Mehmet Ya-
vuz’un Ereğli-Karapınar 
Koordinatörlüğünü bir 
dönem üstlendiğini bili-
yorum.

En çok merak ettiğim de ‘üst ku-
rul…’

Kimseyi eleştirmek gibi niyetim 
yok ama ben valilerin merkeze alınması 

gibi anladım olayı. 
Merkez valisi ama boşta…
Hiçbir görevi yok.
Görevden el çektirmenin başka 

bir şekli…
Bütün bunlar olurken aklımdaki so-

rulara da cevap aradım.
Ziya Özboyacı, AK Parti Konya teş-

kilatında ağırlığı olan birisiydi.
En azından ben öyle biliyorum.
Şahit olduğum birçok şey var.
Olumsuz bir yorum yapmadım, 

yapmıyorum da…
Fakat ağırlığının olduğunu herkes 

bilir.
Hasan Angı Başkan ile Özboyacı ai-

lesi arasında bir kavga mı başladı? diye 
de merak etmiyor değilim.

Bu arada…

Aksini iddia eden varsa önce bana 
‘üst kurul’ mevzusunu iyice anlatmalıdır.

Bu konuda beni ikna edebilmelidir.
Yani ‘üst kurul’ terfi mi?
Yoksa tenzil-i rütbe mi?
Terfi ise bu üst kurul şehir adına 

karar alabilecek güçtedir!
İlçe yönetimlerini yeniden gözden 

geçirebilecek yeteneğe de sahip…
Şehrin yöneticilerine bile müdahil 

olabilecek…
Öyle mi sizce?
Bana biraz tenzili rütbe gibi geldi.
Öyle değilse Konya birçok alanda 

değişikliklere gebe…
Bilmem hangisi?
Hasan Başkan’ın il kongresi öncesi 

böylesi kararı kafaları karıştırdı.
Bakalım, görelim…

TERFİ Mİ, TENZİL-İ RÜTBE Mİ?

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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20 yıldır Konya’da güven ve memnuniyet hedefleyerek yeni ve modern konutlar üreten Adem Bulut İnşaat’ın Adapark Konakları hızla 
yükseliyor. Kalite ve memnuniyet odaklı çalıştıklarını belirten Adem Bulut, Adapark Konakları’nın Konya’ya çok yakıştığına vurgu yaptı 

Adapark Konakları,
Konya’ya çok yakıştı 

20 yıldır Konya’da güven ve 
memnuniyet hedefleyerek yeni ve 
modern konutlar üreten Adem Bu-
lut İnşaat, yoluna emin adımlarla 
devam ediyor. Ortaya koydukları her 
türlü projeye hassasiyetle yaklaşan 
Adem Bulut İnşaat, müşterilerden 
ise tam not alıyor. Yaptıkları projeler 
ve inşaat sektörü ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Adem Bulut 
İnşaat Sahibi İşadamı Adem Bulut, 
güven ve memnuniyet odaklı iler-
leyişlerini sürdürdüklerini söyledi.  
“Her projemizde kendimizle yarışa-
rak, daha iyisini daha uygun şartlar-
da hemşehrilerimize sunmanın ça-
bası içindeyiz” diyen Bulut, alışılmış 
tasarımların dışında çalışmaktan ve 
her projede denenmeyenleri dene-
mekten heyecan duyduklarını ifade 
etti. Her şeyden önce işlerini severek 
yaptıklarına değinen Bulut, “Zira se-
vilmeden yapılan hiç bir işin kimseyi 
mutlu etmeyeceğini biliyoruz. Ham-
dolsun, iş hayatımıza arkamızda 
samimi bir güven ve memnuniyet 
bırakarak ilerliyoruz” dedi.

ADAPARK KONYA’YA YAKIŞTI
Yapımına hızla devam ettikleri 

Adapark Konakları’nın Konya’ya ya-
kışan bir proje olduğuna dikkat çe-
ken Bulut, şöyle devam etti, “Daha 
önce denenmemiş bir çok kalite 
unsurunun yanı sıra kullanılan mal-
zeme seçimi ve işçiliğinde iddialı 
bir çalışma içerisindeyiz. Örnek da-
iremizi ve şantiyemizi ziyaret eden 
vatandaşlarımızın takdiri ve mem-
nuniyeti ile enerji buluyoruz ve ça-
lışmalarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz. Adem Bulut İnşaat öz ser-
mayesiyle çalışan bir kuruluştur. Bu 
sebeple gücünü ve çalışma azmini 
finans kuruluşlarından ziyade inan-
cına, değerlerine ve kendi insanımı-
zın samimi teveccühüne borçludur. 
Kurulduğumuz günden bugüne bu 
hassasiyetimizi koruyarak hem ken-
di insanımıza hem de memleketimi-
ze gerçek yatırımlar yapmanın çaba-
sı ve gayreti içerisindeyiz.”
KOLAY VE ULAŞILABİLİR LOKASYON

Adapark Konakları’nın lokasyon 
olarak kolay ulaşılabilir bir nokta-
da olduğuna değinen Bulut, şunları 
kaydetti, “Yazır mahallesinin temiz 
ve sağlıklı ilkiminde, Beyhekim cad-
desinin kolay ve ulaşılabilir lokasyo-
nunda konumlandırdığımız Adapark 
Konakları, 3+1, 4+1 ve 5+1 olarak 
hazırlanmış toplamda 197 daire ve 

ticari alanlardan oluşuyor. 7/24 gü-
venlik hizmeti, kapalı devre kamera 
sistemi, araç giriş-çıkış kontrolleri, 
yangın güvenlik sistemleri ile de 
korunuyor. Adapark Konakları sek-
tördeki tecrübelerimizin bizi getir-
diği en yeni projemiz olarak yaşam 
kalitenize değer katabilmek için ta-
sarlandı. Konumu, mimarisi, kaliteli 
malzeme kullanımı, detaylarda dahi 
gözden kaçmayan kaliteli işçiliği, 
doğası, temiz havası ve teknolojisi 
ile beklenenin üstünde bir mem-
nuniyet oluşturmak için hazırlandı. 
Adapark konakları, hastane, okul 
ve alışveriş merkezlerine yakınlı-
ğıyla da size, çevresel bir zenginlik 
sunuyor. 24000 m2 alan üzerine 
kurulu projemizde, yeşil alanlar, 
sosyal donatılar, yürüyüş alanları, 
bisiklet parkurları, spor sahaları sizi 
şehrin gürültüsünden ve gündelik 
yaşamınızın stresinden bir nebze 
uzaklaştırıp ferahlatmak için dengeli 

bir sadelikle tasarlandı. Açık alanda 
futbol sahası, basketbol sahası, tenis 
kortları, voleybol sahası ve kafeter-
yalar, site içinde temiz havadan ve 
Selçuklu’nun gürültüsüz ortamın-
dan istifade ederken sportif aktivite-
lerinizi yapabilmenizi ve neşeli vakit 
geçirebilmenizi sağlayacak.  Ayrıca 
Adapark kapalı alanlarında da sizi 
bekleyen harika sürprizler var. Ada-
park sakinleri için, Sauna, Kapalı 
Yüzme havuzu, Türk Hamamı, Fit-
ness Salonu, 0-6 yaş gurubu çocuk-
lara özel kreş, çocuk oyun alanları ve 
mescidler bulunuyor.3+1 daireler 
için 1 kapalı 1 açık otopark, 4+1 
ve 5+1 daireler için 2 kapalı 1 açık 
kapalı otopark hakkı bulunmaktadır. 
Merkezi ısınma ve sıcak su sistemi-
nin yer aldığı Adapark Konaklarında 
zemin ısıtma sistemi tercih edildi. 
Projeye uygun ısı ve su izolasyonu, 
dairelerde son derece kullanışlı oda 
termostat kontrolleri, her pencerede 
elektronik kontrollü panjur sistem-
leri ile odaların tavanlarında klima 
bağlantıları kullanıldı.  Evlerinizin iç 
kısımlarındaki modern mimari tasa-
rımlar, en küçük ayrıntıda dahi kali-
teden ödün vermeyen bir titizlikle ve 
usta işçiliklerle hazırlandı. Standart-
ların üstünde kapı yükseklikleriyle 
dairenizde ferahlık ve genişlik hissi 
artırıldı. Antre ve mutfak zeminle-
rinde 120x60 santimetrelik Decovi-
ta seramikler, tuvalet ve banyo yü-
zeylerinde de 120x40 santimetrelik 
Bien Seramik kullanıldı.  Özellikle 
bayanların günlerinin ve zamanları-

nın büyük kısmını geçirdiği mutfak 
bölümü ise projemizin en iddialı ve 
en kapsamlı alanı olarak tasarlandı. 
Kiler, Kış Bahçesi ve kızartma ünitesi 
gibi bölümlerden oluşan mutfağınız-
da hiç bir şey ayağınıza dolanmaya-
cak. Bataryalardan, fayanslara kadar 
kaliteli marka tercihleriyle donatılan 
mutfağınızda tavan aydınlatmaları 
spot ışıklarla sağlandı. Şık ankastre 
seti ve geniş kullanım alanıyla mut-
fağınız, evinizde vakit geçirmekten 
en çok zevk aldığınız yer olacak. 
Banyo ve tuvaletlerde çift lavabo ta-
sarımı ile ailenize kullanım rahatlığı 
sağlanırken, duş ve Türk hamamın-
dan oluşan banyonuz ise geleneksel 
bir keyif unsuru olarak hizmetinize 
sunuldu. Kendi kendini temizleyen 
yeni teknoloji klozetlerle, çok bölme-
li ve kullanışlı banyo dolaplarınızla 
banyonuz size kelimenin tam anla-
mıyla hizmet edecek. Misafir odası 
ve ebeveyn yatak odasındaki banyo-
larınızda kalite standardı korunarak 
hazırlandı. Gece hölündeki kapı böl-
mesi evinizin mahrem bölümlerini 
diğer kısmından ayırırken süpürge-
liklerdeki gece aydınlatmalarıyla da 
kullanım rahatlığınızı sağlayacak. 
Özetle, Adapark konakları, bizim 
bugüne kadar konut sektöründe 
kazandığımız bütün tecrübeyi yan-
sıttığımız, her bir detayına zaman ve 
emek harcayıp, malzeme seçimin-
den işçiliğine kadar özen ve titizlikle 
hazırlayıp size sunduğumuz ender 
bir proje.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Adem Bulut
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Geçen hafta Aydın’da üç gün sü-
ren TÜRSAB’ın 12 bölgesinin Bölgesel 
Temsil Kurulu(BTK)başkanları, yöne-
tim kurulu üyeleri ve acentelerin katıl-
dığı gezide turizmciler buluştu.  

Oldukça verimli ve güzel geçen 
geziye, TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan, yönetim kurulu üyeleri 
ve seyahat acenteleri temsilcileriyle bir-
likte katıldım.  

TÜRSAB Kuşadası BTK’nın dü-
zenlediği gezide, Kuşadası, Didim, Na-
zilli ve Aydın’daki otelleri, tarihi ve ören 
yerleri ile müzeleri ziyaret ettik.

Normalleşme süreciyle birlikte, 
turizm tesislerindeki hazırlıkları ye-
rinde görerek inceleme fırsatı bul-
duk.       

Otellerin insanların güvenli ve 
sağlıklı bir şekilde tatil yapabilecek-
leri her türlü hazırlığı yapmalarını ve 
hizmet noktasında da hiçbir şekilde 
kaliteden taviz vermedikleri görülü-
yor.

Özellikle sosyal mesafeyi koru-
yarak, maske takarak ve temizliğe 
dikkat edilerek, tatil yapılabileceğini 
gördüm.

Aydın ve bölgesindeki tesisler in-
sanların rahat ve sağlıklı bir şekilde tatil 
yapabilecekleri bir yapıda olup, tatilcile-
ri beklemektedir. 

Gezi sonrasında Kuşadası’nda dü-
zenlenen Gala yemeğinde konuşmacı-

ların verdiği mesajlar dikkatimi çekti.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ko-

nuşmasında, “Yaşanan pandemi sü-
recinden etkilenen turizm sektörünün 
harekete geçmesi için seyahat acente-
lerine ihtiyaç vardır. Devletimizin uy-
guladığı kurallar çerçevesinde kont-
rollü bir şekilde hizmet vereceksiniz. 
Güvenli turizm için sertifika ile birlik-
te hareket edilecek. Turizm sektörü 
bu konuda çok duyarlıdır. Zor günleri 
birlikte aşacağız. Önümüzdeki süreçte 
turizm sektöründeki sorunların çözü-
mü için herkese önemli görevler düşü-
yor. Birlikte bulunduğumuz noktadan 
daha iyi bir noktaya ulaşabileceğiz.”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un, 
turizm sektörünün sorunlarının çö-
zümünde devlet ve sektörün birlikte 
hareket etmesinin çok büyük yarar 
getireceğini dile getirmesi yerinde 
olduğu kadar, önemlidir. 

Diğer taraftan, birlikte aşılma-
yacak hiç bir sorun kalmayacağını 
mesajını vermesi de turizmciler için 
bir moral oldu. 

Kuşadası Belediye Başkanı 
Ömer Günel,“Pandemi sürecinde en 
çok etkilenen sektör turizm ve Kuşa-
dası oldu. Normalleşme döneminde 
ziyaretimize gelmeniz bizleri umutlan-
dırdı. Kuşadası güneşin en iyi battığı 
ve normalleşme dönemine de en iyi 
hazırlanan yerlerden birisidir. Yeni dö-

neme Kuşadası hazırdır. 
Otellerimiz sosyal me-
safeye, maske takma 
ve hijyen kurallarına 
uygun bir şekildedir. 
Rahatlıkla tatilinizi ya-
pabileceğiniz bir yapı-
dayız. Pandemi kuralla-
rına turizmcilerimiz dört 
dörtlük uyuyorlar. Tatilini 
yapacak olan vatandaş-
larımızı Kuşadası’na ve 
bölgemize bekliyoruz.” 

Başkan Ömer Günel, Aydın ve 
bölgesinde bulunan otellerin misa-
firleri için sosyal mesafeyi koruma, 
maske takma ve hijyen kurallarına 
uyma noktasında hiçbir şekilde ta-
viz vermediklerini ifade etmesi de 
sanırım tatil yapacak olan insanları 
rahatlatacaktır. 

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin 
Yıldız,“ Sizler milliyetçi turizmciler-
siniz. Salgından en çok etkilenen 
turizm sektörü için Cumhurbaşkanın 
yeniden sektörü desteklemesi için 
bir kararname daha yayınlamasını 
istiyoruz.  Normalleşmeyle birlikte iç 
turizm canlanmazsa 2021’de ülkemiz-
de bir işletme ve turizmci bulamaya-
biliriz. İflas edeceklerdir. Devlet baba 

turizmcilere sahip çıkma-
lıdır.”

Milletvekili Hüseyin 
Yıldız, turizm sektörünün 
içinde bulunduğu bu zor-
lu süreçte devletin sahip 
çıkıp, desteklemesini 
istemesi yerinde olduğu 
kadar, sektörünün ayak-
ta kalmasını için büyük 
bir önem taşıyor. Cum-
hurbaşkanından sektö-

rün desteklenmesi için yeniden bir 
kararname yayınlanmasını istemesi 
de sektöre bir umut olacaktır.  

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Bilir, “Ülkemizin her 
ilinde hizmet veren turizmciler olarak 
pandemi sürecinde umudumuzu kes-
meyeceğiz. Turizmciler çok önemli-
dir.  Ticaret açığının yüzde 98’zini bu 
sektör kapattı. Ülkemizin ekonomisi 
ve istihdamı için çok önemli bir sek-
tördür. Artık normalleşme dönemiyle 
birlikte kurallara uyalım. Kurallara uya-
rak, dikkat ederek rahat bir şekilde tatil 
yapabileceğimizi bu gezide gördük.” 

Ali Bilir, turizm sektörünün eko-
nomiye ve istihdama olan katkısını 
hatırlatarak, kurallara uyularak tatil 
yapılabileceğini söylemesi de tatil 

yapacak olan insanları rahatlatabi-
lir.   

TÜRSAB Kuşadası BTK Tem-
silcisi Eda Yurtcan,“Normalleşmey-

le koruma faaliyetlerini sürdüren ve 
devlet tarafından uyulması gereken 
kurallara uyarak faaliyetlerini sürdü-
ren tesisleri yerinde görmeniz için bu 
programı düzenledik. İç pazarın ha-
reketlenmesi için bu gezinin katkı 
yapacağı inancındayız. Bizlere gön-
dereceğiniz misafirlerinizi en iyi şekilde 
ağırlayacağımızdan emin olun. Üç gün 
süren gezi programımıza destek veren 
tüm kurumlara ve sizlere teşekkür edi-
yorum.”

Eda Yurtcan’ın turizmde iç pa-
zarın canlanması adına bu geziyi 
düzenlediklerini anlatması umarım 
diğer turizm bölgeleri için bir örnek 
olur. Sektörün kendine sahip çıka-
rak, içinden bulunduğu bu süreçten 
çıkması içinde bir yol ve yöntem 
oluşturur. 

TÜRSAB Konya BTK Başkanı Öz-
dal Karahan, “Hepimizin bildiği gibi 
pandemiden en çok etkilenen sektör 
turizmdir. TÜRSAB’ın bu tür gezileri 
iç turizmin hareketlenmesine bir 
katkı yapacaktır. Üç gün süren gezide 
otellerin uyguladığı tedbirleri, tatilcile-
rin sosyal mesafeye uyarak, maske 
takarak ve hijyene dikkat ederek 
rahat ve güvenli şekilde tatil yapabi-

leceklerini yerinde gördük. Kuşadası 
BTK temsilciliğinin böylesine güzel ve 
anlamlı bir gezi düzenlemesine ve biz-
leri misafir eden tesislere ve kurumlara 
teşekkür ediyoruz.  Herkesi Konya’ya 
bekliyoruz. Sizleri misafir etmekten de 
mutlu oluruz.”   

Özdal Karahan, pandemiden en 
çok etkilenen turizm sektörünün bu 
tür geziler sayesinde yeniden can-
lanacağını belirtmesi, tatilcilerin 
alınan tedbirlere uymaları halinde 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde tatil 
yapabileceklerini anlatması anlam-
lıdır.   

Üç gün süren geziden, sektörün 
temsilcilerinden ve otelcilerin yönetici-
lerinin değerlendirmesinden anladığım 
şudur; 

Normalleşme süreciyle birlikte 
vatandaşların sosyal mesafeyi koru-
yarak, maskesini takarak ve temizli-
ğine dikkat ederek tatil yapabilecek-
leridir.

Bu anlamda müşterilerine tatil-
lerini kurallar çerçevesinde yapabi-
lecekleri anlatan ve bu anlayıştan ta-
viz vermeyen turizmcilerde hizmete 
dahil her şey var. 

Umarım sizlerde tatilinizi kural-
lara uyarak ve sağlınızı koruyarak 
güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. 

Ne dersiniz sizce öyle yapılması 
gerekmez mi?

BU TURİZMCİLERDE HER ŞEY VAR

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Ziraat Mühendisleri Hatice Dokuz ve Hayri Topbaş düzenlenen düğün töreni ile 
evlendi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Gülşen- Suat Olcay çiftinin kızı Melis Olcay ile Nurten-Osman Karaaslan çiftinin oğlu Mithat Karaaslan aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı

İbrahim – Nezahat Satıcı çiftinin oğulları Ahmet ile Ali – Cennet Göktaş çiftinin kızları 
Özge, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi

Hatice ve Hayri 
mutluluğa ‘evet’ dedi 

Melis ve Mithat evlilik yolunda ilk adımı attılar

Satıcı ve Göktaş 
ailelerinin mutlu günü

Döndü- Turan Dokuz çiftinin 
kızı Hatice ile Güldane- Mustafa 
Topbaş çiftinin oğlu Hayri Konya’da 
düzenlenen düğün töreni ile dünya-
evine girdi. 

Kazım Parçacı’nın Kayacıktaki 
villasında düzenlenen düğün töre-
ninde genç çifti ve ailelerini mutlu 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı.  Düğüne katılan 
misafirler gelin ve damat ile bol bol 
sosyal mesafe kurallarını koruyarak 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Dokuz ve 
Topbaş aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul etti.  Gerçek-
leşen düğün töreninde genç çiftin 
ve ailelerin mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Hatice ve Hayri’ye bir 

ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Dokuz ve Topbaş ailelerini de tebrik 

ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehrimizin tanınmış ailelerin-
den İbrahim Satıcı ve Nezahat Sa-
tıcı’nın oğulları Ahmet Satıcı ile Ali 
Göktaş ve Cennet Göktaş’ın kızları 
Özge Göktaş düzenlenen nikah 
merasiminde birbirilerine ‘evet’ di-
yerek ömür boyu sürecek olan mut-
luluklarının en önemli adımını atmış 
oldu. 

Başak Düğün ve Nişan Salonun-
da gerçekleştirilen nikâh törenine 
her iki ailenin akrabaları, dostları ve 
davetliler katıldı. Satıcı ve Göktaş 
aileleri de misafirleriyle yakından 
ilgilenerek evlatlarının mürüvveti-
ni görmenin mutluluğunu paylaştı. 
Yenigün Gazetesi olarak Ahmet 

ile Özge çiftine kurdukları yuvada 
ömür boyu mutluluklar diler, Satıcı 

ve Göktaş ailelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Gülşen- Suat Olcay çiftinin kızı 
Melis Olcay ile Nurten-Osman Kara-
aslan çiftinin oğlu Mithat Karaaslan 
aile arasında düzenlenen görkemli 
nişan töreni ile birlikte evliliğe giden 
ilk adımı attı. Yakın aile ve dostları-
nın katılımıyla gerçekleşen nişan tö-
reni renkli görüntülere sahne oldu. 
Gerçekleşen nişan merasiminde 
genç çiftin heyecanı gözlerinden 
okunuyordu. Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak evlilik yolunda ilk adımı 
atan Melis ve Mithat’a bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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6 ilde yasa dışı bahis 
operasyonu: 24 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde dü-
zenlenen operasyonda, bir şüp-
helinin liderliğinde yasa dışı bahis 
oynatan 24 kişi gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk edilen şüpheliler-
den 7’si tutuklandı. Antalya İl 
Emniyet Müdürlüğü Siber Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, yurt dışında 16 farklı in-
ternet sitesi üzerinden yasa dışı 
bahis oynatan, 4 milyon TL hak-
sız kazanç elde eden ve bu parayı 
bitcoin aracılığıyla dijital paraya 
çeviren şahıslara yönelik çalışma 
yaptı. Antalya merkezli İstanbul, 

Ankara, Adana, Konya ve Hatay 
illerinde M.Y’nin liderliğinde faa-
liyet gösteren 24 şüpheli, yapılan 
eş zamanlı operasyonla gözaltına 
alındı. Yapılan operasyonda çok 
sayıda dijital materyal, para say-
ma makinası, 30 bin 385 TL, 2 bin 
150 dolar, 500 euro, 1 adet silah 
ve 180 gram uyuşturucu madde 
ele geçirildi. İşlemleri tamamla-
nan 6 zanlı serbest bırakılırken, 
18’i ise adliyeye sevk edildi. Şüp-
helilerden 7’si tutuklanırken, 11’i 
de adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı. n İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde biçerdövere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Aksaray’da otomobille 
minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi; otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı

3 ayrı kazada toplam
12 kişi yaralandı!

Dikkatsizlik ve kural ihlalinin 
sebep olduğu kazalara her geçen 
gün yenileri eklenirken, sıcak ha-
vanın da trafik kazalarının artma-
sında etkili olduğu üzerinde du-
ruluyor. Konya’nın Kulu ilçesiyle 
Aksaray’da meydana gelen 3 ayrı 
trafik kazasında 12 kişi yaralandı. 

OTOMOBİL İLE MİNİBÜS 
ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde 
otomobil ile minibüsün çarpışma-
sı sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralan-
dı. Tunahan İn (21) idaresindeki 
68 AAH 019 plakalı otomobil ile 
sürücüsü henüz belirlenemeyen 
66 DK 536 plakalı minibüs, Gü-
lağaç ilçesi girişinde çarpıştı. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye, polis 
ve sağlık ekibi sevk edildi. Ka-
zada, sürücü İn ile otomobildeki 
Yüksel Miray Yiğit (1), Fadimana 
Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia 
Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10) ve 
Fatma Yiğit (1) yaralandı. Sağ-
lık ekiplerince Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan 
yaralıların durumunun iyi olduğu 

öğrenildi.
OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA 
ÇARPIŞTI, 2 KİŞİ YARALANDI
Aksaray’da iki otomobilin kafa 

kafaya çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Kaza, Aksaray Ihlara 
Yolu Kireçlik mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’dan Ihlara istikametine 

seyreden Erkan K. (39) yöneti-
mindeki 61 AL 601 plakalı Merce-
des marka otomobil ile şehir şehir 
merkezi istikametine seyreden 
Nurettin K. (70) yönetimindeki 68 
AAF 194 plakalı Renault marka 
otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ka-
zada Renault marka otomobilde 
bulunan sürücü ve diğer otomo-
bilde bulunan Ramazan A. (48) 

yaralandı. Yaralılar olay yerine 
gelen sağlık ekiplerince ilk müda-
halelerinin yapılmasının ardından 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılır-
ken durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi. Kaza nedeniyle trafiğin bir 
süre aksadığı yolda polis ekipleri 
inceleme yaptı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL BİÇERDÖVERE 
ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

Kulu ilçesinde, biçerdövere 
çarpan otomobildeki aynı aileden 
üç kişi yaralandı. Kaza, Ankara 
- Aksaray yolu Kulu Makas Mev-
kisinden meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Serkan K’nin (30) 
kullandığı otomobil, Aksaray yö-
nüne giderken önünde seyreden 
biçerdövere çarptı. Kazada oto-
mobil sürücü ile aynı araçta bulu-
nan eşi Elif (25) ve kızları Gözde 
(3) yaralandı. Yaralılar ambulans-
larda yapılan ilk tedavilerinin ar-
dından Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruştur-
ma sürüyor. n AA / İHA

Karaman Emniyet Müdürlü-
ğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, 
şehrin bazı noktalarında şok asa-
yiş ve trafik uygulaması yaptı. 
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 
kentin iki ayrı noktasında düzen-
lenen uygulamaya, çok sayıda 
sivil ve resmi polis katıldı. Oluş-

turulan noktalarda durdurulan 
araçların içerisi ve bagajları tek 
tek aranırken, şahısların da kimlik 
sorgusunun yapıldığı uygulama 
yaklaşık 3 saat sürdü. Durduru-
larak arama yapılan bazı araçların 
içerisinde bulunan alkol şişeleri 
ile beyzbol sopaları ise dikkatler-

den kaçmadı. Uygulamanın so-
nunda ekipler, 122 kişiyi kimlik-
lerinden sorgularken, 64 aracı da 
kontrol etti. Alkollü araç kullanan 
5 sürücünün ehliyetine ise el ko-
nuldu. Denetimlerde 1 motosiklet 
ve 4 araçta trafikten men edilerek 
oto parka çekilirken, toplamda 10 

araca 11 bin 994 lira para cezası 
kesildi. Başka suç unsurunun bu-
lunmadığı uygulamada emniyet 
yetkilileri, vatandaşların huzur ve 
refahı için kent genelinde ekiple-
rin sık sık bu tür şok uygulamalar 
yapacağını söyledi.
n İHA

Gece yarısı polisten şok asayiş uygulaması

Karatay’da lavantanın ilk hasadını Başkan Kılca yaptı

Karatay Belediyesi tarafından 
Saracoğlu Mahallesi’nde 90 bin 
metrekarelik alanda oluşturduğu 
ve 90 binin üzerinde Lavanta fi-
desinin ekildiği Karatay Belediyesi 
Lavanta Bahçesi’nde hasat başladı. 
İlk hasadı yapan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, tıp ve kozme-
tik sektörünün yanı sıra yağ üretim 
sektöründe de yaygın kullanılan, 
nektarı ve kokulu çiçekleriyle arı-

cılığa da katkısı olan Lavantanın 
ilk hasadını yaptıkları için mut-
lu olduklarını belirterek, “Hayata 
geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle 
Karatayımıza ve Konyamıza değer 
katmaya devam ediyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi’nin Sara-
coğlu Mahallesi’nde 90 bin metre-
karelik alanda oluşturduğu Lavanta 
Bahçesi’nde hasat başladı. Geçti-
ğimiz yıl 90 binin üzerinde fidanın 

dikildiği bahçede Lavantalar çiçek 
açmasının ardından Karatay Bele-
diyesi Lavanta Bahçesi’nde incele-
me yapan Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, işçilerle ilk hasadı 
da yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca güzellikleriyle bulunduk-
ları yerleri turizmde çekim merkezi 
haline getiren, üretimleri dolasıyla 
da ekonomik anlamda üreticisine 

önemli kazançlar getiren Lavanta-
ların dikimini geçen yıl büyük bir 
heyecanla yaptıklarını hatırlatarak, 
bugün de ilk hasadı yaptıkları için 
mutlu olduklarını söyledi.

KARATAYIMIZA DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDİYORUZ

Başkan Hasan Kılca, “Şehrimizi 
güzelleştirmeye devam ediyoruz. 
Bu çabamızla Karatay’ımıza bir 
yandan hizmet ederken diğer taraf-

tan da Konyamıza değer katıyoruz. 
Saracoğlu Mahallemizde 90 bin 
metrekarelik alanda oluşturduğu-
muz Lavanta Bahçemize 90 binin 
üzerinde lavanta fidanı dikmiştik. 
Bugün de hep birlikte lavanta-
larımızın ilk hasadını yapıyoruz. 
Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir 
kısmı da çiçekçilik sektöründe de-
ğerlendirilecek. Dolayısıyla Karatay 
Belediyesi Lavanta Bahçesi, hem 

ekonomiye hem de turizme katkı 
sunacak. Lavanta bahçemizi gezip, 
burada fotoğraf çektirmek ve bu 
çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine 
çekmek için buranın iyi bir tercih 
olacağını, yine bahçemizin fotoğ-
raf tutkunlarının yanı sıra yerli ve 
yabancı turistlerin de yeni gözde 
mekânları arasına gireceğine inanı-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bozkır Devlet’in Başhekimi 
Bilgehan görevine başladı

Yunak’a atanan Dr. Özlem
Alkan görevine başladı

Bozkır Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Uzm. Dr. Gökhan Bil-
gehan görevine başladı. Bozkır 
Devlet Hastanesinden yapılan 
açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Kurumumuzda göreve başlayan 
Başhekim Bilgehan, 1997 yılında 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nden mezun oldu. Bozkır Dev-
let Hastanemizde önceki yıllarda 
acil servis hekimi, başhekim yar-
dımcısı ve başhekimlik görev-
lerinde bulundu. 2016 yılında 
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nde uzmanlığını tamam-

ladı. Kulu Devlet Hastanesinde 
iç hastalıkları uzmanı olarak 
görev yapmakta iken kurumu-
muza başhekim olarak atandı. 
Kendisine yeni görevinde başa-
rılar dileriz.” Açıklamada, “Kuru-
mumuz başhekimlik koltuğunun 
boşalması sebebiyle yaklaşık 8,5 
aydır kurumumuz başhekimliği 
görevine vekaleten bakan Seydi-
şehir Devlet Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dt. Yunus Açıkgöz’e 
hastanemize ve ilçemize hizmet-
lerinden dolayı teşekkür ederiz.” 
ifadesi kullanıldı. n AA

Yunak ilçesinde Sağlık Ba-
kanlığının son atamasıyla Yunak 
Devlet Hastanesine ataması ger-
çekleştirilen iç hastalıkları Uzm. 
Dr. Özlem Alkan görevine başladı. 
Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet 
Hastanesine atanan İç Hastalıkları 
(Dahiliye) Uzmanı Dr.Özlem Alkan 
görevine başladı. Sağlık Bakanlığı 
Devlet Hizmet Yükümlülüğü Ku-
rası ile Yunak Devlet Hastanesine 
yeni atanan İç Hastalıkları Uzmanı 
Alkan, hastanede poliklinik hizme-
ti vermeye başladı.

Aslen İstanbul Kadıköy do-
ğumlu olan Uzm. Dr. Özlem Al-
kan’ın Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olduğu, 

uzmanlığını ise Marmara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinde tamamladığı 
öğrenildi. Evli ve bir çocuk annesi 
olan Dr. Özlem Alkan, “Buraya 
atanıp göreve başladığım için çok 
mutluyum. İnsanları da sıcakkanlı 
ve samimi. İnşallah imkanlarımız 
dahilinde faydalı olmaya çalışaca-
ğız” dedi.

Yunak Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Uzm. Dr. Hikmet Akbulut, 
Yunak Devlet Hastanesi’nde iç 
hastalıkları uzmanının göreve baş-
lamasıyla bölge için eksikliği hisse-
dilen bir branşın hizmet vermeye 
başladığını ve hekim kadrosunun 
daha da güçlendiğini kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerine başlayan Cihanbeyli Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti

‘Cihanbeyli önemli
yatırımlar alacak’

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, yeni normalleşme 
dönemi ile birlikte mahalle ziyaret-
lerine hız verdi. Son olarak Pınar-
başı, Böğrüdelik, Beyliova, Zaferiye, 
Tüfekçipınar, Yünlükuyu, Günyüzü, 
Gölyazı, Sağlık, Karatepe ve Yeni-
yayla’yı ziyaret eden Başkan Kale, 
bölgelerde yürütülen çalışmaları 
yerinde inceledi. Mahallelerde va-
tandaşlarla sohbet eden Kale, “Pan-
demi nedeniyle vatandaşlarımızla 
buluşmalarımızı çok özlemiştik. 
Hasret giderdiğimiz tüm hemşehri-
lerime ilgi ve desteklerinden dolayı 
çok teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.

Göreve geldikleri günden bu-
yana dur durak bilmeden, yorul-
madan, aşk ile çalıştıklarını ifade 
eden Başkan Kale, “Seçim öncesi 
söz verdiğimiz tüm eserleri ilçemize 
kazandırmaya ve vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına cevap vermeye devam 
ediyoruz. Özellikle yeşil alanların 
artırılması ve yol çalışmaları nokta-
sında bu yıl önemli çalışmalar yapı-
yoruz. Yeşilöz Mahallemize de çok 
güzel bir park kazandırıyoruz. Din-
lenme alanları, çocuk oyun grupları, 
kameriyeleri, kedi barınakları, yü-
rüyüş ve bisiklet yollarıyla örnek bir 
eser olacak. Köprübaşı Mahallemize 
de seçim ziyaretlerimiz sırasında 

hanım kardeşlerimiz tarafından ta-
lep edilen sosyal tesisi kazandırıyo-
ruz. Felahiye Sosyal Tesisi örnek bir 
yapı olacak. Şimdiden iki mahalle-
miz için hayırlı olsun” diye konuştu.

İlçede yürütülen yol çalışmaları-
nın hızla devam ettiğini ifade eden 
Başkan Mehmet Kale, “Durmak yok 
çalışmaya devam, diyoruz. Taşpınar 
Çandır’dan sonra Taşpınar Esente-

pe’deki yol çalışmalarında da sona 
geldik. Program dahilinde bütün 
mahallelerimizde sırasıyla çalışma 
yapılacaktır. Günyüzü mahallemiz-
de de prestij cadde çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor” diye ko-
nuştu.

MİLLETVEKİLİ GÜLAY SAMANCI 
CİHANBEYLİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Cihanbeyli’ye gelen AK Parti 

Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
Belediye Başkanı Mehmet Kale ile 
birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, 
ilçe teşkilatının yönetim kurulu top-
lantısına katıldı.

Başkan Mehmet Kale, Konya 
Milletvekili Gülay Samancı’ya ziya-
retleri ve ilçeye sağladığı katkılar-
dan dolayı teşekkür etti. 

n HABER MERKEZİ

Çorum İli Damızlık Sığır Yetişti-
ricileri Birliği (DSYB) Başkanı Yılmaz 
Kaya, Karapınar Süt Üreticileri Birli-
ği Başkanı Mehmet Tartan’ı ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında Tartan, Ka-
rapınar tarımı ve hayvancılığı hak-
kında bilgiler verdi. Süt üretiminde 
Karapınar’ın önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Tartan, şunları 
kaydetti: “İlçemizde 11 süt işleme 
tesisi ile süt üretimine katkı yapıyo-
ruz. Konya’nın süt üretiminin yakla-
şık yüzde 14’ünü Karapınar üreticisi 
karşılıyor. İlçedeki 60 bin büyükbaş 
hayvanın 28 binden fazlası sağım 
hayvanı. Toplam 400 ton süt üreten 

bir ilçe olarak önemli bir yere sahi-
biz. Türkiye genelinde süt üreticileri 
olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 
Kovid-19 salgını nedeni ile de sek-
törümüz vatandaşının yanında oldu. 
Üretimine devam etti. Bu süreçte 
çiğ süt üretimi ülkemizde azalmadı, 
süt ürünü üretiminde sıkıntı yaşan-
madı. Tüketicimizin sütsüz, yoğurt-
suz, peynirsiz kalmadığı bir gerçek. 
Tüm çalışanlar özveri ile çalışmış ve 
takdir toplamıştır.” Kaya da Tartan’a 
teşekkür ederek, “Hep birlikte bu 
zorlu süreçten başarı ile çıkacağız. 
Üreticilerimize işlerinde kolaylıklar 
diliyorum.” ifadesini kullandı. n AA

Doğalgaz çalışması bitecek, yol çalışması başlayacak
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır, ilçede devam eden do-
ğal gaz ve altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından kenti 
prestijli yollar ile kaplayacaklarını 
söyledi. Başkan Bayındır, Kültür 
Merkezi’nde düzenlediği toplantıda 
yaptığı konuşmada, ilçedeki doğal 
gaz altyapı çalışmalarının hızla de-
vam ettiğini belirtti.

Bir yandan Seydişehir’den ge-
len yüksek basınçlı boru hattı aksla-
rının yol hazırlığını yaparken, diğer 
yandan da BOTAŞ ve Enerya’nın 
ilçe merkezi için yüksek basınç boru 
hatlarının getirilmesi ile dağıtım is-
tasyonu çalışmasını sürdürdüğünü 
anlatan Bayındır, “Enerya’nın şu an 
makine montajları bitti. O nedenle 
doğal gazın şehrimizle buluşması 
2022’nin sonu demiştim. Çalışma-
lar bu hızla gidersek 2021 sonu da 
bitebilir. Ama biz yine de 2020’nin 

sonu diyelim.” diye konuştu.
İlçe halkından yürütülen bu ça-

lışmalar nedeniyle biraz sabırlı ve 
anlayışlı olmasını beklediğini dile 
getiren Bayındır, doğal gaz ve alt-
yapı çalışmalarının tamamlanma-
sının hemen ardından ilçenin her 
cadde ve sokağında sıcak asfalt ça-
lışmalarının başlatılacağını ve ilçeyi 
prestijli yollarla kaplayacaklarını 
aktardı. Bayındır, “Parkeyse par-
ke tamiri, asfaltsa asfalt bakımı ve 
onarımı, doğal gaz çalışmaları bite-
ne kadar bu şekilde yol izleyeceğiz. 
Şehrimizde kazılan yerler ne za-
man bitti o zaman prestij cadde ve 
sokaklar göreceksiniz. Bunun için 
önce alt yapı çalışmaları ve doğal 
gaz çalışmalarının bitmesini bek-
leyeceğiz. Hemşehrilerimden tek 
isteğim, bu konuda sabırlı ve anla-
yışlı olmaları.” ifadesini kullandı.
n AA

Çorum DSYB’den Karapınar’a ziyaret
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1188451
 

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 27308 Ticaret Sicil Numarasında kayıtlı bulunan Şirketimiz 
aldığımız karar doğrultusunda tasfiye sürecine girecektir.Tasfiyeye ilişkin yasal başvuru ve ilan 
sürecinden önce Ticari her türlü hak, alacak ve borç ilişkisinde bulunduğumuz tüm ilgililerin aşağıda 
belirttiğimiz GSM hattı üzerinden irtibat kurmaları şifahen saygı ile bildirilir.
İRT. GSM= 0 552 792 02 42
ÖZCANLILAR YÖNETİM KURULU KARARI

ÖZCANLILAR MÜCEVHERAT KUYUMCULUK VE 
SARRAFİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

KAMUOYUNA DUYURU

 

Konevi İlim Kültür ve Araştırma Vakfı’nın olağan genel kurul toplantısı 13.07.2020 Perşembe 
günü saat 19:00’da Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi No:207 Selçuklu Konya adresindeki 
vakıf merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılacaktır. Ekseriyet temin edilmez ise 
20.07.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte toplanılacaktır.
GÜNDEM
1- YOKLAMA VE AÇILIŞ
2- DİVAN HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ,
3- YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE İBRAYA 
SUNULMASI, 
4- BİLANÇO GELİR VE GİDERLERİN OKUNMASI MÜZAKERESİ VE İBRASI,
5- TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI VE OYA SUNULMASI,
6- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ
7- YÖNETİM KURULUNA GAYRİMENKUL ALIM SATIMI TAPUYA TESCİLİ HUSUSUNDA YETKİ 
VERMESİ
8- DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ

KONEVİ İLİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BAŞKANLIĞI 
SELÇUKLU KONYA 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 251 cilt, 24767 sayfa, 18152 ada, 2 
parselde kayıtlı 8.300,00 m2 arsa üzerinde bulunan dört adet betonarme-karkas binadaki, 2 ADET 
4 KATLI 2 ADET 3 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI, vasıflı, A Blok, zemin kat, 1. Giriş, 
42B kapı nolu, 4/128 arsa paylı, 6 nolu bağımsız bölüm nolu Depolu DÜKKAN olup, borçlu adına TAM 
hisse kayıtlıdır. Kıymet takdiri yapılan işyeri, zemin katta olup yaklaşık yüzölçümü; bodrum eki dahil 
221,35 m2’dir. Dükkânın arka kısımda profil doğrama ve profil korkuluklu merdiven ile inilen dükkân eki 
depo bölümü bulunmaktadır. Arka kısmında lavabo-wc bölümü de vardır. Bu kısmın zemin ve duvarları 
fayans kaplama, tavanları taş yünü asma tavan kapıları ahşap doğramalıdır. Isınma şekli kombi sistem 
yerden ısıtma kaloriferli ve doğalgazlı olan işyerinin henüz kaloriferleri bağlı olmayıp, elektrikli ısıtıcılar 
ile ısınılmaktadır. Ayrıca işyerinin tüm zemin kaplamaları fayans kaplama, zemin katın ve bodrum 
eki depo bölümünün tüm duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı, zemin kat tavanlarına da taş yünü 
asma tavan yapılmıştır. Keşif tarihinde dükkânın boş olduğu ve kimsenin kullanmadığı görülmüştür. 
Batı cepheli olan İşyerine keşif sırasında girilememiş olup, dükkân camlardan görülmüştür. Bina 
yaklaşık 6 yıllık olup, 4 adet bloktan oluşmaktadır. 2 parselde bulunan ana gayrimenkul 8.300,00 
m2 yüzölçümlü arsa üzerinde olup, A blokta iki adet giriş bulunmakta, bloğun zemin katında 4 adet 
depolu dükkân ile üst katlarda her girişte her katta 2, toplam da blokta; 4 adet depolu dükkân ve 8 
adet daire bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan dükkânın bulunduğu A Blok, 1. Girişin ana giriş kapısı 
ile dış ve iç merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binanın giriş kısmının zemini ve dış ve iç 
merdiven basamakları mermer kaplama olup, duvarları ise; alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Binanın 
dış cephesi ise; mantolamalı sıva üzeri boya yapılmıştır. Ana gayrimenkuldeki asansör bulunmamakta 
ve bloklar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup, yapılaşma tamamlanmıştır. Bloklar 
arasında otopark, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme yapılmış olup, ön ve arka otopark ve tretuvarları; 
komple beton parke kaplama yapılmıştır. Söz konusu binanın bulunduğu Selçuklu İlçesi, Buhara 
Mahallesinde hem mesken hem de binaların zemin katlarında işyerleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı 
çalışmaları tamamlanmış olup, orta rayiçli bir bölgededir. Bina şehir merkezinden uzakta olup, alışveriş 
merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmamaktadır. 
Dükkân Hat Caddesi’ne cephe olup, 200 m güneyinde Kemal Rızvanoğlu İlkokulu, 180 m güneyinde 
Veysel Karani Camii, 200 m doğusunda da Edipoğlu Caddesi, 350 m güney batısında da İsmail Kaya 
Caddesi ile Hat Caddesi kesişim kavşağı bulunmaktadır.
Adresi  : Buhara Mahallesi, Hat Caddesi, Gülseda Sitesi, No: 42B Selçuklu / KONYA   
    adresindedir.
Yüzölçümü : 221,35 m2
Arsa Payı : 4/128
İmar Durumu : İnşaat tarzı parsel; “2 Kat ve 3 Kat Ayrık Mesken Sahası’na isabet etmekte olup,
    imarlıdır 2013 yılı 1027-1028-1029/373 sayılı İnşaat Ruhsatı bulunmakta olup, 
    binada kat mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti  : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/10/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi, Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, 
    Mezat Salonu-Karatay/KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/6602 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2019/6602 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1187243

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;
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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

9 TEMMUZ 2020
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Tevfik Dündar’dan 
Atilla Sinaci’ye tebrik

Başkan Koç’tan, 
Altay’a teşekkür 

Konya SMMMO’dan
Vali Özkan’a ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube-
si’nin kurucu üyelerinden olan 
Zirve Motorlu Taşıtlar Sürücü 
Kursları’nın sahibi Tevfik Dün-
dar, ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinaci’yi ziyaret etti. ASKON 
Genel Sekreteri Muaz Gülyiğit’in 
de hazır bulunduğu ziyarette, kısa 
bir süre önce ASKON Konya Şube 
Başkanlığı görevini devralan Atilla 

Sinaci’ye hayırlı olsun dileklerini 
sunan Tevfik Dündar, dinamik bir 
yapıya sahip olan ASKON’un yeni 
dönemde de Konya iş dünyası için 
hayırlı hizmetlere imza atacağına 
inandığını ifade etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinaci de, Tevfik Dündar’a 
başarılar diledi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını dolayısıyla şehir merkezindeki 
camilere hijyen desteğinde bulun-
du. Koronavirüs salgını nedeniyle 
daha önce Karatay, Selçuklu ve 
Meram’daki bin caminin dezen-
feksiyonunu gerçekleştiren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, normal-
leşme sürecinde yeniden ibadete 
açılan camilere hijyen desteğinde 
de bulundu. Diyanet Sen Şube 
Başkanı Ali Koç, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Yeni 
normalleşme süreci sonrasında ca-
milerin ibadete açılmasıyla birlikte 
vatandaşın sağlığını ön planda tu-
tarak Konya’daki bütün camilere 
dezenfektan seti gönderen Konya 
Büyükşehir Belediyesi vatandaş-
ların takdirini kazanırken Diyanet 
Sen Şube Başkanı Ali Koç da Baş-
kan Altay’a teşekkür etti. Başkan 
Koç, “Pandemi döneminde Kon-

ya’da vatandaşların ihtiyaçların 
giderme konusunda bütün imkan-
larını seferber ederken camilerin 
ibadete açılmasıyla birlikte sağlıklı 
bir ibadet için de bütün camilere 
dezenfektan ekibini göndererek 
bizler dahil herkesin övgüsünü 
kazandı. Kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n MEHMET ALİ ELMACI

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) Odası 
Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yar-
dımcısı Celal Emiroğlu ve Oda 
Sekreteri Abdulkadir Çetin, Kon-
ya Valisi Vahdettin Özkan’a hayır-
lı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Özkan’a yeni görevinde 
başarılar dileyen Başkan Erdal, 
“Sayın Valimizin önderliğinde 
Konya, var olan başarısını daha iyi 

noktalara getirerek örnek şehir-
lerarasında gösterilmeye devam 
edecektir. Bu kapsamda bizlerde 
üzerimize düşen görevleri yap-
maya hazırız. 

Sayın Valimize yeni görevinde 
başarılar diler, hayırlı olmasını te-
menni ederim” diye konuştu. Vali 
Özkan ise ziyaretten dolayı Baş-
kan Abdil Erdal’a teşekkür etti. 
n HABERİ MERKEZİ

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile Konya’da asker uğurlama ve asker eğlencesi yasakla-
nırken, düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonları ile ilgili alınan yeni kararlar açıklandı

Askeri, ailesi dışında
kimse uğurlayamayacak

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha 
kararı ile Konya’da asker uğurla-
ma ve asker eğlencesi yasaklandı. 
Konvoy ve toplu uğurlama ya-
saklandı. Askere gidenleri sadece 
birinci derece akrabaları uğurla-
yacak. Asker adayları yeni taah-
hütname imzalayacak. Konya İl 
Umumi Hıfzıssıhha kararı ile şe-
hirde koronavirüs ile mücadele 
kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda yeni kararlar 
şöyle:

1. Kontrolsüz kalabalıkların 
oluşmasına neden olan, fiziki me-
safe kurallarına aykırılık teşkil 
eden asker uğurlamalarına (açık 
ya da kapalı yerlerde eğlenceler 
düzenlenmesi, araç konvoyu oluş-
turulması, toplu uğurlama vb.) 
hiçbir şekilde müsaade edilmeme-
sine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi 
yerlerden yapılacak uğurlamala-
ra askerlik yükümlüsünün birinci 
derece yakınlarının (kardeşleri da-
hil) katılmasına izin verilmesine, 
bunun dışında akraba, tanıdık, 
arkadaş vb. kişilerin katıldığı toplu 
uğurlamalara kesinlikle müsaade 
edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, 
askerlik şubelerinden sevk işlem-
leri (sülüs belgesi verilirken) ya-
pılırken birliğine teslim olacağı 
dönemi kapsayacak şekilde başta 
fiziki mesafe kuralı olmak üzere 
pandemi tedbirlerini ihlal edecek 
uğurlama/tören/eğlence/konvoy 
gibi aktivitelerde bulunmayacak-
larına dair, İçişleri Bakanlığının İlgi 
(a) 07.07.2020 tarih ve 10889 sa-
yılı genelgeleri ekinde gönderilen 
taahhütnamenin alınmasına,

4. Askerlik şubelerince, as-
kerlik yükümlüsünden alınan ta-
ahhütnamenin bir örneğinin ilgili 
Kaymakamlıklara bildirilmesine,

5.Toplum sağlığı açısından 
oluşturduğu riskin yönetilebilmesi 
amacıyla, Kaymakamlıklarca, pan-
demi kurallarına aykırı şekilde as-
ker uğurlaması, eğlencesi, töreni 
veya konvoyu yapması nedeniyle 
hakkında idari ya da adli işlem te-
sis edilen askerlik yükümlülerine 

dair bilgilerin ilgili askeri birliğe 
(bu kişilerin teslim olacağı) bildi-
rilmesinin sağlanmasına,

Yukarıda alınan kararlara 
uymayan vatandaşlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesi gereğince idari para ce-
zası verilmesi başta olmak üzere 
aykırılığın durumuna göre Ka-
nunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılmasına, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına, özellik-
le sevk dönemlerinde denetim ve 
kontrollerin artırılmasına karar 
verilmiştir.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu ayrıca düğün,kına,nişan ve 
sünnet organizasyonları ile ilgili 
de yeni kararlar aldı. Bu kapsamda 
yeni kararlar şöyle:

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 
07.07.2020 tarih ve 82 sayılı ka-
rarı ile;

İlgi: (a)  İçişleri Bakanlığının 
24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı 
yazıları

 (b)  İçişleri Bakanlığının 
07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı 
yazıları

İçerisinde bulunduğumuz 

kontrollü sosyal hayat dönemin-
de, salgınla mücadelenin genel 
prensipleri olan temizlik, maske 
ve fiziki mesafe kurallarının yanı 
sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu 
için alınması gereken önlemler 
ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve 
tedbirler çerçevesinde faaliyetle-
rini sürdürmesi sağlanmaktadır. 
İçişleri Bakanlığının ilgi (a) Ge-
nelgeleri ile düğün salonlarının 1 
Temmuz 2020 tarihinden itibaren 
belirlenen kurallara uygun şekilde 
hizmet vermeye başlayabilecekle-
ri kararı alınmış ve düğün (gelin 
alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet 
düğünü vb. etkinliklerde uyulma-
sı gereken esaslar bildirilmiş ve 
bahse konu etkinliklerin mümkün 
olan en kısa sürede tamamlan-
ması gerektiği belirtilmişti. Buna 
rağmen bazı yörelerde sokak veya 
köy düğünlerinin kına, gelin alma, 
konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle 
üç güne kadar uzatıldığı, bu dü-
ğünlerde başta fiziki mesafe kuralı 
olmak üzere alınması gereken ted-
birlere yeterince riayet edilmediği 
ve toplum sağlığının riske atıldı-
ğı, bu nedenlere bağlı olarak bazı 
mahalle ve köylerin karantinaya 
alınmak zorunda kalındığı görül-
mektedir. İçişleri Bakanlığının İlgi 

(b) 07.07.2020 tarih ve 10888 sa-
yılı genelgelerine istinaden, Umu-
mi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 
72’nci maddeleri uyarınca gerekli 
kararın alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda,
Köylerde ve/veya sokaklarda 

yapılan düğün (gelin alma, kına 
vs. dahil), nişan, sünnet düğünü 
vb. etkinliklerin süresinin aynı 
gün içerisinde kalacak şekilde en 
erken başlatılacağı ve en geç biti-
rileceği saatlerin Kaymakamlıklar 
tarafından İlçe Umumi Hıfzıssıhha 
Kurullarınca belirlenmesine, Konu 
hakkında gerekli hassasiyetin gös-
terilerek uygulamanın yukarıda 
belirtilen çerçevede eksiksiz bir 
şekilde yerine getirilmesinin sağ-
lanmasına, tedbirlere uymayanlar-
la ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunun 282’nci maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesine, aykı-
rılığın durumuna göre Kanunun il-
gili maddeleri gereğince işlem ya-
pılmasına, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Ka-
nununun 195’inci maddesi kap-
samında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
ifadelerine yer verildi 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hafız Ravzanur Koçaker
Vali Özkan’ı ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Angı
Cihannüma’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
Braille alfabesini kullanarak 12 
ay gibi kısa bir sürede Kuran-ı 
Kerim’i ezberleyip hafızlığını ta-
mamlayan Karapınar İmam Ha-
tip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 
görme engelli Ravzanur Koçaker 
ve ailesini geçtiğimiz hafta Külli-
ye’de kabul etmişti.

Azim ve başarısıyla ülkemi-
zin tamamının takdirini kazanan 
hafız öğrenci Ravzanur Koçaker, 
ailesiyle birlikte Konya Valisi Vah-
dettin Özkan’ı ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret 
etti.  

Hayatta hiçbir engelin hedefe 
ulaşmada engel teşkil edemeye-
ceğini ve etmemesi gerektiğini 
bir kez daha ispat eden Ravzanur 

Koçaker, onun en büyük destek-
çisi olan ailesi, öğretmenleri ve 
diyanet görevlileri, Vali Vahdettin 
Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük tarafından tebrik 

edildi. Ravzanur Koçaker’in bu 
önemli başarısının, diğer öğrenci-
ler için de örnek olması temenni-
sinde bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Cihannüma Derneği Kon-
ya İl Temsilciliği’ne iadeyi ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyarette AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, Başkan 
Yardımcıları Ali Deresoy, Ali Dığ-
rak, Lokman Özturhan’ın yanı sıra 
Cihannüma Derneği İl Temsilcisi 
Av. Ömer Faruk Seleş, Genel Mer-
kez Denetleme Kurul Üyesi M. 
Aziz Anik, Yönetim Kurulu üyeleri 
Ahmet Fatih Özyılmaz, Mehmet 
Çorak, Gürkan Gülcemal hazır bu-
lundu. Derneğin gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında İl Başkanı Angı’ya bilgi 
verildi, karşılıklı istişareler yapıl-
dı. Ziyaret için İl Başkanı Angı’ya 
teşekkürlerini ileten Cihannüma 
Konya İl Temsilcisi Av. Ömer Fa-
ruk Seleş, “Pandemi süreci ile ça-

lışmalara online ağırlıkla devam 
ediyor, Cihannüma YouTube, Fa-
cebook ve Twitter hesaplarından 
Cihannüma Sohbetleri ve E panel 
programları düzenliyoruz. Çalış-
malarımıza ara vermeden devam 

edeceğiz. Sosyal medya hesap-
larımızdan faaliyetlerimiz takip 
edilebilir. Bu vesile ile çalışmala-
rımızda bize destek olan herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Sokak hayvanları için 
bir kap yemek bir kap su

Kiraz üreticilerinin 
sorunları ele alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yaz aylarında sıcakların artırma-
sıyla birlikte sokak hayvanlarının 
aç ve susuz kalmaması amacıyla 
yemleme ve sulama çalışmalarını 
sürdürürken bir yandan da “Bir 
Kap Yemek Bir Kap Su” kampan-
yası yürütüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tür-
kiye’nin en modern ve en büyük 
hayvan barınağı ve rehabilitasyon 
merkezlerinden birini Konya’da 
hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 
bir taraftan sahipsiz hayvanların 
bakımlarının en güzel şekilde ya-
pıldığını bir taraftan da sokaktaki 
sahipsiz hayvanların sıcak yaz ay-
larında aç ve susuz kalmaması için 
bilinçlendirme çalışması yürüttük-
lerini ifade etti. “Bir Kap Yemek Bir 
Kap Su” temalı kampanyayla şehir 
genelinde yürütülen çalışmaların 

amacının yaz sıcaklarına karşı ko-
rumasız kalan sokak hayvanlarının 
aç ve susuz kalmasına engel ol-
mak olduğunu vurgulayan Başkan 
Altay, “Bir kap yemek ve su sıcak 
yaz günlerinde hayat kurtarır. Tüm 
hemşehrilerimizden ricam sokak 
hayvanlarını düşünerek onlara su 
ve yemek temininde hassasiyet 
göstermeleri, kampanyamıza des-
tek vermeleridir.” ifadelerini kul-
landı. 

Pandemi sürecinde sokak hay-
vanlarının aç kalmaması için ilçe 
belediyeleri, dernekler ve gönüllü 
hayvan dostları ile birlikte sürekli 
yemleme çalışması yaptıklarını da 
anımsatan Başkan Altay, şu anda 
da şehir merkezinde 250 beslen-
me odağı ve 500 adet sulama is-
tasyonuna düzenli olarak yem ve 
su bıraktıklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Hadim ilçesinde kiraz üretici-
leri bir araya gelerek sektördeki 
sorunları ele aldı. Hadim Merkez 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
(HAKÜPAK) tarafından düzenle-
nen toplantıda bir araya gelen ko-
operatif üyeleri kiraz üreticilerinin 
yaşadığı sorunları ele aldı.

İlçedeki bir çay bahçesinde 
sosyal mesafe gözetilerek yapı-
lan toplantıda konuşan koopera-
tif başkanı Mustafa Orhan, ilçeye 
dışarıdan getirilen kirazın üretici-
ye büyük zarar verdiğini söyledi. 
Üreticilerin emeğinin karşılığını 
alamadığını ifade eden Orhan, 
“Üreticilerimiz pandemi koşulla-
rına uygun kiraz toplama ve seç-
me işlemi yapmalıdır. Bu konuda 
toplum sağlığı ve hekimlerimizin 
uyarılarına titizlikle uyacağız. İşçi 
yevmiyeleri 100 TL olmalıdır. 1. 

sınıf 25 kalibre üstü kirazın top-
tan satış değeri en az 8.00 TL/
kg olmalıdır. Bu fiyatın altında 
üreticinin malını gasbetmek iste-
yenleri üretici ve emek düşmanı 
ilan ediyoruz. Kiraz alım merke-
zine Torosların Hadim ve çevre 
ilçelerde yetişen kirazın dışında 
kiraz getirilmesi fire oranını yüz-
de 30’a çıkarmakta ve Hadim’e 
gelen alıcının alım merkezinde ki-
raz alımını erken bırakmasına yol 
açmaktadır. Hadimli bu motorize 
güçlere göz yummakla kendi aya-
ğına kurşun sıkmaktadır. Bu ko-
nuda Belediye ve Hadim Kayma-
kamlığını göreve davet ediyoruz. 
Üreticinin sabrı taşırılmamalıdır. 
Şikayetlerimiz Devletimizin en 
yüksek kademelerine kadar götü-
rülecektir” diye konuştu.
n İHA

Kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek isteyen NEÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Sinan Demircioğlu, kök hücre naklinin birçok hematolojik hastalığın kesin tedavi yöntemi olduğunu ifade etti

Kök hücre bağışı
hastalara umut oluyor 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sinan 
Demircioğlu, kök hücre naklinin 
önemine dikkati çekti. Demircioğlu, 
kök hücre naklinin birçok hematolo-
jik hastalığın kesin tedavi yöntemi 
olduğunu belirtti.

Akraba içi uyumlu vericisi olma-
yan hastalara kök hücre ihtiyacının, 
kemik iliği bankaları aracılığı ile te-
min edilmeye çalışıldığını aktaran 
Demircioğlu, “Bu kapsamda TÜR-
KÖK, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
2014 yılında kurulmuştur. Halkımız 
TÜRKÖK’e büyük destek vermiştir. 
Şu anda yaklaşık 500 bin gönüllü 
verici havuzu bulunmakla beraber 
bu sayı her geçen gün artmaktadır. 
Bugüne kadar TÜRKÖK’den top-
lam 3 bin civarı hastaya kök hücre 
nakli yapılmıştır. Ayrıca ayda ortala-
ma 20-30 hasta için yurtdışına kök 
hücre gönderilmektedir.” ifadesini 
kullandı.

Demircioğlu, insanların, kök 
hücre bağışlayarak bir başkasına 
umut olabileceğine vurgu yaptı. 

Özellikle kök hücre toplama yönte-
minin halk arasında yanlış bilindiği-
ne değinen Demircioğlu, şu bilgileri 
paylaştı: “Kök hücreler çoğunlukla 
kollarda bulunan damarlardan top-
lanmaktadır. Kan vermek gibi dü-
şünülebilir. Kan vermekten farklı 

olarak sadece kök hücreleri toplanır, 
geri kalan kan tekrar bağışçıya ve-
rilir, yani hastada bir kansızlık oluş-
maz. 

Hasta başka şehirde ise bağışçı-
nın o şehre gitmesi şart değil. Bün-
yesinde terapötik aferez merkezi 

olan hastanelerin olduğu şehirde ya-
şıyorlarsa başka bir şehre gitmeden 
bağış yapılabilir.”

Demircioğlu, 18-50 yaş aralığın-
da sağlıklı her kişinin kök hücre ba-
ğışçısı adayı olmak  için Türk Kızılayı 
kan merkezlerine başvuru yapabile-
ceğini anımsattı. Sinan Demircioğ-
lu, şunları kaydetti: “Bağışçılardan, 
Türk Kızılayı kan merkezlerinde 
gönüllü kök hücre bağışı için imzalı 
onay ve 3 tüp kan alınır. Kan örnek-
leri test edilir ve test sonuçları Ke-
mik İliği Bankası’na aktarılır. Bu aşa-
madan sonra sizin doku grubunuza 
uygun bir hasta için TÜRKÖK’e baş-
vuru yapılırsa sizinle tekrar iletişime 
geçilir. Tekrar bağışcı olmayı kabul 
ederseniz TÜRKÖK süreci başlatır. 
Ayrıca muayene, tıbbi işlemler ya 
da diğer bağış ile ilgili harcamalar 
konusunda bağışçıdan hiçbir ücret 
talep edilmez. Bağışçının, sosyal gü-
venliği kesinlikle kullanılmaz. TÜR-
KÖK, hasta ve bağışçının gizliliğini 
korumayı taahhüt eder. Hasta ve 
bağışçının bilgileri kimse ile paylaşıl-
maz.” n AA

Hüyük ilçesinde, 500 kınalı kek-
lik doğaya salındı. Hüyük ilçesindeki 
doğayla keklik buluşturulması prog-
ramına katılan İlçe Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, yapılan çalışma-
larla ilçede yakın gelecekte yeniden 
keklik seslerinin yükselmeye başla-
yacağını söyledi.

Hüyük Belediyesi’nin girişimleri 
üzerine Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından 
ilçede doğaya salınmak üzere 500 
kınalı kekliğin tahsis edildiğini vur-
gulayan Başkan Çiğdem, “Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Yozgat Çalatlı Ya-
ban Hayvanı Üretim İstasyonu’nda 
yetiştirilen kınalı keklikler, ilçemiz 
merkezinde ve mahallelerinde Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge 
Müdürümüz Sayın Mustafa Tuğrul 

Şahin, Hüyük İlçe Tarım ve Orman 
Müdürümüz Sayın Ahmet Tingiş, 
mahalle muhtarlarımız, Yozgat’tan 

gelen ekipler ve belediyemiz gö-
revlilerinin de katılımıyla düzenle-
nen program çerçevesinde doğanın 

muhtelif alanlarına bırakıldı. Görün-
tü ve ötüşüyle doğaya ayrı bir güzel-
lik sunan kınalı keklikler sayesinde, 
arazilerde süne zararlısı ve kene 
yediği için çiftçi dostu olarak da bi-
linen keklikler bilinçsiz avcılıkla yok 
edilmemelidir. Bu konuda avcıları-
mızdan da gerekli hassasiyeti göste-
receklerine inanıyoruz. Daha güzel 
ve yaşanabilir bir doğa için bizlere 
destek veren Doğa Koruma ve Mil-
li Parklar Genel Müdürümüz İsmail 
Üzmez nezdinde Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürümüz 
Mustafa Tuğrul Şahin ve tüm emeği 
geçen herkese ilçem adına minnet 
ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından alana getiri-
len keklikler doğal alanlara bırakıldı.
n İHA

Kınalı keklikler doğaya bırakıldı

Kuyumculuk sektörünün olmazsa 
olmazlarından halk arasında Ziynet ta-
bir edilen Cumhuriyet Altın Sikkeleri, 
Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet Lira ve 
Gremse olarak geçen altınların biju-
teri mağazalarında imitasyon olarak 
satılmaya başlaması vatandaşımızı ve 
esnafımızı çok tedirgin etti. Buna sah-
tekarların ve art niyetli kişilerin ürettiği 
aslı değersiz bir maden olan kaplama 
ürünlerin (Bilezik, Ziynetler, Muhte-
lif Takı Eşyaları) internet sitelerinde 
satılmaya başlaması insanların in-
ternet sitelerinde fotoğraflardan gör-
dükleri ama madeninin ne olduğunu 
bilmedikleri, altın zannederek almala-
rı, vatandaşımızın sonradan pişman 
olmalarına ve üzüntü yaşamalarına 
sebep olmaktadır. 

Bilezik görünümlü (Demo tabir 

edilen bilezikler)  kaplama madenle-
rin de bijuteri mağazalarında internet 
sitelerinde imitasyon olarak satıldığı 
görülmektedir. Bunlarında hiçbir de-
ğeri yoktur. 

Bu takıların gerçeklerinin, ziynet-
lerin altın olarak patentleri güvenilir, 
sabit kuyumcu esnafımızda satıl-
ması, halk arasında bilinen ürünlerin 
bire bir aynılarını imitasyon olarak art 
niyetli kişilerin üretip, internet ve biju-
teri mağazalarında piyasaya sürmesi, 
vatandaşımızı ve kuyumcu esnafımızı 
mağdur etmektedir.

Sahtekarlar insanımızın hassas 
duygularıyla da oynuyorlar. Hastane 
önlerinde veya kalabalık ortamlarda 
sahtekar, hastane bahçesinde gözü-
ne kestirdiği bir insanımızın yanına 
yaklaşıyor, Hastanede hastasının 

olduğunu, ameliyat ola-
cağını, şuan paraya ihti-
yacı olduğunu, nakdinin 
bittiğini beyan ederek 
yanında bir tane çeyrek 
altın olduğunu, kuyum-
cuya gitmesinin imkansız 
olduğunu, çeyrek altının 
şuan 650 TL olduğunu, 
ihtiyacını karşılamak için 
600 TL’ye verebileceğini 
söyleyerek insanımıza veri-
yor. Vatandaşımızda o insana yardım 
etmek amaçlı 600 TL‘ye çeyrek altını 
alıyor. Birkaç gün sonra kuyumcuya 
bozdurmaya gittiğinde kuyumcu, bu 
“Altın değil” ve hiçbir değerinin ol-

madığını söylüyor. Va-
tandaş, yardım amaçlı 
aldığı için büyük üzüntü 
duyarak mağdur oluyor.

 Bazen de bijuteri 
mağazalarından alınan 
çeyrek görünümlü imi-
tasyon ziynetler düğün-
lerde gelin kızlarımıza 
takılıyor. Gelin veya 
damadımız, düğün te-

laşı bittikten sonra takılan 
ziynetleri kuyumcuya satmak istiyor. 
Kuyumcu, bir bakıyor ki on tane çey-
rek altından iki tanesi sahte, imitas-
yon, maden, hiçbir değeri yok. Damat 
ve gelin kızımız, borçlarını ödemek, 

sıkıntılarını hafifletmek için satma-
ya geldikleri altınlardan iki tanesinin 
sahte, imitasyon olduğunu öğrenin-
ce büyük hüsrana uğruyorlar. Hem 

düğün sahibi mağdur oluyor hem de 
takan adına üzülüyorlar. 

İnsanımız hediyeleşmeyi sever, 
darda kalana yardım etmeyi sever, 
son günlerdeki bu imitasyon takılar 
vatandaşlarımızın insani duygularını  
istismar ediyor.

Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde 
Türkiye’deki bütün kuyumcular adına 
İstanbul Kuyumcular Odası, Ankara 
Kuyumcular Odası, Anadolu’da-
ki Sarraf ve Kuyumcu Dernekleri, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darp-
hane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü yetkilileri ile bir görüşme 
gerçekleştirildi. Görüşmede, Bijuteri 

mağazalarında ve internet sitelerinde 
satılan imitasyon takı eşyası, ziynet, 
Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet Lira ve 
Gremse imalatının imitasyon olarak 
üretilmemesi için yasanın genişletil-
mesi gerektiğini, imal edenlere ciddi 
cezai müeyyide uygulanmasını talep 
ettiler. Yasanın genişletilmesi, sahte-
kar ve art niyetli kişilerin ceza alması 
hususunda görüşmeler devam et-
mektedir.

Şunu unutmamalıyız ki, Altın 
çok kıymetli bir madendir, Altın 
bildiğimiz tanıdığımız, güvendiği-
miz, yıllardır alışveriş yaptığımız,  
kuyumcumuzdan alınır ve kuyumcu-
muza satılır.

Sahtekarlara, Art niyetli kişilere 
fırsat vermemeliyiz.

 Selam ve dua ile

ALTIN KUYUMCUDAN ALINIR

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR
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MHP Meram’da kongre heyecanı Bakırcılar Odası sorunları tartıştı
Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) Meram İlçe Teşkilatı ola-
ğan kongresinin 15 Ağustos 2020 
tarihinde yapılacağı açıklandı. 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay 
yaptığı açıklamada, genel baş-
kan Devlet Bahçeli’nin talimatı 
ile başlayan kongre süreci çerçe-
vesinde Meram İlçe Başkanlığı 
Yönetim Kurulunun aldığı karar 
neticesinde, 13. olağan kongre-
nin 15 Ağustos Cumartesi günü 
yapılacağını bildirdi.

İlçe Başkanı Ay, “İstiklal için 
Birlik, İstikbal için Dirlik, Kazanan 
Meram olacak” temalı kongrenin 
hayırlı olmasını dileyerek, “Parti-
miz, Meramımız ve Cumhur İtti-
fakımızın başarısı için mücadele 
edecek kadrolar, kongremizde 
oluşturulacak, partimizi 2023’e 
taşıyacak başarılara imza ata-
caktır. İki dönemdir yürütmekte 
olduğum ilçe başkanlığım göre-
vimde birlikte çalışmaktan şeref 
duyduğum yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma, dava arkadaşları-

ma, Meramlı hemşehrilerimize, 
genel başkanımız liderimiz Devlet 
Bahçeli’ye, genel başkan yardım-
cılarımıza şükranlarımı sunarım. 
Yeni dönemde partimizi 2023’e 
hazırlayacak Ülkücü Hareketin 
iktidar seferberliğine katkı sağla-
yacak dava arkadaşlarıma da ba-
şarılar ve muvaffakiyetler dilerim. 
Birlik beraberlik içerisinde ‘Kaza-
nan Meram’ için hep birlikte mü-

cadele edeceğimiz bir süreç ola-
cağından şüphemiz yoktur” dedi.

Olağan genel kurulun korona 
virüs salgınına karşı tüm tedbirler 
alınarak gerçekleştirileceğini kay-
deden MHP İlçe Başkanı Ay, de-
lege ve partililerin sosyal mesafe 
kuralına uygun şekilde toplantıya 
katılabileceklerini sözlerine ekle-
di.
n HABER MERKEZİ

Konya Bakırcılar Odası yöne-
timi düzenlediği istişare toplantı-
sında pandemi sürecini, esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını konuştu. 
Ramada Otel’de yapılan istişare 
toplantısına Konya Bakırcılar Oda-
sı Başkanı İbrahim Işık, Başkan 
vekili Ahmet Sönmez, Genel Sek-
reter Osman Ayvaz, yönetim ku-
rulu üyeleri Fatih Er, Yakup Ayan 
ve Hakkı Şahin katıldı.

İstişare toplantısı hakkında 
bilgi veren Konya Bakırcılar Oda-
sı Başkanı İbrahim Işık, “Odamız 

üyesi olan esnafımızın sorunlarını 
ele aldığımız istişare toplantımız 
son derece verimli geçti. 

Özellikle içinde bulunduğu-
muz süreçte esnaflarımızın sıkın-
tılı bir dönemi yaşadığı hepimizin 
malumudur. Bu sıkıntılı dönem-
de esnafımıza iktidar tarafından 
verilen destekten dolayı mem-
nunuz. Bundan sonrada iktidar 
tarafından esnafımıza yönelik 
desteklerin sürmesini talep edi-
yoruz. Önümüzdeki dönemlerde 
sektörümüzle ilgili fuarlara üye-

lerimizin katılımını sağlamak gibi 
konuları da ele aldık. Bizi misafir 
eden Ramada Otele teşekkür edi-
yorum” dedi.

Ramada Plaza By Wyndham 
Konya Otel Satış ve Pazarlama 
Müdürü İbrahim Alper Gümüş, 
“Pandemi sürecinde otelimizde 
bütün tedbirleri alarak odaların 
toplantılarını yapmaktayız. Konya 
Bakırcılar ve Zücaciyeciler odasın-
da misafir etmekten mutlu olduk” 
diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

Bahçedeki serada Hint 
keneviri yetiştirmişler

Koluna kapının demiri
saplandı, itfaiye kurtardı

Okulda pedallı antiseptik 
standı üretiyorlar

Beyşehir ilçesinde, jandarma-
nın bahçeleri bitişik olan iki farklı 
adrese yaptığı operasyonda, 407 
kök Hint keneviri ile ruhsatsız av 
tüfekleri ele geçirildi. İlçe Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri, Müftü 
Mahallesi’nde, yasadışı ve izinsiz 
olarak Hint keneviri ekiminin ya-
pıldığı duyumunun alınması üze-
rine harekete geçti.

Ekipler, H.A. (40), Ş.A. (51) 
ve Ö.T.’ye (27) ait ikamet ve ek-
lentilerinde arama gerçekleştir-
di. Yapılan aramalarda H.A.’nın 

ikametinin bahçesinde 132 kök 
Hint keneviri ile evinin içerisinde 
ruhsatsız 2 av tüfeği ve bu tüfeğe 
ait fişekler, Ş.A. ile Ö.T.’nin ika-
metlerindeki bahçeler içerisindeki 
serada ise 275 kök Hint keneviri 
ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler yakı-
larak imha edilirken, silahlara el 
konuldu. Şüpheliler Ö.T. ile H.A. 
gözaltına alınırken, Ş.A.’nın ise 
jandarmada alınan ifadesinin ar-
dından serbest bırakıldığı öğrenil-
di. n AA

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesin-
de koluna bahçe kapısının demiri 
saplanan engelli genç, İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 
ekiplerince kurtarıldı. Evlerinin 
bahçe kapısının üzerinde oyna-
yan engelli Bayram Yasav (25), 
dengesini kaybederek demir par-
maklıkların üstüne düştü. İhbar 
üzerine olay yerine gelen AFAD 

ekipleri, genci sakinleştirmeye 
çalışarak koluna saplanan par-
maklıkları kesti. Sağlık ekiplerince 
götürüldüğü Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde ameli-
yata alınan Yasav’ın koluna sapla-
nan demir çıkarıldı. Engelli gencin 
sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi.
n AA

Sarayönü ilçesinde, Şehit Ra-
mazan Akyürek Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele için el anti-
septiği standı üretiyor. İlçede bu-
lunan okullar ve resmi kurumlar 
için üretilen el antiseptiği stant-
ları, üretimin ardından yerlerine 
teslim ediliyor.

Şehit Ramazan Akyürek Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Mehmet Emin Beyaztaş, 
el ile temas etmeden kullanılabi-
len bir stant ürettiklerini söyledi. 
Standın, pedalına basılarak kulla-
nıldığını aktaran Beyaztaş, şunları 
kaydetti: “Yaptığımız araştırma-
ların ardından en kullanışlı olabi-
lecek şekilde tasarladığımız stan-
dımızı öğretmenlerimizle birlikte 

yaptık. Standın yapımında metal 
teknolojileri ile mobilya ve iç me-
kan tasarım alanı öğrencilerimiz 
de çalıştı. İki hafta içerisinde he-
deflediğimiz sayıda üretim yaptık. 
İmalatta on öğrenci ve dört öğret-
menimiz görev aldı.” n AA

KONESOB Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi’nce ortaklaşa düzenlenen 
hijyen eğitimleri çerçevesinde meslek odalarına üye esnaf ve sanatkarlara hijyen eğitimi veriyor

KONESOB esnafa 
hijyen eğitimi veriyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu 
Halk Eğitim Merkezi’nce ortakla-
şa düzenlenen hijyen eğitimleri 
çerçevesinde Meslek Odaları üyesi 
esnaf ve sanatkarlara hijyen eği-
timleri verilmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Pande-
mi sürecinde hijyen eğitimlerini 
önemsiyoruz. Bu çerçevede Konya 
Büyükşehir Belediyemiz ve Birli-
ğimiz işbirliğinde Selçuklu Halk 
Eğitim Merkezince ücretsiz hijyen 
eğitimlerimizin ilkini başlatmış 
bulunmaktayız. İlk etapta Konya 
il merkezimizde müracaat eden 
toplamda bin 620 esnafımız ve 
çalışanlarıyla başladığımız işbirli-

ği süreci daha sonra ilçelerimizde 
açacağımız hijyen kurslarıyla de-

vam edecek. Kursları düzenleme-
mizde büyük emekleri olan Esnaf 

Dostu Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, 
Selçuklu Halk Eğitim Merkezimize 
ve Odalarımıza işbirliği, katkı ve 
desteklerinden dolayı şahsım ve 
Esnaf Teşkilatım adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konya merkezde başlatılan 
Hijyen Eğitimi Kurslarına; Konya 
Bakkallar Esnaf Odası 395, Konya 
Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 
345, Konya Fırıncılar Esnaf Odası 
52, Konya Kahveciler Esnaf Odası 
225, Konya Kasaplar Esnaf Odası 
16, Konya Lokantacılar Esnaf Oda-
sı 244 ve Konya Pastacılar Esnaf 
Odası 332 Oda üyesi esnaf ve çalı-
şanları katılıyor. Kurslar önümüz-
deki dönemde Konya ilçelerinde 
de açılacak.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici, tüm dünyayı ve ülke-
mizi saran Koronavirüs nedeni ile 
yaşanan pandemi sürecinde geçilen 
yeni normal konusunda açıklama 
yaptı. Yaklaşık üç aydır devam eden 
korona ile mücadele sürecinde, geç-
tiğimiz haftalarda yeni bir aşamaya 
geçilerek yeni normal sürecine baş-
landığını hatırlatan İl Başkanı Ekici, 
“Vaka sayısı 100 iken alınan ted-
birler sadece ekonomik kaygılarla, 
vaka sayısı 1000 iken kaldırılıyor. Bu 
durumu anlamak mümkün değildir.

Hükümet tarafından karantina 
döneminin ardından hayatın hızla 
normale döndürülmeye çalışılması 
virüsün yeniden yayılmasının önü-
nü açmıştır. Olası bir ikinci dalganın 
önüne geçebilmek için, kontrollü bir 
hayat tarzının dikkatle uygulanması 
şarttır.

Hükümetin ekonomik kaygıla-
rından dolayı ortaya çıkan bu yeni 
süreç maalesef ki Konya başta olmak 
üzere birçok şehrimizde vakaların 
hızla artmasına neden olmuştur. 
Sağlık bakanlığı açıklamalarından 
da görüldüğü üzere Konya’da du-
rum üzücü boyutlara ulaşmıştır. 

Gelecek Partisi olarak bu durumun 
yaşanmaması için her vesile ile açık 
bir şekilde uyarılarımızı yapmış, ikti-
darın özellikle en azından sağlık ko-

nusunda ciddi ve sorumlu kararlar 
alması gerektiğini söylemiştik” dedi. 

“İktidarın sokağa çıkma yasak-
larını ve maske dağıtımı işini yö-

netememiş olması ve bunları krize 
çevirmesi, bizi önümüzdeki döneme 
yönelik olarak endişelendirmekte-
dir” diyen Gelecek Partisi İl Başkanı 
Hasan Ekici, “Özellikle salgın süre-
cinde kadına şiddet vakalarında ve 
aile yapılarında ciddi çatlamalar göz-
lenmektedir. Birkaç yöneticinin cılız 
söylemlerinden başka bu konu hiç 
dillendirilmemiştir. 

Devlet halkı için vardır. İktidar 
aileler için ekonomik ve psikolojik 
destek konusunda son derece yeter-
siz kalmıştır. Aile yapılarında ki so-
runlar için hükümet çözümler üret-
mek zorundadır. Aile milletimizin 
temel taşıdır. 

Aile yapısı düzenli olmayan 
toplumlar ise zamanla yok olmaya 
mahkûmdur. Toplumsal kin ve öf-
keyi artıran bu gibi süreçlerde, halk, 
devletini yanında hissetmek ister. 
Salgın hala aramızda belki bugün 
ya da yarın bizim kapımızı çalacak. 
Açıklamamızı sonlandırırken hem-
şerilerimizden ricamız önerilen sos-
yal izolasyona dikkat edip, maske ve 
kişisel koruyucu önlemleri almaları-
dır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Ekonomik kaygılar süreci baltaladı’

Hasan Ekici
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Fatih Terim’den 
iddialı 46. Yıl mesajı

Yukatel Denizlispor, 
5 maçtır kazanamıyor

Alanyaspor transfer 
sezonunu erken açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal med-
ya hesabından yaptığı paylaşımda, “46 yıl geçti ve Galata-
saray forması askıya hiç kuru asılmadı” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal med-
ya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle 
ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde 
soyunma odasındaki ‘Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını pay-
laştı ve ‘46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru 
asılmadı’ notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray’a 
imza atmıştı. n İHA

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’e verilen aranın ardın-
dan yaptığı 5 maçta da galip gelemedi. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce 31 
puanla 10. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, 26. haftayı 
düşme hattındaki Çaykur Rizespor’un 6 puan önünde geç-
ti. Ligin tekrar başlamasıyla çıktığı 5 maçta Demir Grup 
Sivasspor’a 1-0, Beşiktaş’a 5-1, Gaziantep FK’ye 1-0 ve 
Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 
tek puanını Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2’lik bera-
berlikle aldı. Son 5 müsabakada sadece 1 puanı hanesine 
yazdırabilen Yukatel Denizlispor, maç fazlasıyla düşme 
hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 3 puan önünde 13. 
sırada bulunuyor.  Teknik direktör Bülent Uygun’un istifa-
sının ardından yoluna antrenör Levent Kartop ile devam 
eden Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü 
Trabzonspor’u konuk ettikten sonra 18 Temmuz Cumartesi 
günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan arayacak. 
Yeşil-siyahlı ekip, ligi Denizli’de MKE Ankaragücü maçı ile 
tamamlayacak.  n AA

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile 2020-2021 transfer tes-
cil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu, 4 yıllık 
resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
Efkan Bekiroğlu’nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyaspor’da 
başarılı olacağına inandığını söyledi. Kendisinden beklen-
tilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, 
“Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini te-
menni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. 
Hem kulübümüze faydalı olacağını hem de Türk futboluna 
katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda 
görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Efkan Bekiroğ-
lu ise, “Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı ola-
cağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak ister-
dim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanla-
ra başlayabileceğim” diye konuştu. 24 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 München’de 
forma giyiyordu. n İHA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 
Kayserispor’un teknik direktörü Robert 
Prosinecki, bugün oynayacakları Çaykur 
Rizespor maçından galibiyetle ayrılacak-
larına inandıklarını söyledi.

  Prosinecki, kulüp tesislerinde yap-
tığı açıklamada, son iki haftada ligin 
üst sıralarından bulunan Sivasspor ve 
Beşiktaş karşısında 3’er puan aldıklarını 
hatırlattı. 

Takımın iyi bir hava yakaladığını vur-
gulayan Prosinecki, “Son maçlarla ne 
kadar iyi bir takım olduğumuzu göster-
dik. Öncelikle hedefimiz Rizespor maçı. 
Bu maça odaklandık. Bu maçta da gülen 
taraf olmak için elimizden geleni yapaca-
ğız. Kayserispor bugüne kadar her maçta 
savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize’de 
sahada savaşan bir Kayserispor olacak.” 
diye konuştu. 

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve 
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de zorlu 
Beşiktaş maçından 3 puan aldıkları için 
çok mutlu olduklarını belirtti. Beşiktaş 
galibiyetiyle Sivasspor karşısında alınan 
3 puanın tesadüf olmadığını gösterdikle-
rinin altını çizen Tokgöz, “Bu galibiyetle 
ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu 
gösterdik. Biz oyuncularımıza güveniyo-
ruz. Hepsi müthiş bir mücadele örneği 
gösterdi. Hepsi birer kahraman.” ifade-
lerini kullandı. 

“ÇAYKUR RİZESPOR KARŞILAŞMA-
SI 9 PUANLIK BİR MAÇ”

Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla il-
gili de değerlendirmelerde bulunan Tok-

göz, şunları kaydetti: “Alt sıraların finali 
bu hafta Rizespor ile Kayserispor arasın-
da oynanacak. 6 puanlık hatta 9 puanlık 
bir maç diyebiliriz. Bu ligde kim kalmayı 
hak ediyorsa inşallah o kalır. Önümüzde 
çok zorlu 4 maç var, o yüzden şimdiden 
havaya girmenin anlamı yok. Sivasspor 
ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi bu 
karşılaşmada da 3 puan almayı hedefli-
yoruz”

MENSAH VE EMRE DEMİR’İN 
TRANSFER DURUMU

Oyuncular Bernard Mensah ve Emre 
Demir’in transfer durumu hakkında da 
konuşan Tokgöz, şu görüşleri paylaştı: 
“Birçok oyuncumuza yurt içinden ve yurt 
dışından teklifler var. Ancak biz yönetim 
olarak şu an için hiçbir kulüple para ko-
nuşmama kararı aldık. Hiçbir kulüple 
transfer aşamasına geçmiyoruz. Sade-

ce istekleri alıyoruz. Biz şu an için lige 
konsantre olduk. Ligde kaldıktan sonra 
bunlar değerlendirilir. Gitmek isteyen 
oyuncuyu tutmak istemiyoruz. Ama bir-
çok oyuncu kalmak isteyecek. Oyuncu-
ların ödemelerden, ortamdan memnun 
olduğunu biliyoruz. Her ne kadar söylen-
tiler çıksa da şu ana kadar gitmek isteyen 
bir oyuncumuz yok. Ancak gitmek isteyen 
olursa biz önünü açarız.” n AA

Kayserispor’un 
hedefi ligde kalmak

Üst üste aldığı galibiyetlerle düşme hattından çıkan ve büyük bir başarıya imza atan Kayserispor 
bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayseri temsilcisinin başarılı teknik direktö-

rü Robert Prosinecki kazanmak istediklerini belirterek, “Savaşan bir Kayserispor olacak” dedi

Beşiktaş, Süper Lig’in 31’inci 
haftasında Kasımpaşa’yı konuk 
edecek.  Vodafone Park’ta saat 
21.00’de başlayacak mücadeleyi 
hakem Ali Şansalan yönetecek.  
Ligin 30. haftasında Hes Kablo 
Kayserispor’a 3-1 mağlup olan 
siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bu-
lunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana 
sahip. 

4 MAÇTA İKİŞER 
GALİBİYET VE YENİLGİ

Son haftalarda aldığı so-
nuçlarla istikrarsız bir görüntü 
sergileyen siyah-beyazlı ekip, 
pandemi arası sonrasında oyna-
dığı maçlarda galibiyet serisi ya-
kalayamadı.  Lige verilen aradan 
sonra oynadığı 4 maçta siyah-be-
yazlı ekip ikişer galibiyet ve yenil-
gi yaşadı.  

SARI KART CEZASI 
SINIRINDA 7 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda Kasımpa-
şa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı 
kart cezası sınırında. Atiba Hutc-
hinson, Jeremain Lens, Elneny, 
Georges-Kevin N’Koudou, Caner 

Erkin, Domagoj Vida ve Umut Na-
yir’in 3 sarı kartı var.  Bu oyuncu-
lar Kasımpaşa karşısında da sarı 
kart görmeleri halinde bir sonraki 
hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor 
deplasmanında forma giyemeye-
cek. Sarı kart cezalısı olduğu için 
Kayserispor maçında görev ya-
pamayan Tyler Boyd ise Sergen 
Yalçın’ın görev vermesi halinde 
mücadelede oynayabilecek.

QUARESMA, 
DOLMABAHÇE’YE DÖNÜYOR 
Sezona Beşiktaş’ta başlayan 

ancak ligin 2. haftasında takımla 
yolları ayrılarak Kasımpaşa’ya 
transfer olan Ricardo Quaresma, 
Vodafone Park’ta eski ekibine 
rakip olacak. Siyah-beyazlı ta-
kımda iki farklı dönemde forma 
giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen 
futbolcular arasında yer alan 
Portekizli oyuncu, sezonun ilk 
yarısında eski takımına karşı gö-
rev yapmıştı. Quaresma transfer 
olduktan sonra ilk kez Vodafone 
Park’a rakip takım oyuncusu ola-
rak gidecek. n AA

Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek

Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu Rizespor gözünü Kayseri maçına dikti
Milli yamaç paraşütçüsü Oğuz-

kan Sadeer, deneme amacıyla 
yaptığı uçuşla 8 saat 15 dakika 
havada kalarak Türkiye’de bir ilke 
imza attı.

Çorum’un Bayat ilçesinden 
havalanan milli sporcu Oğuzkan 
Sadeer, termal hava akımları 
yardımıyla 292 kilometre katetti. 
Konya’da son bulan uçuşla birlik-
te Sadeer, bir ilke imza attı. Milli 
yamaç paraşütçüsü Sadeer, Bayat 
ilçesinden ilk kez uçuş yaptığını 
belirterek, bölgenin yamaç para-
şütü açısından çok güzel olduğu-
nu söyledi. Sadeer, termal hava 
akımları yardımıyla 292 kilometre 
yol katederek havada 8 saat 15 da-
kika kaldığını sözlerine ekledi.

“ÇORUM YAMAÇ
 PARAŞÜTÜ İÇİN İDEAL”

Çorum Sportif Havacılık Kulü-
bü Başkanı Ali Karınlıoğu, Bayat 
ilçesinden gerçekleştirilen uçuşta 
Türkiye’de bir ilke imza attıklarını 
söyledi. Karınlıoğlu, “Deneme 
olarak çıktığımız yolda rekora 
imza attık. Bayat’tan Konya’ya 
uzanan yolculukta 296 kilometre 

yol katedildi. 8 saat 15 dakika ka-
larak Türkiye rekoru kırılmış oldu. 
Sadece deneme amaçlı olmasına 
rağmen bir ilk gerçekleştirildi. Dün 
dünyada yapılan ‘XC’ uzun mesafe 
yarışlarında Türkiye dünyada ilk 
sıradaydı” dedi.

Çorum’un yamaç paraşütü 
açısından son derece değerli ve 
önemli bir yer olduğunu anlatan 
Karınlıoğlu, “Karasal iklimin baş-

ladığı yer Bayat ilçemiz. Bayat’tan 
başlayarak Hatay’a kadar uzanan 
bir rotamız var. Bu açıdan yamaç 
paraşütü pilotlarımızın buraya ilgi 
göstermesini istiyoruz. Osmancık 
ilçemizde Zeytinderesi, Oğuzlar 
ve Kösedağı’nda yamaç paraşütü 
yapılacak çok yer var. Bunun de-
ğerlendirilmesini istiyoruz” ifade-
lerini kullandı.
n AA

Süper Lig’in 31. haftasında yarın 
sahasında Hes Kablo Kayserispor 
ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’da, 
kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz 
Bakır, düşme hattından kurtulabil-
mek için kazanmaktan başka çıkış 
yolları olmadığını söyledi. Bakır, 
yaptığı açıklamada, ligde son oy-
nadıkları İttifak Holding Konyaspor 
maçının uzatma bölümünde penal-
tıdan yedikleri golle kaybetmelerinin 
moralleri bozduğunu belirtti. Ligde 
kalma yarışı verdiklerini hatırlatan 
Bakır, “Hes Kablo Kayserispor da 
bizim gibi ligde kalma yarışı içeri-
sinde. Rakibimiz son haftalarda çok 
iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle son 
iki hafta aldıkları galibiyet ile düşme 
hattının üstüne çıktılar. Biz ise bu sü-
reçte beklentileri karşılayamadık.” 
dedi.

Bakır, son haftalarda beklen-
tilerden uzak kalmalarına rağmen 
henüz her şeyin bitmediğini ifade 
ederek, “Özellikle iç sahada oynaya-
cağımız iki maç bizim için olmazsa 
olmaz niteliğinde. Kendi kaderimizi 
kendimiz belirleyeceğiz. Hes Kablo 
Kayserispor karşısında kazanmaktan 

başka çaremiz yok. Ardından yine iç 
sahada BtcTurk Malatyaspor’u ko-
nuk edeceğiz. Bitime dört hafta kala 
özellikle bu iki karşılaşma, bizim için 
kader maçları niteliğinde olacak.” 
diye konuştu.

Kovid-19 salgını sürecinde spor-
cuların sağlığında ciddi sorunlar 
yaşandığını kaydeden Bakır, şunları 
söyledi: “Maalesef liglerin başlama-
sının ardından birçok futbolcu adale 
sakatlığı yaşıyor. Takımımızda da bu 
anlamda sakat olan oyuncularımız 
var. Kaleci Gökhan Akkan, Tunay 

Torun, Moroziuk sakatlığı nedeniyle 
bu dönemde takımdan ayrı kaldılar. 
İsmail Diomande’nin de sakatlığı 
devam ediyor ama oynayıp oynama-
ması son anda belli olacak. 

Büyük olasılıkla onu da riske et-
meyeceğiz. İkinci yarının başından 
itibaren Umar ve Abarhoun takım-
dan ayrı kaldı. Bu anlamda bakıldı-
ğında eksiklerimiz çok ama sahaya 
çıkan kardeşlerimiz terinin sonuna 
kadar mücadele edecek. Camia ola-
rak ligde kalmayı birlikte başaraca-
ğımıza inanıyorum.”n AA

Mustafa Tokgöz
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Sporcu, Antrenör ve Şube 
Müdürü Muzaffer Tulukcu

Yakın arkadaşım Mehmet Özdil ile bir-
likte 1960’lı yılların sonunda Konyamızın 
gözde branşı BİSİKLET SPORUNA ilgi duy-
maya başladık.

Nitekim düz bisikletlerimizle o yıllarda 
şehrimiz ulaşımında önemli yeri olan üç 
tekerlekli Arçelik dolmuşlarla (Pırpır) yarış-
mak bizim için büyük zevkti.

Rıfat Çalışkan, Nusret Ergül, Ertan Te-
zer, Erol Küçükbakırcı gibi popüler bisiklet-
çilere özeniyorduk.

1969 yılı güzünde Konya İmam Hatip 
Okulu’nda öğrenci olan arkadaşım Mehmet 
Özdil, kendi okulundaki kros takımın seç-
melerine katılmış ve hiç hazırlığı olmadığı 
halde ikinci olmuştu. Bu ikincilik ikimizi bir-
den stada çekti. Okul çıkışı ikindi saatlerinde 
kapalı tribün altındaki soyunma odasında 
spor kıyafetlerimizi giyiyor ve Mustafa Ya-
vuz, Ömer Zengin, İlker Zümrüt ve diğer 
atlet ağabeylerimize takılıp antrenman yapı-
yorduk. Çok geçmeden Rahmetli Mustafa 
Sılay’ın antrenörlüğünde spor hayatımız 
şekil almaya başladı ve İdmanyurdu’na 
lisansımız çıkartıldı. Bu dönem Mustafa 
Yavuz ağabeyimizin sıcak ilgisi bizi atletizme 
bağlamıştı.

Antrenmanlar yarışlar birbirini kovaladı. 
Kaderin cilvesi Sılay hocamız antrenörlüğü 
bırakıp spor servisini yönetmeye başlamış-
tı. 1974 yılı yazında Konya Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’ne 3 adet Atletizm Antrenörü 
kadrosu gelmişti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın olduğu gün-
lerde Mustafa Yavuz, Rahmetli İlhami 
Arslan, Fazlı Bayram Hadi ve ben İzmir’de 
Antrenörlük Kursu’na katıldık.

Çok geçmeden Yavuz, Hadi ve ben 
memur olarak Antrenörlüğe atandık. 19 ya-
şında Askerliğini bile yapmayan Tulukcu 
antrenör olmuştu. Tabiki bir anda beraber 
spor yaptığımız yaşıtlarımızın başına antre-
nör olmamızın bazı sıkıntıları da olmuştu.

Mesleğimi çok seviyordum. Haftada 
yedi gü, yalnızca Kurban Bayramlarında iki, 
Ramazan Bayramlarında bir gün izin kulla-
narak 14 yılımız geçti. Kros ve pist yarışları, 
Ankara, İzmir, Mersin, Afyon, İstanbul….
mutat yarışlarımız olduğu illerdi.

Alınterimizin karşılığını gördükçe mutlu 
oluyorduk. Sporcularımız Milli oluyor, Ga-
latasaray – Fenerbahçe’ye transfer olu-
yor, sosyal çevremiz genişliyordu.

14 yıl içinde kısa süreli iki handikap ya-
şamıştık.

1980 İhtilâli öncesi tüm ülkeyi etki-
leyen olaylar spor sahalarına da sirayet 

etmişti. Nitekim 46 kişiden oluşan Konya 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden 17 kişi 
başka illere tayin olmuştu. Bunlardan biride 
ben idim. Neyse ki Yozgat maceramız 3 ay 
sürdü ve Konya’da sporcularımızın başına 
döndüm.

1983 Mart’ında da 4 ay kısa dönem Er-
zincan’da Vatan borcumu tamamladım. Bu 
iki dönemde de ilk milli sporcularımdan Er-
dem Şerbetçigil’e verdiğim fahri antrenör-
lük görevi boşa gitmedi ve Konya Atletizm 
fazla yara almadı.

1987 yılına geldiğimde iki çocuk babası 
olmuştum. Antrenörlüğü çok seviyordum. 
Kronometre elimde antrenmanlar sonra-

sında atletlerimin alın terlerinin karşılığı 
madalyalar, rekorlar, daha büyük kulüplere 
transfer beni mutlu ediyordu.

Milli sporcu sayım 14 e ulaşmış, altı 
sporcum Galatasaray’a 1 sporcum Fener-
bahçe’ye transfer olmuştu. Milli Takım ant-
renörlüğü, ilk defa Türkiye dışında Yugos-
lavya ve İtalya’daydım.

 Ali Tunç, Türkiye Rekoru kırmış. Ze-
keriya Akdoğan Balkan ikincisi olmuş, 
Konya atletizm organizelerinde de özellikle 
Kros Şampiyonalarında aranan il olmuştu.

Rahmetli Mehmet Güler hocamla bera-
ber emek verdiğimiz Endüstri Meslek Lise-
si Kros Takımı Türkiye Şampiyonu olmuş-

tu. Bayanlarda bile Bedriye Süslü kızımız ay 
yıldızlı formayı giymişti.

Çok sevdiğim ve saydığım Karayolla-
rı 3. Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir 
Renklibay abimin destek verdiği Yolspor 
1.ligde Konya’yı temsil ediyordu.

İhtisas alanım orta mesafe koşular ol-
masına rağmen, teknik branşlarda yeterli 
olmadığım halde, Berkhan Uykur. Serdar 
Demirci, M.Ali Uysal, Ömer Özdöner, Bülent 
Pektaş, Tansel Canan,,,,gibi başarılı sporcu-
larada faydalı olmuştum.

Haftada 7 gün, Kurban Bayramlarında 
2, Ramazan Bayramlarında 1 gün izin dışın-
da 365 günün 362 günü statda idim.

Diğer taraftan Saim Kaya, Korkut Ya-
pıcı’nın efendiliği, Mustafa Cem Atikmen’in 
sempatiliği, Kâmil Çetin, Serdar Demirci, 
Nuri Bilgin, Gürsel Ergün, Hüseyin Kıyak, 
İsmail Tosun, Berkan Uykur, Ayşegül Arık, 
Bedriye Süslü gibi birçok ismin olgunluğu 
beni mutlu ediyordu. Çok yetenekli olma-
dığı halde Mustaf Gebzeli, Mustafa Altınok, 
Sezai Çelik, Hasan Hüseyin Törün, Fahri Be-
serek, Yaşar Oruçoğlu…gibi gayretli isimler 
Bahattin Çağdaş, Ahmet Duran, Bülent Pek-
taş gibi romantik isimler ile Ali Tunç, Erdem 
Şerbetçigil arasındaki tatlı rekabet bile mut-
lu ediyor ve görevime bağlıyordu.

Tüm bunlar rağmen çocuklarım büyü-
meye başlamış, aile hayatım ağır basma-
ya başlamıştı. Mustafa Yavuz abim başta 
olmak üzere diğer yaşıtlarım benden önce 
terfi edip ayrılmışlardı.

1987 yılında Şube Müdürü kadrosuyla 
tesislere bakmaya başladım. 58 persone-
limle Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 
Konya’daki tüm tesisler sorumluluğumday-
dı.  Tesisler Şube Müdürlüğü döneminde 
ilk işim ilimiz için gerekliliğine inandığın 
KROS PARKURU’nu Saraçoğlu’na yapmak 
oldu. Karayolları, Köy Hizmetleri ve Karatay 
Belediyesi’nden aldığımız destekle tapusu 
teşkilatımıza ait yere kalıcı kros parkurunu 
yapmış olduk. Sonrası sicil lisansı derken 
emekli olduğum 2001 yılına kadar teşkilatın 
içinde olmama rağmen her geçen gün atle-
tizm sporundan uzaklaşmış oldum.

Çoğunluğunu benim yetiştirdiğim 
Beden Eğitimi Öğretmenleri arasındaki 
rekabette Konya Atletizmine zarar verdi. 
Hepimizin malumu <<Sanatçı ve Sporcular 
arasındaki rekabet >> her zaman camiaya 
zarar verir.

Bu nedenle antrenörlüğü bıraktığım 
1987 yılından ancak birkaç yıl sonra Konya 
Atletizmi tekrar toparlanmaya başladı.

12-13 Şubat 1972, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası. İzmir 
Ayaktakiler: Mustafa Sılay, Mehmet Erkek, Arif Öztürk, Gazi Lisesi Müdürü Nail Bey, 

Suat Gücüyener, Abdil Gülhan, Mehmet Özdil.. 
Oturanlar: Hamza Septioğlu, İzzet Gencer, Fazlı Bayram Hadi, Ahmet Pişkin, Muzaffer Tulukcu

10 Ocak 1980. Dutlukır/Konya. Türkiye Şampiyonu olan E.M.L.Genç Kros Takımı ve Türkiye 2.si olan 
Yıldız Takım. Ayaktakiler: Okul Müdürü İsmet Baysal, Hüseyin Kıyak, Erdem Şerbetçigil, Sezai Çelik, 
Beden Eğitim Öğretmeni Mehmet Güler, Zafer Göçmez, Faruk Akyüz, Antrenör Muzaffer Tulukcu… 

Oturanlar: Başol Korkmaz, Mustafa …, Ahmet Ateş, H.Hüseyin Görün, Gürsel Ergün, Mustafa Altınok.

1980li yılların başı Antrenör Tulukcu ve sporcuları… 15 Haziran 1975, Mersin. Grup Birincisi olan Konya Takımı. Antrenörler Mustafa Yavuz ve Muzaffer Tulukcu ile…

KONYA 
ATLETİZM 
TARİHİ 2

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Konyaspor bizim ayarlarımızda 
sezon başından beridir oynuyor. Oy-
nanan kötü futbol,oyuncu grubunun 
yetersizliği, takımı ve taraftarı saran 
güvensizlikle birleşince ümitlerimiz 
kırılıyor. Fakat bizim gibi düşmeme-
ye oynayan takımları da görünce bir 
nebze olsun ümitleniyoruz. Alınan 
bir galibiyet bizi yeniden ümitlendirip 
‘’bu takım düşmez’’ derken, aldığımız 
bir mağlubiyet ise ‘’bu iş çoktan bitti’’ 
düşüncesine itiyor bizi. Tabii ki bu dü-
şüncelere düşmemizim temel sebebi 
Konyaspor’un oynadığı/oynamaya 
çalıştığı futbol. Ama artık bunlarla 
ilgilenmiyoruz. Bu saatten sonra ‘’iyi 
oynadık ama …’’ gibi cümleler kur-
mak istemiyoruz. Hatta ‘’Konyaspor 
çok şanslıydı’’ veya ‘’tesadüfi gali-
biyet’’ başlıklarına bile razıyız. Ki bu 
minvalde geçen bir maç sonrası bu 
başlığı atmak zorunda kalıyorum ama 
inanın bu zorunluluk beni ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Bu maç öncesi yüzde 
70 düştü denilen Konyaspor,bu oranı 

yüzde 50’nin altına indirdi. Ama sa-
dece hedefteki maçlardan birini aldık. 
Çok abartmamak lazım. Antep maçı 
bu maçtan daha kritik artık.

MAÇ ANALİZİ
Sezonun ortalaması gibi bir maç 

oldu aslında. Çok uzun uzadıya laflar 
etmeye gerek yok. Savunma anla-
mında,top bizdeyken ciddi bireysel 
hata yapmadığımız sürece açık ver-
miyoruz. Ama tüm bu savunma duru-
mumuzda rakibin bizi hemen hemen 
hiç tehdit etmemesinin de ciddi payı 
olduğunu düşünüyorum. Maç da bu 
şekilde tezahür etti aslında. Maç bizim 
kontrolümüzde gibi göründü. Çünkü 
Rizespor topu bize bıraktı. Bizim de 
yaratıcılık konusundaki sıkıntılarımızla 
birlikte laf olsun diye top çevirme ola-
yımız birleşince ortaya sıkıcı ve topun 
bizde olduğu ama gol atmamızın pek 
de mümkün olmadığı bir oyun çıktı. 
Ancak duran toptan tehlike yaratma 
ihtimalimiz var gibi görünüyordu ve 
nitekim yarattığımız nadir gol po-

zisyonları da buradan 
geldi. Maç içinde üret-
kenlik anlamında he-
men hemen hiçbir şey 
yap(a)madık. Rizespor 
ise Boldrin ile kontra 
dışında hemen hemen 
hiçbir şey yapmadı. Biz 
çok kötü oynadık fakat 
Rizespor bizden daha 
kötüydü. Varın yorumu 
siz yapın.

OYUNCU ANALİZİ
Çok uzun süredir bir kalecimiz 

maça olumlu anlamda etki etti. Yak-
laşık 1 seneden fazla süredir Kon-
yaspor kalecisini bu kadar iyi görme-
miştim. İyi kaleci performansının çok 
şey demek olduğunu anladık. Maçın 
kritik anında Boldrin’in şutunu açısı 
dar olmasına rağmen çok iyi çeldi. 
Skubic vasatı aşamadı yine. Uğur De-

mirok-Anicic ikilisi hata-
sız oynadı gibi görünse 
de bunda rakip takım 
hücumcularının büyük 
etkisi olduğunu düşü-
nüyorum. Ama hata 
yaptılar mı,Hayır! Hatta 
Anicic penaltı pozisyo-
nunda çok güzel de bir 
asist bile yaptı. Ama de-
ğerlendirmek için Antep 
maçını beklememizin 

daha iyi olacağı kanaatindeyim. 
Sol bek Alper ise iyi performan-

sını sürdürüyor. Birebirde rakip ek-
siltebilen,asisti olan,patlayıcılığı olan 
bir oyuncu Alper. Bu maçta a bun-
ları yapmaya çalıştı.Maçın en iyi 2-3 
oyuncusundan birisiydi. Ön liberola-
rımızdan Jönsson ve Jevtovic oyun 
sıkışık alanda oynandığı ve top bizde 
olduğu için vasat bir performans 

sergilediler. Ömer Ali fizik olarak 
geçen maça göre daha iyiydi. Zaten 
Ömer Ali fiziğiyle oynayan bir oyun-
cu. O yüzden her zaman fizik olarak 
hazır olmak zorunda. Sezon içindeki 
dalgalı performansının en büyük ne-
deni debu fiziki dalgalanmalar zaten. 
Milosevic geçen haftalara göre biraz 
tutuktu. Ama onun sahadaki varlığı 
bile takıma güven veriyor,güç katı-
yor. Shengelia ise 11 oyuncusu ol-
madığını kanıtlarcasına oynadı. Fizik 
gücü yetersiz ne yazık ki. Bajic geçen 
haftalara göre daha az top alsa bile 
yine standartını korudu(!). Bu sezon 
boyunca sergilediği oyunu tekrarladı. 
Miya oyuna girdikten sonra hücuma 
güç kattı.

BÜLENT KORKMAZ ANALİZİ
Geçen haftalardan ders almış olsa 

gerek bu hafta Milosevici çıkarmadı. 
Ama oyuna müdahaleleri yine gecikti. 
Özellikle bu kadar kötü olan Bajic ve 
Shengelia’ya nasıl sabretti ilginç ger-
çekten. Bence Bülent Hoca fizik gücü 

bu kadar kötü olan Bajic ve Shenge-
lia’yı kesinlikle 11 başlatmamalı. Hem 
bu oyuncular rakip yorulduktan son-
ra girerlerse daha verimli olacakları-
nı düşünüyorum. Ömer Ali’yi kanat 
olarak değil de defans arkasına koşu 
yapan gizli forvet gibi kullanmamızda 
da fayda olduğunu düşünüyorum.

BİLİNÇLİ ADALETSİZ-LİG VAR
Rizespor maçındaki hakemleri 

de konuşmak gerek. Zira Jönsson’un 
pozisyonunda hem orta hakem hem 
VAR’daki şahıslar nasıl bu penaltıyı 
vermezler akıl alır gibi değil ger-
çekten. Bu maçı kazandığımız için 
gözümüzden kaçmamalı. Bence bu 
konuyla ilgili olarak da yönetimimiz-
den bir açıklama beklerdim açıkçası. 
İlla puan kaybı yaşamamız gerekmi-
yor. Ki puan kaybından sonra yapılan 
açıklamalar beyhude kalıyor. Son ola-
rak,hakemlerimizin formsuz değil,kö-
tü niyetli olduklarını düşünüyorum. 
En azından bu yıl için.

Saygılar…

MUCİZE GALİBİYET

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 59 27 32 66
2.TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61
3. SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54
4.GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52
5.FENERBAHÇE 31 14 8 9 54 41 13 50
6.BEŞİKTAŞ 30 15 5 10 50 38 12 50
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. ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37
11.KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36
12.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 9 14 36 50 -14 33
13. DENİZLİSPOR 31 8 8 15 29 45 -16 32
14. KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31
15.İH KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30
16. YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29
17.ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29
18. ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, bugün deplasman-
da çok önemli bir maça çıkacak. Ligde 
kalma mücadelesi veren Anadolu Kar-
talı alt sıralardan kurtulabilme adına 
Gaziantepspor karşısında olacak. Mü-
cadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’n-
da oynanacak ve saat 21.00’de baş-
layacak. Kritik mücadeleyi ise hakem 
Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in 
yardımcılığını ise Serkan Ok ve Candaş 
Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi 
ise Turgut Doman.

KAZAN BİTİR İŞİ
Geçen hafta evinde oynadığı maçta 

Çaykur Rizespor’u mağlup ederek pua-

nını 30’a yükselten ve düşme hattından 
çıkan Konyaspor, Gaziantep FK maçını 
kazanarak bu çıkışını sürdürmek istiyor. 
Yeşil Beyazlılar bu tarihi maçı kazanırsa 
puanını 33’e yükseltecek ve ligde kalma 
adına dev bir adım atmış olacak. 

Olası bir puan kaybı ise Kon-
yaspor’un zorlu maçlar öncesi ağır bir 
darbe yemesine neden olacak. Anadolu 
Kartalı Gaziantep FK mücadelesinden 
sonra sırası ile Başakşehir, Trabzonspor 
ve Alanyaspor ile karşılaşacak. 

GÖZLER SUMUDİCA’DA
Rakip Gaziantep FK ise ligde kalma-

yı garantiledi. Geçen hafta deplasman-
da Denizlispor’u mağlup eden Güneydo-

ğu ekibi 38 puana yükseldi ve 9. Sırada 
yer aldı. Ligin geri kalanı için herhangi 
bir amacı olmayan Gaziantep temsilci-
sinin tek motivasyonu ise teknik direktör 
Sumudica olacak. 

Sezonun ilk yarısında oynanan maç-
ta Konyaspor taraftarı ile diyaloğa giren 
Rumen teknik adam küme düşme işa-
reti yapmış ve taraftarı tahrik etmişti. 
Sumudica’nın takımını bu maça özel 
olarak hazırlaması bekleniyor.

ORTA SAHADA ÖNEMLİ EKSİKLER
Bugünkü kritik mücadele öncesi 

Konyaspor’da önemli eksikler bulunu-
yor. Sakatlığı bulunan Guilherme Sitya 
ve henüz hazır olmayan Hurtado’nun 

maçta forma giymesi beklenmezken, 
kırmızı kart cezalısı olan Amir Hadziah-
metovic ve sarı kart cezalısı konumunda 
bulunan Jens Jonsson bu kritik maçta 
takımlarını yalnız bırakacaklar. 

Bülent Korkmaz’ın orta sahada kime 
görev vereceği merak konusu. 

TARAFTARIN BAJİC UMUDU
Öte yandan kazanılan Çaykur Ri-

zespor maçında yine yokları oynayan 
Riad Bajic’in bugünkü kritik maçta oy-
nayıp oynamayacağı merak ediliyor. 

Taraftar geçen hafta yine performan-
sı ile saç baş yolduran Boşnak golcünün 
ilk 11’de sahaya çıkmasını istemiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Kapatalım 
bu defteri!

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor, bugün Gaziantepspor ile kritik 
bir mücadeleye çıkıyor. Rizespor galibiyeti ile ligde kalma umutlarını arttıran Anadolu Kartalı, 

deplasmandaki zorlu maçı kazanırsa kümede kalma mücadelesinde büyük avantaj elde edecek. 
Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek tarafından yönetilecek

RPS

Başakşehir, Konyaspor 
maçı hazırlıklarına başladı

Uğur Demirok 
32 yaşına girdi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında dep-
lasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 
bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde, Tek-
nik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antren-
manda Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenileme 
çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin 
ardından 5’e 2 pas çalıştı. Çift kale maçla antrenman sona 
erdi.

Turuncu-lacivertliler, 10 Temmuz Cuma günü saat 
19.00’da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına 
devam edecek.  n İHA

İttifak Holding Konyaspor’un deneyimli stoperi Uğur 
Demirok 32 yaşına girdi. İttifak Holding Konyaspor’da resmi 
sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Payla-
şımda, “Mutlu yıllar Uğur Demirok.” denildi. 2 yıl önce İH 
Konyaspor’a transfer olan başarılı stoper, Aykut Kocaman 
döneminde yeterli forma şansını bulamasa da Bülent Kork-
maz’ın takımın başına gelmesiyle Korkmaz’ın değişilmezi 
oldu. Hafta hafta performansında artış gözlenen Uğur De-
mirok, başarılı oyunuyla da Konyasporlu taraftarların beğe-
nisini topladı. Sezon başında kadroya dahil edilmeyen ve 6 
ay kadro dışı kalan başarılı stoper devre arasında tekrardan 
kadroya dahil edilmişti. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Yavru Kartal ikinci yarı performansıyla ligde kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücade-

le eden 1922 Konyaspor, ikinci yarıda 
sergilediği performansla ligde kaldı. 
Takımın gol yükünü çeken Seddar 
Karaman ise 20 maçta 11 gole imza 
atarken, gösterdiği bu performansla 
da Konyaspor’a göz kırptı

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, liglerin oynanmayacak ol-
masından dolayı izne ayrıldı. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun 2. Lig, 3. Lig 
ve Bölgesel Amatör Ligi’nin oynan-
mayacağını açıklamasından sonra 
nasıl bir tescil kararı vereceği merakla 
beklenirken, kararın önümüzdeki gün-
lerde verilmesi bekleniyor. TFF 2. Lig 
Beyaz Grup’ta son haftalarda yaka-
ladığı çıkışla ateş hattından kurtulan 
1922 Konyaspor, 33 puanla 13. sırada 
bulunuyor. Yeşil-Beyazlılar’da bu se-
zon gösterdiği performansla dikkatleri 
üzerine çeken Seddar Karaman ise 
takımının en golcü ismi olarak göze 
çarpıyor. Gösterdiği performansla 
takımının gol yükünü çeken 26 yaşın-
daki santrafor Seddar Karaman, bu 
sezon Yeşil-Beyazlı forma adı altında 

20 maçta 11 kez rakip fileleri hava-
landırdı. Salih Eken’in takımın başına 
gelmesinde sonra daha fazla forma 
şansı bulan Seddar Karaman, Salih 
Eken’in güvenini boşa çıkarmadı ve 
takımını sırtlayan isim oldu.

KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücade-

le eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
lige istediği başlangıcı yapamasa da 
sonrasında yakaladığı çıkışla ateş 
hattının üzerine çıktı. Ligin ilk yarı-
sında 17 maçta 14 puan toplayan Ye-
şil-Beyazlılar, ilk devreyi küme düşme 
hattında tamamladı. Devre arasında 
ise yönetimin değişmesi 1922 Kon-
yaspor’un işine geldi. Yeni yönetim 
ve yeni teknik heyetin takımın başına 
gelmesinden sonra kadroda değişik-
liklere giden Yavru Kartal, ilk yarı ta-
kıma küsen Güray Gazioğlu ve Seddar 
Karaman’ı takıma kazandırarak, gol 
yollarındaki etkinliğini de arttırmış 
oldu. İkinci yarıda 11 maça çıkan Yav-
ru Kartal, bu süreçte 19 puan kazana-
rak ligde kalma adına dev bir adım 
attı. Pandemi öncesi çıkış yakalayan 

1922 Konyaspor’a korona virüs engeli 
gelmişti. TFF’nin karşılaşmaların oy-
nanmayacağını açıklamasından son-
ra hem alt sıralarla hem de üst sıra-
larla ilgisi olmayan 1922 Konyaspor, 
alınacak her karara uyacak. Liglerin 
nasıl tescil edileceği merakla bekle-

nirken küme düşmenin olmayacağı 
gelen bilgiler arasında

GÜRAY VE SEDDAR 16 GOLE 
KATKI SAĞLADI

1922 Konyaspor’a sezon başında 
transfer olan Güray Gazioğlu ilk yarıda 
takıma katkı sağlayamasa da ikinci 

yarıda teknik direktör Salih Eken’in 
kendisine şans vermesinden sonra 
takımına katkı sağladı. İlk yarıda Sed-
dar Karaman’la birlikte tabiri caizse 
takıma küsen futbolcular Salih Eken 
ile hem daha fazla süre buldu hem 
de takımlarına ciddi katkılar sağladı. 

Güray Gazioğlu 5 gollük bir katkı sağ-
larken Seddar Karaman ise attığı 11 
golle eski günlerine dönüşün sinya-
lini verdi. Her iki oyuncunun da genç 
yaşlarda büyük kulüplerde oynaması 
futbolculara deneyim kazandırırken, 
iki tecrübeli isim takım adına sorum-
luluk aldı. 

Kritik maçlarda kritik goller atan 
iki oyuncu da bu sezon gösterdikleri 
performansla göz doldurdu.

SAHASINDAKİ SON YENİLGİSİNİ 
14. HAFTADA ALDI

TFF 2. Lig’de ortaya koyduğu per-
formansla rakiplerin istemediği bir ta-
kıma bürünen 1922 Konyaspor, ligde-
ki son iç saha yenilgisini 14. Haftada 
sahasında ağırladığı ve 3-1 kaybettiği 
Hekimoğlu Trabzon karşısında aldı. 
Ondan sonraki süreçte sahasında 7 
maça çıkan Yeşil-Beyazlılar, 4 galibi-
yet ve 3 beraberlik alarak 15 puan top-
ladı. İkinci devrede özellikle iç sahada 
rakiplerine boyun eğmeyen 1922 Kon-
yaspor, sergilediği bu performansla 
ligde üst basamaklara yükseldi.
n İLHAN ATLI


