
090603 20 bin sözleşmeli 
öğretmen atandı

Koronavirüs salgını 
toplumda şiddeti artırdı

‘Konya sağlıkta bir 
üs haline gelecek’ 

Şöhretli şarkıların bestekarı
Ünlü Sanatçı Muazzez Ersoy’un “Bay Unutursun” 
diye anons ettiği, şöhretli onlarca şarkının 
müellifi ve bestekârı Âşık Salihi, şöhrete giden 
yolda yaşadıklarını, hayatının zorluk ve mutluluk 
dönemlerini içtenlikle anlattı

Salihi, “Benim adım Halil’di ama ben 
sevdiğim kıza kavuşamayınca, onun 
adını kendimde yaşatmak için Âşık Salihi 
adını aldım. Bakın, Aslı olmasaydı Kerem 
yanmazdı. Saliha olmasaydı da Âşık Salihi 
olmazdı” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

100 ayrı ekiple 
takipteler 

Adliyede korona 
önlemleri artırılsın

Sıcak havaya 
dikkat edin!

1 ayda 350 bin 
metrekare asfalt

Vali Vahdettin Özkan baş-
kanlığında İl Sağlık Müdürü 
Mehmet Koç’un da katılımıyla 
koronavirüs toplantısı yapıldı. 
Toplantıda Vali Özkan, filyasyo-
nun önemine işaret ederek, 100 
ayrı ekip kurduklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE  

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu 
(Adliye) Şube Başkanı Ahmet 
Efe, adli yıl açılışı nedeniyle ya-
zılı bir açıklama yaptı. Başkan 
Efe, Adalet Bakanlığı’nın Ad-
liyelerde önlemlerin artırması 
gerektiğine dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE  

Geçen haftadan itibaren 
görülen sıcak hava dalgasının 
yurt genelinde etkisini artıra-
rak cumartesi gününe kadar 
sürmesi beklendiğinden güneş 
çarpmalarına karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması gerekiyor.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Selçuklu Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki 
ayrı sokakta altyapı çalışma-
larının ardından yol yenileme 
çalışmalarını sürdürdü. Ekipler 
Haziran ayından bu yana 350 
bin metrekare soğuk asfalt 
döktü. n HABERİ SAYFA 5’TE 

Okullar hazırlanıyor
Konya’daki okullar 

yüzyüze yapılacak eğitimler 
için hazırlanıyor. Okullarda 
koronavirüs tedbirleri kap-
samında hummalı hazırlık 

çalışmaları yapılırken, 
güçlendirme faaliyetleri de 

gerçekleştiriliyor 

OKULUM TEMİZ 
SERTİFİKA ÇALIŞMASI

Öte yandan İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne bağlı okullar, MEB ile 
TSE arasında imzalanan “Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu 
Önleme İş Birliği Protokolü” 
kapsamında yüz yüze eğitime 
geçmeden önce “Okulum Temiz” 
sertifikası almak için hassasiyet ve 
titizlikle çalışıyorlar. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 

OKULLARDA HUMMALI 
ÇALIŞMA VAR

Öğrenciler yaklaşık 6 aylık 
bir sürenin ardından yeniden 
okullarına kavuşacak olmanın 
heyecanını yaşarken, Konya’da-
ki okullarda yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri kapsamın-
da hummalı hazırlık çalışmaları 
yürütülüyor. Ayrıca okullarda 
Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra 
güçlendirme çalışmaları da 
gerçekleştiriyor.

DAHA FAZLA DUYARLI 
OLMAMIZ GEREKİYOR

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, koronavirüsle 
mücadele kapsamında şehrin farklı yerlerine standlar 
kurarak vatandaşı salgın konusunda bilgilendirirken, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çalışmalara 

katılarak vatandaşı uyardı. n HABERİ SAYFA 5’TE  

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN
KONYA’YA ÖVGÜ

TARIM SEKTÖRÜ VİRÜSE 
RAĞMEN BÜYÜDÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferansla gerçekleştirilen 
Konya Sanayi Odası (KSO) meclis toplantısına katıldı. 
Hisarcıklıoğlu, KSO’nun çalışmalarından da övgü ile 

bahsetti. n HABERİ SAYFA 7’DE  

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 
Türkiye’de tarım sektörü 8’inci çeyrekte de büyümesini 
sürdürdü. Nisan-haziran döneminde sektörün büyüme 

oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4’ü 
buldu.  n HABERİ SAYFA 11’DE  
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:49 06:14 12:55 16:33 19:26 20:45
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 36 °C

Karaman            14 °C 34 °C 

Aksaray              17 °C       36 °C

Ankara                22 °C 38 °C Hicrî: 14 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 20 Ağustos 1436

Evet, yine yeni bir haftanın orta-
sındayız. Yeni bir köşe yazısı ile sizlerle 
buluştuğum için Rabbime sonsuz şü-
kürler olsun. İnşallah Rabbimizin izniyle 
Türkiye ve Konya ile ilgili fikirlerimizi bu 
köşeden aktarmaya devam edeceğiz. 
Bu yolda desteklerini esirgemeyen siz 
kıymetli okuyucularıma teşekkür ediyo-
rum. Rabbim kalemimizi hak ve hakikat-
ten ayırmasın.

Dünya ve Türkiye olarak 2020 yılı 
imtihan yılı olarak geçiyor. COVID-19 
veya uzun adıyla Koronavirüs hastalığı 
2019, insanları etkileyen, şiddetli akut 
solunum yolu sendromu koronavirüsü 
2’nin neden olduğu bulaşıcı bir solu-
num yolu hastalığıdır. İlk olarak 2019 
yılında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 
şehrinde keşfedilmiş hastalık, keşfinden 
bu yana dünya çapında yayılarak CO-
VID-19 pandemisine yol açmıştır. Tür-
kiye’nin de Koronavirüs ile imtihanı 11 
Mart’ta başladı. Koronavirüs kapsamın-
da kısıtlamalar ile zorlu bir dönemi ge-
çirdik. Normalleşme adımları ile virüsü 
unuttuk. Unutmaya da devam ediyoruz. 
İnsanoğlu olarak virüsün yanı sıra vur-
dumduymazlığımız ve bencilliğimizle de 
imtihan oluyoruz. Kurallara ve tedbirlere 
uymuyoruz. Daha sonra devlet ve millet 
nerede diye haykırıyoruz. Dünya ve ülke 
olarak bu virüs ile yaşamayı öğrenme-
liyiz. Özellikle sevgi ve hoşgörü şehri 
olarak adlandıran Konya’da ne yazık ki 
Konyalı hemşerilerimiz kurallara uy-
muyor. Uymamak için de ısrar ediyor. 
Konyalılar olarak sosyal medya adres-

lerinden yaşanan sıkıntıların ardından 
şehir yöneticilerine ve idarecilerimize 
suç atıyoruz.

Koronavirüs sürecinde dinimiz 
İslam’ı çok iyi hatırlamıştık, ancak nor-
malleşme ile beraber ne yazık ki bu 
vazifelerimizi unutmaya başladık. Be-
bek partileri, bekârlığa veda partileri, 
doğum günü partileri derken durumu 
iyice abarttık. Söz, kına, nişan vb. or-
ganizasyonlarımızı abarttık. Gösteriş 
meraklısı olduk. Yetimleri unuttuk. Kul 
hakkını unuttuk. Komşuluğu unuttuk. 
Akrabalığı unuttuk. Kardeşliği unuttuk. 
Harama sürüklendik. Hırs ve paranın 
esiri olduk. Yüce Allah bizlere Koronavi-
rüs’ü gönderdi. Ama ne yazık ki virüsten 
ders almak yerine virüs ile dalga geçtik. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı 
Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan 
Çeker, geçtiğimiz günlerde Twitter adre-
sinde COVİD 19’un bize neler öğrettik-
leri ile paylaşımda bulundu. Bu anlamlı 
sözleri sizlerle de paylaşmak istiyorum, 
“İşte Covid-19, Allah’ın nimetlerini unut-
turan biz nankörlere kolaylıkla ve rahat-
lıkla alıp verdiğimiz nefesin dünyalar de-
ğerinde kıymetli olduğunu öğretti. Tabii 
ki biz hakkıyla öğrenebildi isek. ALLAH 
bizleri kör nankörlerden etmesin. Uya-
nık ve şükredebilenlerden eylesin. CO-
VİD-19 bize bir de neyi öğretti: Hakȋm 
şair Sa’dî-i Şirazi, her nefeste iki nimet 
vardır: Nefes alabilme ve verebilme ni-
meti...”  Orhan Çeker Hocamın yüreğine 
sağlık. Bizlere ders niteliğinde bir payla-

şım yapmış. Umarım evde 
kaldığımız ve Koronavürüs 
ile mücadele ettiğimiz bu 
günlerde gereken dersi 
alırız. 

Covid-19 belasından 
bir an önce kurtulmamız 
için Müslümanlar olarak 
yeniden silkelenmemiz 
lazım.  Koronavirüs ile 
mücadelede Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
ve Diyanet camiasına büyük görevler 
düşüyor. Vatandaşların kurallara uy-
mamasına karşın müftüler, imamlar, 
vaizler, vaizeler kul hakkını oldukça iyi 
anlatmalı. Din görevlilerimiz namaz va-
kitleri dışında mahalle sakinlerini ziyaret 
ederek kurallara uymaları konusunda 
çağrıda bulunmalı.  Özellikle Konya’da İl 
Müftümüz Ahmet Poçanoğlu ve ekibi-
ne bu konuda büyük görevler düşüyor. 
Konya’yı ilk 5’den bir an önce kurtarma-
lıyız. Konya’daki camilerden yapılan Ko-
ronavirüs uyarıları güncellenmeli diye 
düşünüyorum. 

Koronavirüs denilen belayla uğra-
şıyoruz ama iş çıkarlarımız olunca her 
kafadan ayrı ses çıkıyor! Alınan tedbir 
ya da kısıtlama işine gelmiyorsa olmaz 
böyle şey diye bağırıyor bir kesim, işine 
geliyorsa devam ettirin diye bağırıyor! 
Derdimiz virüs değil sanki. Zor biter bu 
virüs!

Maske
Mesafe
Temizlik 
Koronavirüs müca-

delesinde lütfen tedbir ve 
kurallara uyalım.

İMMÜN PLAZMA 
ÇAĞRILARINA 

DUYARSIZ 
KALMAYIN

Son haftalarda sos-
yal medya adreslerimi 

her açtığım da ya da yakın çevremde 
Koronavirüs ile mücadelede bir tedavi 
yöntemi olan ve iyileşen hastalardan alı-
nan İmmün Plazma arayışlarının artarak 
devam ettiğini görüyorum. Konya’da 
Türk Kızılay Kan Merkezi koordinesinde 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi bu konuda ko-
ronavirüs’ü başarı ile yenen hastalardan 
plazmaları alarak ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor. Koronavirüsü atlatarak İm-
mün Plazma bağışında bulunan has-
talarımızdan Allah razı olsun. Lütfen 
bu hastalığı geçirip iyileşenler İmmün 
Plazma konusunda diğer hastalarımı-
za gerekli desteği sağlayın. Onların da 
tedavilerine destek olun…  #Covid_19 
hastalığını atlatan dostlar; Büyük bir 
imtihanı kazandınız. Rabbimin Es-Şafi 
esması Sizde izhar olundu. Bu şifa ile 
kanınızda bulunan bir madde bir başka 
insanın şifa bulmasına vesile kılındı.

Plazma bağışı ile bir hayat sana 
emanet...

TEBRİKLER KIZILAY SELÇUKLU 
ŞUBESİ

Türk Kızılay Selçuklu Şube Başkanı 
Zekeriya Kartal ve ekibi şubeleşme ça-
lışmalarının ardından Konya’da güzel 
işlere imza atıyor. Atmaya da devam 
ediyor. Ramazan ayında ve pandemi 
dönemimde Rabbimin izni ile bizler 
de bu güzel ekip ile güzel çalışmalarda 
beraber olduk. En son çalışmaları ise 
takdire şayan idi. Türk Kızılay Selçuklu 
Şubesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
98. yıldönümünde vatanı uğruna canla-
rını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini 
ziyaret ederek, Muharrem ayı sebebiyle 
pişirdikleri aşureleri ikram etti. Böyle 
anlamlı bir günde aziz şehitlerimizin ya-
kınlarını ve sevenlerini unutmayan Türk 
Kızılay Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya 
Kartal nezdinde şube gönüllerini tebrik 
ederim. Rabbim razı olsun. Rabbim on-
ları hiç darda bırakmasın.

YOZLAŞMANIN ÖNÜNE 
GEÇMELİYİZ 

Çok büyük ahlaki çöküntüye zemin 
hazırlayan tiktok ve benzeri uygula-
malardan geleceğimizin teminatı olan 
gençliğimizi korumak, anne babaların 
en önemli sorumluluklarından biri hali-
ne geldi. Anne ve babalar, çocuklarınızın 
sanal âlemde ne yaptığını takip edin ve 
onları bu rezil uygulamalardan uzak tu-
tun.

VİRÜS DIŞARIDA GEZİYOR, 
OKULDA DEĞİL

Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında her alanda normalleşme adımları 
kapsamında kısıtlanan ve çalışmaya ara 
verilen işletmeler 1 Temmuz itibariyle 
yeniden çalışmaya başlamıştı. Normal-
leşme adımlarının ardından sahilleri hın-
ca hınç doldurduk, kuralla uyumamak 
konusunda ısrar ettik… 

Geleceğimizin teminatı gençleri-
miz sokaklarda kurallara uymayarak 
geziyor. Konu okulların açılmasına gel-
diğinde anne ve babalar ile bazı isimler 
okulların açılmasına karşı çıkıyor. Bir ül-
kenin geleceği için eğitimli ve donanımlı 
bireyler yetiştirmek oldukça önemli. 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılını tedbir-
ler alarak mutlaka açmalıyız. Sokaklara 
göre okullar daha güvenli. 

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği ve Konya Minibüscüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı 
geçtiğimiz günlerde okulların ne kadar 
güvenli olduğunu gösteren bir paylaşım 
yaptı. 

Paylaşım şu şekilde, “Çocuklarımız 
için en güvenli ortam OKULLARIMIZ, 
en güvenli ulaşım araçları SERVİSLE-
RİMİZ, en sağlıklı işletmeler KANTİNLE-
RİMİZ... Şu an çocuklarımız izole edil-
miş, her türlü önlem alınmış okulların 
dışında HER YERDELER. Güvensiz ve 
tedbirsiz ortamlarda, piknik alanların-
da, oyun parklarında, tatil yörelerinde, 
plajlardalar... Bulaşta taşıyıcı rolü üstle-
nen çocuklarımızın izole ortamlara yani 
OKULLARIMIZA başlamaları önem arz 
etmektedir.”

DERS ALMAMAKTA NEDEN ISRAR EDİYORUZ?

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’un da katılımıyla koronavirüs toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Vali Özkan, filyasyonun önemine işaret ederek, 100 ayrı ekip kurduklarını söyledi 

Filyasyon için 100 
ayrı ekip kuruldu 

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçek-
leştirilen yeni tip korona virüs 
(Covid-19) değerlendirme top-
lantısında pandemi süreci, alınan 
tedbirler ve sağlık hizmetlerini 
değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç’un korona virüs 
salgını ile mücadelede güncel 
çalışmalara ilişkin sunum yaptı-
ğı ve hizmet başkanları, başkan 
yardımcıları, merkez hastanele-
rin başhekimleri ile yoğun bakım 
ve enfeksiyon uzmanları katıldığı 
toplantıda Konya Valisi Vahdettin 
Özkan sağlık çalışanlarının öne-
rilerini aldı, alınacak ek tedbirler 
değerlendirildi. Pandemi eylem 
planının en önemli bileşenlerin-
den birisinin güçlü bir sistemin 
kurularak işletilebilmesi olduğu-
nu ve salgınla ülke olarak top-
yekûn bir mücadele verildiğini 
dile getiren Vali Vahdettin Özkan, 
bu mücadelenin önderliğini sağ-
lık çalışanlarının üstlendiğini de 
ifade etti. Gelinen aşamada; mü-
cadelede en önemli yükün tedavi 
ayağında olduğunu belirten Vah-
dettin Özkan, sağlık sistemi üze-
rindeki yükü hafifletmek adına di-

ğer sektörlerin koordine edilmesi 
ve mücadeleye dâhil olmasının 

önemine değindi ve sağlık dışı 
sektörlerin işlevselliğini artırma 

adına ciddi adımlar atıldığını, atıl-
maya da devam ettiğini belirtti.

Vali Özkan ayrıca son 2-3 
hafta içerisinde İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne araç ve personel desteği 
sağlandığını, diğer kurumlardan 
200’e yakın aracı İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nün emrine verildiğine 
değindi. Pandemi sürecinde bi-
reysel olarak yerine getirilmesi 
gereken kuralların denetlenmesi-
nin önemine dikkat çeken Özkan, 
“Riskleri iyi analiz ederek, risk 
skoru yüksek olan hususları tespit 
etmek ve o riskleri ortadan kaldır-
mak için müdahale araçlarını hızlı 
bir şekilde devreye sokmak salgı-
nı önleme açısından hayati önem 
taşımaktadır. Örneğin, pozitif 
olan kişilerin evde izolasyonda 
olması gerekirken kontrolsüz bir 
şekilde dışarıya çıkarak toplum 
arasında dolaşması risk skoru en 
yüksek alanı oluşturmaktadır. Bu 
risk faktörünü ortadan kaldırmak 
için 100 ayrı ekip oluşturduk. Bu 
ekipleri kurarken tekrar sağlık 
sisteminin üzerine bir yük getir-
meyecek çerçevede çalışma yap-
tık ve ekipleri diğer sektörlerden 
oluşturduk” dedi. 
n İHA

Mevsim geçişlerinde 
beslenmeye dikkat!
Diyetisyen Zişan Taşdemir, 
mevsim geçişlerinde beslen-
menin önemine dair bir açık-
lama yaptı. İnsan vücudunun 
en hassas ve dikkat edilmesi 
gereken zamanlarının mevsim 
geçişleri olduğunu belirten 
Taşdemir, ani hava değişim-
lerinin bağışıklık sistemi zayıf 
vücutlarda bazı hastalıklara 
davetiye çıkardığını söyledi.  
Onun için mevsim geçişlerin-
de beslenmenin önemli oldu-
ğunun altını çizen Taşdemir, 
şöyle devam etti, “Eylül ayına 
merhaba dediğimiz bu günler-
de, beslenme gerek güçlü bir 
bağışıklık sistemi gerekse de 
pandemi süreciyle mücade-
le için oldukça önemli diyen 
Diyetisyen Zişan Taşdemir; 
“Sonbahar bir geçiş mevsimi 
olduğu için vücudumuz içinde 
kışa hazırlık zamanı diyebili-
riz. Yaz aylarındaki beslenme 
düzeninin çeşitliliği, karanti-
na günlerinde evlerde hare-
ketsiz kalınması ve bayramlar, 
kutlamalar şeklinde uzayan 
zincirde alınan kilolar vücut 
için oldukça zorlayıcı olmakta. 
Bu dönemde hastalıklardan 
korunmak ve kilo kontrolü 
sağlamak küçük önlemlerle 
mümkündür. Mevsim geçişle-
rinde beslenmeye çok dikkat 
etmeliyiz”
Öncelikle yaz aylarından ka-
lan fazla kilolarınızdan kur-
tulmak için düşük kalorili ve 
şok diyetlerden uzak durun. 
Bu tür diyetlerin metaboliz-
manıza zarar verebileceğini 
ve vücudunuzda kalıcı hasar-
lara sebep olabileceğini unut-
mayın. diyen Diyetisyen Zişan 
Taşdemir; Tek tip beslenmek 
yerine beslenmenizde çeşitli-
likler sağlayın. Yeterli ve den-
geli beslenin. Özellikle sabah 
kahvaltısı başta olmak üzere 
öğün atlamayın. Gerektiği 
durumlarda ana öğünlerinizi 
ara öğünlerle destekleyin. Ara 

öğünler bir sonraki ana öğün-
deki besin alımınızı azaltmaya 
ve daha kontrollü bir tüketim 
yapmanızı sağlamaya yardım-
cı olacaktır.
Posa ve liften zengin meyve 
ve sebzeleri her gün tüketme-
ye çalışın.Ekmek tüketiminde 
tercihinizi beyaz ekmekten 
kullanmak yerine; tercihiniz 
tam buğday, kepekli, çavdar 
ekmeğinden olsun. Makarna 
da tercihinizi integral (tam 
buğday), kepekli, ruşeymli 
makarnalardan yana kullanın. 
Pirinç pilavı yerine bulgur pi-
lavına öğünlerinizde yer vere-
bilirsiniz.
Daha az tuz tüketmeye çalışın. 
Şeker ve şekerli ürünleri  sık 
tüketmeyin. Ambalajlı ürünle-
rin tüketiminden de mümkün 
olduğunca kaçınmaya çalışın. 
Yağ tüketiminizi azaltın. Mar-
garinden uzak durun. Yemek-
lerinizi haşlama, fırında veya 
ızgara pişirme yöntemleriyle 
pişirin. Yağda kızartma yönte-
mini tercih etmeyin.
Hava sıcaklıklarının azalma-
sıyla birlikte su tüketiminde 
de azalmalar gözlenmekte-
dir. Susamışlığın geç kalın-
mışlık olduğunu unutmadan, 
susama hissini beklemeden 
su tüketiminizi gün içerisine 
yayarak, herhangi bir böbrek 
hastalığınız yoksa günde en 
az 2-2.5 litre su içmeye özen 
gösterin.
Uyku sürenizin ve kalitenizin 
açlık - tokluk hormonlarınızı 
etkilediğini unutmayarak, dü-
zenli bir şekilde uyuyun. Uy-
kuya geçişinizi kolaylaştırmak 
için; yatmadan minimum 4-5 
saat önce ana öğününüzü yap-
malı, yatmadan 2 saat önce 
uyarıcı besinler (çay, kahve, 
acı baharatlar vb.) tüketme-
meli, triptofan aminoasidin-
dan zengin muz, badem, süt 
gibi besinleri tüketebilirsiniz.” 
n HABER MERKEZİ

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

‘Konya sağlıkta bir üs haline gelecek’ 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, kısa 
süre önce hizmet vermeye baş-
layan Konya Şehir Hastanesinde 
tedavi gören hastaları ve çalı-
şanları ziyaret etti. Başkan Al-
tay, Konya’ya Şehir Hastanesini 
kazandıran Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
etti. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

Konya Şehir Hastanesinde teda-
vi gören hastaları ziyaret ede-
rek geçmiş olsun temennisinde 
bulundu. Konya Şehir Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ali 
Eryılmaz ile birlikte hastane ça-
lışanlarıyla da görüşen Başkan 
Altay, Konya Şehir Hastanesi-
nin teknik ve yapısal özellikle-
riyle sağlık sektöründe Konya’yı 
sağlık üstü haline getireceğini 

ifade etti. Başkan Altay, “Ziya-
retimizde hem hastanemiz hak-
kında Başhekimimiz Mehmet Ali 
Eryılmaz beyden bilgi aldık hem 
de hastanede hastalarımızın 
sağlık durumlarını öğrendik. Şe-
hir Hastanemizden hizmet alan 
hastalarımız memnuniyetlerini 
dile getirdi. Tüm hastalarımıza 
şifa diliyorum. Konya’ya böyle 
bir sağlık kuruluşunun kazan-

dırılmasını sağlayan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür ediyorum. 
Ayrıca koronavirüs sürecinde 
gece gündüz demeden mücadele 
eden her bir sağlık çalışanımıza 
teşekkür ediyor, sağlıklı bir ge-
lecek diliyorum. Bu güzide has-
tanemizi şehrimize tekrar hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” 
dedi. n HABER MERKEZİ 
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Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu (Adliye) Şube Başkanı Ahmet Efe, adli yıl açılışı nedeniyle yazılı bir açıklama 
yaptı. Başkan Efe, Adalet Bakanlığı’nın Adliyelerde önlemlerin artırması gerektiğine dikkat çekti 

Adliyelerde önlemler artırılmalı 
Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu 

(Adliye) Şube Başkanı Ahmet Efe, 
adli yıl açılışı nedeniyle yazılı bir 
açıklama yaptı. Türkiye’nin ko-
ronavirüs ile mücadele ettiğini 
hatırlatan Efe, adli yılın da ko-
ronavirüs gölgesinde açıldığına 
dikkat çekti. Bu kapsamda Ada-
let Bakanlığı’nın önlemleri ar-
tırması gerektiğini dile getiren 
Başkan Efe, “Her yıl Eylül ayının 
ilk iş gününde Adli Yıl açılışı çe-
şitli kutlamalarla gerçekleştirilir. 
Adalet ve hukuk toplumların ol-
mazsa olmazıdır. Nitekim Hz. Ali, 
“Devletin dini Adalettir.” diyerek 
devletin temelini işaret etmiştir. 
Adalet sisteminin olmadığı ya da 
aksayarak işlediği bir ülkede, ne 
gelişmişlikten ne de kalkınmadan 
bahsedilemez. Ülkemizin içinden 
geçtiği bu zor dönemde, ülkemizi 
ayakta tutabilecek tek unsur ada-
lettir” ifadelerini kullandı.

‘LİYAKAT SİSTEMİNİN BOZULMASI 
HUKUKSUZLUKLARIN YOLUNU AÇTI’

Liyakat sisteminin bozulması-
nın hukuksuzlukların yolunu açtı-
ğına dikkat çeken Başkan Efe, “Ül-
kemiz 15 Temmuz 2016 gecesi 

hain bir kalkışma ile karşı karşıya 
kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ 
terör örgütü yüzünden, yüzlerce 
şehit verdik. Kamu kurumların-
da yapılan atamalarda liyakat ve 
ehliyetin kaldırılması, ülkemizi 15 
Temmuz ihanet sürecine sürük-
ledi. Böyle kötü günlerin tekrar 
yaşanmaması için kamuda liya-
kat ve ehliyet kriterine her zaman 
dikkat edilmelidir” dedi. 

‘ADALET ÇALIŞANLARININ 
SORUNLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR’

Adalet çalışanlarının sorunla-
rının her yıl adli yıl açılışlarında 
göz ardı edildiğine vurgu yapan 
Başkan Efe, “Her yıl adalet siste-
mimizin eksikliklerinin gündeme 
getirildiği “adli yıl” açılışlarında; 
Adaletin işleyişinin olmazsa ol-
maz unsuru, iş yükünün büyük 
bir kısmını omuzlayan, Hakim ve 
Savcılar ile birlikte Adalet Hizme-
tinin temel taşları olan Yazı İşleri 
Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir, 
Teknik personel ve diğer tüm 
Adalet çalışanları unutulmakta, 
sorunları dile getirilmemekte, 
adeta yok sayılmaktadırlar” ifade-
lerini kullandı. 

ADLİYE ÇALIŞANLARININ HAKLARIN-
DA İYİLEŞTİRME YAPMALIDIR
Adliye çalışanlarının hakların-

da iyileştirme yapılması gerek-
tiğini dile getiren Efe, şöyle de-
vam etti,  “Son dönemde ortaya 
atılan ve yakın bir dönemde de 
TBMM’de ele alınacak olan Yargı 
Reformu Tasarısı’nda da Adalet 
Çalışanları bir bütün olarak yok 
sayılmış, çalışanların fikri alın-
madan hazırlanan bu tasarıda 
çalışanlar için herhangi bir iyileş-
tirme olmadığı gibi çalışanların 
önündeki tek yükselme hakkına 
da ket vurulmaktadır. Türk Bü-

ro-Sen gündemdeki Yasa Tasarısı 
için gerekli tüm girişimleri sür-
dürmekte ve bu olumsuzluğun 
tasarıdan çıkarılması için elinden 
gelen gayreti göstermektedir.” 
‘ADALET PERSONELİ İÇİN DE PAKET 

ÇIKARILMALI’
Adliye çalışanları için de bir 

paket çıkarılması gerektiğine vur-
gu yapan Efe, konuşmasını şöyle 
sürdürdü, “Görevde Yükselme ve 
Ünvan Değişikliği Sınavlarında li-
yakatın öne çıkarılması, ek göster-
ge artışından Adliye çalışanlarının 
da faydalandırılması, Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı çalışanlarının 

GİH’e geçirilmesi, tüm sözleşmeli 
çalışanlara kadro verilmesi, fazla 
mesai ücretlerinin tam ve zama-
nında ödenmesi, yol paralarının 
tüm çalışanlara ödenmesi gibi 
iyileştirmelerin içinde bulunduğu 
bir paket Adliye  çalışanları için 
de çıkarılmalıdır. Nitekim bu güne 
kadar çıkarılan yargı paketlerinde 
personel adına hiçbir iyileştirme 
olmaması adalet çalışanlarında 
hayal kırıklığı yaratmıştır.”

PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA 
ADLİYELERDE TÜM ÖNLEMLER 

ALINMALIDIR
Koronavirüs gölgesinde başla-

yan adli yılda Adalet Bakanlığı’nın 
tedbirleri artırması gerektiğine 
dikkat çeken Efe, “Ülkemizin ve 
dünyanın içinden geçtiği zorlu 
pandemi sürecinde, hükümeti-
miz kamuda dönüşümlü mesa-
iye kadar birçok tedbir almıştır. 
Covid -19 virüsünün maalesef 
hızlı yayılmasından ötürü alınan 
önlemler zaman zaman yetersiz 
kalmaktadır. Covid – 19 virüsü 
gölgesinde başlayan Adli Yıl ile 
de Adliyelerde yoğunluk maalesef 
artacaktır. Bu durumda hem adli-
ye çalışanları hem de vatandaşlar 
açısından bazı zorlayıcı durumları 
doğurabilir. Bu sebeple Adliyeler-
de ayrıca önlemler alınmalı, aci-
liyeti olmayan dava ve dosyalar 
ertelenmeli, maske, mesafe ve 
hijyen kriterleri unutulmamalıdır. 
Bu istek ve düşüncelerle yeni adli 
yılın tüm Adalet Çalışanları baş-
ta olmak üzere, tüm üyelerimize, 
yargı camiasına ve aziz milleti-
mize hayırlı olmasını diler, Türk 
Büro-Sen olarak tüm çalışanların 
işlerinde kolaylıklar dileriz” diye 
konuştu. 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Konya’daki okullar yüzyüze yapılacak eğitimler için hazırlanıyor. Okullarda koroanvirüs tedbirleri 
kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yapılırken, güçlendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor 

Konya’daki Okullar yüz 
yüze eğitime hazırlanıyor

Yeni eğitim-öğretim yılı, EBA 
üzerinden başladı. Yüz yüze eği-
tim için öngörülen tarih için ise 
geri sayım devam ediyor. Belir-
li kademelerde 21 Eylül’de yüz 
yüze eğitime geçilmesi planla-
nıyor. Öğrenciler yaklaşık 6 ay-
lık bir sürenin ardından yeniden 
okullarına kavuşacak olmanın 
heyecanını yaşarken, Konya’da-
ki okullarda yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri kapsamın-
da hummalı hazırlık çalışmaları 
yürütülüyor. Ayrıca okullarda 
Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra 
güçlendirme çalışmaları da ger-
çekleştiriyor.
OKULLARDA HUMMALI ÇALIŞMA 

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü Mesleki Eğitim ve İnşaat 
Emlak Bölümü yetkilileri Konya 
Merkez ve ilçelerinde bulunan 
okullarla ilgili hummalı bir ça-
lışma yürütüyor. Konya merkez 
ve ilçelerinde okulların ihtiyaç-
larını tespit eden İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Yetkilileri okulların 
ihtiyaçları doğrultusunda okullar-
da eksiklikler gideriyor. Özellikle 
güçlendirme çalışmasına ihtiyaç 
olan okullarda İl Milli Eğitim ko-
ordinesinde güçlendirme çalış-
malarına imza atılıyor. Okullarda-
ki çalışmalar hummalı bir şekilde 
yürütülürken, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü yetkilileri öğrencilerin 
okullarına kavuşması için büyük 
bir özveri ile çalışıyor.

OKULLARDA KORONAVİRÜS 
ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE
Yeni eğitim öğretim dönemi 

için sınıflarda da birçok önlem 
alınmış durumda. Sıralar sosyal 
mesafeye göre dizilirken, Okul-
ların birçok yerine dezenfektan 
noktaları bulundurulurken, özel-
likle öğrencilerin yoğunluk oluş-
turabileceği okul ve sınıf giriş 
noktalarına da 1,5 metrelik sos-

yal mesafeye uyulması konusun-
da uyarıcı etiketler yapıştırılıyor. 
Okulların koridorlarına, sınıfları-
na, tuvaletlerine, öğretmen odası 
ve toplantı odası gibi birçok yerin 
görünür noktalarına ise Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Covid-19 tedbirleriyle ilgili bil-
gilendirici afişler okul idarecileri 

tarafından asılarak öğretmen ve 
öğrencilerin dikkatine çekiliyor. 

OKULUM TEMİZ SERTİFİKASI 
ALMAK İÇİN 

HASSASİYET VE TİTİZLİKLE 
ÇALIŞIYORLAR 

Öte yandan İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı okullar, Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) ara-
sında imzalanan “Eğitim Kurum-
larında Hijyen Şartlarının Geliş-
tirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme 
İş Birliği Protokolü” kapsamında 
yüz yüze eğitime geçmeden önce 
“Okulum Temiz” sertifikası almak 
için hassasiyet ve titizlikle çalışı-
yorlar. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Poçanoğlu’ndan Hüma 
Okulları’na ziyaret

Amin Alayı geleneği 
Armağan’da yaşatılıyor

Hüma Okulları Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bire-
kul ile bir araya gelen Müftü Poça-
noğlu, yeni eğitim öğretim sezonu-
nun başlaması nedeniyle başarılar 
diledi. 8. ve 12. sınıflar için takviye 
kursu veren Hüma Okulları, tüm 
sınıflarda online eğitime devam et-
tiğini ve eğitimi tüm alanlarda en 
iyi şekilde planladıklarını ifade etti. 
Salgından en çok etkilenenlerin 
öğrenciler olduğunu dile getiren 
Ahmet Poçanoğlu; “Hüma Okul-
ları ile 2020-2021 eğitim öğretim 
yılının başlangıcında gençlerimizin 
İslami bilgilerini artırmak,doğru 
dini bilgiler almalarını sağlamak, 
milli ve manevi değerlerimize 
uygun bir şekilde yetişmelerine 

katkıda bulunmak ve vatanımıza 
faydalı bireyler olmaları adına ne-
ler yapabileceğimizin istişaresini 
yaptık. Ayrıca gençlerimizin ahlaki 
yapılarının değerlerimize uygun 
gelişmesine ve yetişmelerine nasıl 
yardımcı olabileceğimizi görüştük. 
Bu yolda Konya Müftülüğü olarak 
öğrenciler için yapılması gereken 
ne varsa, elimizden ne geliyor-
sa yapmaya hazır olduğumuzu 
belirttik” dedi. Ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getiren Hüma 
Okulları Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Birekul, Po-
çanoğlu’na günün anısına hediye-
lerini takdim etti ve ziyaretlerinden 
dolayı kendisine teşekkürlerini ilet-
ti. n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji Osmanlı’nın 500 
Yıllık “Amin Alayı” Geleneğini 
Yaşatmaya devam ediyor. Arma-
ğan Koleji İlkokul-Ortaokul Mü-
dürü Musa Bağcı, “Osmanlı dö-
neminde çocuklar okul hayatına 
“âmin alayı” olarak adlandırılan 
törenle başlardı.
Okula başlayacak çocuğun ailesi 
bir gün önceden mektebin hocası-
na haber gönderirdi. Hoca da me-
rasim günü çocukları sıraya dizer, 
öndekiler yüksek sesle ve koro 
halinde ilâhiler okuyarak, arkada-
kiler de beyit aralarında “âmin!” 
diye bağırarak neşe içinde yeni 

başlayacak çocuğun evine gelir-
lerdi. Âmin alayı eve doğru yakla-
şırken çocuk kapıda bekletilir, eve 
gelince hoca dua eder, arkasından 
herkes “âmin!” derdi. Daha sonra 
çocuk, önceden süslenerek hazır-
lanmış bir arabaya bindirilir ve 
ilâhiler söylenerek çıkılırdı. Çocu-
ğun eğitim hayatı boyunca unuta-
mayacağı tatlı bir hatıra olan âmin 
alayı, günümüzde de güncellene-
rek uygulanabilecek bir eğitsel 
merasimdir.  Bizlerde Armağan 
Koleji olarak Âmin Alayı geleneği-
mizi 3 yıldır yaşatıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Efe 
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Selçuklu’da altyapı çalışmaları sürüyor
Selçuklu Belediyesi Fen işleri 

Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki ayrı 
sokakta altyapı çalışmalarının ar-
dından yol yenileme çalışmalarını 
sürdürdü. Ekipler Haziran ayından 
bu yana 350 bin metrekare soğuk 
asfalt döktü.

Selçuklu Belediyesi ilçe gene-
linde asfaltlama çalışmalarını sür-
dürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 
planlanan yol yapım ve yenileme 
çalışmaları kapsamında Parsana 
Mahallesi Zilkade Sokak ve Mine 
Sokak asfaltlama çalışması yaptı. 
Çalışmalarda vatandaşların hiz-
metine sunulan iki ayrı sokakta 
toplamda 2 bin 500 metrekare 
soğuk asfalt çalışması yapıldı. Sel-
çuklu’ya daha iyi bir hizmet için 

özverili bir şekilde çalışan ekipler, 
ana arterler başta olmak üzere 
şehrin dört bir yanındaki cadde ve 
sokaklarda bulunan yollarda yeni-
leme ile asfalt kaplama çalışmala-
rına tüm hızıyla devam ediyor. Bu 
kapsamda ilçedeki farklı mahalle 
ve sokaklarda yapılan çalışmalar-
da sezon başlangıcı olan Haziran 
ayından bu yana toplamda 350 
bin metrekare soğuk asfalt çalış-
ması yaptı.  Selçuklu Belediyesi, 
modern fiziki altyapıyı oluşturmak 
ve vatandaşların yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla ilçenin 
72 mahallesinde başlattığı asfalt-
lama çalışmalarının yanı sıra kum-
lama, parke, bordür ve sathi kap-
lama çalışmalarını sezon boyunca 
sürdürecek. n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, koronavirüsle mücadele kapsamında şehrin farklı yerlerine standlar kurarak vatandaşı 
salgın konusunda bilgilendirirken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çalışmalara katılarak vatandaşı uyardı

Başkan Kılca: Daha 
fazla duyarlı olalım

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi, Koronavirüsle mücadele kap-
samında şehrin farklı yerlerine 
standlar kurarak vatandaşı salgın ve 
salgınla mücadele konusunda bil-
gilendiriyor. Büyük takdir toplayan 
standları Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca da ziyaret etti. Vatan-
daşa maske ve salgın ile hastalıktan 
korunma konusunda bilgilendirici 
broşürü dağıtan Başkan Kılca, Ko-
ronavirüsle mücadelede vatandaşı 
daha fazla duyarlı olmaya davet etti.  
Karatay Belediyesi Kent Konseyi, 
koronavirüsle mücadele kapsamın-
da vatandaşların en yoğun bulundu-
ğu şehrin farklı yerlerinde standlar 
kurdu. Konya Hükümet Meydanı, 
Mevlana Meydanı ve Karatay Bele-
diyesi hizmet binası önlerine kuru-
lan standlarda Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi Ahmet Ba-
buççu ve konsey görevlileri, vatan-
daşlara hem bilgilendirici broşür 
hem de maske dağıtıyor. 

Dezenfektan aparatları sayesin-
de vatandaşların ellerini dezenfekte 
de edebildiği standlar, vatandaşlar 
tarafından büyük takdir topluyor. 

BAŞKAN HASAN KILCA, STANTTA 
VATANDAŞA MASKE VE BROŞÜR 

DAĞITTI 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da Karatay Kent Konseyi’nin 
Hükümet Meydanı’nda açtığı standı 

ziyaret ederek konsey başkanları ve 
üyeleriyle bir araya geldi.  Duyarlı 
davranışları ve projeleri dolayısıyla 
Karatay Kent Konseyi Başkanı Ab-
dürrahim Arslan ve Karatay Kent 

Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ah-
met Babuççu ile görevlilerine teşek-
kür eden Başkan Hasan Kılca, bu tür 
projelerin zorlu sürecin aşılmasına 
önemli katkılar yaptığını belirtti. 

Hasan Kılca, “Yaklaşık 7 aydır 
hep birlikte zorlu bir süreç yaşıyo-
ruz. Karatay Belediyesi olarak biz-
ler de pandemi sürecinde gerek 
esnafımız gerekse ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın yanında olmanın 
gayreti içerisinde olduk. Konyamızın 
bu süreci en az olumsuz etkiyle at-
latabilmesi adına önemli çalışmalar 
yaptık yapmaya da devam ediyoruz. 
Karatay Kent Konseyimiz de ilçemi-
zin üç farklı noktasına kurduğu bu 
standlarla vatandaşı hem bilgilen-
dirici faaliyette bulunuyor hem de 
hemşehrilerimize maske ve broşür 
dağıtıyor. Kendilerini tebrik ediyo-
rum. Bu zorlu süreç tamamlana ka-
dar sağlığımızı korumak için birlikte 
hareket etmeye ve manevi olarak da 
omuz omuza olmaya devam edece-
ğiz. Vatandaşlarımızdan da bu dö-
nemde biraz daha hassas olmalarını 
rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Başkanı Abdürrahim Arslan da 
Türkiye’nin Koronavirüse karşı ver-
diği çetin mücadeleden başarılı çı-
kılmasının tek şartının tedbir almak 
olduğuna vurgu yaparak bu konuda 
yürüttükleri projenin bu amaca hiz-
met ettiğini söyledi. Arslan, proje-
de kendilerine destek olan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve 
Karatay Kent Konseyi üyelerine te-
şekkür etti.
n İHA

Merhum Başkan Oflaz’ın
hatıraları unutulmayacak

Paramedik ambulans 
şoförleri Meclis gündeminde

Çumra’da Belediye Meclisi 
tarafından yapılan oylamada 
yeni Belediye Başkanı seçi-
len Recep Candan, vefat eden 
Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz’ın hastalığı sürecinde 
gösterilen ilgi için bir teşek-
kür mesajı yayımladı. 
Çumra Belediye Başkanı Re-
cep Candan mesajında şu ifa-
delere yer verdi: 
“Merhum Belediye Başkanı-
mız Halit Oflaz’ın hastalığı 
nedeniyle yaşadığı  süreçte 
gösterdikleri  ilgiden dolayı; 
bütün doktorlarımıza, hemşi-
relerimize  ve vefatından önce 
ve  sonra arayan, üzüntüsünü 
bildiren, özellikle dua eden, 
Cumhurbaşkanımız, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız, Millet-
vekillerimiz, Konya Valimiz, 
Ak Parti Konya İl Başkanımız, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve AK Parti Çum-
ra İlçe Başkanımızla birlikte 
teşkilat mensuplarımız başta 
olmak üzere belediye çalışan-

larımıza, tüm hemşehrileri-
mize ve yetkililere teşekkür 
ediyoruz.” 
“ÇUMRA’DA GÖNÜL BELEDİYECİLİ-

Ğİ ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRDİ”
Göreve geldiği günden bu 
yana merhum Çumra Beledi-
ye Başkanı Halit Oflaz’ın kısa 
sürede ilçede yaptığı büyük 
hizmetlerin yanı sıra gönül-
lerde hatırası hiçbir zaman 
unutulmayacak derin  izler 
bıraktığını dile getiren Başkan 
Candan; “Çumra Belediyesi 
olarak, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ 
düsturunu bizlere gerçek an-
lamda hissettiren, Çumra’da 
Gönül Belediyeciliği anlayışını 
‘Biz Birlikte Çumrayız’ sözüy-
le güçlendiren ve   geleceğe 
umutla bakmamızı sağlayan, 
hizmetlerle anacağımız Mer-
hum Belediye Başkanımız 
Halit Oflaz’a bir kez daha Al-
lah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine baş sağlığı diliyo-
rum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Paramedik ambulans şoförle-
rinin kadro sorunları hakkın-
daki soru önergesini Meclis 
gündemine taşıyan Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Esin Kara, “Ba-
kanlığınız hizmet birimlerinde 
4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümleri kapsa-
mında 31.12.2018 tarihinden 
itibaren 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri Birimi ile Paramedik 
Ambulans Sürücüsü alımı ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
bulunan personellerden bir 
kısmı 4D statüsünde yer alan 
kadrolarda asgari ücretle hiz-
met vermektedir. Koronavirüs 
pandemisi sebebiyle ülkemi-
zin içerisinde bulunduğu zor 
şartlar altında aralıksız hizmet 
vermeye devam eden parame-
dik ambulans şoförleri sağlık 

sistemimizin önemli unsurları 
arasında yer almaktadır” dedi.

4B KADROSU VERİLECEK Mİ?
Kara Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’ya şu soruları sor-
du; “Bakanlığınız bünyesinde 
2020 yılı içerisinde kaç adet 
paramedik ambulans şoförü 
istihdam edilmesi planlan-
maktadır? Bakanlığınız bün-
yesinde 4D kadro ile görev 
yapan kaç adet paramedik 
ambulans şoförü bulunmak-
tadır? Bakanlığınız bünyesin-
de 4B kadro ile görev yapan 
kaç adet paramedik ambulans 
şoförü bulunmaktadır? 4D 
kadro ile görev yapan parame-
dik ambulans şoförlerinin 4B 
kadrosuna alınmasına ilişkin 
bir düzenleme yapılması hak-
kında çalışmanız bulunmakta 
mıdır?  n HABER MERKEZİ

Çalışmalarla Sevgi Adası’nın çehresi değişti
Beyşehir Vuslat Parkta bulu-

nan “Sevgi Adası” belediyenin 
yürüttüğü çalışmalar sonucu yeni 
görünümüne kavuşturuldu. Bey-
şehir Belediye Başkanı Adil Ba-

yındır’ın, geçmiş yıllardaki hizmet 
döneminde Beyşehir’e kazandır-
dığı “Sevgi Adası” çalışmalar so-
nucu yeni görünümüne kavuştu-
ruldu. Yapılan çalışmalarda Fen 

işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 
adayı dalgalardan korumak için 
taş duvarla sur görünümü vere-
rek, ahşap köprünün de tahtaları-
nı yeniledi. Çalışmalara eşlik eden 

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
ise adanın deforme olan yeşil ala-
nında peyzaj çalışmaları yaparak 
daha düzenli hale getirdi. 
n HABER MERKEZİ 

Recep CandanMerhum Halit Oflaz
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Uzman Psikolog Elmas Merve Malas, yeni tip korona virüs 
(Covid-19) pandemisinin toplumda şiddeti artırdığını söyledi

Koronavirüs salgını 
toplumda şiddeti artırdı

Medicana Konya Hastanesi 
Uzman Psikologu Elmas Merve 
Malas, pandeminin devam et-
mesi ve vaka sayılarının artma-
sıyla beraber, toplumda şiddet 
olaylarının da arttığını, işsizlik, 
hastalığa dair olan belirsiz-
lik, sosyal mesafe ve karantina 
gibi durumların ev içi şiddeti 
daha da arttırdığını belirtti. Co-
vid-19’un yayılmasını önlemek 
için getirilen kısıtlamalardan 
ötürü kişilerin özgürlük alanla-
rının sınırlandığını ifade eden 
Malas, “Bu kısıtlamalar ve alı-
nan önlemler kişilerin planları-
nı ertelemesine ve amaçlarına 
yönelik davranamamalarına 
neden oldu. Kişilerin geleceğe 
dair kaygı düzeyleri arttı. Ça-
lışma hayatı, eğitim ve sosyal 
yaşam ile ilgili planlarında deği-
şikliklere yol açtı. Bu belirsizlik 
durumun ne kadar süreceğinin 
belli olmaması kişilerin kendi-
lerini güçsüz hissetmelerine, 
acı çekmelerine ve günlük ha-
yat düzenlerinin bozulmasına 
neden oldu. Evde, işte, trafikte, 
hastanede ve günlük yaşamda 
kişiler bu olumsuz duygularla 
karşılaştıklarında sorunlarıy-
la baş etmede zorlandılar, öfke 
düzeyleri yükseldi, sonuçta sal-
dırganlık ve şiddet davranışları 
ortaya çıktı. Psikolojik destek 
almaya gelen birçok danışanım 
eşine, çocuklarına ve çevresine 
karşı yoğun öfke duygusu ya-
şadığını, bu öfkelerini kontrol 
edemediklerini ve öfkelerinin 
şiddete dönüştüğünden yakın-
maktadır. Çocukluk döneminde 
şiddete maruz kalmış bireyler 
yetişkinlik döneminde problem-
lerini çözmek için şiddete baş-
vurabilir. Stres altında kişilerin 

toleranslarının azalmasıyla şid-
dete başvurabilirler” dedi.

“ŞİDDET, STRES VE KAYGI 
DURUMLARINDA DAHA FAZLA 

ARTMAKTA”
Uzman Psikolog Malas, ka-

dınlar, çocuklar ve yaşlıların 
bu dönemde şiddete daha fazla 
maruz kaldığına değindi. Ev içi 
şiddet olaylarının arttığını bil-
diren Malas, “Şiddet, stres ve 
kaygı durumlarında daha fazla 

artmaktadır. Covid-19 sürecin-
de fiziksel, psikolojik, ekonomik 
ve cinsel şiddete maruz kalan 
kişiler, şiddet uygulayan kişi ile 
aynı evde kalmak zorunda kal-
dılar. Şiddete maruz kalan ka-
dınlar suçluluk, yalnızlık, korku, 
çaresizlik, kendine güvensizlik, 
değersizlik, gerginlik ve huzur-
suzluk gibi duyguları yoğun bi-
çimde yaşamakta, yaşam ener-
jisinde azalma ve uyku ve iştah 

bozukluğu, kendine zarar ver-
me davranışları veya intihar gi-
rişimleri de görülmektedir. Şid-
det, hangi şekilde olursa olsun, 
kişilerde psikolojik rahatsızlığın 
ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Akut stres bozukluğu, travma 
sonrası stres bozukluğu, anksi-
yete bozuklukları, alkol madde 
bağımlılığı, depresyon gibi bir 
çok psikiyatrik rahatsızlık gö-
rülme ihtimali ortaya çıkabilir. 
Eşinden fiziksel ve psikolojik 
şiddet gören kadınlar çocukla-
rına şiddet uygulayabilir, öfke-
lerini kontrol edemezler. Bazı 
kişilerde ise, aşırı temizlikle 
uğraşma, aşırı yemek yeme ve 
kendilerini bir işe verme davra-
nışı görülebilir. Bazen de kişiler 
depresyona girdiklerinde sigara 
ve alkole yönelirler ya da çevre-
sine öfke ve saldırganlıkta bulu-
nabilirler” diye konuştu.
“ÖFKENİZİ KONTROL EDEMEZSE-

NİZ UZAKLAŞIN”
“Öfkeli hissettiğimiz zaman 

ne yapmalıyız?” sorusuna da ce-
vap veren Malas şunları söyledi; 
“Öfke hissettiğimiz zaman ken-
dimize öfkenin geçici bir duygu 
olduğunu, kısa bir süre sonra 
geçeceğini hatırlatmalıyız. Öfke 
sırasında yanlış kararlar ver-
mek ve hata yapmak yüksek 
ihtimaldir. Öfkeli oldu-ğumuz 
zaman karşımızdaki kişiye zarar 
verebileceğimizi hatırlamalıyız. 
Öfkeli hissettiğimizde kontrol 
edemiyorsak ortamdan uzak-
laşmamız gerekir. Bunların ye-
tersiz kaldığı durumlarda, psi-
kologlar veya psikiyatristlerden 
yardım alabilirsiniz. Eğer öfke-
mizi kontrol edebilirsek yararlı, 
eğitici bir duygu haline gelebi-
lir.” n İHA
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Otomobille motosiklet 
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde otomobil ile 
motosikletin çarpıştığı kazada 2 
kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Toros Ma-
hallesi Yurt Caddesi üzeri kanal 
boyunda meydana geldi. Haydar 
Y. idaresindeki 42 AEC 494 pla-
kalı otomobil ile Gökhan K’nin 
kullandığı plakasız motosiklet 
çarpıştı. Kazada, motosiklet sürü-

cüsü ile arkasında oturan Veysel 
D. yaralandı. Vatandaşların ha-
ber vermesi üzerine olay yerine 
112 sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. İlk müdahalesi olay yerin-
de yapılan yaralılar Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Elmas Merve Malas 
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‘Üretim sevdalısı kahramanlar’ çalışıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, video 

konferansla gerçekleştirilen 
Konya Sanayi Odası (KSO) meclis 
toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğ-
lu, KSO’nun çalışmalarından da 
övgü ile bahsetti.

Konya Sanayi Odası’nın 
Ağustos ayı genişletilmiş meclis 
toplantısı, Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil’in başkanlığında 
gerçekleştirildi. KSO meslek ko-
mitesi ve meclis üyelerinin katılı-
mı ile gerçekleştirilen toplantıya 
konuk olan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un pan-
demi döneminde iş dünyası için 
yaptığı çalışmaları anlatırken, 
Konyalı sanayicilerin de talep 
ve sorunlarını dinledi. Pandemi 
döneminde hem TOBB’un hem 
de oda ve borsaların, üyeleri ile 
daha yakın temas halinde olarak 
özveri ile çalıştıklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, KSO’nun çalış-
malarından da övgü ile bahset-

ti. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Konya Sanayi Odamız, bu pan-
demi sürecinde meslek komitesi 
üyelerimizle, meclis üyelerimizle 
ve yönetim kurulu üyelerimizle 
çok güzel çalışmalar yaptı. Bun-
dan sonrada aynı tempoda ça-
lışmaya devam edeceğiz. Üyele-
rimizin sorunlarını toplayıp, hep 
beraber çözüme kavuşturmaya 
çalışacağız.” Hisarcıklıoğlu, ayrı-

ca toplantıya katılan Türkiye’nin 
İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu arasındaki Kon-
yalı firmalar ile KSO’ya üyelikte 
35 yılını dolduran sanayicileri de 
tebrik etti.
“YATIRIMLARA HİÇ ARA VERMEDEN 

ÇALIŞIYORUZ”
KSO Başkanı Memiş Kütükcü 

ise, TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu’na iş dünyasına verdiği 

destekler ve Konyalı sanayiciler 
ile bir arada olduğu için teşekkür 
etti. KSO’nun pandemi dönemin-
de yaptığı çalışmaları anlatan 
Kütükcü, “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan bu virüs, alışkanlık-
larımızı da değiştiriyor. Bu süreç 
toplumun her kesimine, sosyal 
hayatta da ticarette de üretim-
de de yeni bir düzen sunuyor. 
KSO olarak biz de, bu şehrin ça-

lışkan, gönlü zengin insanlarını, 
sanayicilerini bu yeni düzene 
dahil etmek istiyoruz. Yeniden 
şekillenmeye başlayan tedarik 
zincirinde olabildiğince güçlü 
olalım istiyoruz. Yatırımlara hiç 
ara vermeden, sanayi üretimi-
mizi güçlü, dinamik tutmak için 
geceli gündüzlü çalışıyoruz” diye 
konuştu. Konuşmasında Konyalı 
sanayicilerden “üretim sevdalısı 

kahramanlar” diye bahseden Kü-
tükcü, Konya OSB’nin 5. 

Kısım Genişleme Alanında 
tahsise açılan tüm parsellerin 
salgına rağmen tahsis edildiğini 
ifade ederek, “Konyalı sanayici-
lerimizher hal ve koşulda üretim 
diyor” dedi. Başkan Kütükcü, 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Bu dönemde, Konyalı sanayi-
cilerimiz, Nisan ayında yaşadığı 
kayıpların neredeyse tamamını 
telafi ederek, ilk 7 ayda 1 milyar 
167 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirdi. Odamızın yaptırdığı, 
Konya İmalat Sanayi Güven En-
deksimiz, Temmuz ayında son 
38 ayın zirvesine ulaştı. Yine 
Türkiye’nin savunma sanayi ih-
racatında ilk 5’te yer alan şehri-
mizde, 24 Konyalı girişimcimizin 
de ortaklığıyla kurulan Aselsan 
Konya Silah Sistemleri Fabrika-
mız da yükseliyor. Tüm bunlar, 
Konyalı sanayicilerimizin azimli 
çalışmaları ile gerçekleşti.”

 n HABER MERKEZİ 

Rifat Hisarcıklıoğlu Memiş Kütükcü

Konya’da, alın terine kömür karası karışan mangal kömürü üreticileri, sabahın ilk 
ışıklarından gece geç saatlere kadar emeklerle ve zorluklarla dolu mesai yapıyor

Mangal kömürcülerinin 
emeklerle dolu mücadelesi

Konya’da, alın terine kömür ka-
rası karışan ve “torlukçular” olarak 
da bilinen mangal kömürü üreti-
cileri, sabahın ilk ışıklarından gece 
geç saatlere kadar emeklerle ve 
zorluklarla dolu mesai yapıyor. Or-
man İşletme Müdürlüğünce uygun 
görülen bölgelerde meşe ağaçlarını 
budayarak, mangal kömürüne dö-
nüştüren işçiler, zorlu çalışma koşul-
larına rağmen gece gündüz deme-
den mesai yapıyor. Evlerine ekmek 
götürebilmek için Mardin’den 
gelerek torlukçuluk yapan 5 aile, 
Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan Ma-
hallesi’ne 6-7 kilometre uzaklıktaki 
dağlık alanda yılın sekiz ayı çadır-
larda yaşıyor. Kesilen meşe odun-
larını, çadırların bulunduğu alanda 
kurdukları ocaklarda, öbekler haline 
getirerek 20 gün boyunca kontrol-
lü şekilde yakan işçiler, ardından 
soğutma ve torbalama çalışması 
gerçekleştiriyor. Birçok meşakkatli 
işlemin ardından elde edilen odun 
kömürleri, başta Antalya ve İstan-
bul olmak üzere Türkiye’nin birçok 
iline gönderiliyor. Hayatının 23 yılını 
mangal kömürü üretimine veren 50 
yaşındaki Mehmet Şah Özçelik, ateş 
karşısında, duman ve is kokusuna 
aldırış etmeden meşe kömürü üret-
tiklerini söyledi. Mangal kömürü 
olacak meşeleri ilk önce dağlardaki 
meşe ağaçlarından budadıktan son-

ra doğradıklarını belirten Özçelik, 
odunları yakma işlemi için traktör 
römorklarıyla ocaklara taşıdıklarını 
anlattı. Yakma ocaklarında üretim 
aşamasına geçtiklerini anlatan Öz-
çelik, “Odunları birbirine çatıp sa-
manla kapladıktan sonra, üzerini 
toprakla örtüp, yakarak mangal kö-
mürüne dönüştürüyoruz. Köylülerin 
kesmediği ağaçları bize veriyorlar, 
biz kesiyoruz.” diye konuştu.

“SEFASI KADAR CEFASI DA VAR”

Özçelik, mangal kömürü üreti-
minin zahmetli olduğuna vurgu ya-
parak, şunları söyledi:

“Bizim ne çektiğimizi biz bili-
yoruz. Kömürü alıp, piknik alanı-
na götürüp mangal yapanlar veya 
ocağında yakan lokantacılar, bunun 
zahmetinin ne olduğunu bilmiyor. 
İnsanlar piknikte etin başında keyif 
çatıyor ama zahmetini biz çekiyoruz. 
Tozunu, dumanını, çilesini biz çeki-
yoruz, tabii ki bu bizim işimiz ama 

sefası kadar cefası da var.”  Özçelik, 
Bozkır dışında, Seydişehir, Akşehir, 
Hadim, Taşken, Doğanhisar ve Bey-
şehir ilçelerinde de mangal kömürü 
üretildiğini dile getirdi.

Kömür işçisi olarak çalışan 19 
yaşındaki Mehmet Kaya da üretim 
sürecini anlatarak, “Ormana gidiyo-
ruz, ağaçları buduyoruz. Traktörle 
getirip birbirine çatıyoruz. Toprak-
layıp ateşliyoruz. Sonra mangal kö-
mürü yapıyoruz.” diye konuştu. n AA

Ahırlı, mantar 
kenti olacak 
Ahırlı Kaymakam Vekili Muham-
med Deniz Kılınç, beraberinde 
Belediye Başkanı İsa Akgül ile il-
çedeki mantar tesislerini inceledi. 
Belediyeye ait 1250 metrekare 
kapalı soğuk hava deposunu kira-
layan ve burada yılda 350 ton kül-
tür mantarı üretimi yapan Harun 
Kınık, 3 bin metrekare kapalı alan 
inşaatına başlayarak, üretimini yıl-
da 750 tona çıkarmayı planlandı-
ğını bildirdi. Belediye Başkanı İsa 
Akgül ve mantar üreticisi Harun 
Kınık’tan bilgi alan Kaymakam Kı-
lınç, bu tür tesislerin bölgeye üre-
tim ve istihdam alanında büyük 
katkı sağlayacağını ifade etti. Ak-
gül, yatırımcıya destek verdiklerini 
belirterek, “Üreticimizin kapasite 
artırma talebine destek verdik. Be-
lediye olarak hep yanında olacağız. 
Göç veren ilçemizde böyle yatı-
rımlarla göçün önüne geçeceğiz.” 
dedi. Mantar üreticisi Harun Kınık 
da Başkan Akgül’ün kendilerine 
destek verdiğini kaydetti. 12 ayrı 
odada yılda 350 ton mantar üret-
tiklerini dile getiren Kınık, şunları 
söyledi: “Belediye ile yaptığımız 

protokol çerçevesinde 2 milyon lira 
yatırımla kapasitemizi 750 tona 
çıkarmayı hedefliyoruz. Ahırlı il-
çesi mantar kenti olacak. Şu an 20 
kişi çalışıyor. Yeni tesisimizin açıl-
ması ile çalışan sayımızı 50 kişiye 
çıkartacağız. Hem ilçemiz adına 
istihdam hem de üretim ile ülke 
çapında iddialıyız.”
YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİLER 
Ahırlı Kaymakam Muhammed De-
niz Kılınç, Ahırlı ilçesi Ali Çerçi dış 
mahallesinde Belediye çalışmaları-
nı inceledi. Ziyarette Belediye Baş-
kanı İsa Akgül ile birlikte sokaklara 
döşenen kilitli parke taşları incele-
yen Kılınç, mahalle muhtarından 
da bilgi alarak mahallenin sorunla-
rını dinledi. Gezi esnasında mahal-
le sakinleri ile de sohbet eden Ahır-
lı Kaymakam Vekili Muhammed 
Deniz Kılınç, Belediye Başkanı İsa 
Akgül’den bilgi aldı. Başkan Akgül 
tüm mahallelerde kilitli parke taşı-
na hız verdiklerini belirterek, “Ali 
Çerçi mahallemizde her sokağa 
hizmet götürdük. Çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor.” dedi. 
n AA

Dünya insanların 
huzur ve refah içeri-
sinde yaşayacakları 
bir gezegendir. Ne 
var ki insanlık bunun 
kıymetini hiç ama hiç 
bilmedi. Artan savaş-
lar, savaşların getirdiği 
psikolojik, sosyolojik 
ve fiziki yıkımlar; in-
sanın geleceğe olan 
güvenini sarsmakta ve nihayetinde 
dünya her geçen gün elimizden 
kayıp gitmektedir. Açlık içinde çır-
pınan hayatlar, yoksulluk, sefalet, 
hastalık her geçen gün dünyayı bi-
raz daha yaşanmaz hale getirmek-
tedir. Tüm insanlığın kalbinde derin 
bir yara açmaktadır.

Savaş kelimesinin zıddı barıştır. 
Barış kelimesinin adını pek işitme-
sek de hepimizin ortak bir özlemi-
dir. Kimsenin kimseyi incitmediği, 
kimsenin kimseyle savaşmadığı bir 
yerdir barış. Barışın egemen olduğu 
yerlerde silahlar değil, kalpler mu-
habbet eder. İnsanlar her daim bir-
birlerine yardım eder, destek olur. 
Açlık ve sefalet olmaz. Dinimizde 
bize barışmayı, küs olmamayı, öl-

dürmemeyi emreder. 
Ülkemizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’te ” Yurtta sulh 
(Barış), cihanda sulh 
(Barış)” sözüyle barışa 
olan inancını ifade et-
miştir. İstiklal şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy 
Kurtuluş Savaşının en 
kanlı, en çetin günlerini 

gören birisi olarak ” Allah bir daha 
bu millete İstiklal Marşı yazdırma-
sın” diyerek savaşın ne denli kötü 
olduğunu, gerçek değerin barışla 
olacağını vurgulamıştır.

Dünyada görülecek, yaşanacak, 
tadılacak, duyulacak, hissedilecek 
bunca güzellik varken savaşlar siz-
ce de çok saçma değil mi. Hadi hep 
birlikte saçalım barış tohumlarını. 
Dünyamız yeniden barışla yeşersin, 
bereketlensin. Sorunları geçmişte 
kötü bir anı olarak bırakalım. Gele-
ceğe umutla bakalım.

KAYNAK: https://egitimdede-
gerler.com/2018/12/baris-ile-ilgi-
li-kompozisyon-ornegi.html/deger-
ler-karisik/19/

 BARIŞ

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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2 Maaş + Mesai + Servis + Yemek
2 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

•	ELEKTRİKÇİ	(1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

•	TERCİHEN	MESLEK	LİSESİ	
			MAKİNA	BÖLÜMÜ	MEZUNU	
			OPERATÖR	OLARAK
			YETİŞTİRİLECEK	ELEMANLAR					              (10 KİŞİ)•		TORNACI	(1 KİŞİ)	
•		KAĞIT	POŞET	MAKİNESİ
			OPERATÖRÜ	(4 KİŞİ)	
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

•	GÜVENLİK	GÖREVLİSİ	(1 KİŞİ)

•	VASIFSIZ	ELEMAN	(10 KİŞİ)				ALINACAKTIR

Konya	3.	Organize	Sanayi	Bölgesi	İhsan	Dede	Caddesi	20.	Sokak	No:	19

•  Tel: 0332	239 19 08   Selçuklu	/	KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

VİNÇ	SEKTÖRÜNDE	ÇALIŞMAK	ÜZERE;
+ CNC PERATÖRLERİ

 + GAZALTI VE ELEKTRİK 
KAYNAKÇILARI

+ ÜNİVERSAL TORNACI
+ DEPOCU

+ ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI
+ OTOMASYONCU

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

ARANIYOR

Tel: 444	75	92
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ZAYİ

MERAM V.D      : 7980384562
TC     : 36533264978
Ahmet ŞAKIRGÜN

007701-007750 Seri numaralarının olduğu 1 cilt faturam kaybolmuştur. (4. cilt)

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

Başkan Altay yeni adli yılı kutladı 

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay; 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, Konya Adli Yargı 
Adalet Komisyonu Başkanı Hasan 
Ay, Konya Bölge Adliye Mahke-
mesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, 
Konya Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Mustafa Nafiz Acar ve 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah 
Gündüz’ü ziyaret ederek yeni adli 
yılın hayırlı olmasını diledi. Kon-

ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, yeni adli yılın 
açılışı dolayısıyla Konya Adliye-
si’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Altay, ziyareti kapsa-
mında Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz, Konya 
Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı Hasan Ay, Konya Bölge 
Adliye Mahkemesi Başkanı Mev-
lüt Gülbudak, Konya Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Mustafa Na-
fiz Acar ve Konya Bölge Adliye 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsav-
cısı Abdullah Gündüz ile görüşe-
rek yeni adli yılın hayırlı olmasını 
diledi. Başkan Altay, “Sizlere ve 
adaletin tecellisi için fedakarca ça-
lışan yargı mensuplarımıza teşek-
kür ediyorum. Yeni yargı yılının 
ülkemizin gelişimine ve insanları-
mızın huzuruna katkı sağlamasını 
diliyor, tüm yargı mensuplarımıza 
yeni çalışma döneminde başarılar 
diliyorum.” dedi. 
n HABER MEREKZİ

MEB, yaklaşık 20 bin sözleş-
meli öğretmenin atamasını yap-
tı. Adaylar sonuçları “e-Devlet” 
sistemi üzerinden öğrenebile-
cek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB) Türkiye genelinde 60 
alanda 20 bin sözleşmeli öğret-
men ataması kapsamında 19 bin 
910 öğretmenin ataması gerçek-
leştirildi. Atama sonuçları Ba-
kanlığın “e-devlet” ve “personel.
meb.gov.tr” internet adresinden 
öğrenilebilecek. Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğ-
retmen ataması için Bakanlığın 
Başöğretmen Salonu’nda dü-
zenlenen törene katıldı. Bakan 
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 
adayların katılmadığı atama tö-
reninde yaptığı konuşmada, eği-
tim öğretim yılının açılışını dün 
yaptıklarını hatırlattı.

Bir an önce okullarının açıl-
masını temenni ettiklerini dile 
getiren Selçuk, bugün 20 bin 
öğretmenin daha eğitim ailesine 
dahil olduğunu söyledi.  Göreve 
başladıkları günden bu yana ekip 
arkadaşlarıyla her zaman öğ-
retmeni merkeze alan bir bakış 
açısıyla hareket ettiklerine işaret 
eden Selçuk, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Öğretmenle-
rimizin çocuklarıyla buluşması 
için yeni bir dönemi başlatmış 
oluyoruz. Salgın döneminde gör-
dük ki kendisine imkan, fırsat, 
değer verilen tüm arkadaşları-
mız ellerinden gelenin çok çok 
fazlasını büyük bir gayret ve so-
rumlulukla yaptılar ve yapmaya 
devam ediyorlar. Öğretmenlik, 
akademik bilgi kadar aynı za-
manda bir vicdan işi. Bizler aldı-
ğımız sorumlulukla kendi gelişi-
mimizle beraber çocuklarımızın, 

öğrencilerimizin gelişimini de 
büyük bir vazife olarak görüyo-
ruz. Göreve yeni başlayacak ar-
kadaşlarımıza da seslenmek iste-
rim. Hepiniz hem zihninizi hem 
de bedeninizi etkin şekilde ça-
lıştıracağınız, vicdanınızı pusula 
olarak göreceğiniz, fedakarlıkla 
dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. 
İçinde bulunduğumuz bugünler-
de görüyoruz ki her zaman şart-
lar değişebilir, milletimizin zor 
zamanında, milletimizin yanında 
olmak bizim asli vazifemizdir.” 
Selçuk, her şartta mesleklerini 
hakkıyla yerine getirmek için el-
lerinden geleni yaptıklarını söy-
ledi. Öğretmenlerin en değerli 
varlık olan insan için, çocuk için 
çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, 
çocukların hakkını, hukukunu 
korumanın peşinde olduklarını 
vurguladı. Bu mesleğin öğret-
menler tarafından fedakarca 
yürütüleceğinden hiçbir endi-
şesi bulunmadığının altını çizen 
Selçuk, “Ziya Öğretmen olarak 
her zaman sizin yanınızdayım, 
sizin itibarınız benim itibarım-
dır, bizim itibarımızdır. Sizlerle 
beraber Türkiye’de öğretmen 
ihtiyacımızı daha fazla gider-

miş bulunuyoruz, büyük oranda 
karşılamış oluyoruz. Türkiye ge-
nelinde öğretmen doluluk oranı 
bugün yüzde 93’e ulaşmış oldu. 
Bu, güzel bir haber.” diye konuş-
tu. Başöğretmen Mustafa Ke-
mal Atatürk ve ebediyete intikal 
eden tüm öğretmenleri rahmetle 
anan Selçuk, yeni atanan öğret-
menlere başarılar diledi.

MEB Personel Genel Müdürü 
Ömer İnan da bu atama ile öğ-
retmen sayısının 977 bine, ülke 
genelinde doluluk oranının ise 
yüzde 93’e ulaşacağını belirtti. 

Konuşmaların ardından Ba-
kan Selçuk, salonda bulunan 
gazetecilerden kura için ra-
kam istedi. Kura numarasının 
“379658012” olarak belirlen-
mesinin ardından Ziya Selçuk 
butonuna bastı ve atama başladı. 

Salondaki ekranda adayların 
atandığı iller ve okulları paylaşıl-
dı. Bakanlık kadrolarında görev 
yapmak üzere 19 bin 910 söz-
leşmeli öğretmen atandı. 20 bin 
sözleşmeli öğretmen ataması 
kapsamında, milli sporculardan 
beden eğitimi alanına 90 öğret-
men ataması daha önce yapıl-
mıştı. n AA

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2020/651 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214464

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 26602 Ada, 1 Parsel, SELVER Mahalle/Köy, A Blok, Zemin Kat, 
2No’lu Bağımsız Bölüm
Satışa konu taşınmazın da içinde bulunduğu ana taşınmaz konum olarak Küçükhasan Sokak, Akçalılar 
Sokak ve Özbal Sokak cephelidir. Ana taşınmaz tapu kaydında belirtilen şekilde arsa vasfında olmakla 
birlikte kat irtifakı kurulmuş ve üzerinde 5 adet 2 katlı bloklar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer 
merkeze uzak durumdadır. Çevresinde boş arsaların yoğunlukta olduğu yeni ve eski yapılaşmalar vardır. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Çevre yapılaşmalar genel olarak zemin 
katlı ve 2 katlı mesken amaçlıdır. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak resmî kurumlara, alışveriş 
ve sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, anayollara yakın, havaalanına, 
Otogara, Büyük Organize Sanayi bölgelerine ve kampüs alanlarına uzak konumdadır. Ana taşınmaz 
yakın çevresinde güneydoğusundaki 54 Nolu Aile Hekimliğine cepheli, Meram 75.Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesine 200metre, doğusundaki Hatıp Caddesine 400metre, Çeçenistan Caddesine 1km, 
Meram Belediyesine 2km mesafededir. Valilik Binası ve Konya merkeze 5km uzaklıktadır. Bölgenin 
altyapı hizmetleri tam olup, belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu 
olmayıp, merkezin birçok yerine otobüs ve minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmaz; 
B+Z katlı depolu dükkândır. Onaylı projesine göre, bodrum katı 78,28 m² ve zemin katı 78,28 m² 
olmak üzere, toplam net 156,56 m² kullanım alanlıdır. Dükkânın zeminde tek girişi olup, tek cephelidir. 
Dükkân cephesi alüminyum camekan ile yapılmıştır. Alt kata dükkân içerisinde bulunan merdivenden 
inilmektedir. Merdivende alüminyum korkuluk mevcuttur. Dükkân tabanı seramik kaplıdır. Duvarlar alçı 
sıva üzeri boyalıdır. Dükkân tavanı 60x60 karolam asma tavan plakaları ile kaplıdır. Zemin katında 
lavabo, bodrum katında da lavabo ve tuvalet bulunmaktadır.
Adresi          : Osman Gazi Mahallesi Darüşşifa Sokak Zemin Kat No:3B Meram / KONYA
           Yüzölçümü : 3.633,68 m2
Arsa Payı        : 226/2422
İmar Durumu           : Meram Belediye Başkanlığından imar durumu hakkında bilgi alındı. İmar durum 
            belgesine göre taşınmaz; 1/1000 ölçekli imar planında 2 Kat Mesken Sahası   
           alanı içerisinde yer almakta ve yapılaşma TAKS:0.25, KAKS:0.50 dir.
Kıymeti          : 200.000,00 TL
KDV Oranı          : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu Kaydında.
1. Satış Günü           : 24/11/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü           : 22/12/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri          : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraflarıalıcıya 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 2020/651 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.
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Anıt ağacın tabelaları takıldı 
Akşehir ilçesindeki üç çı-

nar ağacı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonu ta-
rafından ‘Anıt Ağaç’ olarak 
tescillenmişti. Tescillenen 
anıt ağaçların tabelaları yerle-
rine takıldı.

Hıdırlık Çay Bahçesindeki 
“Çınar Ağacı”, Çınaraltı Mes-
cidi bahçesindeki “Çınar Ağa-
cı” ve Akşehir Tren Garındaki 
“Çınar Ağacı” Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Komisyonu 
tarafından tescillenmişti. Tes-
cillenen anıt ağaçların tabela-
ları Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya’nın girişimleri 
ile yerlerine takıldı. Konu ile 
ilgili bir açıklama yapan Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya, “Kültürümüzde önemli 
bir yeri olan ağaçlar, özellikle 
de ‘Çınar Ağacı’, ‘Ulu Ağaç’ 
olarak nitelendirilmiştir. Do-
ğumun temsilcisi olan çınar 
ağacının yapraklarını geç dö-
kerse kışın geç geleceğini, 
erken dökerse sert geçeceği 
inanışı vardı. Hatta çocukları 
doğduğunda çınar ağacı di-
ken aileler, uzun ömürlü ol-
malarını istedikleri için böyle 
bir şey yaparlardı. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde de 
çınar ağaçlarının ayrı bir öne-
mi vardı. Osmanlı döneminde 
çınar ağacının geçmiş ile ge-
leceği birbirine bağladığına 
inanılırdı. Çünkü çınarın ömrü 
çok uzundu ve nesiller boyun-
ca bir mesaj aktarabilirdi” ifa-
delerini kullandı.

“ÇEVRE BİLİNCİNİN 
KÖKLEŞMESİNE ARACI 

OLMAKTADIR”
Akşehir’de ecdat tarafın-

dan asırlar önce dikilen üç çı-
nar ağacının ‘Anıt Ağaç’ ola-
rak tescillendiğini ifade eden 
Başkan Akkaya, “Girişimleri-

miz sonucunda da bu ağaçla-
rımıza ait anıt ağaç levhaları 
yerlerine monte edildi. Anıt 
ağaçlar, doğanın kendilerine 
bahşettiği uzun ömürlerinden 
ötürü geçmişi geleceğe bağla-
yan değeri tartışılmaz zengin-
liklerimizdendir. Bu ağaçların 
korunması hem genç beyin-
lerde soya bağlılık duygularını 
geliştirmekte, hem de doğa 
sevgisi ve çevre bilincinin 
kökleşmesine aracı olmakta-
dır. Kültürel mirasın yaşayan 
temsilcileri olan anıt ağaçlar 
uzun hayatları boyunca ülke 
tarihinin adeta kilometre taşı 
olan kimi tarihsel olaylara 
tanıklık etmektedir. Özel-

likle tren garımızdaki çınar 
ağacı, Gazi Mustafa Kemal’in 
her Akşehir’e gelişinde altın-
da dinlendiği bir ağaç olma 
özelliğini taşımaktadır. Şeh-
rimizdeki tarihi ve kültürel 
değerlere sahip çıkmak adına 
başlattığımız restorasyon ba-
kım ve onarım çalışmalarımı-
zın yanı sıra, tabiat varlıkla-
rımızı koruma noktasında da 
çalışmalarımız devam etmek-
tedir. Şehrimiz için ayrı bir 
öneme ve değere sahip olan 
tarihi ağaçlarımızı korumak 
ve onların yaşam süresini ar-
tırmak adına yapacağımız ça-
lışmalarımız sürecektir” dedi.
n İHA

2020 YILI BOZKIR DEREİÇİ 
KAPALI SİSTEM DERİVASYON TESİSİ VE GES YAPIM İŞİ

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214253

2020 YILI BOZKIR DEREİÇİ KAPALI SİSTEM DERİVASYON TESİSİ VE GES YAPIM İŞİ yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İKN : 2020/440995
1-İdarenin
a) Adı  : KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : FERHUNİYE MAH. SULTANŞAH CAD. NO:44 42040 
   SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası  : 3322216100 - 3322384704
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı   : 2020 YILI BOZKIR DEREİÇİ KAPALI SİSTEM DERİVASYON 
   TESİSİ VE GES YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı  : ÜSTYAPI, 1 ADET 150 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ(GES),   
   2200 MT PE 100 BORU İLE KAPALI SİSTEM DERİVASYON TESİSİ, 
    SONDAJ KUYUSU VE 310 KW DALGIÇ POMPA , 3 ADET TARIMSAL 
   SU DEPOSU TADİLATI YAPILMASI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
   idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim  : BOZKIR İLÇESİ DEREİÇİ MAHALLESİ
edileceği yer 
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
   yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme)      : 16.09.2020 - 10:00
tarih ve saati                
b) İhale komisyonunun toplantı       : HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 KOSKİ  
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)      SELÇUKLU TESİSLERİ 1. KAT İHALE SALONU 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1.  İsteklilerin  ihaleye katılabilmeleri  için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri  ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi  tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait  olması halinde,  ticaret  ve  sanayi  odası/ticaret  odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından  ilk  ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten geriye doğru son bir  yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/IV.GRUP İŞLER: İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1.KANALİZASYON ŞEBEKELERİ
2.YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ
3.İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ
4.MİKROTÜNEL İŞLERİ
D/III GRUBU ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N)       : 1,00
Aşırı  düşük  teklif  değerlendirme yöntemi                    : Teklifi  sınır  değerin altında olduğu  tespit  edilen 
isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı
Geçen haftadan itibaren gö-

rülen sıcak hava dalgasının yurt 
genelinde etkisini artırarak cu-
martesi gününe kadar sürmesi 
beklendiğinden güneş çarpma-
larına karşı dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekiyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, geçen hafta 
cuma gününden başlayarak ülke-
yi etkisi altına alan sıcak hava dal-
gasının cumartesi gününe kadar 
etkisini artırarak süreceği tahmin 
ediliyor. Sıcaklıklarının Marma-
ra’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, 
Doğu Anadolu ile Güneydoğu 
Anadolu’nun doğusunda mevsim 
normallerinin 3 ila 6 derece, di-
ğer yerlerde ise mevsim normal-
lerinin 8 ila 12 derece üzerinde 

seyredeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun 

iç kesimlerinde (İç Anadolu, 
Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in 
iç kesimleriyle Orta ve Batı Kara-
deniz’in iç kesimleri) eylül ayında 
kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek 
sıcaklık değerlerine yaklaşması 
ve yer yer üzerine çıkması bek-
leniyor. Sıcaklıkların cumartesi 
gününden itibaren yurdun ku-
zeybatı kesimlerinden başlayarak 
ülke genelinde azalacağı, kuzey 
ve iç kesimlerde mevsim normal-
leri civarında, güney kesimlerde 
ise mevsim normallerinin 3 ila 5 
derece üzerinde seyredeceği tah-
min ediliyor. Sıcak hava dalgası 
nedeniyle güneş ışınlarının dik 
geldiği 11.00-16.00 saatlerinde 

başta yaşlılar, çocuklar ve kronik 
rahatsızlığı olanların sıcak çarp-
masına karşı dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerekiyor. Hafta sonu-
na kadar bazı il merkezlerinde 
görülmesi beklenen en yüksek 
sıcaklık dereceleri şöyle: “Ankara 
38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanak-
kale 36, Denizli 40, Afyonkarahi-
sar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 
42, Kahramanmaraş 44, Antalya 
39, Isparta 38, Burdur 38, Osma-
niye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, 
Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, 
Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 
36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Ka-
raman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, 
Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 
40, Amasya 42, Tokat 40, Malat-
ya 38, Elazığ 38.”  n AA 
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Yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyen tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörü, 8 çeyrektir büyüme trendini sürdürüyor

Tarım sektörü salgına 
rağmen büyümeyi sürdürdü

Çörek otu ihracatı rekora koşuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını döneminde birçok ülke eko-
nomisi ve sektörü küçülürken, Tür-
kiye’de tarım sektörü 8’inci çeyrekte 
de büyümesini sürdürdü. Salgının 
etkili olduğu nisan-haziran döne-
minde sektörün büyüme oranı, ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 4’ü buldu. AA muhabirinin 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerin-
den derlediği bilgiye göre, ülke eko-
nomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 
büyümesine karşın, Kovid-19 salgı-
nı ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiy-
le ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı. 
Gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYİH) 
oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 
nisan-haziran döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla zincir-
lenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve 
iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans 
ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, 
gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 
arttı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörü de zorlu sürece karşın bü-
yüme gösterdi. Geçen yıl, 2018’e 
göre yüzde 4,8 büyüyen tarım, or-
mancılık ve balıkçılık sektöründeki 
büyüme trendi, yılın ilk çeyreğinde 
de 2019’un aynı dönemine kıyasla 
yüzde 2,6 artışla sürdü. Sektör, Ko-
vid-19 salgını ve tedbirlerinin etkili 
olduğu yılın ikinci çeyreğinde de bü-
yümesine devam etti. Nisan-haziran 
döneminde, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 4 büyüyen sektör, 
böylece 8 çeyrek üst üste büyüme 
başarısı gösterdi. İktisadi faaliyet 
kolları içinde tarım, ormancılık ve 

balıkçılık sektörü hacim olarak da 
yılın ikinci çeyreğinde 17 milyar 972 
milyon liradan 18 milyar 683 milyon 
liraya yükseldi.
“BÜYÜMEDE SÜREKLİLİĞİN SAĞLAN-

MASI ÇOK ÖNEMLİ”
Türk Mühendis ve Mimar Oda-

ları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Baki Remzi Suiçmez, yılın ikinci 

çeyreğinin tarım sektöründe birçok 
ürünün üretim zamanı olduğunu 
söyledi. Suiçmez, “Sektörde büyü-
menin sürekliliğinin sağlanması çok 
önemli. Tarımın desteklenmesi, 
üretime devam etmemiz ve büyü-
medeki sürekliliğin sağlanması dış 
ticaret açısından da çok önemli. Bu 
dönemde girdi fiyatlarının yüksel-
mesi tarımsal üretimi olumsuz etki-

ledi. Girdi fiyatları bu kadar yüksek 
olmasaydı belki daha yüksek büyü-
me oranına ulaşacaktık. Verilerin 
daha iyi değerlendirilebilmesi için 
ekim alanları ve üretim miktarları 
bilgisine de ulaşmamız lazım.” dedi. 
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel 
Başkanı Hüseyin Demirtaş da tarım 
sektörünündeki büyümede market 
alışverişlerinin artmasının etkili ola-
bileceğini bildirdi. Demirtaş, “Tarım 
sektörü pandemi sürecinden güçle-
nerek çıktı.” diye konuştu.

SALGIN SÜRECİNDEKİ DESTEKLER 
DE ETKİLİ OLDU

Tarım sektöründeki büyüme 
trendinin devamında sağlanan des-
tekler de etkili oldu. Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından, tarımsal 
üretimin kesintisiz devam etmesi 
için sektörel bazda yönlendirmeler 
yapıldı. Tarımsal desteklerin yüzde 
77’si 7 ay içinde ödendi. Kovid-19 
salgınının etkili olduğu nisan ve 
mayıs aylarının tarımsal kredi borç-
ları ertelendi. Tohumun yüzde 75’i 
çiftçilere hibe olarak verilerek, ekil-
meyen hazine arazileri üretime ka-
zandırıldı.

Tarım sektörünün son 3 yıllık 
büyüme rakamları şöyle:

Yıllar 1. çeyrek (%) 2. çey-
rek (%) 3.çeyrek (%) 4. çey-
rek (%)

2018 7,5 -1,3 2,8 
0,8

2019 3,9 4,6 4,0 
2,5

2020 2,6 4,0  
 n AA

Türkiye’nin 7 aylık çörek otu ih-
racatı, yeni tip koronavirüs salgının 
etkisiyle geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 219 artarak 1 milyon 
227 bin dolara ulaştı.

Türkiye’den yılın 7 ayında yapı-
lan çörek otu ihracatı, geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 219 arttı. 
Ege İhracatçı Birliklerinin verilerin-
den (EİB) derlenen bilgilere göre, 
Türkiye 2019’da yaklaşık 50 ülkeye 
gerçekleştirdiği çörek otu ihracatın-
dan 1 milyon 189 bin dolar döviz 
girdisi sağladı. Bu rakamla çörek otu 
ihracatında tüm zamanların rekoru 
kırıldı. Yılın 7 ayında gerçekleştirilen 
çörek otu ihracatı ise 2019’un aynı 
dönemine oranla yüzde 219 artarak 
385 bin dolardan 1 milyon 227 bin 
dolara çıktı. Çörek otu ihracatında ilk 
sırada 582 bin dolarla ABD yer aldı. 
Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde 
yapılan ihracat, geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 125 arttı.

İkinci sırada 195 bin dolarla Al-
manya yer alırken bu ülkeyi 54 bin 
dolarla Fransa izledi.

EKİM ALANI ARTTI
Çörek otu üretiminde önemli 

bir yere sahip Uşak’ta son yıllarda 
çiftçiler bu ürüne daha fazla ilgi gös-

termeye başladı. Tarım ve Orman 
Bakanlığının “nadas alanlarının da-
raltılması”na yönelik projesi kapsa-

mında Uşak Valiliği İl Özel İdaresi 
desteğiyle 2015 yılında çiftçilere 
yaklaşık 1 ton çörek otu tohumu da-

ğıtılması, bu ürünün ekiminin art-
masında rol oynadı. Uşak İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve 
Yem Bitkileri Şube Müdürü Çayhan 
Şentürk, 800 dekar alanda başlayan 
çörek otu ekiminin 4 bin 500 dekara 
ulaştığını söyledi. Çiftçilerin alter-
natif ürün olarak çörek otunu tercih 
ettiğini aktaran Şentürk, “Çörek otu 
bağışıklık sistemine iyi gelmesinden 
dolayı Kovid-19 sürecinde oldukça 
talep edildi. Üreticimiz mahsulünü 
14 lira ile 18 lira arasında değişen 
fiyatta sattı.” diye konuştu. Üreti-
cilerden İsmail Aktaş ise Tarım ve 
Orman Bakanlığının teşviki ile çörek 
otu ekimine başladığını belirtti. Na-
dasa bıraktığı arazisini çörek otuyla 
değerlendirdiğini kaydeden Aktaş, 
“Geçen yıl küçük bir alanda üretim 
yaptım. Verimi iyi olunca alternatif 
ürün olarak ekmeye başladım. Bu 
sene 65 dekarlık alanda ekim yap-
tım. Çok fazla alternatif ürünümüz 
yok. Bu aşamada çörek otu bizim 
için alternatif ürün oldu. Bu şekilde 
hem ekonomik değeri yüksek bir 
ürün ekiyoruz hem de arazilerimizi 
değerlendirmiş oluyoruz.” diye ko-
nuştu. 
n AA

Özel okullarda KDV 
yeniden hesaplanmalı

Bankacılık sektörünün 
aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
KDV oranının yüzde 8’den 1’e in-
dirilmesinin ardından, özel okullar-
ca okul ücretinin yeni KDV oranı 
üzerinden yeniden hesaplanması, 
aradaki farkın velilere iadesinin 
sağlanması gerektiği bildirildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Mü-
şavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 
Başkanı Emre Kartaloğlu, Cum-
hurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 kat-
ma değer vergisi (KDV) oranına 
tabi eğitim ve öğretim hizmetinde-
ki oranın yüzde 1’e indirilmesine 
ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 
2021 döneminde verilen eğitim ve 
öğretim hizmetleri için geçerli ola-
cağını belirten Kartaloğlu, bu kara-
rın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ortamında gerek veliler ge-
rekse özel okullar için olumlu bir 
düzenleme olduğunu söyledi.
Karar kapsamında, henüz fatura 
düzenlenmediyse KDV oranının 
yüzde 1 olarak uygulanacağını ifa-
de eden Kartaloğlu, “Bu durumda 
özel okullarca okul ücretinin yüzde 
1 KDV oranı üzerinden yeniden 
hesaplanması, aradaki yüzde 7’lik 
farkın ödeme yapıldıysa velilere ia-
desi ya da yapılacak ödemelerden 
mahsup edilmesi gerekir.” diye 
konuştu.

“VELİLERDEN BİRÇOK SORU 
GELİYOR”

Kartaloğlu, bu düzenlemenin tam 
okullar açılırken yapılmasının be-
raberinde bazı sorunları da getirdi-
ğine dikkati çekerek, şu değerlen-
dirmede bulundu:
“Çünkü uygulamada birçok özel 
okul, şubat-mart aylarından itiba-
ren kayıt yenileme işlemlerine baş-
lamıştı ve birçok veli erken ödeme 
indirimlerinden de yararlanmak 
için daha önceden okul ücretle-
rinin tamamını ya da bazı taksit-

lerini ödemişti ve bu ödemelere 
ilişkin faturalarda KDV oranı yüzde 
8 olarak uygulanmıştı. Bu durum-
da daha önceki tarihlerde kesilen 
bu faturalarda yer alan yüzde 8 
KDV’nin ne olması gerektiğine iliş-
kin velilerden birçok soru gelmeye 
başladı. Burada henüz başlamamış 
bir eğitim öğretim yılı dolayısıyla 
yapmış oldukları ödemelere ilişkin 
vergiler için KDV Kanunu’nun ilgili 
maddesine göre velilerin doğrudan 
özel okulların bağlı oldukları vergi 
dairelerine başvurmaları gerekir.”

“GELİR İDARESİ DÜZENLEME 
YAPMALI”

Aksi durumda, aynı dönem için 
aynı sınıfta okuyan öğrencilerin 
vergi dolayısıyla farklı ücretle oku-
maları sonucunun doğacağına işa-
ret eden Kartaloğlu, “Bir anlamda 
erken ödeme yapan veliler ceza-
landırılmış olacaklardır. Bu neden-
le erken ödenen okul ücretlerine 
ilişkin KDV’nin iadesi konusunda 
Gelir İdaresi Başkanlığının bir dü-
zenlemeyle okullara daha önce 
ödenen KDV’lerin beyanname 
üzerinde indirimini sağlaması ve 
iadelerin okul tarafından yapılması 
ya da taksitli ödemelerde gelecek 
taksitlerden düşülmesine imkan 
vermesi daha doğru olacaktır. Böy-
lece çok sayıda veli, vergi daireleri-
ni muhatap almak zorunda kalma-
yacaklardır.” ifadelerini kullandı.
Kartaloğlu, söz konusu Cumhur-
başkanı Kararı’nın servis ücret-
lerini ve öğrenci yurtlarına ilişkin 
ücretleri kapsamadığını belirterek, 
şunları kaydetti:
“Bu ödemeler için yüzde 8 KDV 
uygulaması devam etmektedir. 
Yine yemek ücretleri için 31 Aralık 
2020’ye kadar yüzde 1 KDV uygu-
lanmaktadır. Servis, yemek ve yurt 
ücretleri için de 31 Haziran 2021’e 
kadar KDV’nin yüzde 1’e indiril-
mesini bekliyoruz.” n AA

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) verilerine 
göre, Türk bankacılık sektörünün 
toplam aktif büyüklüğü temmuz 
sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyas-
la yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 
milyar 836 milyon lira oldu. BDDK 
tarafından, temmuz ayına ilişkin 
“Türk Bankacılık Sektörünün Kon-
solide Olmayan Ana Göstergele-
ri” raporu yayımlandı. Buna göre, 
temmuzda bankacılık sektörünün 
aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 
milyar 836 milyon lira düzeyinde 
gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 
2019 sonuna göre 1 trilyon 128 
milyar 19 milyon lira artış kaydetti.
Bu dönemde sektörün en büyük 
aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 
377 milyar 534 milyon lira, men-
kul değerler 961 milyar 50 milyon 

lira oldu. Geçen yıl sonuna göre 
sektörün aktif büyüklüğü yüzde 
25,1, krediler toplamı yüzde 27,2 
ve menkul değerler toplamı ise 
yüzde 45,4 yükseldi. Temmuzda 
kredilerin takibe dönüşüm oranı da 
yüzde 4,25 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 38 MİLYAR 
981 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en 
büyük fon kaynağı durumunda 
olan mevduat temmuzda 2019 
sonuna göre yüzde 25 artışla 3 
trilyon 209 milyar 480 milyon li-
raya yükseldi.  Aynı dönemde öz-
kaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 
564 milyar 827 milyon liraya çıktı. 
Sektörün dönem net karı 38 milyar 
981 milyon lira, sermaye yeterliliği 
standart oranı yüzde 19,21 seviye-
sinde gerçekleşti. n AA



Konya Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği (KONTİMDER) 
Başkan Yardımcısı Mustafa Erbe-
yi, koronavirüs salgınının 2020 
yılında ciddi ekonomik daralma 
yarattığını söyledi. Mustafa Er-
beyi, dün açıklanan Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamla-
rına göre Türkiye ekonominin 
2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 
9,9 küçüldüğünü belirterek, “İn-
şaat sektöründe yaşanan daralma 
yüzde 2,7 olarak açıklandı. Birinci 
çeyrekte daralama yüzde 1,5 iken 
ikinci çeyrekte daralmadaki artış 
devam etti. Ekonominin lokomotif 
sektörü olarak anılan inşaat sektö-
rünün yaşadığı sıkıntıların üçüncü 
çeyrekte yaz aylarında yaşanan 
hareketlilikle daha düşük rakam 
çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi. 
Hizmet sektöründe yüzde 25, sa-
nayi sektöründe ise yüzde 16.5 
daralma yaşandığına dikkat çeken 
Mustafa Erbeyi, ikinci çeyrekte 
daralmanın daha fazla olması-
nı haziran ayındaki kredi kam-
panyalarının önlediği ifade etti.  
Türkiye ekonomisinin 2001 ve 
2008 krizlerinden sonra üçüncü 
kez sert bir daralma yaşadığını 
vurgulayan Mustafa Erbeyi şöyle 
konuştu: “2020 yılının ilk çey-
reğinde koronavirüs vakalarının 
geç görülmesi ve ekonomik ak-
tivitedeki toparlanma ile yüzde 
4,4 büyümüştü. Salgındaki hasta 
vakalarının artması çok sayıda 
işyerinin faaliyetlerini olumsuz 
etkiledi. Nisan ve Mayıs aylarında 
ekonominin yavaşlamasına neden 
oldu. Pandemi nedeniyle 2020 yılı 

dünya ekonomisi için çok kötü bir 
yıl oldu. Dünyada üretim durdu, 
ülkeler kapılarını kapattığı için 
dünya ticareti daraldı, seyahat kı-
sıtlamaları nedeniyle turizm adeta 
çöktü. Bu nedenle, dünyada tüm 
makroekonomik beklentiler aşağı 
doğru revize edildi. Türkiye’den 
çok daha büyük ekonomilere 
sahip olan ABD ikinci çeyrekte 
yüzde 32, Almanya yüzde 10 
daraldı.” GSYH’yi oluşturan faa-
liyetler incelendiğinde; 2020 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yıla 
göre zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak; tarım yüzde 4, bilgi ve ile-
tişim faaliyetleri yüzde 11, finans 
ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, 
gayrimenkul faaliyetleri yüzde 
1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, in-
şaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler 
yüzde 25, mesleki, idari ve destek 
hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, 
kamu yönetimi, eğitim, insan sağ-
lığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 2,4 ve diğer hizmet faali-
yetleri yüzde 18 azaldı.
n AA
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‘Dünyadaki savaşı, şiddeti ve terörü lanetliyoruz’
Eğitim-İş Konya Şube Baş-

kanı Özgür Ulaş Yiğit 1 Eylül 
Dünya Barış günü nedeniy-
le bir açıklama yaparak, başta 
Ortadoğu halkları olmak üzere 
dünyanın değişik coğrafi böl-
gelerinde sürmekte olan savaş, 
şiddet ve terör eylemlerini nef-
retle kınayıp, lanetlediklerini 
söyledi. Emperyalizmin dünya 
barışını tehdit ettiğini belirten 
Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit, “Alman-
ya’nın 1 Eylül 1939’da Polon-
ya’yı işgal etmesiyle başlayan 
II. Dünya Paylaşım Savaşı’nda 
50 milyonun üzerinde insan öl-
müş, kentler harabeye dönmüş, 

atom bombaları kullanılmış, 
tüm dünya kan ve gözyaşına 
boğulmuştur. Bu korkunç sa-
vaşın başladığı 1 Eylül, Dünya 
Barış Günü olarak kabul edil-
miştir. Günümüzde de küresel 
emperyalizm saldırganlığını 
bütün vahşetiyle sürdürmekte, 
dünyanın daha birçok ülkesin-
de sömürü ağlarını genişletmek 
için kan ve gözyaşı dökmekte-
dir. Bugün milyonlarca insan 
açlıkla karşı karşıyayken, bu 
insanlara yardım eli uzatmak 
yerine, kaynakların silahlan-
maya ve savaşlara ayrılması, 
insanlığın büyük çelişkisidir. 
Sonu getirilemeyen çatışmalar, 

terör ve şiddet, Ortadoğu baş-
ta olmak üzere dünyanın birçok 
noktasında insanlığın geleceği-
ni tehdit etmektedir. Ortado-
ğu’nun ekonomik kaynaklarını 
kontrol etmeye yönelen ABD 
ve AB emperyalizmi, bu amacı 
gerçekleştirmek için Ortadoğu 
halklarını birbirine boğazlat-
maya ve bölgeyi bir kan gölüne 
çevirmeye başlamıştır” dedi. 
BARIŞ VE HOŞGÖRÜ BİR YAŞAM 

BİÇİMİ OLMALIDIR
Barış ve hoşgörünün dünya 

genelinde bir yaşam biçimi ol-
ması gerektiğine dikkat çeken 
Özgür Ulaş Yiğit, “Ulusumuz 
dünyanın ilk antiemperyalist 

Ulusal Kurtuluş Savaşını ya-
parak başta komşu halkları-
mız olmak üzere tüm mazlum 
uluslara bağımsızlık kapılarını 
açmıştır. Türk ulusu, emper-
yalizme karşı verdiği kurtuluş 
mücadelesinde savaşın ne ka-
dar korkunç olduğunu, yıkımını, 
kan ve gözyaşını çok yakından 
ve derinden yaşamıştır. Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk, 
“Bir ulusun hayatı söz konusu 
olmadıkça savaş bir cinayettir.” 
diyerek, savaşın insanlık için 
yıkım ve felaket olduğunu be-
lirtmiştir. “Yurtta barış, dünya-
da barış” sözüyle de ülkemizde 
ve tüm dünyada barışın yaşan-

ması gerektiğini vurgulamıştır. 
Eğitim-İş olarak 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde, başta Ortado-
ğu halkları olmak üzere dünya-
nın değişik coğrafi bölgelerinde 
sürmekte olan savaş, şiddet ve 
terör eylemlerini nefretle kını-
yor, lanetliyoruz. Barışın, sev-
ginin ve hoşgörünün herkes 
tarafından yaşam biçimi olarak 
benimsendiği; savaşın, terörün, 
çatışmanın, şiddetin, kavganın 
olmadığı bir dünyada yaşamak 
dileğiyle, tüm halkımızın ve 
dünya halklarının Dünya Barış 
Günü’nü kutluyoruz” diye ko-
nuştu. 
n DURAN ÇÖLCÜ 

Gelecek Partisi 
görev bölümü yaptı

Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 

Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile 
15 Ağustosta 1. Olağan Genel Ku-
rulu’nu gerçekleştiren Gelecek Par-
tisi Konya İl Başkanlığı’nda Yürüt-
me Kurulu, Politika İzleme Kurulu 
ile ilçe ve bölge koordinatörlükleri 
belirlendi.

Sosyal mesafe ve hijyen ku-
rallarına uygun olarak açık alanda 
yapılan toplantıda bir araya gelen 
Yönetim, Etik ve Disiplin kurulu 
üyelerine yapılacak çalışmalar ile 
ilgili mini seminer verildi.

SÜREKLİ SAHADA OLACAĞIZ
Toplantıda bir konuşma yapan 

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici, yaşanan pandemi sü-
recine rağmen ilçe teşkilatlarının 
hızlı bir şekilde oluşturduklarını ve 
şu ana kadar Konya’nın 23 ilçesin-
de teşkilatlanmalarının tamamlan-
dığını söyledi. İlçe teşkilatları ile 
birlikte esnaf ve vatandaşların so-
runlarını dinleyerek sürekli sokağın 
nabzını tuttuklarını belirten Ekici, 
“-Sadece seçim zamanı değil, her 
zaman sahada olacağız” dedi.

SUNİ GÜNDEMLERLE NEREYE 
KADAR

Ülke olarak ekonomik açıdan 
tüm rakamların dip yaptığı bir dö-
nemin içerisinde olduklarını söy-
leyen Hasan Ekici sözlerine şöyle 
devam etti: “-Maalesef ekonomik 
veriler çok kötü. Suni gündemlerle 
olumsuzlukların üzerinin profes-

yonelce kapatılmasının halkımız-
da karşılık bulmadığını görüyoruz. 
Pandemi süreci ile ilgili verilen 
bilgilerin de sağlıklı olmadığının 
farkındayız. Artık Türkiye’nin al-
gılarla değil, liyakatle yönetilmesi 
gerçeği gün gibi ortadadır. Bir de 
vatandaşlarımızın olası bir seçimde 
tercihlerinin, yandaş araştırma şir-

ketlerinin sözde anket sonuçlarıyla 
örtüşmediği gerçeği var. Hüküme-
tin gündemi ile halkın gündemi çok 
farklı.”

RANT HESAPLARINI BIRAKIN
Yeni oluşan Gelecek Partisi 

Konya İl Yönetimi’nin daha aktif 
bir şekilde sahada olacağının da 
altını çizen Gelecek Partisi Kon-
ya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya 
için belirlenen sorunlar ve çözüm 
önerilerini kamuoyu ile paylaşma-
ya devam edeceklerini belirterek, 
“-Konya için yapılacak her olumlu 
çalışmanın arkasındayız. Eleştiri-
ye tahammülü olmayan siyasilerin 
rant hesaplarını bırakıp hizmet için 
çalışmalarını bekliyoruz. Konya’nın 
gelişmesi ve hemşehrilerimizin ya-
şam kalitesinin artması için yaptığı-
mız eleştiri ve önerileri hakaret gibi 
algılayan zihniyetin cadde cadde, 
sokak sokak gezerek halkın sesini 

ve gerçek gündemini dinlemesini 
tavsiye ediyoruz” dedi.

YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 

Hasan Ekici, yeni oluşan Yürütme 
Kurulu’nu da açıkladı. Gelecek Par-
tisi Konya İl Başkan Yardımcıları şu 
şekilde belirlendi:

Hasan Ekici – İl Başkanı
Ahmet Arslan – Siyasi İşler Baş-

kanı
Halil İbrahim İçer – Teşkilat Baş-

kanı
Mustafa Arabacı – Seçim ve Hu-

kuk İşleri Başkanı
Fevzi Sevimli – Yerel Yönetimler 

ve Şehircilik Başkanı
Mustafa Gürhan Demir – Sivil 

Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Hacer Filikçi Akın – Sosyal Politi-

kalar Başkanı
Osman Vasfi Dikilitaş – İletişim 

Başkanı
Mehmet Özdemir – İnsan Hakla-

rı Başkanı
Etem Saraç – Parti İçi Eğitim 

Başkanı
Mehmet Evren – Dış İlişkiler 

Başkanı
Resul Sağlam – Araştırma – Ge-

liştirme ve Bilişim Başkanı
Zehra Söylemez – Kültür ve Sa-

nat Politikaları Başkanı
Hüseyin Şan – İdari ve Mali İşler 

Başkanı
İbrahim Afşin Kara – İl Sekreteri 

n HABER MERKEZİ

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaşamını yitirdi 1 kişi yaralandı. 
Abdullah S. idaresindeki 42 RC 667 
plakalı otomobil, Ilgın istikametinden 
Doğanhisar istikametine seyir halin-
de olan Abdullah A. yönetimindeki 
42 UD 318 plakalı hafif ticari araçla 
çarpıştı. Kazada, Abdullah S. olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 
Abdullah A. Doğanhisar Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alındı. Ab-
dullah S’nin cesedi, otopsi yapılmak 
üzere Doğanhisar Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n AA

Pandemi nedeniyle inşaat 
sektörü yüzde 2.7 küçüldü

Akşehir’de Berberler 
Odası’nda toplu istifa
Akşehir Berberler Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Ahmet Er, 3 
dönemdir birlikte çalıştığı arka-
daşlarıyla birlikte görevi bırakma 
kararı aldıklarını ve toplu olarak 
istifa ettiklerini açıkladı. Akşehir 
Berberler Odası Başkanı Ahmet 
Er, yaptığı açıklamada, Akşehir’de 
mesleği kalfa olarak yürüten mes-
lektaşlarının sayıca az olduğunu 
ve yönetimde yer alan arkadaş-

larının büyük bir kısmının yalnız 
çalıştığını belirtti.
Oda Yönetimindeki görevlerini 
yerine getirirken bir yandan da 
tek başına çalışıyor olmanın yarat-
tığı zorluklar nedeniyle bu kararı 
aldıklarını ifade eden 
Er, görev süreleri boyunca kendi-
lerine sürekli destek olan üyeleri-
ne teşekkür etti.
n AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile Partinin Konya İl Başkanlığı’nda 
Yürütme Kurulu, Politika İzleme Kurulu ile ilçe ve bölge koordinatörlükleri belirlendi
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Eski mesai arkadaşımız Tev-
fik Efe’nin annesi Rukiye Efe 84 
yaşında, bir süredir tedavi gördü-
ğü Covid-19 sebebiyle vefat etti. 
Merhume Rukiye Efe’nin cenazesi 
dün Şeker Tekke Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla Şeker Tekke Mezarlığına 
defnedildi. Efe ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Efe ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti.  Merhume Rukiye Efe 7 çocuk 
annesiydi.  Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhume Rukiye Efe’ye 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n SEFA SALİH KULA

Konya Hazır Beton A.Ş. artan 
Covid-19 vakalarına karşın örnek 
bir farkındalığa imza attı. Firma ak-
tif olarak çalışan beton mikserleri-
nin üzerine Konyaspor maskeli ikon 
ve Temizlik (T), Maske (M), Mesa-
fe(M) uyarısı yazan uygulama yaptı. 

Konya merkez, ilçeler ve çevre 
illere beton taşıyan mikserler far-
kındalık adına insanlara da pande-
mi sürecinde yapmaları gereken 3 
ana misyonu hatırlatıyor. Yapılan 
uygulama vatandaşlar tarafından 
da büyük beğeni topladı. Bugüne 
kadar yapılan en anlamlı farkında-
lık olarak nitelendirilen uygulama, 

birçok firma ve kuruma da örnek 
oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Konya Hazır Beton yetkilileri, şu 
ifadeleri kullandı: “Konya Hazır Be-
ton A.Ş. olarak pandemi sürecinde 
hassasiyet gösteren ve farkındalığı 
olan en önemli firmalardan olduk. 
Salgın ülkemize gelmeden önce, 
çalışanlarımızı korumak adına üst 
düzey önlem alan ilk firmalardanız. 
Bugün de bu önlemlerimiz artarak 
devam ediyor. Personelimiz de bi-
linçli bir şekilde sürecin içerisinde. 
Bu anlamda Konya sınırları içeri-
sinde de bir farkındalık oluşturma 
amacıyla örnek bir uygulama yap-

tık. Firmamıza ait beton mikser-
lerinin üzerine ‘Konyaspor’ logolu 
maske ‘TMM mı’ (Temizlik, Maske 
Mesafe) yazan sticker uygulaması 
yaptık. Hem şehrimizin takımının 
arkasında olduğumuza dair, hem 
de insanlara pandemi riskinde 
hayati önem taşıyan davranışları 
hatırlatan çift yönlü bir sosyal so-
rumluluk çalışması ortaya çıktı. Çok 
güzel geri dönüşler aldık. Umarız 
halkımız bizim de mikserler ara-
cılığı ile duyurduğumuz uyarılara 
hassasiyet gösterir ve vaka sayısı 
şehrimizde en alt seviyelere düşer.” 
n HABER MERKEZİ

Rukiye Efe dualarla defnedildi Konya Hazır Beton örnek oldu

Eski mesai arkadaşımız Tevfik Efe’nin annesi Rukiye Efe 84 yaşında, bir süredir 
tedavi gördüğü Covid-19 sebebiyle vefat etti. Merhume Efe dualarla defnedildi 

Eski mesai arkadaşlarımızdan 

annesi 

Rukiye 
EFE’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Çeçen Lokantası sahipleri

Rasim 
ÇEÇEN’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Tevfik EFE’nin

Bekir ÇEÇEN 
Ali ÇEÇEN ve 

Bilal ÇEÇEN’in 
babaları
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Şöhretli şarkıların bestekarı
Unutursun Diye Çok Korkuyorum, Al-

danmak Acı Şey Aldandım İşte, Dayanılmaz 
Bir Çile Bu Allah’ım, Aldatma Kendini Mut-
luyuz Diye Ayrı Dünyaların İnsanıyız Biz, Bir 
Ümit Versen Bana, Nikâhım Kıyılsa da, Bu 
Kadar Üstüme Gelme Ey Kader, Doğmuyor 
Gönlüme Küçük Bir Neşe, Çıkma Karşıma 
Karşıma, Sokak Kadını gibi onlarca beste 
ve güftesi İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, 
Hayri Şahin, Ümit Besen, Ayşe Tunalı, Gül-
den Karaböcek, Vahdet Vural ve Bedia Akar-
türk gibi pek çok sanatçı tarafından seslen-
dirilen Âşık Salihi ile eserlerinden hayatının 
detaylarına ve adını mahlası edindiği kara 
sevdası Saliha Hanıma kadar; bazen keyifli, 
bazen hüzünlü bir söyleşi yaptık.

Hüviyetindeki adıyla Halil Yılmaz, top-
lumdaki namıyla Âşık Salihi şöhrete giden 
yolda yaşadıklarını, hayatının zorluk ve 
mutluluk dönemlerini içtenlikle anlattı. Sizin, 
bizim, hepimizin bazen hüzünlenip kedere 
bürünerek, bazen de mutluluktan coşarak 
dinlediğimiz şarkılar ve türküler var ya; işte 
onlar hiç de kolay yazılmıyormuş, okuyunca 
anlayacaksınız.

M.GÜDEN: Hangi tarihte, nerede doğ-
dunuz, babanız kimdi ne iş yapardı?

A.SALİHİ: 18 Mart 1949 tarihinde 
Konya’da dünyaya geldim. O yıllarda herkes 
çocuğuna Cihan Harbinde şehit düşen ya-
kınının ismin verir onunla teselli bulurmuş. 
Bana da Cihan Harbinde şehit düşen Halil 
dayımın adını vermişler. Zeynep ninem, de-
demin ölümünden sonra çocuklarını yanına 
alıp 1920 yılında Hadim’in Sazak köyünden 
iki eşeğin üzerinde Konya’nın Uluırmak 
Mahallesine gelmiş. Babam önceleri orada 
bahçelerde bekçilik yapardı. Sonra 1953’ün 
Eylül ayında Küçük Kovanağzı’ndan bir bağ 
satın aldı, oraya taşındık.

M.GÜDEN: Eğitim hayatınız nasıl geç-
ti?

A.SALİHİ: Önce şunu söylemem lazım; 
ben beş çocuklu ailenin dördüncü çocuğu-
yum. Yokluk yıllarında imkânsızlıktan diğer 
kardeşlerim okutulamamış ama bu fırsat 
bana verildi. Bu yüzden kendimi diğer kar-
deşlerime karşı hep mahcup hissettim. Okul 
hayatıma gelince; o yıllarda Kovanağzı’na en 
yakın okul Mümtaz Koru İlkokulu idi. İki yıl 
buraya gittikten sonra 23 Nisan İlkokuluna 
devam ettim. Ardından, günümüzde Konya 
Lisesi olan o zamanın Konya Erkek Lisesi’n-
de ortaokula başladım. Fakat zengin kesim 
çocuklarının arasında okula uyum sağlaya-
madım. Bunun üzerine Eski Garaj civarın-
daki Devrim Ortaokulunda eğitimime devam 
ettim. Ortaokuldan sonra yine Konya Erkek 

Lisesine gittim.

M.GÜDEN: Zengin fakir uyuşmazlığı 
üzerinde duralım mı biraz?

A.SALİHİ: Rahmetli Annem Konya’ya 
gelin geldiği zaman Konya Lisesi binasına 
bakıp “Allah’ım benim de yavrularım bu 
okulda okuyacak mı?” diye iç geçirirmiş. 
Okul zamanım gelince bana da annemin 
hayal kurduğu okula gitmek nasip oldu. 
Fakat aynı yaşta, aynı boyda olduğumuz 
bir üst düzey aile çocuğu ceketimde ve 
pantolonumdaki yamalar sebebiyle benimle 
aynı sırada oturmak istemedi. Okul idaresi 
de o çocuğun isteğine uyarak beni sınıfın 
arkasına gönderdi. Bu durum haysiyetime 
dokundu, ağladım. Yanıma gösterişten uzak 
esmer, zayıf bir çocuk gelip “Gel yahu, ne-
den ağlıyorsun? Beraber otururuz olur biter” 
dedi. Bu candan arkadaş, Konya’mızın eski 
Milletvekillerinden Mustafa Güzelkılıç’ın oğlu 
Bahri idi; o günden beri kendisi onlarca yıldır 
dostumdur.

Okuldaki sorun bununla da bitmedi. 
Biz yoksul bir yöreden zengin çocuklarının 
arasına geliyorduk. Yatılı çocuklara pişirilen 
yemeğin kokusu zenginleri rahatsız ederken 
bizim hayallerimizi süslüyordu. O yemek-
leri yiyemediğimiz için biz üzülürken onlar 
yemek kokusuna burun kıvırıyordu. O za-
man ‘hem çalışıp hem de okumak zorunda 
olduğumu’ anladım. O sene sınıfta kaldım. 
Eski Garaj civarında Devrim ortaokulu açıl-
dı diye duyunca kaydımı oraya naklettirdik. 
Rahatlamıştım; hem arkadaşlarımla yaşam 
şartlarımız eşitti, hem de okuldan kalan 
yarım günde çalışabilirdim. Diğer okuldaki 
çocuklardan birçoğu kıyafetimdeki yama 
yüzünden yanıma yaklaşmazken burada bir 
bisiklete üç arkadaş biniyorduk. Yama-yırtık 
kimsenin umurunda değildi. 

M.GÜDEN: Müziğe ilginiz kimlerin 
etkisiyle ve nasıl başladı? Kimlerden ders 
aldınız, neler yaptınız?

A.SALİHİ: Müzik öğretmenim İhsan 
Taykut’u bu vesile ile anmak istiyorum. Öğ-
renci halleri işte; kendisini çok taklit ederdim. 
Müziğin m’sini de ondan öğrendim. Ortao-
kulu bitirince 1966’da ekâbir zümrenin bu-
lunduğu Konya Lisesi’ne başlamıştım. Aile 
ekonomimiz de ağabeyim Mustafa Yılmaz’ın 
gayretleriyle düzelmişti. Öğrencilerin kimin-
de piyano, kiminde keman vardı. Müzik öğ-
retmenimiz Ahmet Bey bana ‘Oğlum, sana 
âşık diyorlar. Sen de saz çal, aramızda çeşit 
olsun’ deyince babam 35 lira vererek bir saz 
aldı. Gönlü de yoktu ama okuldan istendiği 
için aldı. Koca lisede saz çalan bir tek ben 
vardım. Sazı elime alışım böyle oldu. Okulda 

sazımla mizah, taklit, komedi yaparak şiirle 
müziği kaynaştırdım. Sazı aldıktan sonra 
babam iki de bir tembihte bulunup, “Bak ev-
ladım, saz ile gündüz sokağa çıktığını gören 
olursa, Ali Usta’nın oğlu çalgıcı oldu derler, 
kafanı kırarım” derdi. (Gülüyor) O devirde 
o kadar ciddi bir muhafazakâr anlayış vardı 
ki perdeleri çeker, gizli gizli çalardık. Dersi 
kimden aldınız dediniz ya; ben saz çalmayı 
kimseden öğrenmedim, elime aldığım ilk 
gün çalmaya başladım. Yatılı arkadaşlarımı-
zın gurbet ateşine ortak oluyor, onlara saz 
çalarak arkadaşlık ediyordum. O dönemler-
de radyo ve plaktan başka malzeme yoktu ve 
insanlar sanata sanatçıya açtı.

M.GÜDEN: Daha Liseye başlarken 
“Âşık” namıyla anılır olmuşsunuz?

A.SALİHİ: Aşk gönlümüzü o çağlarda 
titretince aşikâr oldu.

M.GÜDEN. Güfte yazarlığına ne za-
man ve nasıl başladınız?

A.SALİHİ: İlk şarkımı, Halil’i ‘Âşık Salihi’ 
yapan Saliha adında bir kıza, henüz ortaokul 
sıralarındayken yazdım. Sonra aşk yüreğimi-
zi dağladıkça yazmaya devam ettik.

M.GÜDEN: Söz Saliha hanımdan açıl-
mışken; hayatınıza, hatta kimliğinize yön 
veren, destansı aşktan bahsetmek ister 
misiniz?

 A.SALİHİ: Benim adım Halil’di ama ben 
sevdiğim kıza kavuşamayınca, onun adını 
kendimde yaşatmak için Âşık Salihi adını al-
dım. Bakın, Aslı olmasaydı Kerem yanmazdı. 
Saliha olmasaydı da Âşık Salihi olmazdı.

M.GÜDEN: Saliha kimdi, neden sizin 

derununuzda kaldı?
A.SALİHİ: Saliha, babası öldüğü için 

okumaya azmetmiş bir insandı.  Ben İse 
fakir, bakırcı bir babanın oğluydum. Bizim 
zamanımızda ‘ele güne karşı’ diye bir anlayış 
vardı. Muhafazakârlığın zirve yaptığı dönem-
lerdi. Benim elim Saliha’nın eline değmedi 
ama sevdiğim kız için tam 35 şarkı bestele-
dim. İlk şarkım da onun adına yazdığım Sali-
ha şarkısıdır. Fakat benim için Saliha’ya eriş-
mek mümkün değildi. Çünkü kendi ailem 
bile ‘Akıllı adam âşık olmaz’ diye bana karşı 
çıktı. Ben onurlu bir insandım ve sevdiğim 
kıza laf ettirmemek için ondan uzak durup 
fırıncı çırağı olarak işe başladım. Saliha gitti, 
lise bitti, aşkı bende bâki kaldı.

M.GÜDEN: Lisede edebiyat ve müzik 
öğretmenleriyle ilişkiniz nasıldı?

A.SALİHİ: Yazdığım şiirlerimi edebiyat 
öğretmenimiz Fidan Gürdal Hanımefendiye 
gösterirdim. Hata bulursa uyarır ve benim 
büyük bir şair, bestekâr olacağımı söylerdi. 
Okul içinde de şöhretli bir sanatçı olmuştum. 
Yılsonu faaliyetleri ve müsamerelerde şair 
ve müzisyenliğim işe yarıyordu. (Gülerek 
devam ediyor) Hatta bazı zengin çocukları 
o zamanın iyi sigarasından, bir paket Bafra 
getirip sevgililerine mektup yazmamı ister-
lerdi. Yazdığım mektuplar muskadan fazla 
tesir gösterir, arkadaşların münasebetleri 
gelişirdi. (Durgunlaşarak devam ediyor) Bu 
mektupları sanki kendi biricik sevdiğime ya-
zıyordum da ona bir türlü ulaşamıyordum. 
Ulaşamadım, ulaştırmadılar ve her ikimiz de 
gerçek hayatın sorumluluklarıyla kendimizi 
çoluk çocuğumuzun istikbaline adadık.

M.GÜDEN: Beste yapmaya ne zaman 

ver nasıl başladınız?
A.SALİHİ: 1966 yılında Hicaz maka-

mındaki ilk bestem Saliha adlı eserimdi. “Ayı 
sene Liseli Sevdiğim” ve “Söylerim Derdimi 
Dinlemez Zalim” adlı şarkılarımı da bestele-
dim. 1966’da Türkiye Âşıklar Bayramına da 
katılıp üçüncü oldum. 1967 Türkiye Âşıklar 
Bayramında ise ikincilik ödülü aldım ve bu-
rada jüri üyesi olan Türkiye’nin süper starı 
Yıldız Tezcan hanımefendi, üstat Orhan Gen-
cebay’ın eşliğinde bana madalya taktı. Yıldız 
Tezcan 1969’da çıkardığı 45’lik plakta Sali-
ha’yı okudu. Bestekârlığım, uğuruna inandı-
ğım Saliha adlı bu eserimle başlamış oldu.

M.GÜDEN: Konya Âşıklar Mekânı ola-
rak Âşıklar Bayramının da daimi ev sahi-
biydi, değil mi?

A.SALİHİ: Ah o ne güzel bir gelenekti! 
Beni de Türkiye’ye tanıtan büyük bir orga-
nizasyondu. 1966 senesinde Konya erkek 
Lisesi’nin karşısındaki kitaplık salonunda, 
şimdiki Tiyatro Binasında Âşıklar Bayramı 
yapılacaktı. Rahmetli Feyzi Halıcı Beyefen-
dinin takdire şayan gayretleriyle geleneksel 
hale gelen bu ilk organizasyona Türkiye’nin 
dört bir yanından ozanlar, âşıklar katılmış, 
jüri olarak da o günün dehaları davet edilmiş-
ti. Âşık Veysel, Behçet Kemal Çağlar, Orhan 
Şaik Gökyay gibi büyük isimleri o salonda 
jüri olarak görmek, onların huzurunda sah-
neye çıkmak bana da nasip oldu. 

M.GÜDEN: Nasıl cesaret buldunuz 
katılmaya?

A.SALİHİ: Âşıklar Bayramı yaklaşırken 
arkadaşlarım, hatta öğretmenlerim katıl-
mam için beni teşvik ediyorlardı. Korkumu 
onlar sayesinde yenip müracaatımı yaptım. 
Merhum Şemsi Yastıman’dan Davut Su-
larî’ye, Sefil Selimî’den Müdâmî’ye, Şeref 
Taşlıova’dan Murat Çobanoğlu’na, Abdül-
vahap Kocaman’dan Kul Mustafa’ya, Mevlüt 
İhsan’i Şafak’tan İsmail Daimî’ye kadar pek 
çok ozanımız da katılıyordu.

Henüz Türkiye’de televizyon kanalı yok-
tu ve Alman televizyonu Âşıklar Bayramını 
kaydediyordu. Ahmet Kabaklı, Mehdi Halıcı 
ve İhsan Hınçer gibi üstatları da anmadan 
geçemeyeceğim. O gün Feyzi Halıcı’nın 
yanında duran Efkâri Baba beni göstererek 
“Yahu bu küçük çocuk da kim?” diye sor-
muştu. Feyzi Bey bana “Kendini tanıt baka-
lım” deyince, 

“Adım Âşık Salih, Soyadım Yılmaz
Âşık olduğum sevdiğim bilmez
Âşık olmayanlar bayrama gelmez
Hoş geldin Konya’ya Hoş geldin Baba” 

diye mukabele ettim. Bunun üzerine Efkâri 
Baba Feyzi Beye dönüp “Bu çocuk olur; sa-

hiplenelim, memleket ve millet faydalanır” 
dedi. Bu sözleri duyunca dünyalar benim 
olmuştu. Elimde saz ile sahneye çıktığımda 
hemşehrilerim dakikalarca beni ayakta al-
kışlayıp destek ve güç verdiler. O yarışmada 
üçüncü oldum. Sonra Şeyh-ül Muharririn 
Ahmet Kabaklı Tercüman Gazetesindeki ya-
zısında beni metheden ifadeler kullandı. Beh-
çet Kemal Çağlar ise İstanbul Radyosundaki 
programında benden övgüyle söz etti.  

M.GÜDEN: Bestelerinize İstanbul yolu 
nasıl açıldı?

A.SALİHİ: Âşıklar Bayramında 1968 
yılında da türkü dalında Türkiye birinciliğini 
aldım. Bundan sonra Türküola Plak Şirketi 
‘Saliha’ adlı ilk bestemi Yıldız Tezcan Hanıma 
45’liğinde okuttu. Aynı firma Yıldız Hanımın 
oynayacağı film için de benden bir beste is-
tedi. Senaryoyu okuyarak, film için  ‘Sokak 
Kadını’ isimli bestemi yaptım. Yıldız hanım 
bunu da plağa okudu. O günün şartlarında 
bu eserlerim yüksek satış grafiği yakala-
yınca 1969’da firma beni İstanbul’a davet 
etti. Böylece Saliha’yı kendi sesimden plak 
yaptım. İkinci şarkım ‘Mezarımda Taşım 
Olsan İstemem’ adlı bestemdi. Aynı sene bir 
45’lik plak daha okudum ve ‘Hayalin Karşı-
ma-Kalbime Misafir Oldun’ isimli bestelerimi 
seslendirdim. Satışlar beni mahcup etmedi. 
İnsanlar beni zevkle dinliyordu. Okulda da 
herkes benimle iftihar ediyordu. Üstelik 
sahneler de bana açılmaya başlamış, ağır 
beden işçiliği yapmama gerek kalmamıştı. 
Çay bahçelerinde, kına gecelerinde, çetne-
virlerde okul harçlığımı kazanıyordum. (Yine 
bir tebessüm yayılıyor yüzüne) Fakat müzik 
karşılığında insanlardan para istemeye de 
utanıyordum. Bu işlerin çoğu da benim 
utangaçlığım yüzünden bedavaya gidiyordu. 
Bakma sen, halen de öyleyim; menajerler 
olmasa işimiz kül bizim.

M.GÜDEN: Henüz Lise çağındayken 
sanat dünyasına kendinizi kabul ettirmeniz 
hayatınızı nasıl etkiledi?

 A.SALİHİ: 1967 yılının yazında Ahmet 
Gazi Ayhan Hoca ile birlikte Yıldız Tezcan Ha-
nıma saz çaldım. Sahnede korkmamayı ve 
seyirci ile diyaloğu da bu sırada Ayhan Ho-
cadan öğrendim. Sonraki senelerde Hocanın 
kızı Feyza Hanım ile aynı mekânlarda çalıştık. 
Konya’nın değerli bestekârı büyük müzisyen 
Timur Alpsakarya’dan sahne profesyonel-
liğini öğrendim; kendisiyle Huri Sapan’dan 
Bedia Akartürk Hanıma kadar pek çok so-
liste sazendelik yaptım. 1969 senesinde de 
Konya Erkek Lisesi’ne bir mezuniyet konseri 
armağan ederek okula veda ettim.
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‘Ligde ilk 10 içerisinde olmak için mücadele edeceğiz’
Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor Başkanı Hüseyin Üneş, 
“Ligde ilk 10 içerisinde olmak 
için mücadele eden göze hoş 
gelen bir futbol oynayacağımızı 
düşünüyorum” dedi. Ankara’da 
düzenlenen TFF Olağan Genel 
Kurulu’nun ardından açıklama-
larda bulunan Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor Başkanı Hü-
seyin Üneş, “Biliyorsunuz yakın 
zamanda lige çıkmıştık, çok dra-
matik bir şekilde düştük. Allah’a 
şükür şehrimizin enerjisi gücü, 
değerli büyüklerimizin bize gös-
terdiği hedef ve mücadelemizle 
geri döndük. Allah’a şükür edi-
yoruz. Büyük Erzurumspor bizi 
mahcup etmedi ve düştüğümüz 
sezon tekrar Süper Lig’e çıktık. 
Tabi birçok zorlukla mücadele 
ettik sezon içerisinde. Sezona 
başlarken ‘şartlar ne olursa ol-
sun Süper Lig’e geri döneceğiz’ 
demiştik. Bu kadar zorluk içeri-

sinde Türkiye Kupası’nda çeyrek 
final oynadık. Ligi ikinci bitire-
rek şampiyon olduk. Pandemi 
sürecinde kampüsümüz 15 gün 
kapandı. 

Birçok futbolcumuzda ma-
alesef pozitif vaka göründü. 
Bunların travmasını bir an önce 
üstümüzden atıp lige tutunduk 
ve pandemiden sonraki süreçte 
öncesine göre çok daha iyi bir 
başarı sergileyerek Süper Lig’e 
geri döndük. Biz bütün hazırlık-
larımızı bir daha geri dönmemek 
üzere, aynı üzüntüleri bir daha 
yaşamamak üzere, Süper Lig’de 
daha önemli işlere imza atmak 
için yapıyoruz. İnşallah en doğru 
kadroyu kurup bu sezonu ilk 10 
içerisinde tamamlayıp sonrasın-
da daha önemli başarılar elde 
etmek için takımımızı taşıyaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Bu sezon pandemiden dolayı 
takım düşürülmediğini hatırla-

tan Üneş, “Fazladan 100 futbol-
cuya daha ihtiyaç doğdu Süper 
Lig’de. Böyle olunca mevcut 
takımlar kendi kadrolarını koru-

dular. Ligde fazla takım olma-
sından dolayı transfer listesinde 
ola futbolculara çok talep geldi. 
Dolayısıyla yeni çıkan takımlar 

başta olmak üzere yurt dışından 
futbolcu araştırmaya başladılar. 
Biz hem içeriden hem dışarı-
dan transfer yaptık. Önceliğimiz 

yerli oyunculardı ama çok fazla 
alternatif olmadığı için futbol 
takımları yurt dışına yöneldi” 
şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN 
TÜRK FUTBOLU İÇİN ZOR OLA-

CAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM
Kulüplerin ekonomik proble-

mi olduğuna değinen Üneş, “Za-
ten futbol kulüplerinin çok ciddi 
ekonomik problemleri var. Bu 
önümüzdeki sürecin Türk futbo-
lu için zor olacağını söyleyebi-
lirim. İnşallah biz Erzurumspor 
olarak bu sıkıntılı süreci en 
doğru şekilde yönetir ve lehi-
mize çeviririz. İzleyenlere keyif 
veren, ligde ilk 10 içerisinde 
olmak için mücadele eden göze 
hoş gelen bir futbol oynayacağı-
mızı düşünüyorum. O yönde de 
olumlu sonuçlar inşallah alır 
taraftar ve camiamızı mutlu ede-
riz” diyerek açıklamalarını son-
landırdı. n İHA

Fenerbahçe’nin altyapısından ye-
tişen ve sarı-lacivertli taraftarların bü-
yük beklenti içinde olduğu 17 yaşında-
ki orta saha oyuncusu, açıklamalarda 
bulundu. İlk kez Ümit Milli Takım aday 
kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı ekip-
le İstanbul’da kampta bulunan Ömer 
Faruk, kariyeri, Fenerbahçe’deki ge-
leceği, teknik direktör Erol Bulut ve 
sportif direktörlük görevine getirilme-
si beklenen Emre Belözoğlu hakkında 
değerlendirmeler yaptı. Ümit Milli Ta-
kım’daki hazırlıkların iyi gittiğini söyle-
yen Ömer Faruk, “Benim ilk Ümit Milli 
Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni 
tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. 
Kampta doğum günümü de kutladık. 
Her şey güzel gidiyor.” diye konuştu. 
Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür 
eden genç futbolcu, “Taraftarlarımız 
çok küçük yaştan beri benim arkam-
da duruyor. Moral ve motivasyon 
anlamında çok büyük destekleri var.” 
ifadelerini kullandı. Ömer Faruk, yeni 
sezon öncesinde yaptığı transferlerle 
dikkati çeken sarı-lacivertli takımda 
işlerin yolunda olduğunu aktararak, 
“Fenerbahçe’de her şey iyi gidiyor. Ta-
kımımız hazırlanmaya devam ediyor. 
Ben milli takım kampı için erken dön-
düm. Milli takımdan döndükten kısa 
bir süre sonra da Süper Lig başlaya-
cak. İnşallah her şey iyi geçer. İnşallah 
şans bulurum, hocam şans verir. Bu 
yıl güzel geçer. Yeni yaşımın umudu 
bunlar.” şeklinde görüş belirtti.

HOCAMIZA SAYGIM VE SEVGİM 
SONSUZ”

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’nin 
yeni teknik direktörü Erol Bulut’a bü-
yük saygısının ve sevgisinin olduğunu 
söyledi. Fenerbahçe’de güzel bir ortam 
olduğunu dile getiren Ömer Faruk, 
şöyle devam etti: Yeni transferlerimiz 
ve herkes mutlu. Emre ağabey işini çok 

iyi yapan bir insan. Hem sahada hem 
de şu anda dışarıda işini çok iyi yapı-
yor. Hocamızla da aramız iyi. Kendisine 
saygım ve sevgim sonsuz. Çünkü ikili 
motivasyon konuşmaları yapıyoruz. 
Kendisi uzak duran biri değil. Konu-
şabiliyoruz, her şeyi anlatabiliyoruz.” 
Orta sahaya yapılan transferlerle gi-
receği rekabete değinen sarı-lacivertli 
oyuncu, “Genç oyuncu her zaman re-
kabete hazır olmalı. Oynamak için sa-
vaşmak gerekiyor. Mert Hakan ve Sosa 
tecrübeli oyuncular ama ben kendimi 
göstermeye devam edeceğim.” diye 
konuştu. Sarı-lacivertli futbolcu, bu 
sezon takımda kalacağını anlatarak, 

“Kiralık gitme gibi bir durumum yok. 
Takımda devam edeceğim. Forma şan-
sı ne kadar bulacağıma bakacağız.” 
ifadelerini kullandı.

KISA BİR SÜRE İÇİNDE AVRUPA 
HEDEFİM VAR”

Ömer Faruk Beyaz, kısa süre içinde 
Avrupa’ya transfer hedefinin olduğu-
nu söyledi. Gönlünden geçen lige ve 
takıma karar vermediğini aktaran 17 
yaşındaki Ömer Faruk, “Kısa bir süre 
içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten 
sonra vereceğim kararlar, gideceğim 
kulüp, oynama ihtimallerim futbol ha-
yatım için çok önemli. Kafamda ligler 
var ama henüz belirlediğim bir yer yok. 

Çünkü erken. Gidişata göre takımı da 
hedefi de belirleyeceğiz.” değerlendir-
mesinde bulundu. Geçen sezonun son 
haftasındaki Çaykur Rizespor maçında 
oyundan çıkan Emre Belözoğlu’nun 
kaptanlık pazubandını  kendisine ver-
diği andaki duygularını dile getiren 
Ömer Faruk, “Öncesinde hiç bilmiyor-
dum. Her şey o anda gerçekleşti. Emre 
ağabeye çok teşekkür ediyorum. Ne 
desem boş. Onun hakkını ödeyemem. 
Bana pazubandı vermesi benim için 
çok büyük bir andı. Fenerbahçe Kulü-
bünde genç yaşta pazubandı takmak 
çok özel bir şey.” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n AA

Ömer Faruk:
‘Rekabete hazırım’

Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takım içindeki rekabete hazır olduğunu ve 
kendisini göstermeye devam edeceğini söyledi. Ömer Faruk, “Genç oyuncu her zaman rekabete hazır olmalı. Oynamak 
için savaşmak gerekiyor. Mert Hakan ve Sosa tecrübeli oyuncular ama ben kendimi göstermeye devam edeceğim” dedi

Beşiktaş 
Montero’ya kavuştu

Malatyaspor 
formaları tanıttı

Kayseri lige
hazırlanıyor

Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı 
21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul’a 
geldi. Genç defans, yarın sağlık kontrollerinden geçip 
resmi imzayı atacak.Transfer çalışmalarını sürdüren ve 
savunmaya Atletico Madrid’den takviye yapan Beşiktaş, 
21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero’ya kavuştu. 
Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiralanan Montero’yu İs-
tanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve 
çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yarın sağlık kont-
rollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 
1 yıllığına Beşiktaş’a bağlayan imzayı atacak. Atletico 
Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç 
oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forma-
sı giymiş ve 1’i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy 
göstermişti. n İHA

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, 
yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla 
taraftarına seçtirdi. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya 
hesabından, önceki gün “Takımımızın 2020-2021 sezo-
nunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylama-
sıyla belirliyoruz.” başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.  
9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı 
formanın seçildiği aktarılarak, “Takımımızın 2020-2021 
sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük tarafta-
rımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı 
formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiş-
tir. Teşekkürler büyük taraftarımız.” ifadelerine yer ve-
rildi.  n AA

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına de-
vam etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama-
ya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör 
Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.Sarı-kır-
mızılı ekip, ısınmanın ardından istasyon, pas ve koşu 
çalışmasıyla idmanı tamamladı.  Kayserispor, sezon 
hazırlıklarını yarın sürdürecek. n AA

4 Eylül Stadyumu milli maça hazırlanıyor
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, UEFA 

Uluslar Ligi’nde oynanacak Türki-
ye-Macaristan maçına hazırlanıyor. 
Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile 
3 Eylül’de oynanacak karşılaşma 
öncesinde stadyumda incelemede 
bulunarak çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Vali Ayhan, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, geçen yıl Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl dönümü oldu-
ğunu anımsatarak, Türkiye Futbol 
Federasyonunun Sivas’a bir armağan 
vermek istediğini ancak fikstürün buna 
müsait olmadığını aktardığını söyledi. 
Bu yıl bunun gerçekleşecek olmasının 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ay-
han, “Sivas, geçmişten bugüne kadar 
yaptığı çalışmalarla sportif anlamdaki 
başarılarıyla tesisleşmedeki duru-
muyla bu tür müsabakaları almayı hak 
etti. Spor şehri Sivas olma noktasında 
emin adımlarla yürümekteyiz. Bu bir 

birikimdir.” dedi.
 ŞEHİR OLARAK MAÇA HAZIRIZ
Sivas’ta birçok spor tesisi bulun-

duğunu ve farklı dallarda mücadele 
eden takımların olduğunu dile getiren 
Ayhan, şunları kaydetti:”Macaris-
tan-Türkiye A Milli Uluslar Ligi maçına 
şehir olarak hazır durumdayız. Gerek 
havaalanı, gerek yol güzergahı, gerek 
konaklama gerekse müsabakanın oy-
nanacağı saha olarak her türlü tedbiri 
aldık, eksiklerimizi giderdik. Şehir 
olarak, mental olarak ve diğer anlam-
larda da maça hazırız. İnşallah milli 
takımımıza Sivas’ımız uğurlu gelecek. 
100 yıl önce nasıl burada bağımsız-
lık meşalesi yaktık ve bütün dünyaya 
örnek olduysak uluslaşma mücadele-
sinde Sivas’ta Cumhuriyet’in temelleri 
atıldıysa aynı şekilde milli takımımıza 
burası uğurlu gelecek. Geçen yıldan 
başlatmış oldukları bu güzel ivmenin 
devam edeceğine inanıyorum.”  n AA

Ünlü Sanatçı Muazzez Ersoy’un “Bay Unutursun” diye anons ettiği, şöhretli onlarca şarkının müellifi ve bestekârı 
Âşık Salihi, şöhrete giden yolda yaşadıklarını, hayatının zorluk ve mutluluk dönemlerini içtenlikle anlattı



1922 Konyaspor’un maçları canlı yayınlanacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 

1922 Konyaspor’un maçları yeni sezonda 
misli.com’da canlı olarak yayınlanacak. 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağa-
nüstü Genel Kurulu’nda konuşan Başkan 
Nihat Özdemir. Yeni sezonda alt liglerin 
isim ve yayın hakkı sponsorluğu için mis-
li.com ile anlaşma sağladıklarını açık-
ladı. Alt liglere kısıtlama getireceklerini 
söyleyen Özdemir, “Kademeli olarak 
harcama limiti getireceğiz.” dedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 
1922 Konyaspor’un maçları misli.com 
tarafından canlı yayınlanacak. Türk fut-
bolunda radikal kararlar alınmaya de-
vam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını 
sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu alt 
liglerde yer alan takımları yüreğine su 
serpti. Yeni sezonda temsilcimiz 1922 
Konyaspor dahil, TFF 2. Lig ve TFF 3. 
Lig’de yer alan takımların maçları canlı 
olarak misli.com tarafından yayınlana-
cak. Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili yap-
tığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş-
kanı Nihat Özdemir, TFF 2. ve 3. Lig isim 
ve yayın hakkı sponsorluğu için Misli.
com ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. 

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan TFF Başkanı Nihat 
Özdemir, 2. ve 3. Lig takımlarına müjde 
verdi. Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. 
Lig’in marka değerini yükseltmek, izlen-
mesini sağlamak en büyük hedefimizdi. 
Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Mis-
li.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim 
ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma 
sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı 
atacağız, detayları açıklayacağız. Böy-
lece alt liglerdeki kulüplerimize önemli 
bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız” 
ifadelerini kullandı.

MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-

yaspor’un da içinde yer alacağı Kırmızı 
Grup’ta birbirinden zorlu maçlar oyna-
nacakken alt liglerin marka değerini yük-
seltmek adına yeni sezonda maçlar canlı 
olarak yayınlanacak. Özellikle TFF 2. Lig 
Beyaz Grup’ta dişli ekiplerin bulunması 
bu doğrultuda kaliteli maçların oynana-
cak olmasından ötürü Türkiye Futbol Fe-
derasyonu, misli.com ile anlaşarak maç-
ların yayın hakkını ve isim hakkını misli.
com’a teslim etti. Özellikle İngiltere baş-
ta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin 
alt liglerdeki maçlarını canlı yayınlaması 

ve kaliteli bir ligin oluşmasını sağlaması 
Türk futbolunu cezbetti. Dolayısıyla aynı 
örneği uygulamaya koyan TFF, hem ta-
kımlara maddi gelir sağlamak hem de alt 
liglerin kalitesini arttırmak adına misli.
com ile anlaşma imzaladı.

FUTBOLCULAR İÇİN FIRSAT
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. 

Lig ve 3. Lig isim ve yayın hakları konu-
sunda misli.com ile anlaşmasından son-
ra temsilcimiz 1922 Konyasporlu futbol-
culara fırsat doğdu. Genç futbolcuların 
yoğunlukta olduğu Yeşil-Beyazlılarda, 
maçların canlım olarak yayınlanması bir 
fırsat. Son yıllarda Süper Lig’den ve TFF 
1. Lig’den birçok futbolcunun Avrupa’ya 
transfer olması, bu sezon itibariyle de alt 
liglerde yer alan takımların maçlarının 
canlı yayınlanacak olması futbolcuları 
heyecanlandırıyor. İddialı bir kadro kura-
rak yeni sezonda üst sıraları hedefleye-
cek olan Yeşil-Beyazlılar genç bir kadro 
ile başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. 
İttifak Holding Konyaspor’un pilot takımı 
olan 1922 Konyaspor’da futbolcuların ön-
celikleri Konyaspor olsa da yurtdışına çı-
kan Türk futbolcuların örneği son yıllarda 
artmasının ardından Konyaspor’a ciddi 
teklifler gelebilir. n SPOR SERVİSİ

Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde 
aynı oyuncularla mücadele eden TFF Sü-
per Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’da son dönemde yeni bir tazelen-
me ihtiyacı konuşuluyordu. Geçen sezon 
yapılması planlanan yenilenme hamlesi 
teknik kararlarla gerçekleştirilemezken, 
bu sezon ise beklenen kabuk değişimi 
kısmi ölçüde gerçekleşecek. 3 transfer 
hamlesi yapan Konyaspor, yeni isimlerin 
de katılması aile birlikte özellikle gol böl-
gesinde kabuk değişimi yaşanacak. 

ÇEHRE DEĞİŞİYOR

Konyaspor’da ilk olarak İbrahim 
Sehic, Musa Çağıran ve Samuel Eduok 
hemleleri yapılmıştı. 2 santrfor oyuncusu 
ile de masada olan Anadolu Kartalı, bu 
görüşmelerden mutlu sonla ayrılabilirse, 
özellikle forvet bölgesinde ciddi bir de-
ğişim yaşayacak. Yeşil beyazlılar daha 
alternatifli ve özellikli bir kadro yapısına 
kavuşacak. 

EN AZ DEĞİŞİM SAVUNMADA
Yapılması planlanan yerli oyuncu 

hamlesi ile birlikte kadro derinliğini 
de artıracak olan Konyaspor’da en az 

değişim ise savunmada yaşanacak. 
Alper-Guilherme ile sol beki garantiye 
alan Anadolu Kartalı, Uğur, Anicic, Se-
lim, Abdülkerim ve Ali Turan stoper hattı 
ile ligde mücadele edecek. Sağ bek ise 
uzun yıllardır olduğu gibi Skubic’e ema-
net olacak. Daha önce Konyaspor’da 
forma giyen Abdülkerim de tanıdık bir 
sima olarak kabul edilirken savunmada 
tek yenilik, Skubic’in arkasına alınması 
beklenen genç oyuncuda olacak.

SATIN ALMA OPSİYONLA KİRALIK
Yavaş yavaş kabuk değiştirmeye 

çalışan Konyaspor’un transferde izlediği 
metot ise satın alma opsiyonlu kiralama 
yöntemi. Samuel Eduok’u bu yöntemle 
kadrosuna katan Konyaspor, yeni yapıla-
cak transferlerde de aynı metodu kullan-
maya devam edecek. 

Oyuncuları kiralık olarak kadrosuna 
katan Konyaspor, sezon boyunca oynat-
tıktan sonra verim alması durumunda 
opsiyonu kullanarak oyuncunun bonser-
visini alacak. Verim alınamayan oyuncu-
lar ile de yollar ayrılacak. 
n SPOR SERVİSİ

ANADOLU KARTALI 
KABUK DEĞIŞTIRIYOR
Taraftarını memnun eden 3 transfer hamlesi yapan TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yapılması planla-
nan takviyelerle adeta kabuk değiştirecek. Uzun süredir aynı simalar ile ligde mücadele eden Anadolu Kartalı, özellikle gol 

bölgesinde yenilenecek. Yeşil Beyazlılar’ın transferdeki metodu ise satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi
Konyaspor’un maç 
programı belli oldu

Alt liglere harcama 
limiti geliyor

A Milli Takım 
formaları yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunda köklü de-
ğişiklikler yapmaya devam ediyor. Süper Lig’de uygulanan 
harcama limitleri kademeli olarak alt liglerde de uygulana-
cak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, olağanüstü genel ku-
rulunda konuşan Nihat Özdemir, Süper Lig’deki gibi TFF 1. 
Lig, 2. Lig ve 3. Lig’e de kısıtlama getireceklerini söyledi. 
Özdemir, “Kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 
3. Lig’e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.” 
Türk takımlarının son yıllarda artan borcu ve sonrasında 
köklü kulüplerin çöküşüne şahit olduğumuz bu yıllarda bunu 
engellemek adına Türkiye Futbol federasyonu Başkanı Ni-
hat Özdemir, alt liglere de kısıtlama getireceklerini genel 
kurulda yaptığı konuşmada duyurdu.
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un yeni 
sezonda çıkacağı 3 maçın programı açıklandı. İlk haftayı 
Bay geçecek olan Anadolu Kartalı’nın Gençlerbirliği, Be-
şiktaş ve Denizlispor’la oynayacağı maçların programı belli 
oldu. 11 Eylül’de başlayacak olan yeni sezonda ilk hafta 
maç oynamayacak olan Yeşil-Beyazlılar, ikinci hafta kar-
şılaşmasında 19 Eylül’de deplasmanda Gençlerbirliği ile 
13.30’da 27 Eylül Pazar günü 16.00’da ise sahasında Beşik-
taş ile karşılaşacak. Süper Lig’in 4. haftasında Denizlispor 
ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Kartalı’nın bu 
maçı ise yine 13. 30’da başlayacak. 
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A Milli Futbol Takımı’nın Nike tarafından hazırlanan 
iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Türkiye 
Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 
ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyo-
nası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği 
formalar yenilendi. Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 
3 Eylül’deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını 
ise 6 Eylül’deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.

Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak 
tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini 
oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında 
yer alıyor.  n  AA

Yavru Kartal’ın ilk haftaki rakibi Sakarya
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz 1922 Konyaspor’un fiks-

türü çekildi. 19 Eylül’de başlayacak olan yeni sezonun ilk hafta karşılaşmasında Yeşil-Be-
yazlılar, Sakaryaspor’u ağırlayacak. İlk haftada zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan 1922 
Konyaspor, bu sezon başarılı bir performans sergileyerek geçen sezon yaşadığı sıkıntıları 
yaşamak istemiyor. Genç bir kadro ile başarılı olmanın hesaplarını yapan Yavru Kartal, 
grubun iddialı takımlarından Sakaryaspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. 20 takımın 
bulunduğu Kırmızı Grup’ta birbirinden zorlu 38 hafta oynanacak. 19 Eylül’de başlayacak 
olan sezon 8 Mayıs 2021’de sona erecek.  Öte yandan yoğun fikstürde 1922 Konyaspor, 
Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçların hafta içi oynanacak. Temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: Sakaryaspor
2. Hafta: Karacabey Belediyespor (D)
3. Hafta: Bodrumspor
4. Hafta: Kırşehir Belediyespor (D)
5. Hafta: Başkent Akademi FK
6. Hafta: Pendikspor (D)
7. Hafta: Elazığspor
8. Hafta: Bayburt Özel İdare (D)
9. Hafta Serik Belediyespor
10. Hafta: Karabükspor (D)

11. Hafta: Turgutluspor
12. Hafta: Etimesgut Belediyespor (D)
13. Hafta: Kastamonuspor
14. Hafta: Sivas Belediyespor (D)
15. Hafta: Eyüpspor (D)
16. Hafta: Tarsus İdman Yurdu
17. Hafta: Kırklarelispor (D)
18. Hafta Vanspor
19. Hafta: Pazarspor (D) 
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