
‘Sağlıkçıların 
emekleri heba 
edilmesin’
n HABERİ SAYFA 5’TE

Elektrik akımına 
kapılarak ağır 
yaralandı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Merhum Oflaz’ın 
ismi Çumra’da 
yaşatılacak 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Kurum: Dereli’yi 
1 yılda inşa 
Edeceğiz
n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE 

n HABERİ SAYFA 3’TE 

YAPTIĞI BESTELER 
BÜYÜK SES GETİRDİ

BAKANLAR KONYA 
EKİBİNİ ZİYARET ETTİ

Amerika’ya müzik ihraç etti 

Soylu ve Kurum bilgi aldı 

Yaptığı bestelerin büyük ses getirdiğine dikkat çe-
ken Aşık Salihi, “1980 yılında ‘Dertlerim’ adlı eserimi 
bestelemiştim. Bir süre önce Amerika’dan Atlantic 
Recording Corparation adlı müzik şirketi 10 bin 
dolar telif ödeyerek bu eserimi satın aldı. (Gülü-
yor) Evet, böylece Amerika’ya da müzik ihraç ettik” 
dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Kurum, Giresun’da meydana gelen sel 
felaketinin ardından bölgeye desteğe giden Konya 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı.

Zorlu süreç bizi bekliyor 
KTO’nun Ağustos ayı Meclis toplantısı Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin 
beklentileri değerlendirdi.

Öztürk, “Süreçte sermaye çıkışının hızlanması, TL’deki değer 
kaybı ve yüksek borçlanma maliyeti Türkiye ekonomisi için 
önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara yol açabilir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

30 farklı noktada
çalışma var

Organizasyonlar
yasaklandı

Koronaya karşı 
aronya tüketin!

Konut satışında
artış sağlandı

İlçenin 30 farklı noktasında 
ekiplerinin yoğun bir çalışma 
yürüttüğünün altını çizen Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, asfalt sezonu boyunca 
altyapısı tamamlanan tüm 
çalışmaları tamamlayacaklarını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 10’DA 

Koronavirüsle mücadele kap-
samında Konya’da düğünler 
başta olmak üzere kalabalık 
oluşumuna sebebiyet verecek 
bütün organizasyonlar yasak-
landı. n HABERİ SAYFA 6’DA  

Konya’da üretilen ve özellikle 
kanser tedavisinde ek gıda 
ve ilaç sektöründe kullanı-
lan Aronya meyvesi hastalar 
tarafından yoğun talep görüyor. 
Aronyanın koronavirüse karşı 
da etkili olduğu belirtiliyor.
n HABERİ SAYFA 11’DE

“Türkiye Gayrimenkul Sektörü 
2020-2. Çeyrek Raporu”na 
göre, 2019 yılının ilk yarısında 
toplam 505 bin olan konut satı-
şı, 2020 yılının aynı döneminde 
624 bin adede ulaşarak yüzde 
23,5’lik bir artış sağladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

Hayvan sevgisi aşılıyor
Konya’nın ilk ve tek Hayva-
nat Bahçesi ve İç Anadolu 

Tedavi Rehabilitasyon 
Merkezi olan Karatay 

Belediyesi Hayvanat Bah-
çesi, pandemi döneminde 

vatandaşların ilgi odağı 
oluyor

AYNI ZAMANDA
TEDAVİ MERKEZİ

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret 
ettiği, çocuklara hayvan sevgisini 
aşılayarak, hayvanları yakından 
tanımalarına imkan sağlayan hay-
vanat bahçesi, hayvan severlerin 
doğada buldukları yaralı hayvan-
ların tedavi edilmesi ve rehabilite 
olmaları için de hizmet veriyor. 
Tedavileri tamamlanan hayvanlar 
tekrar doğaya bırakılıyor. 
n HABEERİ SAYFA 2’DE

83 TÜRDEN 
HAYVAN VAR

Karatay Hayvanat Bahçesin-
de en üst düzeyde Covid-19 
tedbirleri alınıyor.  Aralarında 
yırtıcı ve yabani hayvanlarında 
bulunduğu ve Yaklaşık 83tür ve 
592 hayvana ev sahipliği yapan 
Hayvanat bahçesine gelen 
vatandaşların sosyal mesafe 
başta olmak üzere, Covid-19 
kurallarına dikkat etmeleri için 
uyarılarda bulunuluyor. 
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Konya’nın ilk ve tek Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olan 
Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, pandemi döneminde vatandaşların ilgi odağı oluyor 

Hayvanat Bahçesi 
ilgi odağı oluyor

Konya’nın ilk ve tek Hay-
vanat Bahçesi ve İç Anadolu 
Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 
olan Karatay Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi, pandemi döne-
minde vatandaşların ilgi odağı 
oldu.  Karatay Hayvanat Bahçe-
sinde en üst düzeyde Covid-19 
tedbirleri alınıyor.  Aralarında 
yırtıcı ve yabani hayvanlarında 
bulunduğu ve Yaklaşık 83 tür 
ve 592 hayvana ev sahipliği 
yapan Hayvanat bahçesine ge-
len vatandaşların sosyal mesa-
fe başta olmak üzere, Covid-19 
kurallarına dikkat etmeleri için 
uyarılarda bulunuluyor. Kara-
tay Hayvanat Bahçesi her gün 
10:00-19:30 arasında ziyaretçi-
lerine ev sahipliği yapıyor.  

83 TÜR, 592 HAYVAN
Konya’nın en büyük parkı 

olan Karatay Şehir Parkı’nın ya-
nında yer alan Hayvanat Bah-
çesi 83 türden 592 hayvana 
ev sahipliği yapıyor. Her gün 
yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, 
çocuklara hayvan sevgisini aşı-
layarak, hayvanları yakından 
tanımalarına imkan sağlayan 
hayvanat bahçesi, hayvan se-
verlerin doğada buldukları ya-
ralı hayvanların tedavi edilmesi 
ve rehabilite olmaları için de 
hizmet veriyor. Tedavileri ta-
mamlanan hayvanlar tekrar do-
ğaya bırakılıyor.

YARALI HAYVANLAR HAYVANAT 
BAHÇESİ’NDE TEDAVİ EDİLİYOR
Konya’nın ilk ve tek hayva-

nat bahçesi olma özelliğini ta-
şıyan Karatay Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi vahşi hayvanlar 
için sadece beslenme ve barın-
ma anlamını taşımıyor. Doğal 
yaşamda çeşitli sebeplerle ya-
ralanan vahşi hayvanlar duyarlı 
vatandaşların ve derneklerin 
katkılarıyla Karatay Belediye-
si Hayvanat Bahçesi Müdür-
lüğü’nün deneyimli ve uzman 
veterinerlerine tedavi ve iyileş-
tirme için emanet ediliyor. Vah-
şi hayvanlar tedavi süreçlerinin 
tamamlanmasının ardından do-
ğada hayatta kalabilecek beceri 
ve yetiye ulaştıklarında ise do-
ğal yaşam alanlarına bırakılıyor. 
Tedavi sonrasındaki iyileştirme 
sürecinde ise vahşi hayvanlar 
ayrıştırılmış kafeslere kapatıla-
rak soyutlanması önlenip, iyi-
leşme süreçleri hızlandırılıyor. 
İyileşme sürecindeki yaraları 
tedavi edilmiş hayvanlar diğer 
sağlıklı türdeş hayvanlarla aynı 
kafese alınarak, psikolojik ola-
rak da hayvanlara destek sağ-
lanıyor.

HAYVANAT BAHÇESİNDE HAYVANLA-
RIN BAKIMLARI EKSİKSİZ YAPILIYOR

Karatay Belediyesi Hayva-
nat Bahçesinde hayvanların 
bakımları aksatılmadan devam 
ediyor. Aslanlar ve kaplanlar ve 
diğer yırtıcı hayvanlar piyasa-
dan tedarik edilen etlerle bes-
lenirken, otobur hayvanların 
yemleri, köpek, kedilerin ma-
maları da hayvanat bahçesinin 
deposuna kamyonlarla getiri-

liyor. Hayvanat Bahçesindeki 
bakıcılar da maskelerini takıp, 
önlemlerini alarak hayvanlara 
yemlerini dağıtıyor. Aslanlar ve 
Bengal kaplanlarının yiyeceği 
etler kafeslere el arabaları ile 
taşınıyor.

VATANDAŞLARDAN HAYVANAT 
BAHÇESİNE TAM NOT

Konya’nın ilk ve tek Hay-
vanat Bahçesi ve İç Anadolu 
Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 

olan Karatay Belediyesi Hay-
vanat Bahçesine gelen ziya-
retçiler Hayvanat Bahçesine 
tam not veriyor. Çocukları ile 
birlikte Karatay Hayvanat Bah-
çesine gelen Ali Şeker isimli 
vatandaş, “Çocuklarımız ile gü-
zel vakit geçirmek ve çocukla-
rımıza hayvan sevgisi aşılamak 
adına çocuklarımız ile beraber 
Karatay Hayvanat Bahçesine 
geldik. Hayvanat Bahçesinde-
ki hayvanlara ve düzene hay-
ran kaldık. Hayvanat Bahçesini 
Konya’ya kazandıran ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.  Mehmet 
Ali Zorlu isimli vatandaş da, 
“Oğlumun Hayvanat Bahçesi-
ni görme talebini kırmayarak 
bugün oğlum ve ailem ile bir-
likte hayvanat bahçesine gel-
dik. Bu tür yerlerin devamını 
istiyoruz.” şeklinde konuştu. 
Nisa Karabulut isimli ziyaretçi 
ise Hayvanat Bahçesini oldukça 
beğendiğine dikkat çekti.
KARATAY BELEDİYESİ, SOKAK HAY-

VANLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR
Karatay Belediyesi Veteri-

ner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
haftanın belirli gün ve saatle-
rinde sokak hayvanlarına be-
lediye tarafından ilçenin çeşitli 
yerlerine konan kedi, köpek ve 
kuş beslenme istasyonlarına 
su ve yem bırakıyor. Yazın ka-
vurucu sıcağında su ve yemek 

bulmakta sıkıntı çeken sokak 
hayvanlarının imdadına Kara-
tay Belediyesi koşuyor. Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, haftanın belir-
li gün ve saatlerinde sokak hay-
vanlarına belediye tarafından 
ilçenin çeşitli yerlerine konan 
kedi, köpek ve kuş beslenme 
istasyonlarına su ve yem bıra-
kıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Şeker Mehmet Ali Zorlu Nisa Karabulut 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:50 06:15 12:54 16:32 19:24 20:43
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  20 °C 38 °C

Karaman            17 °C 38 °C 

Aksaray              20 °C       38 °C

Ankara                20 °C 39 °C Hicrî: 15 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 21 Ağustos 1436

Konya’da son günlerin popüler 
başlığı kesinlikle vaka sayılarındaki 
artışlar.

Konya’da vaka sayılarının önü-
ne neden geçilemiyor?

Birçok defa sebeplerine dair 
cümleler kurduk ve bununla ilgili 
de başta Konya Valiliği olmak üzere 
ilgili kurumlar gerekli önlemler için 
adımları attı.

Lakin…
Akıllardaki soru işaretleri devam 

ediyor.
Misal, vaka sayıları artan Kon-

ya’da, devlet üniversiteleri uzaktan 
eğitime devam ederken vakıf üniver-
sitelerinin yüz yüze eğitim için hazır-
lık yapmaları normal mi?

Yani bu virüsün bulaşma riski 
Selçuk’ta varsa KTO Karatay Üni-
versitesi’nde yok mu?

İlginç bir karar olmuş gibi…
Üniversitelerin, il sağlık müdür-

leriyle istişare ederek bu kararları 
aldığını biliyoruz.

Ya da sağlık açısından karar ver-
me yetkisine sahip mercilerle…

Diyorum ki…
Selçuk, Necmettin Erbakan 

ve Konya Teknik Üniversitesi’ne 
verilmeyen yüz yüze eğitim şansı 

diğerlerine nasıl veriliyor?
Henüz o üniversiteler kararları-

nı açıklamadı ama yüz yüze eğitim 
için hazırlık yaptıklarını biliyorum.

Ha unutmadan…
Milli Eğitim de yüz yüze devam 

kararı aldı. 21 Eylül’de eğitim başla-
yacak.

Üniversite şehri Konya’da öğ-
rencilerin direkt olarak etkilediği 
sektörlerin zor durumda olduğunu 
saymıyorum bile.

Kararların alınma sebebi sağ-
lık mı, ekonomi mi?

Ya da şöyle sorayım: Devlet üni-
versiteleri öğrencilerin sağlığını dü-
şünüyor da vakıf üniversiteleri hiçe 
mi sayıyor?

Bunu merak ediyorum açıkça-
sı…

***
Gazali yetiştiremiyoruz, neden 

mi?
Geçen, bir yazı geldi önüme…
İmam hatip mezunu bir gencin 

kaleme aldığı ve puanı Türkiye’nin 
en iyi okullarına yeterken, ilahiyat fa-
kültesini tercih ettiği cümleleri beni 
çok duygulandırdı.

Hah dedim…
Bu işte…

Birlikte okuyalım 
mı?

TÜRKİYE 61.NCİSİ 
OLAN DİYARBAKIRLI  
YUNUS EMRE MACAR 
KARDEŞİMİZ NEDEN 
İLAHİYAT BÖLÜMÜNÜ 
SEÇTİ?

“Son zamanlarda 
bana herkesin sorduğu 
soru şu: Neden İlahiyatı 
seçtin, biz senden Tıp, 
Mühendislik bekliyorduk. Bunu izah 
edeceğim.

Önce niçin sayısal yerine sözel 
bölümünü tercih ettiğimi açıklaya-
yım: Hayatımın hiçbir evresinde Fi-
zik veya Kimya’yı sevmedim. Bana 
az çok yakın olanlar bileceklerdir, 
kendimi bildim bileli kitaplarla ya-
şarım. Felsefe, Sosyoloji gibi sosyal 
bilimler hep daha fazla ilgimi çekti. 
Bu benim hayatım, ömrüm boyunca 
sevmediğim bir işi yapamazdım.

Peki İlahiyat puanları bu kadar 
düşükken ve her önüne gelen İlahi-
yat okurken neden İlahiyat?

Öncelikle şunu belirteyim, yer-

leştiğim okul bütün sö-
zel bölümleri içerisinde 
Türkiye’de en yüksek 
puanlı okul. Yani sıra-
dan bir okulda okuma-
yacağım.

Asıl sebep ise şu, 
İslâmî İlimler çağımız-
da çok değersizleşti-
rildi. Eskiden en zeki 
insanlar İslâmî İlimler 
tahsili yaparken bugün 

durum tam tersine evrildi. Birinin 
risk alsa bile buna bir dur demesi ge-
rekiyordu. Tefsir, Hadis, Fıkıh Tıp’tan 
daha az önemli değil. Herkes yeni bir 
Gazâli’nin yetişmesini istiyor, ama iş 
fiiliyata gelince kimse elini taşın al-
tına koymuyor. Sosyal bilimlerden 
devam edecek olsam bile İslâmî 
düşünce altyapısını almak gerekiyor.

Okulu bitirince ise imam olmayı 
düşünmüyorum. İnşallah Felsefe 
veya Sosyoloji ile çift anadal yapıp 
akademisyen olacağım. Gayret biz-
den, tevfik Allah’tandır.”

Etkilendiniz mi?
Şu cümle çok önemli değil mi?

Ne kadar çok bizi anlatıyor…
Herkes yeni bir Gazâli’nin ye-

tişmesini istiyor, ama iş fiiliyata 
gelince kimse elini taşın altına 
koymuyor.

Kardeşimizi tebrik ediyor yoru-
mu size bırakıyorum.

***
Konya’da sağlık çalışanlarına 

ulaşım ücretsiz
Son günlerde Konya’da sağlık 

çalışanlarından çok sayıda mesaj 
alıyorum.

Sağlık çalışanlarının toplu ula-
şımdan ücretsiz yaralanma sürele-
ri bitti mi?

Soru bu…
Sağlık çalışanlarının kendi ailele-

rinden, kendi zamanlarından feragat 
ederek çalıştığını hepimiz biliyor ve 
takdir ediyoruz. Allah yardımcıları 
olsun.

Lakin…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-

ğı’nın duyurusu sonrasında  sağ-
lık çalışanlarının yıl sonuna kadar 
toplu ulaşımlardan ücretsiz yarala-
nacağını biliyoruz.

Konya’da durum ne?
Konya Büyükşehir Belediyesi 

neredeyse pandemi sürecinin baş-

langıcından bu yana sağlık çalışan-
larının yanında durarak, sosyal alan-
lardan barınmaya, ulaşıma kadar her 
konuda sağlık çalışanlarının yanında 
oldu.

Bakanlık bunu açıklayalı daha 3 
gün oldu.

Konya Büyükşehir aylardır ulaşı-
mı ücretsiz yaparak sağlık çalışanla-
rına zaten gerekli kolaylığı sağladı.

Sağlık çalışanlarından gelen bu 
mesajlar sonrasında Konya Büyük-
şehir’i arayıp sordum.

Yani Ağustos sonrasında ücret 
alamaya başlamışlar mı?

Sanıyorum bazı şoförler bu ko-
nuda eksik bilgilendirilmiş ve ücret 
istemişler. 

Ya da turnike görevlileri…
Ücret derken de elkart tutulması 

istenilmiş.
Dedim ya…
Türkiye’de neredeyse ilk olarak 

sağlık çalışanlarına ulaşımın ücret-
siz olduğunu açıklayan Konya Bü-
yükşehir yıl sonuna kadar da ücret 
almayacak.

Büyükşehir’e teşekkür edelim…
Sağlık çalışanlarına teşekkürü 

unutmadan ulaşımın ücretsiz oldu-
ğunu da hatırlatalım.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIĞI DÜŞÜNMÜYOR MU?

Güncel ekonomik verileri değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Süreçte sermaye çıkışının hızlanması, TL’deki değer 
kaybı ve yüksek borçlanma maliyeti Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara yol açabilir” dedi

Türkiye ekonomisi 
sıkıntıya girebilir!
KTO’nun Ağustos ayı Meclis 

toplantısı Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında video konferans yönte-
miyle gerçekleştirildi. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, Türkiye ve dünya 
ekonomisine ilişkin beklentileri de-
ğerlendirdiği meclis toplantısında 
Oda projeleri ve iştiraklerinde son 
durum hakkında Meclis üyelerine 
bilgi verildi. Konya Ticaret Odası’nın 
Ağustos ayı olağan Meclis toplantı-
sı Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
dikkate alınarak video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis 
Başkanı Ahmet Arıcı’nın yönettiği 
toplantıya Meclis üyeleri online ola-
rak katıldı. 

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk 26 Ağustos Malaz-
girt Zaferi ve 30 Ağustos zaferleri-
ni anarak başladığı konuşmasında 
“Malazgirt Zaferi ile 949 yıldır bu 
coğrafyada her türlü zorluk ve sıkın-
tıya rağmen dimdik ayaktayız. 30 
Ağustos zaferi ile top yekûn millet 
olarak sonsuza dek vatanımızda var 
olma inancımızı ve azmimizi ortaya 
koyduk. Malazgirt’ten bu güne vata-
nımızın kahramanları olan tüm şehit 
ve gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Fatih araştırma gemisi-
nin Karadeniz’de doğal gaz keşfetti-

ğini duyurduğu açıklamasının tüm 
ülkede sevinç oluşturduğunu ifade 
eden Başkan Öztürk, “Fatih sondaj 
gemimiz 20 Temmuz’da başladı-
ğı Tuna 1 kuyusundaki sondajında 
320 milyar metreküp doğalgaz re-
zervi keşfetti. Akdeniz’de yapılan 
çalışmaların neden önemli olduğuna 
değinirsek; Türkiye net doğalgaz ve 
petrol ithalatçısı konumunda bulu-
nuyor. Tüketilen enerjinin yüzde 
70’inden fazlası da ithal ediliyor. 
Yıllık ortalama 40 milyar dolar civa-
rında enerji ithalatı gerçekleştiren 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı 
olması ülke ekonomisinin hızlı bü-
yüdüğü dönemlerde enerji ithalatını 
ve dolayısıyla cari açığı artırıyor. Ka-

radeniz’de bulunan doğalgaz rezer-
vi sayesinde Türkiye artık enerjide 
dışa bağımlılığı azaltma noktasında 
çok önemli bir adım atacaktır” dedi. 
Türkiye ve dünya ekonomisine iliş-
kin gelişmeleri değerlendiren KTO 
Başkanı Öztürk “Dünya Ekonomik 
Görünüm Raporu’nu güncelleyen 
IMF, 2020 küresel ekonomik daral-
ma tahminini yüzde 4,9’a çekerken, 
2021 yılı için ise yüzde 5,4 oranında 
büyüme bekliyor. Böylelikle pande-
mi öncesi tabloya kıyasla dünya eko-
nomisi 12 trilyon dolarlık bir yara 
almış oluyor. 2020 yılı da Büyük Bu-
nalım’dan sonra ekonomik açıdan 
en kötü dönem olarak tarihe geçme-
ye aday görünüyor. Tahminlere göre 

2020 yılında gerek gelişmiş ülkeler 
gerekse gelişmekte olan ülkelerde 
ciddi oranlarda küçülme öngörülü-
yor. Bu kapsamda ABD’nin 8, Euro 
Bölgesi ve İngiltere’nin 10,2, Rus-
ya’nın 6,6, Brezilya’nın 9,1 oranında 
küçüleceği tahmin ediliyor. Bu yıl 
Çin’in bile ancak yüzde 1 oranında 
büyümesi bekleniyor. TÜİK de bu-
gün yılın ikinci çeyreğine ait büyüme 
rakamlarını açıklandı. Korona virü-
sün ekonomi üzerindeki etkilerinin 
en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte 
Türkiye yüzde 9.9 daraldı. Türkiye 
pandemi döneminde güçlü sağlık 
altyapısı ile diğer gelişmekte olan 
ülkelerden pozitif ayrıştı. IMF Türki-
ye’nin 2020 yılında salgının etkisi ile 
yüzde 5 küçüleceğini, 2021 yılında 
ise yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor. 
Bizim tahminimiz ise 2020’de yüzde 
1-2 bandında bir küçülme olacağı 
2021’de ise yüzde 5’in üzerinde bir 
büyüme gerçekleşeceği yönündedir. 
Ancak bu süreçte sermaye çıkışının 
hızlanması, TL’deki değer kaybı ve 
yüksek borçlanma maliyeti Türkiye 
ekonomisi için önümüzdeki dönem-
de ciddi sıkıntılara yol açabilir” dedi. 
Toplantıda söz alan Meclis Üyele-
rinin ekonomideki gelişmeler ilgili 
konularda soru ve talepleri istişare 
edildi.  
n HABER MERKEZİ

Girişimci Buluşması ve Fuarı’na
Cumhurbaşkanlığı Himayesi
Türkiye genelinde farklı sek-
törlerde faaliyet gösteren 
girişimci ve işadamlarının 
koordinasyonunu ve iş birli-
ğini sağlamak, girişimciliği 
desteklemek amacıyla genç 
girişimcileri yatırımcılarla bu-
luşturacak olan Türkiye Gi-
rişimci Buluşması ve Fuarı, 
Cumhurbaşkanlığı Himaye-
si’ne alındı. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilecek olan Giri-
şimci Buluşması ve Fuarı’nın 
Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde yürütülmesine ilişkin 
yetki belgesinin onaylandığını 
ifade eden Girişimci İşadam-
ları Vakfı Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, “Üreten, geliştiren 
ve yeni fikirlere destek ve-
ren yeni dönem Türkiye’sin-
de, düzenlediğimiz girişimci 
buluşmaları önemli bir yere 
sahip. Türkiye’de ilk kez ger-
çekleştirilecek olan organi-
zasyonun, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan destek ve himaye edilme-
si bizleri çok mutlu etti. Gi-
rişimci buluşmalarında; 300 
girişimci, 100 firma ve 30.000 
katılımcı ile girişimlere fayda 
sağlamayı ve sektörde öncü 
girişim sahiplerin deneyim-
lerini katılımcılara aktararak 
yerli ve milli girişimciliği güç-
lendirecek, girişimcilik ekosis-
temine katkı sunmayı hedefli-
yoruz. Konya’daki bu büyük 
buluşmaya Cumhurbaşkanlı-
ğımızın yanı sıra, Konya Vali-
liği, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, KOP, KOSGEB, MEVKA, 
Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret 
Borsası ve Konya Teknik Üni-
versitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi de büyük destek 
veriyor” dedi.
Girişimcilik alanı için bir mi-
lat olacak organizasyonun, 30 
Eylül/1-2 Ekim 2020 tarihinde 
Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de gerçekleştirileceğini ifade 
eden GİV Konya Şube Başka-
nı Fatih Ceylan, organizasyon 
sayesinde start-uplar, üniver-
siteler, teknoparklar ve Ar-Ge 
merkezlerinden girişimcilerin 
projeleri ile yatırımcılar ve 
iş adamaları aynı platformda 
buluşacağını vurguladı. Tür-

kiye Girişimci Buluşması ve 
Fuarı’nın, Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirileceğini ve bu 
anlamda çok değerli olduğu-
nu kaydeden Şube Başkanı 
Ceylan, “Yaklaşık 300 giri-
şimcinin katılacağı etkinlikte 
girişimciler 3 gün boyunca 
ürünlerini, hizmetlerini ve fi-
kirlerini yatırımcı ile buluştu-
racak. Alanında duayen firma-
ların stantları, zirve programı, 
B2B görüşmeleri, girişimcilik 
kongresi ve 8. GİV Girişimci-
lik Ödül töreni program kap-
samında yer alacak. Çok çeşit-
li başlıklar altında düzenlenen 
oturumlarda konunun uz-
manları, iş ve sanayi dünyası 
temsilcileri, akademisyenler 
ile kamu kurum yetkilileri zi-
yaretçilerle bir araya gelecek. 
Sektörün büyük şirketleri ve 
uzmanların, projelerinizde 
fark ve etki oluşturmasına 
yardımcı olacak ilham dolu 
deneyimleri, tavsiyeleri de-
rinlemesine inceleme fırsatı 
yakalanmış olacak” diye ko-
nuştu. 

ÖDÜLLER DE VERİLECEK 
Türkiye Girişimci Buluşmasın-
da, birçok ödül de sahiplerini 
bulacak. Girişimciliği destek-
leyerek başarılı girişimcilerin 
ödüllendirildiği GİV-Girişim-
cilik Ödülleri bu yıl, GİV Özel 
Ödülü, Kurumsal Girişimci-
lik Ödülü, Yeni Girişimcilik 
Ödülü, Üniversite Girişimcilik 
Ödülü, Kamu Yönetimi Ödülü, 
Akademisyen Ödülü, E-Tica-
ret Ödülü ve Proje / Fikir Ödül-
leri (Para Ödülü) olmak üzere 
9 kategoride yeni sahiplerini 
Girişimci Buluşmaları’nda bu-
lacak. Başvurular www.tur-
kiyegirisimcibulusmasi.com 
adresinden devam devam edi-
yor” diye konuştu. Pandemi 
sürecinde Girişimci Buluşma-
sı ve Fuarı’nın tarihinde bir 
değişiklik olup olmayacağı ile 
ilgili bilgiler de veren Ceylan, 
“Önümüzdeki günlerde buluş-
manın tarihinde herhangi bir 
değişiklik olup olmayacağı-
nı kamuoyu ile paylaşacağız” 
diyerek, fuarın gelen gelecek 
yıla ertelenebileceği sinyalini 
de verdi.
n HABER MERKEZİ

Bakanlardan Konya ekibine ziyaret 
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Kurum, Giresun’da meydana 
gelen sel felaketinin ardından 
bölgeye desteğe giden Konya 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerini 
ziyaret ederek çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

Giresun’da meydana gelen 
sel felaketinin ardından bölgeye 

giden Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ekiplerini İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Kurum ziyaret 
etti. Giresun’da meydana gelen 
sel felaketinin ardından AFAD’ın 
talebiyle kombine kanal açma 
araçları ile birlikte görevlendiri-
len Konya Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerin çalışma yaptığı alanda 

incelemelerde bulunan bakanlar, 
yaraların sarılması için yaptıkları 
çalışmalarından dolayı ekiplere 
teşekkür ettiler.
KONYA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMA-

YA DEVAM EDECEK
Sel bölgesindeki çalışmaları 

yakından takip ettiklerini belir-
ten Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da 

felaketin ardından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bölgeyi ziyaret ettiğini, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Kurum’un 
bölgeden hiç ayrılmayarak çalış-
maları koordine ettiğini hatırla-
tarak, Konya olarak da üzerlerine 
düşeni yapmaya devam edecek-
lerini ifade etti. n HABER MERKEZİ 

Giresun’daki sel felaketinin ardından yaraları sarmak için yardım gönderen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerini Bakan Kurum ve Bakan Soylu ziyaret etti. 

KTO’nun Ağustos ayı Meclis toplantısı Koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.
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Amerika’ya müzik ihraç etti
Aşık Salihi, müzik ve beste dolu hayatı-

nın önemli noktalarını paylaştı. Özellikle gün-
düzleri bankada çalışırken akşamları beste 
ve müzikle uğraştığını belirten Salihi, adeta 
2 ayrı insan gibi yaşadığına değindi. Yaptığı 
bestelerin büyük başarılar elde ettiğini ve fark-
lı sanatçılar tarafından plaklarda yer aldığına 
dikkat çeken Salihi, bir bestesinin Amerika’ya 
bile gittiğinin bilgisini paylaştı. 

M.GÜDEN: Üniversite tahsilini düşün-
mediniz mi?

A.SALİHİ: Düşünmez miyim? O yıllar-
da Merkezi Üniversite sınavı yoktu. Her okul 
kendi puan politikasını gazete ve radyoda 
ilan eder, öğrenciler de kayıt yaptırabilmek 
için ilden ile okuldan okula koştururdu. Ben 
de Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesine kaydolmak için trene binip yola revan 
oldum. Fakat iki günlük yolculuktan sonra 
gördüm ki ben varmadan bir gün önce ka-
yıtlar kapatılmış. Anarşi ve siyasi sebeplerle 
memleketin ahvali de pek de iyi değildi. Ben 
de ‘Durumu düzeltebilirsem tahsilime devam 
etmek, düzeltemezsem de müzikle yaşamımı 
sürdürmek üzere’ Ankara’ya yerleştim. Ne 
var ki sanat erbabı da o yıllarda sağ ve sol 
diye ikiye bölünmüştü. Ben sağcı ya da solcu 
değildim ve iki kesimden de dışlanıyordum. 
Onlardan bize üçüncü sınıf mekânlarda çalış-
mak kalıyordu. Buna rağmen 1969-74 yılları 
arasında Ankara’da 40 civarında beste yapa-
rak çalıştım.

M.GÜDEN: Sizi unutulmaz kılan ‘Unu-
tursun Diye’ adlı eseriniz hangi dönemde 
ortaya çıktı?

A.SALİHİ: Yüreğimin bir yanında okuma 
aşkı, diğer yanında sevgilinin aşkı vardı… Bir 
de yaşama aşkı eklenince 1969’da ‘Unutur-
sun Diye Çok Korkuyorum’ isimli şarkımı 
besteledim. Yıldız Tezcan ve Çetin Körükçü 
45’lik plaklarında bu eserimi okudular ve üçer 
yüz binden fazla satışa ulaştılar. Şarkı 35 hafta 
listelerde kaldı. Hem Tezcan hem de Körük-
çü Altın Plak ödülü aldı. Şöhreti o eserimle 
yakaladım. Bu şarkıyı okuyan sanatçıların 
sayısını unuttum. Son olarak Muazzez Ersoy 
Hanımefendi Nostalji Serilerinde okudu ve üç 
milyonu aşkın satışa ulaştı.

M.GÜDEN: İstanbul size bu kadar yak-
laşmışken siz neden Ankara’ya yerleştiniz? 
Ankara hayatı sizi nasıl etkiledi?

A.SALİHİ: İstanbul sanat âleminde bü-
yük bir çevre edinmeye başlamıştım ama o 
günkü ulaşım imkânlarında Konya’ya çok 
uzaktı. Bilhassa anamı babamı geride bırakıp 
gitmeyi istemiyordum. Madem gidecektim, 
öyleyse daha yakın bir yer olmalıydı. Anka-
ra’da akşamları mekânlarda sahne alıyor, 
gündüzleri bir plak şirketinin yönetmenliğini 
yapıyor, gecenin geç saatlerini de beste yap-
maya ayırıyordum. Fırsat buldukça spikerlik 
ve solist hocalığı da yaparak dopdolu bir ya-
şantı sürdüm.

M.GÜDEN: Aile hayatınız ne zaman ve 

nasıl başladı?
A.SALİHİ: Onu sormayın! Ankara’nın o 

yoğun temposu içinde hayatımı daha yaşa-
nılır kılabilmek ve kazancımı da doğru yerde 
harcamak niyetiyle bir yuva kurdum. Ne var ki 
vakitsiz, yanlış bir evlilik olduğunu söylemek 
durumundayım. Ne mutlu edebildim ne de 
mutlu olabildim. Hanımefendiyle yollarımızı 
ayırdığımızda iki boynu bükük çocukla ortada 
kalakaldım. Bunun üzerine;

“Bu kadar üstüme gelme ey kader
Ben senden ne aldım, veremedim ki
Her günüm sefalet, her günüm çile”
Bir mutlu günün göremedim ki” diye 

başlayıp devam eden hicaz eserimi bestele-
dim. Anarşi şartları okul hayatımı, anlaşmaz-
lıklar aile hayatımı bitirmişti. Çok mutsuzdum 
ve buna rağmen günübirlik İstanbul’a gidip 
beste-plak çalışmaları yaparken bitap düş-
müştüm. Her ne kadar “Erkek koyun mele-
mez, erkek adam çocuk belemez” deseler de 
ben hem meledim hem de beledim. Baktım 
Ankara’da mutluluk yok, 1974 senesinde 
Konya’ya ana-baba ocağına döndüm.

M.GÜDEN: Bir gece mekânının kapı-
sında kocasını bekleyen bir hanımla ente-
resan bir diyaloğunuz olduğunu duymuş-
tum. Sizden dinleyebilir miyiz?

A.SALİHİ: Ankara’da Anafartalar’da bir 
akşam çalıştığım mekânda programımı icra 
etmiş, ayrılıyordum ki kapının girişinde başı 
örtülü mahcup, mahzun, bir hanım gözüme 
ilişti. Böyle mekânların kapısında duracak biri 
değildi. Varıp “Bacım hayırdır, burada ne bek-
liyorsun?” diye sordum. Çekinerek, “Kusura 
bakmayın, benim beyim maaşı alınca buraya 
çok sevdiği Aşık Salihi’yi dinlemeye geliyor 
da; sonra biz parasız kalıyoruz. Onu içeriden 
çağırmaya geldim ama giremedim” dedi. 
Duyduklarım karşısında mahcup oldum; 
beni çok seven bir bey kazancını beni dinle-
mek için, benim çalıştığım mekânda harcıyor 
ve çocukları da aç kalıyordu. Kocasının adını, 
şeklini sorduktan sonra “Sen burada bekle, 
kocanı ben getireceğim” diyerek geri dön-
düm. Garsonlar adamı bulup kulise çağırdı-
lar. Adam beni görünce şaşırdı, heyecanlan-
dı. Koluna girip bana olan sevgisine teşekkür 
ederek “Maaşın benim hakkım değil, çocuk-
larının hakkıdır. Buraya gelip çocuklarının 
nafakasını bizim yolumuzda harcama” diye 
nasihat ederek hanımının yanına götürdüm 
ve evine yolladım. Bu olay bende derin bir etki 
yaptı ve yolda “Allah’ın benim rızkımı yaptı-
ğım şu gece işinden değil de gündüz işinden 
ver” diye dua ettim.

M.GÜDEN: Kabul saatinde dua etmiş 
olmalısınız?

A.SALİHİ: Evet. Bu hadiseden kısa bir 
süre sonra Konya’ya döndüm. Sonra da Tür-
kiye Emlak Kredi Bankası’nda memuriyete 
başladım. Liseden cebir ve geometri öğret-
menim Hayriye Hanımın eşi Nihat Kalfazade 
işe başladığım şubemizin müdürüydü. Bana 
“Oğlum, senin için sahne öldü, mikrofon 
yok. Çalışıp bu bankanın müdürü olacaksın” 

dedi. (Gülerek devamla) Hatta “Hedefin bu 
olmazsa hiç işe de başlama, defol git” diye 
de çıkıştı.

M.GÜDEN: Banka ile birlikte, sahnesiz 
ama güfte ve beste dolu bir döneme başla-
mış olmalısınız.

A.SALİHİ: Müdürümün bir diğer şar-
tı gündüz iş, akşam üniversiteye, gece de 
eve çocuklarımın yanına gitmemdi. Bu şart, 
yarım kalan üniversite hayalimi gerçekleş-
tirmem için imkân verdi. Fakat gönlümde 
yanan aşk ateşi bazen volkana dönüyor ve 
yanardağ misali patlamalar yaşıyordum. Bu 
duygularla 1976’da “Çıkma karşıma” adlı 
eserimi besteledim ve Bedia Akartürk 45’lik 
plağa okuyup yüzbinlerce satış yaptı. Aynı 
eserimi yıllar sonra 1997’de Özcan Deniz 
kaset ve CD’ye okudu. 1979’da da çok eser 
ürettim. Duygularımın tesiriyle “Dayanılmaz 
Bir Çile Bu Allah’ım” adlı eseri yazıp bestele-
dim. O dönem yaşadığım acıları anlatan bu 
eserimi önce Hayri Şahin hem 45’liğe oku-
du hem de filmde seslendirdi. Arkasından 
dönemin genç sanatçılarından Ayşe Tunalı 
hanımefendi de bu eserimi seslendirdi. Her 
iki sanatçı da duygularımı çok iyi vurguladı, 
onlara müteşekkirim. İki solist arkadaşım 
da okudukları LP’lerle Altın Plak Ödülü aldı. 
Sonraki yıllarda Gülden Karaböcek, Yüksel 
Özkasap, Yeliz, Vahdet Vural, Halit Arapoğlu, 
Senai Mutlu, Yurdaer Uçar gibi elliden fazla 

sanatçı dostum seslendirdi bu eserimi. Son 
olarak 1999’da Muazzez Ersoy Nostalji seri-
sine okudu ve 19.05.1999 günü Maksim’de 
tertip ettikleri ödül gecesiyle bendenizi onur-
landırdı. Bana bu duyguları, ilhamı lütfeden 
Allaha şükrediyorum.

M.GÜDEN: Çalıştığınız Bankaya Mü-
dür olabildiniz mi?

A.SALİHİ: (Gülerek) Müdürümün ben-
den isteklerinden biri de buydu. Ben 1980’de 
çalıştığım Şubede şefliğe terfi ettim. Bundan 
sonra da Nalçacı Caddesi’nde bana bir Loj-
man tahsis edildi. (Gülerek) Böylece ailecek 
medeniyetin nimetlerinden faydalanma im-
kânı bulduk. 1980’in Aralık ayında babamı 
kaybedince acılarıma bir yenisi daha eklendi. 
Derken 80’li yılların başlarından itibaren eser-
lerim yine rağbet görmeye başladı. 1983’de 
Ümit Besen, ardından Devran Çağlar, Vahdet 
Vural okudular. Bu arada 1980’de yurt dışı 
turnesine çıkmıştım, dönüşümde İsveç’te 
oturma iznim geldi. Fakat çocuklarımın ya-
nında olma, onları istediğim gibi büyütebil-
me arzusuyla tevessül etmedim. Aynı sene 
bir albümüm daha piyasaya çıktı. 

M.GÜDEN: Son evliliğinizi ne zaman 
yaptınız? Hayat akışınız daha sonra nasıl 
seyretti?

A.SALİHİ: 1985 yılının 25 Haziran günü 
Ayşe Aysel Gürses Hanımefendi ile evlene-

rek yeni bir yuva kurdum. 1988’de Yağmur 
Plaka bir albüm okudum. 1990’da çalıştığım 
kurumda 2. Müdür olup mesuliyetim ar-
tınca beste yapmak için imkânlarım azaldı. 
1992’de Sevda Rüzgârı isimli albümüme 
on eserimi okudum. Bu sırada kızım Cemi-
le Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Şeref 
Öğrencisi unvanıyla mezun olup bizi bahtiyar 
etti. Oğlum Cem ise Selçuk Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun 
oldu. Bunlarla çok mutlu oldum ve bedenen 
dinlenme ihtiyacım sebebiyle 1997’de Nal-
çacı Şubesi’nden Müdür Yardımcısı olarak, 
eşim ile birlikte emekli oldum. 1999’da Kader 
adlı albümümü çıkardım.

Bugüne değin bir ömre üç ömür sığdır-
dım. Gündüzleri Banka memuru, Şefi, Mü-
dür Yardımcısı Halil Yılmaz oldum, geceleri 
bestekâr, sanatçı, program sunucusu, mizah 
adamı Âşık Salihî oldum. 

M.GÜDEN: Aynı anda iki insan olmak 
zor olmadı mı?

A.SALİHİ: Evet, iki insanı birden yaşa-
mak kolay olmadı. Çünkü toplum ikisinden 
de ayrı ayrı hizmet istedi. Benim insanları 
sevmem Halil Yılmaz ile Âşık Salihi’yi uzlaş-
tırdı. Şefkat, merhamet, iyilik insanı olarak 
bugünlere geldim.

M.GÜDEN: Eserleriniz Amerika’ya da 
ulaştı değil mi?

A.SALİHİ: 1980 yılında ‘Dertlerim’ adlı 
eserimi bestelemiştim. Bir süre önce Ame-
rika’dan Atlantic Recording Corparation adlı 
müzik şirketi 10 bin dolar telif ödeyerek bu 
eserimi satın aldı. (Gülüyor) Evet, böylece 
Amerika’ya da müzik ihraç ettik.

M.GÜDEN: Aramızda komşuluk hu-
kuku gelişmemiş olsa da aynı mahallenin 
çocuklarıyız. Çocukluğunuzun mahallesiy-
le irtibatınız ne durumda?

A.SALİHİ: Kovanağzı’nın o dingin, az 
nüfuslu çok bağlık bahçelik zamanında büyü-
düm. Ama sonra Ankara’ya gidince mahalle 
ile irtibatım azaldı. Sonra şehir evine yerle-
şince koptuk. Kalaycının Bağı dedikleri baba 
toprağımız, Kovanağzı’nda duruyor. Orada 
akrabalarımız, dostlarımız da var, zaman za-
man görüşürüz.

M.GÜDEN: Sizin bir de stüdyo işlet-
meciliğiniz olmuştu. İnsanların ellerinde 
bir kaset ve bir de liste ile gelip özel dolum 
yaptırdığı 1980’li yıllardaki Stüdyo Salihi 
ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?

A.SALİHİ: Ben o stüdyoyu para kazan-
mak için değil, ‘ihtiyacı olan insanlar bana 
daha kolay ulaşsın ve hem yardım edebile-
yim hem de daha ekonomik hizmet vereyim’ 
diye açmıştım. Başında da bir arkadaşım 
durdu. O zamanlar bilhassa delikanlılar sev-
dikleri şarkıları liste yapıp özel kaset doldur-
turlardı. Hatta hediye kaset doldurtup şarkı-
ların önüne anons kaydettirenler de olurdu. 
Böyle bir hizmet verdik. Baktık ki bir koltukta 
çok karpuz olmuyor, çekildik.

M.GÜDEN: Stüdyoda çok bulunma-
sanız da; liste getiren bazı müşterilerin 
seçimlerine “Bu şarkın arkasına bu olmuş 
mu?” gibi eleştiriler getirdiğiniz olurdu. 
Bunu neden yapardınız?

A.SALİHİ: Bir biri ardına denk düşen, 
ya da peş peşe geldiğinde söz ve ritim açı-
sından uyumsuzluk oluşturan şarkılar vardır. 
Bununla ilgili tavsiyelerde bulunmuşuzdur. 

M.GÜDEN: Müzik dinleme kültürü, 
adabı nedir?

A.SALİHİ: Sanatçı sahneye çıkmadan 
önce o programa dair bir hazırlık yapar. Han-
gi şarkıyla başlayacağını, neyle devam ede-
ceğini belirler. Sanatçı ritmi de ayarlar, birbiri-
ni tamamlayıcı şarkılarla program akar. İcracı 
sanatçı sahneye ve salona da hâkim olmalıdır 
ki okuduğu şarkıların insanlar üzerindeki te-
sirini kontrol edebilsin. Burada yüreğinizin 
sesi devreye girer. Bu ses kimi zaman öyle 
gönülden gelir ki nağmelerle birlikte sanatçı-
nın gözünden yaşlar da akabilir. Çünkü ses-
lendirdiğiniz eseri yaşarsınız o anda. Hüzünlü 
bir eserde gözyaşlarınıza engel olamadığınız 
gibi kıvrak bir oyun havasında da pek tabi ki 
cezbeye kapılırsınız. Sanatçının sahne halleri, 
rol değil şarkıyla bütünleşmedir. (Gülerek) 
İşte tam da bu akış içerisinde bazen ritmi 
bozan talepler gelir ki akışı bozuverir. Bilmem 
anlatabildim mi?

Yaptığı bestelerin büyük ses getirdiğine dikkat çeken Aşık Salihi, “1980 yılında ‘Dertlerim’ adlı eserimi bestelemiştim. Bir süre önce Amerika’dan Atlantic 
Recording Corparation adlı müzik şirketi 10 bin dolar telif ödeyerek bu eserimi satın aldı. (Gülüyor) Evet, böylece Amerika’ya da müzik ihraç ettik” dedi 

Âşık Salih

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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“Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu”na göre, 2019 yılının ilk yarısında toplam 505 bin olan 
konut satışı, 2020 yılının aynı döneminde 624 bin adede ulaşarak yüzde 23,5’lik bir artış sağladı

Konut satışında yüzde 
23,5’lik artış sağlandı
Gayrimenkul ve Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı Derneği (GYO-
DER), gayrimenkul sektörünün 
alt segmentlerini üçer aylık dö-
nemler halinde irdelediği “GYO-
DER Gösterge” Türkiye Gayri-
menkul Sektörü 2020-2. Çeyrek 
Raporu’nu yayımladı.

Temel ekonomik verilerin 
yanı sıra “Konut”, “Krediler”, 
“GYO-Gayrimenkul Yatırım Or-
taklığı”, “GYF-Gayrimenkul 
Yatırım Fonu”, “Ofis”, “AVM”, 
“Lojistik” ve “Turizm” gibi gayri-
menkulün tüm alt segmentlerini 
kapsayan raporun; gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının finansal 
değerlendirmeleri ile ilgili verile-
ri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
ve Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’nun (KAP) katkılarıyla zen-
ginleştirildi.

GYODER Gösterge 2020-2. 
Çeyrek Raporu’na göre, pandemi 
sürecinde başta Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca alınan önlemler ve 
proaktif yaklaşımlar sektöre can 
suyu olarak toparlanma eğilimini 
güçlendirdi.

İnşaat sektöründe yüzde 1,5 
seviyesinde yaşanan gerileme ise 
hızlı yaşanan küçülmelerden son-
ra eğilim değişiminin ilk işareti 
olarak görüldü. Alınan tedbirlerle 
özellikle ikinci çeyreğin sonu iti-
barıyla sektörde gözle görülür bir 
toparlanma yaşandı. Söz konusu 
toparlanma konut satış rakamla-
rına da yansıdı. 

KONUT SATIŞINDA GEÇEN 
YILIN İLK YARISINA GÖRE YÜZDE 

23,5’LİK ARTIŞ 
Rapora göre, 2019 yılının ilk 

yarısında toplam 505 bin olan 
konut satışı, 2020 yılının aynı 
döneminde 624 bin adede ulaşa-
rak yüzde 23,5’lik bir artış sağ-
ladı. Artışı tetikleyen en önemli 
unsurlar ise pandemi nedeniyle 
yaşanan kapanma sürecinin bit-
mesi, özellikle kredi faizlerinde 
kamu bankaları önderliğinde sağ-
lanan keskin düşüş ve ertelenen 
talebin etkisi oldu. Öte yandan 
birkaç yıldır yeni konut arzının 
giderek düşmesi de talebin yük-
selmesinde diğer bir tetikleyici 
oldu. Halihazırda pazarda bekle-
yen konutların talep görmesi de 
önemli ölçüde stok erimesi sağla-
dı. 2020 yılının ilk yarısı itibarıy-
la 226 bin adede ulaşan ipotekli 
konut satışında, 2019’un aynı dö-
nemine göre yüzde 221’lik artış 
yaşandı. Raporda, pandemi nede-
niyle değişen ihtiyaç ve tüketim 
eğiliminin dikkat çeken bir geliş-
me olduğu belirtilerek, artık bina 
yapısından, mimariye, kullanılan 
temel malzemeden, çevreye du-
yarlılığa kadar pek çok unsurda 
değişim gözetilerek yatırım kara-
rı alınması gerektiği vurgulandı.

2020 yılı ikinci çeyrek konut 
satışları, küresel salgın nedeniyle 

nisan ve mayıs aylarında görülen 
ekonomik durgunluğa karşın bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 14’lük bir artış 
göstererek 283 bin 731 adet se-
viyesinde kapandı. Özellikle hazi-
ran ayı itibarıyla kamu bankaları 
tarafından başlatılan konut kre-
disi kampanyası konut satışlarını 
olumlu yönde etkilerken, küresel 
salgın nedeniyle ertelenen tale-
bin de etkisiyle mayıs ayı itibarıy-
la konut fiyatlarında aylık yüzde 
6,4 ile bugüne kadarki en yüksek 
aylık değişim görüldü. 2020 yılı 
ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı 
dönemine göre, ilk el satışlarda 
yüzde 8,1 düşüş, ikinci el satış-
larda ise yüzde 28 artış yaşandı. 
İlk satışların toplam satışlar içeri-
sindeki oranı, bir önceki çeyreğe 
göre artış göstererek çeyreklik 
bazda yüzde 31,8 olarak gerçek-
leşmiş olsa da haziran ayında 
yüzde 30,9 ile bu oran veri setin-
deki en düşük seviyesine geriledi. 
İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 206 

ARTIŞ
İpotekli satışlarda konut kre-

disi faiz oranlarındaki gerileme 
ile birlikte geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 206,7’lik bir 
artış gerçekleşirken, diğer satış-
larda ise verilerin açıklanmaya 
başlanmasından bu yana çeyrek-
lik bazda en düşük satış sayısı 
görüldü ve geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 28,3 gerileme 
kaydedildi. Konut kredisi kam-
panyası ve ertelenen talebin et-
kisiyle talepte görülen artış ikinci 
çeyrek itibarıyla konut fiyatlarına 
yansıdı ve mayıs ayı itibarıyla 
reel bazda yıllık yüzde 10,6 artış 
görüldü. Nominal bazda, geçtiği-
miz yıl mayıs ayında konut fiyat 
endeksinde yıllık artış yüzde 1,5 
seviyesinde iken, endeks bu yıl 
mayıs ayında yıllık bazda yüzde 
23,1 artış gösterdi. Yabancılara 
yapılan satışların ise iç talebin 
yüksek olması, küresel salgın ve 
uçuş sınırlamaları nedeniyle top-
lam satışlar içerisindeki oranı ge-
rilemeye devam etti ve yüzde 0,9 
olarak gerçekleşti. Bununla bir-
likte, haziran ayında aylık bazda 
yüzde 93,5 seviyesinde artış gö-

rüldü. İkinci çeyrekte yabancılara 
yapılan konut satışlarında ilk sı-
rada yüzde 46,1 pay ile İstanbul, 
ikinci sırada yüzde 16,8 pay ile 
Antalya yer aldı. 

İLK YARIDA YAPI RUHSATI 
VERİLEN BİNA SAYISI YÜZDE 45,5 

ARTTI
Belediyeler tarafından yapı 

ruhsatı verilen bina sayısı yılın 
ilk 6 ayında geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 45,5 arttı. 
Yapı ruhsatı verilen binaların 
yüz ölçümü yüzde 40,8, değeri 
yüzde 54,8 ve daire sayısı yüzde 
72,9 arttı. Belediyeler tarafından 
verilen yapı kullanma izin belge-
lerinde ise bina sayısı yılın ilk ya-
rısında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 35,6, yüz ölçümü yüz-
de 32,5, değeri yüzde 27,2, daire 
sayısı da yüzde 32,1 azaldı. 2019 
yılı temmuz ayında başlayan ko-
nut kredisi faiz oranlarındaki aza-
lış trendi, yer yer haftalık bazda 
artışlar hariç 2020 yılı haziran ayı 
sonuna kadar devam etti. 2019 
yılı temmuz ayı başında azalış 
trendine giren ve yüzde 1,65 se-
viyesinde gerçekleşen konut kre-
disi faiz oranı, 2020 yılı temmuz 
ayında yüzde 0,73 seviyesine ge-
riledi. Aynı şekilde 2019 yılı tem-
muz ayı başında azalış trendine 
giren ve yüzde 21,65 olan yıllık 
faiz oranı ise 2020 yılı temmuz 
ayı ortasında 12,61 puan azala-
rak yüzde 9,14 seviyesine gerile-
di. 2020 yılı haziran ayı sonunda 
konut kredisi hacmi 234 milyar 
TL seviyesinde gerçekleşti. Kamu 
mevduat bankalarının toplam ko-
nut kredisi hacmi içindeki payı 
2019 yılı haziran ayında yüzde 
51 seviyesindeyken, 2020 yılı ha-
ziran ayında yüzde 60’a yükseldi.
GYO ENDEKS DEĞERİ İKİNCİ ÇEY-

REKTE YÜZDE 50 ARTTI 
Mart sonunu 33.384 puan-

dan kapatan GYO endeksi, hazi-
ran sonunda yüzde 50,12’lik bir 
artışla 50.118 puana yükseldi. 
GYO endeksiyle yüzde 70’in üze-
rinde korelasyonu olan BIST 100 
endeksi ise aynı dönemde yüzde 
30’luk bir artış sağladı. Halka 
açıklık oranının yüzde 52 merte-
besinde olduğu GYO endeksinin 

piyasa değeri de yüzde 59’luk ar-
tışla 36,5 milyar TL’ye yükseldi. 
Bununla birlikte ikinci çeyrekte 
yabancı yatırımcı oranında Bor-
sa İstanbul’un genelinde olduğu 
gibi bir kayıp olduğu ve yüzde 
2’lik bir düşüşle bu oranın yüzde 
17’lere gerilediği görüldü. Ayrıca 
bireysel ve kurumsal yatırımcı 
oranlarının neredeyse eşit oldu-
ğu GYO’ların ikinci temettü da-
ğıtmadığını ancak hisselerdeki 
yükselişin sonraki çeyrekler için 
temettü dağıtımı anlamında da 
pozitif bir yansımasının olabile-
ceği düşünülüyor.

GYF’LERİN PAZAR BÜYÜKLÜ-
ĞÜ 6,8 MİLYAR TL SEVİYESİNE 

ULAŞTI 
Türkiye’de gayrimenkul yatı-

rım fonu (GYF) pazar büyüklüğü 
30 Haziran 2020 itibarıyla 6,8 
milyar TL seviyesine ulaştı. İhraç 
dönemi devam eden ve ilk defa 
yatırım alan fonlar da dahil olmak 
üzere toplam 45 GYF yatırım 
aldı. Nisan 2020 ile Haziran 2020 
arasında SPK tarafından 4 yeni 
GYF’ye kuruluş izni, 3 GYF’ye 
ihraç belgesi onayı verilirken 3 
mevcut GYF’nin tasfiyesi onay-
landı. Borsa İstanbul Nitelikli Ya-
tırımcı İşlem Pazarı’nda 6 adet 
GYF işlem görüyor. Rapora göre, 
İstanbul ofis pazarında genel arz 
6,46 milyon metrekare olarak 
aynı seviyede kalmasına karşın, 
sağlıklı çalışma alanları çözüm-
lerinin gerekliliği arzın yeniden 
sınıflandırılmasını gerektirecek. 
İkinci çeyrekte kaydedilen kirala-
ma işlemleri yaklaşık 41 bin 255 
metrekare olarak gerçekleşirken, 
yılın ilk yarısında gerçekleşen ki-
ralama işlemleri toplamda 132 
bin 118 metrekare oldu. İkinci 
çeyrekte kaydedilen işlem hacmi 
bir önceki çeyreğe ve geçen yı-
lın aynı dönemine göre özellikle 
pandemi etkisinin bir yansıması 
olarak düşüş gösterirken sırasıyla 
yüzde 54,6 ve yüzde 14,7 oran-
larında azalma gerçekleşti. Tür-
kiye Ticari Gayrimenkul Endeksi, 
2020 yılı haziran sonu itibarıyla 
153,32 puan seviyesinde ger-
çekleşti. Endeks, geçen senenin 
aynı ayına oranla 6,31 puan artış 
gösterirken, aylık 1,38 puan artış 
gösterdi. 2020 yılına 146,97 puan 
seviyesinde başlayan endekste, 
12 aylık dönemde 8,84 puanlık 
bir artış yaşandı. Öte yandan, yı-
lın ilk çeyreğinde kiralama işlemi 
bakımından dip noktayı gören 
lojistik piyasası, Kovid-19 salgını 
döneminde önemi artan peraken-
de lojistiği ve çevrim içi satışların 
etkisiyle ikinci çeyrekte kayda de-
ğer bir performans gösterdi.

2020’nin ilk yarısı itibarıyla 
lojistik piyasasındaki birincil kira 
dolar bazında metrekare başına 
aylık 4,50 olarak görünürken TL 
bazında 30,00 metrekare/ay sevi-
yesine yükseldi. n AA

‘Sağlık çalışanlarının 
emekleri heba edilmesin’

Eski Başkan Seyit Faruk 
Özselek’in acı günü

Türk Sağlık- Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) sü-
recinde sağlık çalışanlarının 
karşılaştığı sorunların çözümü 
ve taleplerinin karşılanma-
sı amacıyla basın açıklaması 
gerçekleştirdi.
Konya Numune Hastanesi’n-
de gazetecilere açıklamada 
bulunan Töke, Türkiye’nin 11 
Mart’tan bu yana salgınla mü-
cadele ettiğine değinerek, “Bu 
mücadelede Sağlık Bakanlığı-
mızın çok başarılı olduğunu 
gördük. Özellikle Bilim Kuru-
lu ve Sağlık Bakanlığı günlük 
çalışmalarında gerçekten çok 
başarılı.” dedi. Sağlık çalışan-
ları için talepleri olduğunu be-
lirten Töke, şöyle devam etti: 
“Örneğin sağlık çalışanlarının 
bu dönemde sabit maaşlarının 
artırılması talebimiz oldu. Ko-

vid-19 sebebiyle vefat eden 
sağlık çalışanlarımızın şehit 
olarak sayılması talebimiz var. 
Kısacası çalışanın emeğinin 
ödenmesini ve emeğinin heba 
edilmemesini istiyoruz.” Sal-
gınla mücadelede sağlık çalı-
şanlarının fedakarca mücade-
le ettiklerini vurgulayan Töke, 
şunları söyledi: “Aile hekim-
liğindeki görev yapan çalı-
şanlara muhakkak ilave ücret 
ödemesi yapılmalı. Aynı şekil-
de adli tıp çalışanlarına salgın 
nedeniyle ilave ödeme yapıl-
malıdır. Çünkü birçok adli tıp 
müdürlüğü grup başkanlığı 
bu süreçte pandemi kuruluşu 
ilan edilmiştir. Bugün yaptığı-
mız basın açıklamasıyla sağlık 
çalışanlarının sorunlarını ve 
taleplerini tekrar gündeme 
getirerek çözüm istedik.” 
n AA

Konya Serbest Muhasebeciler 
ve Mali Müşavirler (SMMM) 
Odası Eski Başkanı Seyit Fa-
ruk Özselek’in annesi Emi-
ne Özselek hayatını kaybetti. 
Merhume Özselek’in cenazesi 
Akören’de dün öğle namazı-
na müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla 

toprağa verildi. Özselek aile-
sini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakma-
dı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak merhume Emine Özse-
lek’e Yüce Allah’tan rahmet, 
yakınlarına da sabr-ı cemil ni-
yaz ederiz.  
n MEVLÜT EGİN

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de görülen COVİT-19 salgını hayatımı-
zı, üretimi ve ekonomiyi olumsuz yön-
de etkilemeye devam ediyor.

Tedbir alınarak, her yerde uygu-
lamaya konulsa da bir türlü salgının 
önüne geçilemedi.

Gün geçtikçe de salgın yüzünden 
hasta sayısı çoğalırken, ölüm oranları 
da buna paralel arttı.

Tabi ki bu duruma gelinmesinde 
hepimizin kusuru olduğu da bir ger-
çektir. 

Tüm uyarılara rağmen, bizler ku-
rallara yeterince uymadık ve gevşek 
davrandık. 

Netice de artan vaka sayıları ve 
ölümlerden sonra kendimizi sorgu-
lamaya başladık. Ancak işten işten 
geçmiş oldu. 

Salgına karşı yeterince duyarlı 
olsaydık. Maskemizi takıp, sosyal me-
safeyi korusaydık ve temizliğe dikkat 
etseydik sanırım bunca sorun yaşa-
mazdık.    

Devletin ve Sağlık Bakanlığının al-
dığı ve uyguladığı tedbirlere uyulması 
için şehrimizdeki resmi kurumlar, be-
lediyeler, mesleki odalar, fabrikalar, iş 

yerleri vs. birçok yer 
bu yönde çalışmalar 
yapıyor.

Bu anlamda Kon-
ya Sanayi Odası da(KSO) pandemi 
sürecinde yaptığı çalışmalara bir yenisi 
daha ekleyerek, üyelerini uyarmayı sür-
dürüyor. 

Sektörlerin ve sanayicilerin so-
runlarına çözüm önerileri geliştirmek 
amacıyla meslek komitesi toplantıları-
na başladı.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü’nün 
başkanlığında, pandemiden dolayı vi-
deo konferans ile yapılan ilk toplantıda; 
1., 12. ve 24. meslek komitelerini oluş-
turan mermer, inşaat, iklimlendirme ve 
geri dönüşüm sektör sanayicilerinin 
sorunları dile getirildi. 

Sanayicilerin pandemi dolayısıy-
la çalışanları ile birlikte 6 aydır ola-
ğanüstü, takdire şayan bir mücadele 
verdiğinin altını çizen Başkan Kütük-
cü, “Pandemi sürecinde üyelerimizle 
güçlü bir iletişim kurduk. Oluşturdu-
ğumuz yeni dijital iletişim platformları 
ile üyelerimize sorunlarını daha hızlı 
iletme imkânı sunduk. Pandeminin 
ilk günlerinde Odamız bünyesinde 
bir Pandemi Kurulu oluşturduk ve sü-

recin koordinasyonunu 
Pandemi Kurulumuzla 
sağladık. Sanayicileri-
mizden gelen tüm talep-
leri 3 ayrı rapor halinde 
üst kuruluşumuz TOBB, 
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Ticaret Bakan-
lığı ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığı gibi kurumla-
rımıza ileterek, çözüm-
lerinin takipçisi olduk. 
Hamdolsun sanayicilerimiz adına talep 
ettiğimiz konuların tamamına yakının-
da sonuç aldık. Hiçbir sorumluluktan 
kaçmadık.”

Konyalı sanayicilerin ve çalı-
şanların pandemi sürecinde takdire 
şayan bir mücadele verdiklerine 
dikkat çeken Memiş Kütükcü, oluş-
turdukları Pandemi Kurulu sayesin-
de de sanayicilerden gelen talepleri 
rapor haline getirerek ilgili kurumları 
iletmeleriyle iyi sonuçlar alındığını 
ifade ediyor.

Anlaşılan KSO’nun Pandemi Ku-
rulu sanayicilerin sorunlarının çözümü 

noktasında güzel bir ça-
lışma yürütmüştür. 

Gelelim KSO’nun 
üyelerine yönelik pande-
mi sürecinde yerinde ve 
iyi olan çalışmalarına. 

KSO, Şehrimizdeki 
sanayicilerin maske ih-
tiyacın karşılamak için 
gerekli girişimde buluna-
rak, Tekstil Meslek Ko-
mitesiyle birlikte maske 

üretimine yönelik bir çalışma yapıyor. 
Maske sıkıntısının yaşandığı ilk 

dönemlerde, şehrimizin ve ülkemi-
zin maske ihtiyacının giderilmesi için 
Tekstil Komitesi maske üretimine 
başlıyor. Üretim halen devam ediyor. 

Ayrıca Valilikten temin edilen 120 
bin adet maskeyi, Odadan talepte bulu-
nan firmalara dağıtıyor.

Kısıtlama dönemlerinde başla-
yan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 
ile ilgili, çalışmak isteyen işletme-
lerin, sektörlerin ‘istisna’ taleplerini 
Valiliğe ileterek, izin alma süreçleri-
ni koordine etmiştir.

Sanayi işletmele-
rinde çalışanlara yö-
nelik Covid-19 Antikor 
Tarama Testleri başla-

tıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatı-
lan bu çalışma ile çalışanlara yönelik 
antikor testi talep eden işletmelerin 
tamamının test taleplerini karşılıyor. 

Üyelerinin Haziran ayında Odaya 
ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı 
ve munzam aidatları, gecikme zam-
mı ve faiz tahakkuk ettirmeksizin er-
teliyor. 

Yapılan bütün bu çalışmalar sa-
nayicinin ve sanayide çalışanların sal-
gından korunmasına yönelip önemli 
çalışmalardır. 

Burada asıl önemlisi de Memiş 
Kütükcü’nün yine toplantı da “Vaka 
sayısının düşmesi için; Her An Ted-
bir, Her Yerde Tedbirdir.” Çağrısında 
bulunmasıdır.

Konya’nın vaka sayısında ülke ge-
nelinde ilk 5 il içerisinde yer aldığını, 
vaka sayısının düşmesinin tek yolunun 
tedbirlerden geçtiğini vurguluyor ol-
ması da yerinde bir ifadedir.

Tedbirlere uyulması konusunda 
farkındalık oluşturulmasına hepimi-
zin daha fazla katkı vermesini bekli-
yor. Bu konuda her birimiz sorumlu 
ve görevliyiz diyor.

Çünkü bu süreç hiç bir kimsenin 
sadece kendisi ile sınırlı değildir. 
Kendimiz ile birlikte, karşımızdaki 
kişilerin de sağlığını korumak bizle-
rin sorumluluğunda olduğunu dile 
getiriyor.

Onun için sadece işyerlerinde 
tedbirli olmak yetmez. Sosyal haya-
tımızda da maske-mesafe ve hijyen 
kurallarına eksiksiz riayet etmek, her 
yerde bu kurullara uyarak, farkındalı-
ğı bu yönde artırmak zorundayız

Böyle yaparsak salgının önünü ge-
çerken, bir başkasının sağlığını tehdit 
edecek bir davranışta da bulunmamış 
oluruz.

Bugünden itibaren Vaka sayısı-
nın düşmesi için; Her An Tedbir, Her 
Yerde Tedbiri elden bırakıp, gevşet-
memeliyiz.

Henüz geç kalmışta değiliz. Ted-
biri elden bırakmamakla toplum ola-
rak hepimiz sağlık kalabiliriz.

Ne dersiniz sizce de böyle dav-
ranmamız gerekmez mi? 

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

KS0’DAN, TEDBİRLERE UYMA ÇAĞRISI 

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Konya’da düğünler başta olmak üzere 
kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonlar yasaklandı

Organizasyon yasak!
Konya İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulu, Vali Vahdettin Özkan 
başkanlığında yaptığı toplantı-
nın ardından korona virüs sal-
gınıyla mücadele kapsamında 
bazı kararlar aldı. İl genelinde; 
kafe, restoran, lokanta, çay bah-
çesi gibi işletmelerde ikramlı 
veya ikramsız düğün, sünnet 
düğünü, nikah, nişan, kına, 
çetnevir gibi organizasyonların 
yasaklanmasına karar verildi. 
Ayrıca toplu olarak yapılacak 
doğum günü partileri, hasta 
ziyaretleri, mevlit programla-
rı, aile ve akraba toplantıları, 

gün gezmeleri, okul gezileri, 
her türlü sosyal içerikli kahvaltı 
ve yemek etkinlikleri, tanışma 
ve kaynaşma programları, ker-
mes etkinlikleri gibi kalabalık 
oluşumuna sebebiyet verecek 
bütün organizasyonlar yasak-
landı. Tedbirlere uymayanlarla 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
282’nci maddesi gereğince ida-
ri para cezası verileceği, konu-
su suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195’inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatıla-
cağı bildirildi. n İHA
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Göç edemeyen yaralı 
leylek tedavi ediliyor

Aranan şahıslarda 
uyuşturucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Karatay 
ilçesine bağlı Sakyatan Mahal-
lesi’nde uçamayan bir leylekle 
karşılaşan vatandaşlar, yaralı 
olduğu için göç mevsiminin geç-
miş olmasına rağmen göç ede-
meyen leyleği Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürlü-

ğüne teslim etti. Kanadından 
yaralı olduğu belirlenen leyleğin 
muayene ve tedavisi için Karatay 
Hayvanat Bahçesi Veteriner He-
kimliğine teslim edildiği, tedavisi 
sonrasında ise tekrar doğal ya-
şam alanına bırakılacağı belirtil-
di. n İHA

Akşehir ilçesinde şüphe üze-
rine üst araması yapılan 3 şahıs-
tan ikisinde, toplam 8,75 gram 
uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirli-
ği ekipleri tarafından, daha önce 
uyuşturucu madde kullanmak-

tan haklarında işlem yapılan T.S., 
M.K. ve B.B. isimli şahıslar şüphe 
üzerine durdurularak üst araması 
yapıldı. Aramada, T.S.’nin üzerin-
de 6,55 gram, B.B.’nin üzerinde 
ise 2,20 gram olmak üzere toplam 
8,75 gram eroin ele geçirildi. Gö-
zaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin 
ardından serbest bırakıldı. n İHA

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Ereğli ilçesinde, iki tırın karıştı-

ğı trafik kazasında araç sürücüleri 
yaralandı. Tırın yerinden koparak 
hurdaya dönen kabininde sıkı-
şan sürücü ise itfaiye tarafından 
kurtarıldı. Kaza, saat 15.30 sıra-
larında Konya-Adana Karayolu 
üzeri Sarıtopallı Mahallesi’nde bir 
dinlenme tesisi önünde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. 
idaresindeki 11 DZ 536 plakalı tır, 
sürücünün bir anlık dikkatsizliği 
sonucu önündeki aynı yöne seyir 
halinde olan ve anayoldan tali yola 
dönmeye çalışan N.S. yönetimin-
deki 33 KBA 34 plakalı tıra arka-
dan çarptı. Kazada, 11 plakalı tırın 
yerinden kopan kabini hurdaya 
dönerken, her iki aracın sürücüleri 
yaralandı. Tır sürücüsü M.D. sıkış-
tığı kabinden Ereğli İtfaiyesi kırım 
ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 
çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza 
yerinde tedbir alırken, kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da çatıda çalıştığı sı-
rada elindeki metal malzemenin 
yüksel gerilim hattına değmesi 
sonucu akıma kapılarak ağır ya-
ralanan 19 yaşındaki şahıs, teda-
visi için ambulans helikopter ile 
Kocaeli’ne götürüldü. Edinilen 
bilgiye göre Konya’da metal doğ-
rama işinde çalışan 19 yaşındaki 
Tolga V. adlı şahıs bir binanın 
çatısında çalıştığı sırada elindeki 
metal malzeme, yüksel gerilim 
hattına temas etti. Temas son-
rasında akıma kapılan Tolga V. 
ağır yaralanarak yere savruldu. 
Durumu gören çevredekilerin 
haber vermesi üzerine olay yeri-
ne gelen ambulansa alınan Tolga 
V., Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40’ı 
akım sonucu yanan Tolga V., bu-
radan önce Meram’da bulunan 
hastaneye daha sonra ise Sağlık 
Bakanlığına ait ambulans heli-
kopterle Kocaeli’de bulunan De-
rince Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Yanık Ünitesine sevk edildi. 
Sağlık görevlilerinin tarafından 

helikopterden dikkatli bir şekilde 
indirilen Tolga V., yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alındı. 

Akıma kapılarak ağır yaralanan 
işçinin durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. n İHA

Çalıştıkları kurumun 
kablolarını çaldılar

Akşehir’de cezaevi 
firarisi yakalandı 

Konya’da kendi çalıştıkla-
rı kurumun 36 bin lira değe-
rindeki kablolarını çalan şüp-
heliler yakalanarak gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, 
merkez Meram ve Karatay ilçe-
lerinde Türk Telekom’a ait yer 
altındaki kabloların çalınması 
üzerine Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri harekete geçti. Olayla 
ilgili inceleme başlatan polis 
ekipleri, şüphelilerin taşeron 

firmada çalışan M.Ö. (39) ile 
İ.C. (46) olduğunu belirledi. 
Yakalanarak gözaltına alınan 
şahıslar Konya Şehir Hasta-
nesindeki sağlık kontrolünün 
ardından adliyeye sevk edildi. 
M.Ö.’nün bir suç kaydı olduğu 
öğrenilirken, şüphelilerin hur-
dacıya sattıkları kablolar geri 
alınarak Türk Telekom’a teslim 
edildi. 
n İHA

Akşehir ilçesinde hakkında 
3 ayrı suçtan yakalama kararı 
ve 13 ayrı suçtan yaklaşık 12 
yıl kesinleşmiş hapis cezası bu-
lunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ak-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri-
nin istihbari çalışmalar sonu-
cunda, 2009 yılında cezaevin-
den firar eden ve o tarihten bu 
yana aranan, hakkında kesin-
leşmiş 13 ayrı suçtan 11 yıl 21 
ay 10 gün hapis cezası, resmi 

belgede sahtecilik, parada sah-
tecilik, bilişim sistemleri banka 
veya kredi kurumlarının araç 
olarak kullanılması suretiyle 
dolandırıcılık olmak üzere 3 
ayrı suçtan yakalama kararı bu-
lunan Selim U. (38) isimli şah-
sın saklandığı adresi tespit etti. 
Anıt Mahallesi Halis Kırımlı So-
kaktaki adrese baskın düzenle-
yen ekipler, şahsı saklandığı 
evde yakalandı. Şahıs yapılan 
işlemlerinin ardından Akşehir 
Cezaevine teslim edildi. n İHA
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Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam yerel yönetimleri eleştirdi. Saydam, “Şehrin birçok eksiği varken, yapılması gereken birçok 
yatırım varken belediye başkanlarımız gereksiz işlerle vakit geçiriyorlar. Asıl yapmaları gereken, birikmiş, şehrin birçok problemi var” dedi

‘Konya’nın birçok sorunu var’
Saadet Partisi Konya İl Baş-

kanı Hüseyin Saydam, partisinin 
il teşkilatında bir basın toplantısı 
düzenledi. Saydam, konuşmasının 
başında; “Dün itibariyle, davamızın 
büyüklerinden, Erbakan hocamızın 
yol arkadaşlarından ve Çorum Bele-
diyesi Eski Başkanımız Prof. Dr. Arif 
Ersoy’u kaybettik. Konya Teşkilatı 
olarak Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Mekânı cennet olsun.” dedi.

ADALET AÇISINDAN ZAYIF BİR 
KARNE VERİYORUZ!

Konuşmasının ilk bölümüne, 
yeni eğitim – öğretim yılını tebrikle 
başlayan Saydam; Öncelikle yeni 
bir öğretim yılı başladı. Tüm eğitim 
camiasına, öğrencilerimize, milleti-
mize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak-
tan niyaz ediyorum. Tüm herkese 
kolaylıklar diliyorum. Bütün mesele-
lerde olduğu gibi eğitimde de maa-
lesef üzülerek söylüyorum geri geri 
gidiyoruz. Eğitim bir disiplin işidir, 
disiplin olmayınca eğitime dair her 
şeyimiz alt üst oldu. Ekseriyetle ço-
cuklarımıza, geleceğimize yazık oldu 
ve olmaya da devam ediyor. Maale-
sef eğitimde de bilimi, tekniği almak 
yerine vahşi batının kokuşmuş, yoz-
laşmış değerlerine sarılıyoruz. Ve 
geldiğimiz nokta, aldığımız sonuçlar 
ortada. 

Dün itibari ile Adli Yıl açılışı da 
gerçekleşmiş oldu. Yeni adli yılın 
da ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Ülke olarak son 
yıllarda adalet açısından zayıf bir 
karne veriyoruz. İnşallah bazı keyfi-
liklerden vazgeçilir. Herkes için ada-
letin işletildiği bir yıl olur.” dedi.

MİLLETİN FAYDASI DEĞİL, AK 
PARTİ’NİN BEKASI GÖZETİLİYOR!

Saydam, konuşmasını; “18 yıllık 
bir iktidar var. Bu 18 yıllık iktidar 
yaptığı her icraatı, milletin faydasına 
olsun diye değil de AK Parti’nin be-
kasına olsun diye adım atan bir ik-
tidar. Her yaptıklarını, yapacaklarını 
büyük bir sansasyonla duyurup ar-
kası boş çıkan icraatlar silsilesi. Tec-
rübeyle sabit. Yıllardır konuşuyoruz. 
Örneğin duble yollar. Bugün özellik-
le Karadeniz’de yapılan duble yollar 
en ufak bir afette dağıldı gitti. Bu 
hükümetten önce yapılan kısımlar 
sapasağlam dururken, bunların yap-
tıkları son sellerde birer birer yıkıldı. 
Yolun bir kısmını sel aldı gitti. Ana-
dolu’da da örneği çok. Daha yakın 
zamanda yapılmış ancak hala tamiri 

devam eden yollar var. Eğitim de 
böyle, adalet de böyle, dış politika-
mız da böyle, ekonomimiz de böyle. 
Ekonomide de atılan adımlarla de-
vindikçe batıyoruz. En son ÖTV ye 
gelen güncelleme bunun bir ispatı. 
Yani hiçbir şey söyledikleri gibi de-
ğil. Bizim gördüğümüz ve yaşadıkla-
rımızla, onların söylediklerinin hiçbir 
alakası yok.” şeklinde sürdürdü.

ŞEHİR VİRÜS PATLMASI 
YAŞANIYOR!

Konya’daki güncel vaka sayıları 
ve önlemlerle ilgili de konuşan Say-
dam; “Tüm bunlarla birlikte özel-
likle şehrimizde virüs patlaması ya-
şanıyor. Bir çaresizlik havası hâkim 
ama bir uçtan da covid’le mücadele 
de sürüyor. Tabi ki burada asıl mü-
cadeleyi sürdüren sağlık çalışanla-
rımız. Allah yardımcıları olsun. Bu 
mücadelede emeği geçen herkese, 

doktordan, hemşiresine, ambulans 
şoföründen, filyasyon ekiplerine, te-
mizlik görevlisinden idari personele 
kadar herkese teşekkürlerimizi arz 
ediyoruz. Allah kolaylık versin. Güç 
kuvvet versin. Bu zorlu süreçte can-
la başla çalışarak bir vazife ifa edi-
yorlar. Allah sağlık çalışkanlarımızı 
ve tüm milletimizi korusun.

Şu günlerde yapılan gerek Sağ-
lık Bakanımızın gerek İl Sağlık Mü-
dürümüzün gerekse sosyal medya-
ya ve basın mensuplarımızın yaptığı 
çalışmalar sonucunda medyaya yan-
sıyanlar, diğer taraftan bizim şahit 
olduklarımız şehrimiz açısından bi-
zim yaşadıklarımız durumun hiç te 
iç açıcı olmadığını gösteriyor. Bizim 
gördüğümüz kadarıyla sağlık çalı-
şanlarımız hem bedenen hem de 
ruhen süreçten çok yorulmuşa ben-
ziyor. Bu da süreci daha da olumsuz 

etkileyeceği anlamına geliyor. Biz 
hem hükümetin hem de yerel yö-
neticilerin yeterli önlemi almadığı 
kanaatindeyiz. Aslında zamanında 
bazı önlemler alınmış olsaydı bu 
kadar vaka sayısı ile karşılaşmaya-
bilirdik ve bu süreci normal seyrin-
de, infiale sebep olmadan, sağlık 
çalışanlarını yormadan yumuşak 
bir geçişle atlatabilirdik. Ama maa-
lesef birçok konuda olduğu gibi bu 
konuda da söyledikleri ile yaptıkları 
birbirini tutmuyor. Bu da vatandaş 
nezdinde işin ciddiyetini kaçırıyor. 
Vatandaşımızda yapılananlara baka-
rak işi gevşetiyor. Geldiğimiz nokta 
bu.” dedi.
HİZMET SEKTÖRÜNÜN DAYANACAK 

GÜCÜ KALMADI!
Koronavirüsün en fazla toplu 

ulaşımda yayıldığını belirten Say-
dam; “Son süreçte ciddi bir hayat 
pahalılığı oluştu. Vatandaşımızın 
aldığı maaşlar cebinde eridi. İnsanı-
mız daha fazla geçim derdine düştü. 
Çalışma hayatı son hızla devam edi-
yor. Bu sebeple toplu taşıma araçları 
hâlâ günün yoğun saatlerinde tıka 
basa gidip geliyor. Kanaatimce virüs 
en fazla burada yayılıyor. Aynı hava-
yı onlarca kişi soluyor. O kişiler de 
virüsü evlerine, işyerlerine taşıyor-
lar. Bu şekilde çoğalıp gidiyor. Bele-
diye bu işin en başında acilen otobüs 
sayısını artırmalıydı. Satın almalıydı 
diyeceğim de zannedersem mev-
cudun yakıt parasını zor karşılıyor-
lardır. En azından şehirde bulunan 
turizm firmalarından halk otobüsü 
kiralayıp yoğun saatlerde yoğun böl-

gelere daha sık otobüs gönderip sey-
rek yolcu ile yayılım azaltılmalıydı. 
Hâlâ vakit geçmiş değil. Yapabilirler.

Normalleşme ile düğün salon-
ları, kafeler, restoranlar açılmak zo-
runda kaldı. Çünkü şehirde bu sek-
törlere çok fazla yatırım yapıldı. Çok 
sayıda çalışanı var. Masrafları her 
yönüyle çok fazla. Zaten 3 ay kadar 
kapalı kaldı. Çok sıkıntı çektiklerini 
zannediyorum. Daha fazla taham-
mül edecek güçleri kalmadı. Süreç-
te bir kısmı da kapanmak zorunda 
kaldı. Bu sektörlere ekonomik olarak 
destek olunup kapalı kalması sağ-
lanmalıydı. Dışarıda açık havada zo-
runlu olan maske mesafe bu ortam-
larda tamamen kalkıyor. 4’erli veya 
daha kalabalık gruplar aynı masada 
kapalı ortamda yemek, çay, kahve 
sebebiyle virüs yayılmaya devam 
ediyor. Ama iktidarın bu sektörleri 
de sübvanse edecek gücü yok. Bu 
sebeple kendi seyrine bırakıp, mas-
ke mesafe hijyen demeye devam 
ediliyor.” şeklinde konuştu.

ŞEHRİN ÇOK BÜYÜK BİR TRAFİK 
PROBLEMİ VAR!

Konuşmasının devamında, bele-
diyelerin oyalanacak işlerden öteye 
gitmediğini belirten Saydam; “Bele-
diyeler gezici sağlık ekipleri sağlayıp 
sağlık sistemine destek ve yardım-
cı olabilirlerdi bu süreçte. Ancak 
bütün bunlar imkanla ekonomiyle 
alakalı. Bugüne kadar milletten top-
ladıklarını gereksiz yatırımlara boşa 
verdiler. İsraf ettiler. Şimdi bırakın 
sağlık sistemine yardımcı olmayı 
yapmaları gerekenleri bile yapacak 
durumda değiller. Şu anki beledi-
ye başkanlarımız bir yıldan fazladır 
görev yapıyorlar. Ben son iki ayını 
sizlerin dikkatine sunuyorum. Ga-
zetelerin yaptığı haberleri biriktirip 
derledik. Hemşerilerimizin dikkati-
ne sunuyorum. Şehrin birçok eksiği 
varken, yapılması gereken birçok 
yatırım varken belediye başkanları-
mız gereksiz işlerle vakit geçiriyor-
lar. Son iki aylık ve daha önceki sü-
reçte çiçek, böcek, tarla ziyareti, köy 
ziyareti, tebrik, çekiliş, göle ördek 
salınımı, bisiklete binme programı, 
açık hava sineması, billboard çalış-
malarını unutmayalım. Şehrin tra-
fik problemi var. Çözüm için hiçbir 
adım atılmıyor. Ana arterlerde bazı 
yerler yapılmaya başlanmış yarım 
bırakılmış, sanayilerin hiç bakımı 
yok, yol kenarları çöpten geçilmiyor, 

kış yaklaşıyor hava kirliliği problemi 
ortaya çıkacak. Ama maalesef kim-
se bir adım atmıyor, daha doğrusu 
atamıyor.

Şehir her ne kadar düzenli gibi 
görünse de her geçen gün dağılıyor. 
Bugün önemli ve acil gördüğümüz 
bir meseleyi daha gündeme getir-
mek istiyorum. Hepimizin malumu 
yakın zamanda Şehir Hastanesi faa-
liyete geçti. Yaklaşık 1 aydır faaliyet 
gösteriyor. Diğer hastaneler covid 
rahatsızlığına da baktıkları için Şehir 
Hastanesi’nin temiz kalacağı daha 
önce açıklanmıştı. Şu an ne durum-
da bilemiyoruz. Haliyle covid ra-
hatsızlığı dışında rahatsızlıkları olan 
vatandaşlarımız bu hastaneye yö-
neldiler. Bazı vatandaşlarımız hasta-
neye ulaşmak için Adliye önündeki 
çevre yolunu karşıdan karşıya geç-
mek zorunda kalıyorlar. Kamyon ve 
tırların yoğun olarak kullandığı işlek 
ve geniş bir cadde. Daha önce has-
tane açılmadan aylar önce buraya 
mutlaka bir altgeçit veya üstgeçit 
yapılmalı diye söylemiştik ama kim-
se kulak asmadı. Önlem burada da 
alınmadı. Allah muhafaza burada 
herhangi bir kaza olsa bu vebalin al-
tından kimse kalkamaz. Buna bir an 
önce çözüm bulunmalı.” dedi.
BECEREMEDİKLERİ İŞTE BİR GÜNAH 

KEÇİSİ BULUYORLAR!
Saydam, konuşmasının son bö-

lümünde ise; “Ben kısa vadede bun-
ları yapabilecekleri kanaatinde deği-
lim. Ancak tarihe not düşmek adına 
bunları ifade ediyorum, söylüyorum. 
Ölümden başka hiçbir konu çaresiz 
değil, çözümsüz değil. Tabi ki istek 
şart, iyi niyet şart, liyakat şart, bun-
lar sorumluluk isteyen işler. Eğer 
yapılamıyorsa, yapılmıyorsa, yapıla-
mayan işler kendi çaresizlikleri. Va-
tandaşa da bu şekilde lanse ediyor, 
‘insanımız kötü’ bu sebepten böyle 
oluyor diyorlar ve inandırıyorlar. 
Beceremedikleri her işte bir günah 
keçisi buluyorlar. Sonra da her şeyi 
vatandaştan bekliyorlar. Biz kendi 
işimizi kendimiz halledeceksek o za-
man size ne ihtiyaç var. Bu organi-
zasyonları yapmayacaksanız biz niye 
seçeriz idarecilerimizi. Yapılacak 
işlerimiz için sizin telkininize ihtiya-
cımız yok. Allaha şükür genel itibari 
ile aklı başında insanlarız. Yapabile-
ceklerimizi yapıyoruz. Siz de yapma-
nız gerekenleri yapın.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi
Çeltik ilçesinde, şehit anne-

sinin isteği üzerine, kaymakam-
lık tarafından 4 katlı binanın bir 
yüzüne dev Türk bayrağı res-
mettirildi, diğer yüzüne de şehit-
leri simgeleyen resim çalışması 
yaptırıldı. Çeltik Kaymakamı Os-
man Sak, Pençe Harekatı kapsa-
mında Irak’ın kuzeyinde geçen 
yıl teröristlerle çıkan çatışmada 
şehit düşen Piyade Uzman On-
başı Mustafa Ünal’ın, ailesiyle 
son görüşmesinde ilçeye dev bir 
Türk bayrağı yaptırmak istediğini 
söylediğini öğrendi. Şehidin son 
konuşmasını vasiyet kabul eden 
Kaymakam Sak, ilçenin hemen 
hemen her yerinden net bir şe-
kilde görünen 4 katlı binanın bir 
yüzüne dev Türk bayrağı resmet-
tirdi. Binanın diğer yüzüne ise şe-
hit Mustafa Ünal ve ilçenin diğer 
şehitlerini simgeleyen resim çalış-

ması yaptırıldı.
Kaymakam Sak, şehidin an-

nesi Durkadın Ünal (57) ile Türk 
bayrağı resminin yapıldığı bina-
nın yanına giderek, çalışmayı in-
celedi.

“BU YOLDAN HER GEÇTİĞİMİZDE 
GURURLANIYORUZ”

Gözyaşlarına hakim olama-
yan şehidin annesi Durkadın Ünal 
(57),  oğlunun vatan savunma-
sında arkadaşlarıyla omuz omuza 
çarpışırken şehit olduğunu belirt-
ti.

Oğlunun vatan ve bayrak aşı-
ğı, millet sevdalısı bir insan oldu-

ğunu ifade eden anne Ünal, “Oğ-
lum devleti ve bayrağı için şehit 
oldu. Sağolsun kaymakamımız 
şehidimizin adını burada yaşat-
tı. Böyle bir şey yaparak bizleri 
gururlandırdı, sevindirdi. Bu yol-
dan her geçtiğimizde gururla-
nıyoruz. Bir şehit anası oğlunun 

isminin her yerde yaşamasını 
ister.” diye konuştu. Kaymakam 
Osman Sak ise Mustafa Ünal’ın 
bu vatan için canını veren şe-
hitlerden biri olduğunu bildirdi.  
Şehidin annesinin kendilerinden 
bir “Türk bayrağı yapılması” ri-
casında bulunduğunu dile getiren 

Sak, “Bizler de ilçede bir sembol 
olsun, unutulmasın diye, şehit-
lerimizin isimleri yaşasın diye 
kendilerini bu binada resmede-
rek yaşattık. Şehit annemiz de 
bundan çok memnun oldu. Onlar 
görevlerini yerine getirirken şe-
hitlik mertebesine ulaştılar. Al-
lah onlardan razı olsun. Bizler de 
onlara karşı vefa borcumuzu bir 
nebze de olsa ödemek için göre-
vimizi yerine getirdik.” ifadelerini 
kullandı. Kaymakamı Sak, daha 
önce de Hükümet Konağı önüne 
15 Temmuz darbe girişimi sıra-
sında Ankara’da Özel Kuvvetler 
Komutanlığında darbeci generali 
vurduktan sonra şehit olan Piya-
de Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ömer Halisdemir’in heykelinin de 
bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri 
Anıtı’nı yaptırmıştı.

 n İHA

Hüseyin Saydam



8 3 EYLÜL 2020İLAN

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;

  18-28 Yaş Arası,
4 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

4 Gaz Altı Kaynakçıları,
4 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

VİNÇ	SEKTÖRÜNDE	ÇALIŞMAK	ÜZERE;
+ CNC OPERATÖRLERİ

 + 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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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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.

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

ARANIYOR

0 332 345 03 08

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN
F İlaçlama makinesinde çalışabilecek
F Askerlik ilişkisi olmayan
F 40 yaşını aşmamış erkek adaylar

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28 

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

MAKİNASINDAN ANLAYAN
• EN AZ 5 - 10 YIL DENEYİMİ OLAN
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• SİGARA KULLANMAYAN

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;



Beyşehir Belediyesi Sıcak Asfalt ve 
Sathi Kaplama Hizmetlerine De-
vam Ediyor
Beyşehir Belediyesi Belediyesi 
yol yapım ve onarım çalışmaları 
kapsamında sıcak asfalt ve sathi 
kaplama hizmetlerine devam edi-
yor. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünce devam ettirilen yol 
bakım ve onarım çalışmaları karar-
lılık ile sürdürülüyor. Ekipler sathi 
asfalt çalışmalarında, Müftü Ma-
hallesi, Yeni Mahalle ve Bahçeliev-
ler Mahallesinde daha önce asfalt 
yapılmamış noktaları tespit ederek 
bu alanlarda yol serim çalışmala-
rını yürütüyor.  Kış öncesi vatan-
daşların daha konforlu yollarda 

ulaşım sağlaması için çalışmaları 
kararlılıkla yürüttüklerini belirten 
Fen işleri Müdürlüğü, İlçe merke-
zimizdeki yol çalışması planlama-
larımızda; Doğalgaz(Enerya), Su/
Kanalizasyon(Koski), Elektrik(Me-
daş), Telefon/İnternet(Telekom) 
çalışmaları neticesinde bu kurum-
ların yatırım planlamaları ve ver-
diğimiz kazı izinlerimize istinaden 
çalışma yapıyoruz. şimdilik yama 
ve tamir çalışmaları ile vatandaş-
larımızın mağduriyetini giderip bu 
çalışmaların arkasından da şehri-
mizde prestij yollar yaparak vatan-
daşlarımıza hizmetin en iyisi için 
çalışacağız.” şeklinde bilgilendirdi.
 n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, Zabıta Haftası’nın 194. Ku-
ruluş yıl dönümüyle ilgili bir mesaj 
yayınladı. Başkan Bayındır, zabı-
tanın her geçen gün hizmet kali-
tesini artıran ve personel yapısını 
sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 
7 gün 24 saat çalışma esasına göre 
görevini sürdürdüğünü belirterek 
şu açıklamalarda bulundu. “Zabı-
ta Teşkilatımız ve Belediye Zabıta 
Amirliğimiz, vatandaşımızın sağ-
lıklı, huzur ve güven ortamında ya-
şamasının güvencesidir. Görevleri 

gereği Belediyenin gören gözü, işi-
ten kulağı olan zabıta teşkilatımız 
belediye ile vatandaşlarımız ara-
sında köprü vazifesi görmektedir. 
Bugüne kadar yaptıkları fedakarca 
çalışmalardan dolayı başta Beledi-
yemizin Zabıta Teşkilatını ve ülke-
mizin dört bir yanında vatandaş-
ların huzur ve sağlığı için görevini 
özverili bir şekilde sürdüren tüm 
Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haf-
tasını kutluyor, görevlerinde ba-
şarılar diliyorum.” ifadelerine yer 
verdi. n HABER MERKEZİ
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İlçenin 30 farklı noktasında ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, asfalt sezonu boyunca altyapısı tamamlanan tüm çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi

Kılca: Karatay’ın 30 
noktasında çalışıyoruz

Kumar oynatılan işyerleri mühürlendi 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, belediye fen işleri müdürlü-
ğüne bağlı ekiplerin Yarma Ma-
hallesi’nde yürüttüğü yol yapım ve 
asfaltlama çalışmalarını yerinde in-
celedi. Yaklaşık 5 kilometrelik Yar-
ma ile Konya-Adana yolu arasındaki 
çalışmanın yanı sıra ilçenin 30 farklı 
noktasında ekiplerinin yoğun bir 
çalışma yürüttüğünün altını çizen 
Başkan Kılca, asfalt sezonu boyunca 
altyapısı tamamlanan tüm çalışma-
ları tamamlayacaklarını söyledi. 

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz as-
falt sezonunda olduğu gibi bu se-
zonda da ilçe merkezi ve merkeze 
en uzak tüm mahallelerde yoğun 
bir yol yapım, bakım, onarım ve as-
faltlama çalışması yürütüyor. 

Ekipler, yeni sezonun başladı-
ğı günden bu yana ilçenin dört bir 
tarafındaki pek çok noktasında yeni 
yol açma veya asfalt serimi gerçek-
leştiriyor. 

BAŞKAN KILCA, YARMA’DAKİ YOL 
ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI 

YERİNDE İNCELEDİ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, söz konusu çalışmalar kapsa-
mında Yarma Mahallesini ziyaret 
ederek Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerin Yarma Mahallesi ile 
Konya-Adana arasındaki yaklaşık 5 
kilometrelik yol yapım ve asfaltlama 
çalışmalarını yerinde inceledi. 

Yarma Muhtarı Mehmet Ünal 
ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 
Parti) Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç’in de eşlik ettiği ziyaret-
te ekiplere hayırlı işler dileğinde 
bulunan Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, bu yıl için 200 bin ton 
asfalt serimi hedefi koyduklarını ha-
tırlatarak ilçe merkezinde olduğu 
gibi merkeze uzak birçok noktada 
da yoğun bir çalışma yürüttüklerini 
belirtti. 

KARATAY’IN 30 NOKTASINDA FEN İŞ-
LERİ EKİPLERİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA 

İÇİNDE
İlçe genelindeki yol yapım, ba-

kım, onarım ve asfaltlama çalışma-
larını değerlendiren Başkan Hasan 
Kılca, “Karatay Belediyesi olarak 
ilçe merkezimizin yanı sıra merke-
ze uzak mahallelerimizde de yoğun 
bir çalışmamız var. Şu anda 30’un 
üzerinde ekibimiz altyapısı tamam-
lanmış ilçemizin farklı mahallelerin-
de tretuvar, kaldırım yapımı, sathi 
kaplama, yol hazırlık çalışmaları 
ile asfalt serimi gibi birçok çalışma 
yürütüyor. Yarma Mahallemizde de 
yaklaşık 5 kilometrelik bir bağlantı 
yolu çalışmamız var. Yarma Mahal-
lemiz ile Konya – Adana arasındaki 
bu çalışma bölge halkımızın da tale-
biydi ve çok da güzel bir yol oluyor. 
İlçemize ve hemşehrilerimize hiz-
metlerin en güzelini kazandırmaya 
devam edeceğiz. Amacımız, ilçe-
mizin tüm mahallelerinin yol stan-
dardını yükseltmek, her hemşeh-
rimizin daha rahat ve konforlu bir 
şekilde yaşamını sürdürmesine kat-
kı sunmaktır. Karatay’da vatandaş-
larımızın çok daha modern ve gü-
venli yollarla sevdiklerine ulaşması 
için mesai harcayan ekiplerimize 
çok teşekkür ediyorum. Projemizin 
mahallemize ve hemşehrilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da polisin yaptığı de-
netimlerde Covid-19 tedbirlerine 
uymayanlara cezai işlem uygula-
nırken, kumar oynandığı ve ruh-
satsız olduğu belirlenen 4 iş yeri 
mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan 
denetimlerde merkez Selçuklu 
ilçesinde kumar oynandığı tespit 
edilen bir iş yeri mühürlendi. Ya-
pılan aramada tombala makinesi, 
kamera ve çeşitli ekipmanlar ele 

geçirilerek 24 şahsa “Kabahatler 
Kanunu” ve Covid-19 tedbir-
leri kapsamında işlem yapıldı. 
Ekipler ayrıca 6 umuma açık iş 
yerinin belgelerinin eksik oldu-
ğunu, 4 iş yerinde tütün mamul-
leri tüketimi yapıldığını tespit 

ederek ruhsatsız olan 3 iş yerini 
mühürledi. İş yerlerinde bulunan 
87 şahsa sosyal mesafe kuralını 
ihlalden, 2 iş yeri sorumlusuna 
bulaşıcı hastalıklara ilişkin ted-
birlere aykırı davranmaktan iş-
lem yapıldı. n İHA

Beyşehir’de yol yapım ve 
onarım çalışması sürüyor

Zabıta, belediye ile 
vatandaş arasında köprüdür

Korona virüsün bulaşma hızı, et-
kisi ve öldürme gücü devam ediyor. 

Biz millet olarak hele hele Kon-
yalılar olarak bu vurdumduymazlığa, 
bu dikkatsizliğe ve tedbirlere tam 
uymama huyumuza devam ettiğimiz 
müddetçe, virüs de yayılmaya ve öl-
dürmeye devam edecek.

Bu sebeple bilhassa şu zor gün-
lerde; maske, mesafe ve temizlik ku-
rallarına çok daha fazla önem vermek 
zorundayız.  

Maske, mesafe ve temizlik kural-
ları 1400 lü yıllardan beri yani 600 yıl 
öncesinden itibaren değişmeden gü-
nümüze kadar geldi.

Bunu şöyle söylersek daha doğru 
olur kanaatindeyim. 

600 yıl önce Anadolu’da kullanı-
lan salgın tedbirlerini, bugün modern 
tıp da aynen kabul etmekte ve uygu-
lamaktadır.

1400 lü yıllarda Amasyalı Tabib 
Cerrah Sabuncuzade Şerafeddin 
Efendi, salgın hastalıkla ilgili alınacak 
tedbirleri şöyle sıralıyor:

*Ellerini onat yu. (Ellerini güzelce 
yıka)

*Galebeliğe girme. (Kalabalığa 

girme)
*Selamı uzakça vir. (Selamı 

uzaktan ver)
*Eyi ye ve eyi iç. (Bağışıklık 

sistemini kuvvetli tut, vücudun güçlü 
olsun)

*Hasta isen yativir. (Hastalık ha-
linde istirahat et.)

*Taşra çıkma (Dışarıya çıkma)
*Taşrada yüzün ört. (Dışarıya çık-

mak zorunda kalırsan yüzünü ört yani 
maskeni tak.)

Biiznillah nesne dokunmaz. (Bun-
ları uygularsan biiznillah mikrop do-
kunmaz.)

Salgın hastalıkta uygulanacak 
tedbirler belli. Bize bunları uygulamak 
kalıyor.     

***   ***   ***
ABD Hastalık Kontrol Merkezi 

virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden ya-
yınladı. 

Buna göre:
*Virüsün yüzeylerden bulaşma 

riski düşük. (Düşük de olsa var)
*Açık havada yapılan faaliyetler-

den bulaşma riski düşük. (Düşük de 
olsa var)

*Ofis, sinema veya tiyatro salon-

ları gibi kapalı alanlarda 
bir araya gelinmesi ha-
linde bulaşma riski çok 
yüksek.

*Solunum yoluyla 
bulaşma riski çok yüksek.

*Virüsün hasta ede-
cek şekilde bulaşması 
için yaklaşık olarak 1000 
adet virüs içeren zerrecik 
alınması gerekiyor.

*Nefes alıp vermede 
havaya dakikada 20 virüs yayılıyor. 

*Konuşma ile 200 virüs yayılıyor.
*Öksürme veya hapşırma ile 200 

milyon virüs havaya yayılıyor. (iyi ha-
valandırılmayan ortamlarda bunların 
sizi hasta etmeye yetecek kadarı sa-
atlerce havada kalabilir)

*Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 
metre uzağında bulunulması halin-
de, bu süre 30 dakikadan azsa düşük 
risk.

*Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet 
edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 
dakikadan azsa düşük risk

*Böyle bir kişinin 
yürüyerek/koşarak/bi-
sikletle yanınızdan geç-
mesi: Düşük risk

*Mesafenin korun-
duğu iyi havalandırılan 
yerler: Düşük risk (sü-
renin uzun olmaması 
halinde)

*Market alışverişi: 
Orta risk (süre uzamaz-
sa ve hijyen kurallarına 

uyulursa düşük risk)
*Kapalı alanlar: Yüksek risk
*Herkese açık hamam, sauna vb./ 

Ortak kullanım alanları yüksek risk.
*Restoranlar: Yüksek risk (açık 

havada mesafenin korunarak oturul-
ması ve yüzeylere çok fazla dokunul-
maması halinde orta risk)

*İş yerleri / Okullar (sosyal me-
safeye dikkat edilse bile): Çok yüksek 
risk.

*Partiler / Düğünler: Çok yüksek 
risk

*İş toplantıları / konferanslar: Çok 

yüksek risk
*Spor salonları / Konserler / Si-

nemalar: Çok yüksek risk olarak be-
lirtilmiş.

*Stadyumda maç izlemek ve 
spor salonunda spor yapmak: Çok 
yüksek risk.

***   ***   ***
Ben virüsü, küfre benzetiyorum. 

Şöyle ki:
Bazı kardeşlerin, “yahu ben ted-

birlere son derece riayet ediyorum 
ama bu illet beni yine de buldu” veya 
“ben 4-5 aydır evden çıkmıyorum, 
sadece bir defa yeğenimin düğününe 
gittim, orada da çok dikkat etmeme 
rağmen yakalandım” gibi yazılarını 
okuyorum. 

Bu kardeşler mutlaka bir yerde bir 
gevşeklik yapıyorlardır. 

Asansörde, dış kapıyı açıp kapar-
ken, markette, cenazede, düğünde, 
mesafe kuralında, maske kullanımın-
da yani herhangi bir yerde bir anlık 
dalgınlıkla virüs kapılabiliyor.

Bu virüs mikrobu aynen küfre 
benzer. % 99,5 luk bir iman olmaz. 
İllaki % 100 olacak. Yüzde yarımlık 
boşluk bulursa küfür gelir yerleşir.

Mikropta öyledir. % 99,5 luk bir 
tedbir eksik demektir. O yüzde yarım 
boşluğa mikrop gelir, yerleşir. İllaki % 
100 olacak.

Tedbir yüzde yüz olursa biiznillah 
nesne dokunmaz. 

Yüzde yüzlük imana nasıl küfür 
giremezse yüzde yüzlük tedbire de 
virüs giremez.

İş bu kadarla da bitmiyor. 
O yüzde yarımlık iman boşluğun-

dan giren küfür, kısa süre içinde bey-
ne ve kalbe sirayet ederek ruhumuzu, 
düşüncemizi ifsat eder ve o kişiyi ken-
dine esir eder.

Aynen bunun gibi, yüzde yarım-
lık tedbir boşluğundan giren virüs, 
kısa süre içinde akciğer başta olmak 
üzere çeşitli organlara sirayet ederek 
tüm vücudu ifsat eder ve kişiyi ölüme 
sürükler.

Bize çok küçük gibi görünen o 
yüzde yarımlık boşluk, sonuçta çok 
ağır sonuçlara sebebiyet verir.

Daha önce de defalarca belirtti-
ğim gibi, tedbirde boşluk bırakmazsak 
bu illet mutlaka defolup gidecektir. 

Bu, bizim elimizde... Sağlıklı ve 
mutlu yarınlar efendim.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

       VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ VE VİRÜS KÜFÜR GİBİDİR

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ



Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından yürütülmekte olan 
Konya İnsan Mektebi Kültür Da-
vamız kapsamında Türk Kızıla-
yı Konya Kan Bağışı Merkezi ile 
işbirliği içerisinde yürütülmekte 
olan “Okulumda “Kan”panya Var” 
projesi kapsamında, 02, 03 ve 04 
Eylül 2020 tarihlerinde Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü bahçe-
sinde “kan”panya düzenleniyor. 
Öğrenci velileri başta olmak üzere 
dışarıdan kan vermek isteyen her-
kese açık olan bu “kan”panyanın, 
02 Eylül’de Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü çalışanları ve okul 
yöneticilerine, 03 Eylül’de Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalı-
şanları ve okul yöneticilerine, 04 
Eylül’de de Selçuklu İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü çalışanları ve okul 
yöneticilerine özellikle hitap ettiği 
de belirtildi. 

“Kan”panya’nın ilk günü kan alma 
çadırını ziyaret eden İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük de Kızı-
lay görevlileri ile sohbet etti; insan 
sağlığının kıymetini çok daha iyi 
anladığımız şu süreçte yapılan bu 
çalışmanın önemine dikkat çeke-
rek emeği geçen herkese teşek-
kürlerini iletti. n HABER MERKEZİ
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Konya’da üretilen ve özellikle kanser tedavisinde ek gıda ve ilaç sektöründe 
kullanılan Aronya meyvesi hastalar tarafından yoğun talep görüyor.

İlçenin 30 farklı noktasında ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, asfalt sezonu boyunca altyapısı tamamlanan tüm çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi

Koronavirüs’e karşı 
aronya meyvesi tüketin 

Merhum Oflaz’ın ismi Çumra’da yaşatılacak 

Konya Türkiye’nin hububat 
üretim merkezi olarak bilinir. 
Ancak son zamanlarda yeni yatı-
rımcılar Konya’da başka ürünler 
yetiştirmek için girişimlerini sür-
dürüyorlar.

Bu yatırımcılardan biri olan 
Tahsin Tosun, anavatanı Kuzey 
Amerika olan Aronya (Aronia) 
meyvesini yetiştirmek için yaptı-
ğı çalışmanın meyvelerini almaya 
başladı. Beş yıl önce basında gör-
düğü Aronya meyvesinin fidelerini 
yurt dışından temin eden Tahsin 
Tosun, sahibi olduğu arazide fi-
danları dikerek bu meyveyi yetiş-
tirmeye başladı. Özellikle kanser 
tedavisinde ek gıda ve ilaç sektö-
ründe kullanılan Aronya meyvesi 
hastalar tarafından yoğun talep 
görüyor. Beş yılın sonunda bu yıl 
ikinci kez Aronya hasadı yapan To-
sun, “Aronya taze meyve olarak, 
kurutularak, dondurularak, sirkesi 
yapılarak tüketilebilen bir meyve. 
Beş yıl önce başladığım bu işte iki 
yıldır hasat yapıyorum. Elde etti-
ğim meyveyi hiçbir satış ve pazar-
lama çalışması yapmadan sadece 
çevremdeki tanıdıklara satarak 
bitiriyorum. Basında bu meyvenin 
faydaları hakkında birçok tıbbi yazı 

var. Bu bilgilere ulaşanlar Aron-
ya’ya büyük ilgi gösteriyorlar. Ye-

tiştirdiğim Aronya şu anda talebi 
karşılamaya yetmiyor. Ekim alanı-

mı büyüterek üretimimi de arttır-
maya çalışıyorum” dedi. 
 “KORONAVİRÜS TEDAVİSİ SÜRE-

CİNDE ARONYA TÜKETİN”
Medipol Mega Üniversite Has-

tanesi Uzman Doktoru Yegane Öz-
can, “Aronya bağışıklığı artırma ve 
enfeksiyonların tedavisini hızlan-
dırma özelliğinden dolayı birçok 
ülkede koronavirüs tedavisinin 
yanında takviye olarak sık kullanı-
lıyor” dedi.

Virüse karşı koruyan Aronya 
meyvesinin bu özelliğini içinde 
bulunan C vitaminine ve yüksek 
miktardaki antioksidanlara borçlu 
olduğunu açıklayan Özcan, “Özel-
likle Kovid-19 ile savaştığımız bu 
günlerde belenmemize dahil edil-
mesinde büyük fayda var. Aronya 
düzenli kullanıldığı taktirde kolest-
rol ve kan şekerini normalleştirir, 
ateroskleroz, diyabet, kalp krizi 
ve inme riskini azaltır, kan basın-
cını düşürür, bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve sinir sistemini ra-
hatlatır. PP vitamini kan damarla-
rının duvarlarını daha elastik hale 
getirir. Pektin sindirim sistemini 
olumlu etkiler ve toksinlerin vü-
cuttan atılmasını hızlandırır” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediyesi Eylül ayı 
meclis toplantısında gündeme 
alınan ve oy birliği ile kabul edi-
len karar ile vefat eden Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın 
adı Çumra Otogarında ve Büyü-
kaşlama Mahallesinde bulunan 
korulukta yaşatılacak. 

Çumra Belediyesi Eylül ayı 
meclis toplantısı Çumra Bele-
diye Başkanı Recep Candan’ın 
başkanlığında Çatalhöyük Kül-
tür ve Sanat Merkezinde yapıldı. 
Sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak gerçekleştirilen meclis 
toplantısında 2. gündem mad-
desinde yer alan ve oy birliği ile 
kabul edilen kararla vefat eden 
Çumra Belediye Başkanı’nın adı 
Çumra Otogarında ve Büyükaş-
lama Mahallesinde bulunan ko-
rulukta yaşatılacak.  Belediye 
Meclisi tarafından alınan karar 
sonrası açıklamalarda bulunan 
Çumra Belediye Başkanı Recep 

Candan; “Merhum Belediye Baş-
kanımızın isminin Çumramız da 
ebedi olarak yaşatılması ve anıl-

ması yönünde aldığımız bu karar 
ilçemize hayırlı olsun. Bu vesile 
ile Merhum Belediye Başkanı-

mız Halit Oflaz’a bir kez daha 
Cenab-ı Allahtan rahmet diliyo-
rum.” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Okulumuzda ‘Kan’panya var’ 
projesi ile kan verdiler 

Değerli okuyucularım Konya’da 
tohumculuk başlıklı Ekiz ve Alp Tarım 
firmaları tarafından yapılan tarla gün-
leri nedeniyle yazmış olduğum yazılara 
tarla günlerinin getirdikleri ile devam 
etmek istedim. Tohumlukla ilgili konu-
ları mevzuat ve tarafların farklılığı nede-
niyle oldukça uzun olan mevzuları kısa 
yazılarla özetlemek oldukça zor olmak-
tadır. Tarımda tohumluğun önemi-
nin gıda güvenliğine yansımasından, 
özellikle tarla günlerinin çeşit ıslahı, 
ıslah edilen çeşitlerin ilgili ve üreticiler 
gözüyle tarlada görülmesi, sertifikalı 
tohumluk üretimi, kullanımının yaygın-
laşması ve benimsenmesi hususlarına 
bu kısaca yazılarımızda değinilmeye 
çalışılmıştır. 

Islah edilen çeşit nereden geliyor, 
yeryüzünde bulunan yüksek bitkilerin 
sayısı nedir, kaç tanesinden faydala-
nıyoruz, tarımda ne kadarının kültürü 
yapılıyor, bunlar hakkında neler biliyo-
ruz? Yeryüzünde bulunan yüksek bit-
kilerin sayısı hakkında çeşitli fikirler ileri 
sürülmekle beraber 270.000 civarında 
olduğu belirtilmektedir. Bu 270.000 
bitkinin takriben 70.000 kadarından 
yararlanırken, 200 bin tanesinden 
henüz yararlanılmamaktadır. Yararla-
nılmayan bitkiler daha fazla olmakla 
beraber, ilk etapta bunlardan 25.000 
kadarının tıbbi ve aromatik amaçlar 
için, 10.000 kadarının da besin kaynağı 
olarak değerlendirilebileceği öngö-
rülmektedir. Tarımda kültürü yapılan 
bitki sayısı da 500 kadar, en fazla tarla 
kültüründe üretimi yapılan bitki sayısı 
da 200 kadar olup bazı yörelerde 15-
20’ye kadar düşmektedir. Bitki çeşit ve 
tür olarak sayı daha fazladır. Bu türlerin 
yeryüzünde dağılışı eşit olmadığı gibi, 
aynı kuşaktaki coğrafi bölgelerde de 
farklılık göstermektedir. Tür çeşitliliği 
tropik bölgelerde fazla, kutuplara doğ-

ru gidildikçe ise tür sayısı azalmakta-
dır. Tür bakımından en zengin yerler 
Güney Amerika’nın kuzey kesimleri 
ile Endonezya takımadalarıdır. Ülke-
lerin biyolojik zenginliği ve çeşitliliği 
açısından bulundurdukları tür sayısı 
yanında, endemik ( sadece o ülke 
ile sınırlı) tür sayısı da büyük öneme 
sahiptir. Ülkemiz bitki coğrafyası böl-
geleri arasında Iran Turan bölgesi en 
çok endemik tür barındırmaktadır. 
Bunu Akdeniz ve Avrupa-Sibirya bitki 
coğrafyası bölgeleri takip eder. Türkiye 
coğrafik bölgeler arasında ise 800 ka-
dar tür ile en çok endemik tür Akdeniz 
bölgesinde bulunur; bunu 380 türle 
Doğu Anadolu, 280 türle İç Anadolu 
Bölgesi takip etmektedir(Aslan, N). Bu 
gen kaynağı zenginliğimiz ülkemizde ki 
ıslahçılar ve ıslah çalışmaları açısından 
önemlidir.

İnsanın tarımla uğraştığı son 10 
bin yılda yeryüzündeki doğal bitki ör-
tüsü büyük değişikliğe uğramış ve uğ-
ramaya da devam etmektedir. Özellikle 
son 50-60 yıl içinde insanın doğaya 
müdahalesi sonucunda, biyolojik den-
geler büyük ölçüde etkilenmiş, yeryü-
zündeki ekosistemler, canlı türleri, ge-
netik çeşitlilik büyük bir hızla azalmaya 
ve hatta yer yer yok olmaya başlamış-
tır. İnsanın yararlanabileceği doğal 
kaynaklar maalesef yine insan eliyle 
yok edilmeye veya değişime uğratılmış 
olup bu değişimler bitki örtülerinin yok 
olmasına, erozyonlara, iklim değişiklik-
lerine ve küresel ısınmaya yol açmıştır. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
küresel iklim değişikliği tehlikesi gö-
rüldüğünden bitki yetiştirme sistem-
lerinde bazı değişiklikler yapılmasını 
gerektirmiştir. Bu nedenle kurağa, 
soğuğa ve yüksek sıcaklıklara daya-
nıklı çeşitler geliştirilmeli ve bu çeşitler 
iklim değişikliğinden en çok etkilenen 

bölgelerde üretilebilmeli-
dir. İşte ıslahçılar bunları 
gerçekleştirme gayreti 
içerisindedirler. Su, sı-
caklık, ışık, toprak, rüzgâr 
(iklim), nem, hava gibi 
etmenlere karşı dayanıklı 
çeşitler geliştirmek için 
doğal şartlarda yürütülen 
ıslah çalışmaları en az 
6- 8 veya 10-12 yıl gibi 
uzun zaman almaktadır. 
Sera şartlarında bu süre yarıya kadar 
kısaltılabilmektedir. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı, Erzurum Doğu 
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
bünyesinde kurulan Soğuğa Dayanık-
lılık Test Merkezi ve Konya Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü bünyesindeki Kuraklık Test 
Merkezi’nin kurulmasıyla soğuğa ve 
kurağa dayanıklılık ıslahı çalışmaların-
da iyi bir alt yapı oluşturulmuştur. Bah-
ri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü bünyesindeki Kuraklık 
Test Merkezi’nin kurulması Konya’mız 
için önemli bir avantaj ve kazançdır.

Islahçılar, bitkilerin atalarından gen 
aktarması, ıslah çeşitleri veya önceden 
kültüre alınmış bitkileri ıslahta ana ma-
teryal olarak kullanırlar. Biyolojik zen-
ginlik, genetik kaynaklar ve gen ban-
kası bitki ıslahı için önemli bir materyal 
kaynağıdır. Bitkisel üretimin temeli iyi 
tohumdur. Tohumun katma değeri 
de yüksektir. Tohumculuk sektörü 
ülkemizdeki bitkisel üretimin geleceği 
için çok iyi irdelenmelidir. Hızlı gelişen 
tohum ıslah tekniklerinden başlayarak, 
üretimi, üretilen tohumların yaygınlaş-

tırılması ve ihracat potan-
siyeline kadar birçok konu 
planlama, projelendirilme 
ve kalıcı stratejilerin belir-
lenmesini gerekmektedir.

Tarımın önemi, gıda 
krizine yol açan iklim de-
ğişimi ve salgın hastalık 
dönemlerinde daha da 
öne çıkmaktadır.  Tarım 
ürünlerinde kendine ye-
terlilik, bir ülke için ilk 

akla gelen husus olmakla beraber bu 
gün için belli ekolojilere sahip ülkeler-
de bu mümkün değildir. Ülkemiz ana 
ürünler bakımından şanslı olmakla 
birlikte tarım ürünleri ihtiyaçlarının 
tamamını karşılaması mümkün görül-
memektedir. Bazı temel tarım ürünleri 
temini açısından yeterlilik söz konusu 
olduğunda, ülkemiz birçok ülkeye 
göre daha şanslıdır. Tohum üretimi 
de bunlardan sayılabilir.  Ülkemiz to-
humda kendine yeterli midir? Ne yazık 
ki yeterli olduğumuzu henüz söyleye-
meyiz. 2019 yılı verilerine göre Türkiye 
155.4 milyon dolarlık tohum ihracatına 
karşın, 177.3 milyon dolarlık tohum 
ithalat etmiştir.Çeşit ıslahı uzun yıllar 
almakta tescil ve yayılması da bir o 
kadar zaman almakta olup tarıma ve 
ekonomiye önemli katkı sağlamakta 
ve dünyada açlığın önüne geçmekte-
dir. Ülkemizde tohumculukla ilgili tüm 
işlerin düzenlemesi önceleri 308 sayılı 
yasa ile ve günümüzde ise 8.11.2006 
tarihinde yürürlüğe giren 5553 sayılı 
Tohumculuk Yasası ve ilgili yönet-
meliklerle yapılmaktadır. Türkiye’de 
tohumculuğun geçirdiği yapısal deği-

şiklikler kendini göstermiş ve kaliteli 
tohumluk kullanılmasıyla birim alan-
dan alınan verimler yükselmiştir. Islah 
çalışmaları sonucu birçok üründe 
50-60 yıl öncesine göre birim alandan 

alınan verim 3-4 kat artırılmıştır. Eski-
den tahılda bire beş, bire yedi aldım 
tabiri yerine bu yıllarda 20 kg tohum 
atılan bir dekardan kurak alanlarda 
300- 400 kg ve sulanabilen alanlardan 
800- 1100 kg arasında verim alınabil-
mektedir.  Batıda bitki ıslah firmaları 
19. Yüzyılda kurulmuş iken, ülkemizde 
1980’li yıllarda Türk özel sektör tohum 
firmaları kurulmuştur. Türkiye’de Ta-
rımsal Araştırma Enstitüleri bitki ıslahı-
nın temelini oluşturan bir örnek olmuş, 
bu firmalara eleman veren kuruluşlar 
olmuş veya bu araştırma kurumların-
dan emekli olanlar kendi firmalarını 
kurmuşlardır. Son yıllarda AR-GE’ye 
yeterince yatırım yapan özel sektör 
daha hızlı mesafe almakta, devlette bu 
çalışmaları desteklemektedir. Islah ve 
tescil edilen tohumların çiftçi tarafın-
dan benimsenmesi ve ekimde yaygın 
olarak kullanılması batı ülkelerinde çok 
hızlı olur iken ülkemizde daha yavaş ol-
maktadır. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü tarafından tescil ettirilen pamuk 
çeşitlerinin, yörede üretimi yoğun 
olarak yapılan ilçelerdeki benimsenme 
durumunu, çiftçilerin tohum temini ile 
ilgili karşılaştıkları sorunları, pamuk 
çeşitleri konusunda yararlandıkları bilgi 
kaynaklarını belirlemek ve enstitünün 
geliştirdiği tohumları benimseyen ve 
benimsemeyen çiftçileri sosyal-eko-
nomik özellikler ve iletişim davranışları 
bakımından karşılaştırmak amacıyla 
bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın 
katılımcıları pamuk üretiminin en yay-
gın olarak yapıldığı köylerden işletme 
büyüklüğü ölçütü ve tesadüfi tabakalı 

örnekleme metoduna göre seçilen 127 
çiftçiden oluşturulmuştur. Araştırma 
bulguları yörede kullanılan toplam pa-
muk tohumunun %17.3’ünün Doğu 
Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
tescil edilen çeşitlerden oluştuğunu 
göstermektedir. Enstitü tarafından 
geliştirilmiş pamuk çeşitlerinin benim-
senme oranının oldukça düşük kaldığı 
araştırmada, benimseyen ve benimse-
meyen çiftçiler arasında sosyoekono-
mik özellikler ve iletişim davranışları 
bakımından önemli farklılıklar bulun-
muştur. Araştırmada Doğu Akdeniz 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü tarafından tescil edil-
miş çeşitlerin çiftçiler tarafından kulla-
nımını artırmak için eğitim ve yayım 
faaliyetlerinin düzenli olarak yapılması 
ve çiftçilerin yeniliklerin yararlarından 
haberdar edilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır(Kaynak ve Boz, 2015). Ta-
hıllarda ve diğer bitkilerde de durum 
çok farklı olmadığı görülmektedir. 
Sertifikalı tohumluk kullanımı ile ilgili 
1990’lı yıllarda Konya’da yaptığımız bir 
çalışmada Tigem’in çiftliklerinin bulun-
duğu Sarayönü ilçemizde en fazla kul-
lanıcı bulunmuştu. Bu da göstermek-
tedir ki tohumluk üreticisi kuruluşun 
bölgede olması veya diğer bölgelere 
etkin gidebilmesi sertifikalı tohum kul-
lanımı artıracaktır. Yukarıda örnekte 
olduğu gibi üreticinin çeşidi benimse-
mesi aldığı eğitim ve iletişimle ilgilidir. 
Yerinde görmek tarla günlerinin en 
önemli farklılığıdır. Bazı dökümanlar 
üretici açısından tatmin edici görünse 
de acaba mı sorusu kafada yer etmek-
te tarla günlerinde ise bu sorular yok 
olmaktadır, bu bakımdan demonst-
rasyon, yerinde gösterim önemli olup 
yaygınlaştırılmalıdır. Sağlıkla, hoşça 
kalınız(Devam edecek).
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Günümüzde “Bir 
yönetici için olmazsa 
olmaz en önemli özel-
lik nedir?” diye düşü-
nülürse, yanıt büyük 
olasılıkla ‘Empati yapa-
bilme yeteneği’ olacak-
tır. Elbette yöneticilerin 
gereksinim duyduğu 
çok sayıda farklı özellik 
var. Kuşkusuz bu özel-
liklerden eksik olanları da eğitimle ya 
da dışarıdan bir destekle kapatılabilir 
ancak empati yeteneği bunlardan 
birisi değil. Yöneticinin mutlaka ken-
disinin sahip olması gereken kişisel 
bir özellik.

Bir sorunu çözebilmek için nasıl 
onu önce analiz etmek gerekiyorsa 
bir insanı yönlendirebilmek için de 
önce o insanı anlamak gerekir. Bir 
insanı anlayabilmenin temel koşulu 
da empati yapabilmek, yani dünyaya 
onun gözlerinden bakabilmekle olur. 
İşçiler vergi ayını ya da işletmenin 
borç yükünü düşünmek zorunda 
değildir. Üretimdeki bir çalışanın 
yaptığı işe bir de yöneticinin gözüy-
le bakmasına gerek yoktur ancak 
yönetici aynı işe işçinin gözünden 
bakabilmelidir. Çalışanlarla yönetici-
leri ayıran temel fark budur. Peki bir 
kişinin empati yeteneğine sahip olup 
olmadığı nasıl anlaşılır? İsterseniz bu 
kez de tersten gidelim. İşte empati 
duygusuna sahip olmayan kişilerin 
yedi temel özelliği:

Aşırı hırslı ve başarısızlığa karşı 
tahammülsüz olurlar;

Bencil ve özgüveni yüksek bir 
kişiliğe sahiptirler; 

Kendi bilgi ve becerilerini oldu-

ğundan yüksekte gö-
rürler;

Her kurum, top-
luluk ve kişiyi kendi 
amaçları için kullanma-
ya çalışırlar;

Tavırları sahte ve 
değişken olur;

Kuralları tanımaz, 
işlerine geldiği gibi yo-
rumlarlar;

Başkalarının başarısını küçüm-
ser ve emeklerine değer vermezler.

Bu tür kişiler çoğu zaman ken-
disinden başkasını görmez, farklı 
fikirleri duymaz ve ekiplerindeki ni-
telikli kişileri fark edemezler. O kadar 
kendilerine odaklı bir çalışma hayat-
ları vardır ki en yakınındaki insanların 
sorunlarını bile başkalarından öğre-
nirler. Zaman zaman alçakgönüllü, 
anlayışlı, ilgili bir yönetici tablosu çiz-
meye çalışsalar da bu tavırların sahte 
olduğu kolaylıkla belli olur. Böylesi 
yöneticiler, baskı altında çalıştıkla-
rında son derece acımasız ve katı bir 
yöneticiye dönüşebilirler.

Empati yapamayan yöneticiler, 
kısa dönemde, çalışanlar üzerinde 
baskı kurarak olumlu bir tablo yara-
tabilse de orta ve uzun vadede işlet-
melerine büyük zarar verirler. Şirket 
içindeki iletişim, güven ve dayanışma 
azalır. Şirket kültürü ortadan kalkar. 
Müşterilerin ve çalışanların görüşle-
rine değer verilmediği için, bir süre 
sonra şirketin rekabet gücü azalır ve 
marka değeri düşmeye başlar.

KAYNAK: http://www.offcour-
se.com.tr/tr/blog/empati-yapama-
yan-yoneticilerin-7-temel-ozelligi 
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MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, “İdam cezasının hukuk mev-
zuatımıza tekrar alınması, iğrenç 
ve ilkel suçların işlenmesini cay-
dırabilecektir.” değerlendirmesin-
de bulundu. Bahçeli, yaptığı yazılı 
açıklamada, Türkiye’nin mücavir 
bölgelerde yaygın ve yoğun sorun 
alanlarıyla boğuşurken kahraman-
lık ve kararlılıkla duruş ve mücade-
le sergilediğini vurguladı. Akdeniz 
ve Ege’de, Yunanistan, Fransa ve 
bazı bölge ülkelerinin saldırgan 
emellerine muazzam bir direniş 
gösterildiğini belirten Bahçeli, 
“Türkiye, hakkın ve hukukun ya-
nında, zalimin, teröristin ve müs-
tevlinin karşısındadır. Dış politika 
alanında yaşanan tehlikeli gerilim 
ve tehdit dozajı yüksek kutuplaş-
ma her türlü ihtimali de açık hale 
getirmektedir. Husumet ve hıya-
nete tavizsiz müdahale hakkımız 
elbette hem uluslararası hukukun 
hem de egemen devlet çıkarlarımı-
zın bihakkın gereğidir.” ifadelerini 
kullandı. Bahçeli, bir tarafta sıcak 
gündem ve gelişmeler yaşanırken 
diğer tarafta şiddet, cinayet, ta-
ciz ve tecavüz vakalarında artışlar 
gözlemlendiğine dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: “Karşımızdaki 
tablo alarm verici niteliktedir. İn-
sanın kanını donduran, vicdanları 
kanatan, sabır ve tahammül ölçü-
lerini berhava eden en ağır suçlara 
her gün şahit olunmaktadır. Gaze-
telerin üçüncü sayfaları, televizyon 
ekranları, internet siteleri, sosyal 
medya platformları feci ve felaket 
dolu haberlerle dolup taşmaktadır. 
Kadına şiddetin yanı sıra çocuk-
ların güpegündüz kaçırılmaları, 
vahşete kurban edilmeleri hatta 
cinsel istismara uğramaları maşeri 
vicdanı yaralarken aynı zamanda 
büyük bir hüzne ve hüsrana da 
neden olmaktadır.” Hükümetin ve 
özellikle İçişleri Bakanlığının çaba 
ve gayretine rağmen şiddet olay-
larının, en küçük sebepten doğan 
silahlı kavga ve anlaşmazlıkların 
yaşanmasının toplumsal huzur ve 
ruh halini rahatsız ettiğini belirten 
Bahçeli, sivil toplum kuruluşları-
nın, üniversitelerin, ahlak sahibi 
milli aydınların bu sancılı duruma 
duyarlılık göstermesi şart olduğu-

nu vurguladı.
“BU KARANLIK TABLONUN DEVAMI 

MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: 
“Sabilerin, emzikli bebeklerin, he-
nüz bıyığı terlememiş yavruların 
acımasızca katli, ‘insanım’ diyen 
herkesi kederlendirip yüreğini 
titretmektedir. Suçsuz, günahsız 
çocuklarımızın gün aşırı medya-
ya yansıyan cinayetlerine, intihar 
süsü verilmiş kadın ölümlerine göz 
yummak, sessiz kalmak, tepkisiz 
durmak ne insani emanetlerle ne 
de inanç ve kültür müktesebatı-
mızla asla bağdaşmayacaktır. Zul-
me suskunluk da zulümdür. Bu 
karanlık tablonun aynısıyla devamı 
ise mümkün değildir.” Acilen ya-
sal, idari, sosyolojik, psikolojik ve 
manevi tedbirlerin sırasıyla alına-
rak tatbik ve temin edilmesi gerek-
tiğini ifade eden Bahçeli, MHP’nin 
iç yaralayıcı gelişmeleri endişeyle 
takip ettiğini kaydetti.
Bahçeli, kalıcı ve köklü önlemlerin 
alınmasının ertelenemez bir mec-
buriyet olduğuna işaret ederek, 
“İlk başta akla gelen ve makul bir 
şekilde tartışılmasında fayda bulu-
nan, cezai yaptırımların artırılması, 
derinlikli ve tesirli hale getirilmesi-
dir. Bu konuda idam cezasının hu-
kuk mevzuatımıza tekrar alınması, 
iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini 
caydırabilecektir. Çocukları, ka-
dınları, masum ve mazlumları en 
aşağılık yöntemlerle hedef alan 
canilerin, katillerin, insanlık düş-
manlarının fiillerine karşılık gelen 
cezaların adil ve orantılı tespiti 
milli birlik ve dayanışma şuurunun 
istikbali açısından zorunluluktur.” 
değerlendirmesinde bulundu. n AA
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Yaklaşık 128 bin öğretmen eğitim aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı (MEB) ile Google iş birliğin-
de düzenlenen Öğretmenler 
İçin Dijital Dönüşüm Programı 
kapsamında yaklaşık 128 bin 
öğretmenin eğitim aldığını ve 
dijital becerilerinin gelişmesi 
konusunda büyük mesafe katet-
tiğini belirtti. Selçuk, MEB Ba-
şöğretmen Salonu’nda, Öğret-
men Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü ile Google iş 
birliğinde düzenlenen Öğret-
menler İçin Dijital Dönüşüm 
Programı’nın Dijital Sertifika 
Töreni’ne katıldı. Selçuk, öğ-
retmenlerin bireysel ve mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunmak 
için Google ile iş birliği içinde 
dijital dönüşüm programını hızlı 
şekilde sürdürmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Öğretmenlerin bu konularda 
yetişmesinin önemini vurgula-
yan Selçuk, “Öğretmenimizin 
birikimi, Türkiye’nin biriki-
midir. Dolayısıyla Türkiye’nin 
geleceği, öğretmenimizin biri-
kimiyle doğrudan doğruya ala-
kalıdır.” dedi.

Selçuk, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sürecinde çevrimi-
çi eğitimler düzenlediklerini 
anlatarak, “Salgın döneminde 
özellikle çevrimiçi eğitimler dü-
zenleyerek, 896 bin öğretmeni-
mizin bireysel gelişimine katkı 
sağladık. Bu bir dünya rekoru 
aslında. Yani bu kadar sürede 
896 bin öğretmeni bu tür eği-
timlerden geçirmek, sertifikalar 
vermek gerçekten büyük bir hi-
kaye diye düşünüyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
“YAKLAŞIK 128 BİN ÖĞRETMENİ-

MİZ EĞİTİM ALDI”
Program kapsamında bir 

eğitim kitabı da hazırlandığını 
bildiren Selçuk, şöyle devam 
etti: “Bu kitapla beraber işin so-
muta nasıl dönüşeceği, öğren-
me yönetim sistemleriyle nasıl 
destekleneceği ve bunun öğret-
menden öğrenciye nasıl aktarı-
lacağı konusuna ilişkin de somut 
çalışmalar mevcut. Yani sadece 
yol haritasından söz etmiyoruz. 
Google ile beraber yaptığımız 
bu iş birliğinde yaklaşık 128 bin 

öğretmenimiz eğitim aldılar ve 
bu eğitimle beraber dijital be-
cerilerinin gelişmesi konusunda 
büyük bir mesafe katettiler.” 
Google ile iş birliği kapsamında 
yeni mesleki gelişim program-
larının da belirlendiğine dikkati 
çeken Selçuk, şunları söyledi: 
“Google Türkiye ile ‘Yapay Zeka 

Uzmanlığı’ bunlardan biri. Artık 
Milli Eğitim Bakanlığının bütün 
iş ve işlemlerinin yapay zeka 
ve makine öğrenmesi temel-
li bir perspektife sahip olması 
bizim yeni normalimiz. Bütün 
süreçlerde veriye dayalı yöne-
tim ve çözümlemeler yapmak, 
bizim için artık sıradanlaşmaya 

başladı. ‘Veri Analizi Uzman-
lığı’ ve ‘İnternet Güvenliği’ de 
bizim açımızdan çok önemli bir 
konu. Çünkü bu alanlarda de-
rinleşirken, bir taraftan risklerle 
de karşı karşıyayız ve o riskleri 
nasıl yöneteceğimiz konusunda 
ciddi bir altyapı oluşturuyoruz.” 
n AA

‘İdam cezası iğrenç ve 
ilkel suçları caydırabilecektir’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Dereli ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli’yi inşa etmiş olacağız.” dedi

Dereli’yi 1 yılda inşa edeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, incelemelerde bulun-
duğu Dereli ilçesinde gazetecilere 
yaptığı açıklamada, selin yaşan-
dığı 22 Ağustos’un üzerinden 10 
gün geçtiğini, bu süre içerisinde 
bilhassa Dereli ve Doğankent ilçe 
merkezlerinde yoğun bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sel-
de en fazla hasarın Dereli ilçesinde 
oluştuğunu anımsatan Kurum, o 
andan itibaren bütün bakanlıkla-
rın üzerine düşen bütün sorum-
lulukları yerine getirmek üzere 
sahada gece, gündüz demeden 
çalışmalarını seferberlik ruhu içe-
risinde yapmaya gayret gösterdik-
lerini aktardı.

Kurum, bunu yaparken va-
tandaşlarla bir ve beraber olduk-
larının altını çizerek bakanlıkların, 
valinin, milletvekillerinin, kayma-
kamların, belediye başkanlarının, 
vatandaşların yaralarını sarmaya 
gayret gösterdiklerini vurguladı. 
Bakan Kurum, 7-8 gün içerisin-
de Dereli’yi eski haline büyük bir 
oranda getirdiklerine dikkati çeke-
rek, “Altyapı tamamen çalışıyor, 
içme sularımız verildi, kanalizas-
yon, yağmur suyumuz onarıldı ve 
hayat burada normale dönmeye 
başladı.” diye konuştu.

İki gün önce Giresun’a gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın, Dereli ve Giresun için 
yapılması gereken her türlü proje-
nin hayata geçirilmesi için gerekli 
talimatları kendilerine verdiğini 
aktaran Kurum, o doğrultuda ça-
lışmalarını sürdürdüklerini dile 
getirdi. Kurum, daha önce Karade-
niz’e ilişkin İklim Değişikliği Eylem 
Planı’nı açıkladıklarını belirterek 
şöyle devam etti: “Eylem Planı çer-
çevesinde aslolan dere güzergahı 

üzerindeki yapıların kaldırılması, 
yine taşkın riski altındaki yapıların 
kaldırılması, bu alanların peyzaj, 
yol düzenlemeleriyle, parklarla, 
meydanlarla yaşanabilir alanlar 
haline dönüştürülmesi sürecinde 
projelerimizi geliştiriyoruz. Yeni 
Dereli’yi inşa etmek adına çok 
önemli bir adım atıyoruz. Şehir 
merkezinde, hemen solumuzda 
bulunan dere taşkın kotu altın-
da kalan ne kadar yapı varsa, bu 
yapıları kaldırarak taşkın kotunun 
üzerinde bir kot belirleyerek ye-
niden inşa edecek çalışmalarımızı 
başlattık. Şehir merkezinde bu 
taşkın riski altındaki konutlarımızı, 
dükkanlarımızı yenilerini yapmak 
suretiyle sürecimizi, projemizi 
başlatmış olduk.” Hızlı bir şekil-
de vatandaşlarla görüşmek üzere 
hem Dereli’de hem de Doğan-
kent’te ofisleri açtıklarını aktaran 
Kurum, sabahleyin Doğankent’te 
yaptığı incelemeler sırasında va-
tandaşlara taşınma, kira yardımı 
ve mülklerinin bedellerine ilişkin 
bilgilendirme yaptığını kaydetti. 
Kurum, vatandaşların geçici ta-
şınma alanlarına taşınmaları nok-

tasında da yardımlar yaptıklarına 
işaret ederek, taşınma işlemleri-
nin de belediye, kaymakamlık ve 
vatandaşın el ele vermesi ile yapıl-
maya gayret gösterildiğini söyledi. 
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İnşallah Dereli’mizde de 
bu projeyi gerçekleştirdiğimizde, 
inanın bu bölgeden geçen herke-
sin Dereli’ye uğrayıp ‘ne güzel bir 
ilçeymiş, hem güzel bir dereymiş, 
doğası ne kadar güzelmiş’ diyeceği 
bir proje ki bu proje de Karadeniz 
mimarisine uygun bir şekilde ya-
pılacaktır. Yine Eylem Planı çerçe-
vesinde bakanlıklarımızla birlikte 
tüm Karadeniz’e ilişkin çalışmala-
rımızı yürütüyoruz. Yapılması ge-
reken dere ıslahları, yapılması ge-
reken yollar, yollarla ilgili kesitler. 
Bu taşkın riski ki 130 kilogram ya-
ğış bir saatte düştü. Dolayısıyla ar-
tık iklim değişikliğinin etkilerinin 
ve şiddetinin giderek arttığını tüm 
dünyada görüldüğü gibi ülkemiz-
de de görmeye devam ediyoruz. 
Şiddeti artıyor, miktarı artıyor ve 
etkisi de geçmişe oranda artıyor.” 
Giresun’un, en yaşlı şehir unvanı-
na sahip olduğuna dikkati çeken 

Kurum, “Giresun halkımız Tür-
kiye’nin en uzun yaşayan halkları 
arasında galiba birinci sırada. En 
yaşlı şehir unvanı elinde. Burada-
ki doğa ve insanlarımızın açıkçası 
kişilikleri, onların uzun ömürlü ol-
malarını sağlıyor. Görüştüğümüz-
de 100 yaşındaki amcalarımız, 
‘daha önce biz afetler yaşadık ama 
bu afet hepsinden daha farklıydı’ 
diyor. Tabi burada iklim değişik-
liğinin etkileri giderek artıyor. Biz 
de bu etkileri azaltmak adına ey-
lem planlarımızla çalışmalarımızı 
yapacağız.” ifadesini kullandı.

“BİZ İŞ YAPMAKTAN, HİZMET 
ETMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ”
Kurum, bir gazetecinin, “İk-

lim değişikliği ile saatte metreka-
reye 150 kilogram yağış düşmesi 
bekleniyor. Bundan sonra bu tarz 
durumlarla karşı karşıya kalınma-
ması için özellikle yöre insanlarına 
nasıl bir çağrıda bulunursunuz?” 
sorusu üzerine, şunları dile ge-
tirdi: “Biz bir deprem bölgesiyiz. 
Ülkemizin nüfusuna baktığımızda 
yüzde 70’i deprem bölgeleri üze-
rinde yaşıyor. Aynı şekilde bölge-
sel olarak baktığınızda çok fazla sel 

ve heyelan riski altında bulunan 
yerleşim yerlerimiz var. Dolasıy-
la biz depremle, selle, heyelanla 
yaşamayı öğrenmek zorundayız. 
Deprem riski altındaki binaların 
dönüşümünü vatandaşımızla bir-
likte yürütüyoruz. İnşallah sel ve 
heyelanla ilgili de bu eylem planı 
çerçevesinde vatandaşımızın risk 
altında bulunduğu tüm alanlara 
ilişkin gelsinler belediyelerimi-
ze bildirsinler. Biz iş yapmaktan, 
hizmet etmekten imtina etmeyiz. 
Yapılması gereken, taşınması ge-
reken ne kadar konut varsa, ne ka-
dar ıslah işi varsa belediyelerimiz-
le, ilgili bakanlıklarımızla birlikte 
bunu yapacağız.” Kurum, milletle 
bu süreçte el ele vererek yaraları 
sardıklarının altını çizerek, “Bun-
dan sonra afetlerde, sellerde, he-
yelanlarda daha az yara almak, bu 
sellerden, afetlerden daha az etki-
lenmek adına yine hem yapılaş-
malarımızı hem de dere güzergahı 
üzerinde işgal altındaki alanların 
boşaltılma sürecini birlikte vatan-
daşımızla el ele yapmak istiyoruz.” 
diye konuştu. Bu konularda çalış-
maları olduğunu aktaran Kurum, 

“Vatandaşlarımızdan da ricamız, 
dere güzergahı üzerinde varsa risk 
altındaki yapıları kaymakamlıkla-
rımıza, belediyelerimize müracaat 
etsinler. Biz, onları mağdur etme-
yecek şekilde bu süreci onlarla bir-
likte yönetmek istiyoruz. İnşallah 
bir daha böyle afetler yaşanma-
ması adına da burada kararlılığı-
mızı vatandaşımızla birlikte saha-
da gösterip, bu mağduriyetlerden 
en az şekilde etkilenecek projeleri 
yapacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kurum, “Dereli’deki kentsel 
dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir 
takvim var mı?” sorusu üzerine 
de Dereli’deki çalışmaları baş-
lattıklarını söyledi. “2021 yılının 
ilk 6 ayında projelerimiz bitmeye 
başlayacak.” ifadesini kullanan 
Kurum, “En geç 1 yıl içerisinde 
vatandaşlarımızın sağlam, güvenli 
konutlarında, yürüyüş yollarında, 
yeşil alanlarda yaşayabileceği yeni 
bir Dereli’nin inşasını hep birlikte 
gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden 
de teslim edeceğiz.” dedi. Bakan 
Kurum, “9 gündür bölgedesiniz, 
ne zaman döneceksiniz?” sorusu-
nu ise “Yorulduk ama huzurluyuz, 
mutluyuz. Vatandaşımızın o gülen 
yüzünü görünce yeniden motive 
oluyoruz. İnşallah yeni projeleri-
mizi yaptığımızda daha da mutlu 
olacağız. Bizim burada işimiz ne 
zaman biterse o zaman ayrılaca-
ğız. Vatandaşımız ne zaman bizim 
eksikliğimizi hissetmiyorsa eğer 
burada olmayacağız. Biz gitsek 
dahi ekibimiz sürekli burada va-
tandaşımızla. Vekillerimiz, bele-
diye başkanlarımız, kaymakamla-
rımız burada birebir süreci takip 
edeceğiz.” diye yanıtladı. 
n AA
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Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur 

Çebi, harcama limitleri konu-
sunda federasyondan bir bek-
lentileri olduğunu belirterek, 
“Beşiktaş’ın limitlerine geldi-
ğinizde şu anki limitler mevcut 
kadroya bile az. Bir iyileştirme 
bekleniyor. Bunun yapılıp ya-
pılmayacağı konusunda tered-
dütlerimiz var” dedi. Çebi öte 
yandan transfer önceliklerinin 
santrfor, sağ bek ve kanat böl-
gesi olduklarını da söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, katıldığı bir okul tö-
reninde gündeme dair önemli 
açıklamalarda bulundu. Türkiye 
Futbol Federasyonu’na, harca-
ma limitleri konusunda itirazda 
bulunduklarını ve bir geri dönüş 
beklediklerini belirten Başkan 
Çebi , “TFF’nin kulüplere vermiş 
olduğu limitler var. Bu limitler 
dışında transfer yaparsanız, fut-
bolcuya top oynatamıyorsunuz. 

Beşiktaş’ın limitlerine geldiği-
nizde şu anki limitler mevcut 
kadroya bile az. Bir iyileştirme 
bekleniyor. Bunun yapılıp ya-
pılmayacağı konusunda tered-
dütlerimiz var. Olması gerekti-
ğini, Covid’in buna bir gerekçe 
olması gerektiğini federasyona 
ilettik. TFF, kurulları ile çalışıp, 
değerlendiriyor. Herkes transfer 
bekliyor ama limit olayı çözül-
meden transfer olmaz” dedi.

ADIMIZ LİMİTÇİ BAŞKAN 
OLMUŞ AMA BEN LİMİT KOY-

MADIM
Hakkında yapılan eleştirileri 

dikkate almadığını ve kulübün 
geleceği için hareket edeceğini 
belirten Çebi, “Bugün 4 futbol-
cuya vereceğimiz maaşı bir fut-
bolcuya veriyoruz. Bazı futbol-
cuların gitmesini rica ediyoruz. 
Artık taraftar bana küsebilir ama 
Beşiktaş’ın selameti için sabır 
ve anlayış gerekiyor. Beşiktaş’ın 

önündeki transfer engelini kal-
dırmaya da çalışıyoruz. Takipte 
olduğumuz 7-8 futbolcu var Önü-
müz açılırsa bu ihtiyaçlarımızı 

gidermeye çalışacağız. Popülist 
davranmayacağız. Bana yazıyor-
lar, çiziyorlar, eleştiriyorlar ama 
çok da umursamıyorum. Adımız 

limitçi başkan olmuş limiti ben 
yapmadım. Beşiktaş’a doğruları 
yapmaktan başka çarem yok. Ne 
yorum yaparlarsa yapsınlar, ne 

yazarlarsa yapsınlar bizim yo-
lumuzu değiştirmeyecekler. Biz 
doğruları yapacağız” şeklinde 
konuştu.

BEŞİKTAŞ’IN PARASINI 
SOKAĞA ATARSAM HESAP 

VEREMEM
Beşiktaş’ın parasını sokağa 

atmayacağını belirten Başkan 
Çebi, “Bütün takımların transfer 
yapması lazım. Ama mümkün 
değil diyorlar. O zaman Beşik-
taş, Fenerbahçe, Galatasaray 
taraftarları Federasyona yürüye-
cek önümüzü açın diyecek. Biz 
imza atalım, sonra futbolcuyu 
sahaya çıkarmayalım mı? Ya-
pamadığım transferin hesabını 
veririm ama Beşiktaş’ın parası-
nı sokağa atarsam hesap vere-
mem” dedi.

Çebi, öte yandan transferde 
önceliklerinin de santrfor, sağ 
bek ve kanat bölgesi olduğunu 
da belirtti. n AA

Trabzonspor’da 2013 ile 2018 yıl-
ları arasında yapılan transferler, uygu-
lanan ekonomik politikalar nedeniyle 
bordo-mavili kulüp UEFA’nın kara 
listesinde yer aldı. Finansal Fair Play 
Kurallarını yerine getiremediği gerek-
çesiyle Avrupa kupalarından bir yıl 
men cezası alan Karadeniz ekibi, bura-
dan gelecek olan gelirlerden de oldu.

133 MİLYON EURO’LUK SERVET
Trabzonsor, 2013-2018 yıllarında 

transfer ettiği oyunculara adeta ser-
vet döktü. Ödenen yüksek bonser-
vis bedellerinin yanı sıra oyunculara 
ödenen yıllık maaşlar ise Karadeniz 
ekibinin adeta belini büktü. Sportif 
başarının da yakalanamaması üzerine 
bordo-mavili kulüp TFF, UEFA ve FIFA 
ile karşı karşıya kaldı. UEFA’ya verilen 
taahhütlerin de yerine getirilmemesi 
üzerine Karadeniz ekibi kara listede 
yer aldı. Bordo-mavililer, söz konusu 
yıllar arasında yabancı transferlere 
bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 
bin Euro (424 milyon TL) gibi bir ra-
kam harcarken, transfer ettiği oyuncu-
lara ise 52 milyon 857 bin Euro (463 
milyon TL) ödemeyi taahhüt ederek 
adeta servet niteliğinde paralar döktü. 
Bu rakamlara yerli oyuncular da dahil 
edildiğinde Karadeniz ekibi söz konu-
su yıllarda 133 milyon Euro bonservis 
bedeli ve oyuncu aylığı ödeyerek Trab-
zonspor’un bugün olan 107 milyon 
Euro’luk borcunu solladı.

SON İKİ YILDA 7 MİLYON 280 
BİN EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Trabzonspor’da Başkan Ahmet 

Ağaoğlu ve yönetim kurulu 8 Nisan 

2018’de Karadeniz ekibinde işbaşı 
yaptı. İdari, sportif ve ekonomik anla-
yışın tamamen değiştiği bordo-mavili 
takımda, Ağaoğlu yönetimi görevde 
bulunduğu süre boyunca transfer etti-
ği veya kiraladığı oyuncuların bonser-
vis bedellerine 7 milyon 280 bin Euro 
ödedi. Geçtiğimiz sezon 16 milyon 
Euro gibi oyuncu maaşı öderken bu 
sezon ise 14 milyon Euro gibi hedef 
belirlenmiş durumda. Ahmet Ağaoğlu 
ve yönetim kurulu bu sezonla birlikte 
belirlediği hedefi tutturması halinde 
toplamda 38 milyon Euro gibi transfer 
harcaması gerçekleştirmiş olacak.

AZ PARAYLA GELEN SPORTİF 
BAŞARI

Trabzonspor’da göreve gelen yeni 
yönetim, önceki yönetimlerin aksi-
ne maliyeti düşük, kulübü ekonomik 
olarak zorlamayacak kaliteli bir takım 
ortaya çıkardı. Transferde son yılla-
rın ağır faturası ile karşı karşıya kalan 
Karadeniz ekibi, bu enkazın izlerini sil-
meye çalışırken bir taraftan ise yarışın 
içinde olacak takım kurma mücadelesi 
verdi. Bordo-mavili takım 2013-2018 
yıllarını baz alan periyotta, 2013-14 
sezonunda 4, 2014-15 sezonunda 5, 
2015-16 sezonunda 12, 2016-17 sezo-
nunda 6, 2017-18 sezonunda 5. sırada 
ligi bitirdi. Karadeniz ekibi 2018-19 se-
zonunda 4. ve 2019-20 sezonunda ise 
2. sırada yer aldı.

OYUNCU ALIMI VE SATIMI 
KULÜBÜN GELECEĞİNE DAMGA 

VURACAK
Trabzonspor yönetimi transferde 

hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. 
Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili 
kulübün geleceğini yakından etkileye-
cek. Oyuncu satışı gibi futbolcu alı-
mına da aynı pencereden bakan bor-
do-mavili kulüpte, transfer sezonunun 
devam etmesi nedeniyle gidecek ve 
gelecek isimlerin olduğu öngörülüyor. 
Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dik-
katle sürdürülen Trabzonspor’da her 
yıl kadrodan 1 veya 2 oyuncu satışı 
gerçekleştirmeyi planlanıyor. 
n İHA

Bordo-Mavililerde
anlayış değişti

Emre Akbaba’nın
tedavisi sürüyor 

Sivasspor’da 
moraller yerinde

Hatay maçlarını 
Başakşehir’de oynayacak

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba’nın 24 
Temmuz’da oynanan Antalyaspor maçında yaşadığı 
sakatlığı ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde 
zorlanma tespit edildiği ve o günden itibaren 6-8 hafta 
olarak öngörülen tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Sarı-kırmızılıların Emre Akbaba’nın sağlık durumuyla il-
gili yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de 2019-2020 sezo-
nunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma 
günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası 
sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi 
yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o gün-
den itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programı-
na devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi. n İHA

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün 
öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. The Land of Legends 
Cup’ta dün oynanan maçta Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek, 
turnuvada finale yükselen ve Fenerbahçe’nin rakibi olan 
Sivasspor, ara vermeden yeni sezon hazırlıklarını sürdür-
dü. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 
Beşiktaş maçında 90 dakika görev yapan sporcular yenilen-
me çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hare-
ketleriyle idmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres 
çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan pas çalışması 
yaptıktan sonra son bölümde yarım sahada çift kale maç 
oynadı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları-
na devam edecek. n İHA

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Me-
dipol Başakşehir maçını eski stadyumda oynayacakları-
nı bildirdi.  Vardı, Hatay Atatürk Stadı’nın yeni sezona 
yetişmemesinden dolayı eski stadyumdaki çalışmaları 
hızlandırdıklarını belirtti. Yeni stadyumu kasımda teslim 
alacaklarını ifade eden Vardı, şu ifadeleri kullandı: “Eski 
sahamıza Süper Lig’e uygun olması için ışıklandırma 
yapılması gerekiyordu. Bunun dışında Türkiye Futbol 
Federasyonunun (TFF) belirttiği çeşitli eksikliklerimiz 
vardı. Hızlı bir çalışma içerisine girerek 14 Eylül’de 
oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına ışıklandır-
mamızı yetiştireceğiz. Diğer eksikliklerimiz de zaten 
tamamlandı.” n AA

Fenerbahçe en değerli kulüp oldu
Borsa İstanbul’da işlem gören bütün spor şirketleri 

ağustosta yatırımcısının yüzünü güldürürken, Fener-
bahçe Futbol AŞ, geçen ay yüzde 90,8 getiri ile yatırım-
cısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

BIST 100 endeksinin yüzde 4,29 değer kaybettiği 
ağustosta, spor endeksi yüzde 36,48’lik yükselişle en 
çok getiriyi sağlayan sektör endeksi olarak kayıtlara 
geçti. Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırıl-
masına ilişkin beklentilerin sektör hisselerini pozitif 
etkilediğini bildirdi. Ağustosta, Fenerbahçe yüzde 
90,8’lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi 
olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkardı. 
Fenerbahçe’yi ağustosta yüzde 25’lik getiriyle Galata-
saray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21,7’lik 
kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletme-
ciliği ve yüzde 1,7’lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol 
Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi. Analistler, Fe-
nerbahçe’nin son dönemde arda arda gerçekleştirdiği 
transferlerin, şirketin geçen ay borsada gösterdiği per-
formansta önemli rol oynadığını belirtti. 

8 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR
Spor şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki per-

formanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 127 ile en fazla kazandıran 
spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Trabzonspor’u yüz-
de 77,2’lik getiriyle Fenerbahçe takip etti. Galatasaray bu dönemde yüzde 
52,7’lik kazançla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş ocak-ağustos dönemin-
de yatırımcısına yüzde 21,2’lik getiri sağladı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Borsa İstanbul’da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fener-

bahçe oldu. Ağustos ayını 2 milyar 537 milyon 847 bin 200 lira piyasa değe-
riyle tamamlayan Fenerbahçe’yi, 1 milyar 674 milyon lira piyasa değeriyle 
Galatasaray, 1 milyar 153 milyon 586 bin 279 lirayla Trabzonspor ve 712 
milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi. n AA

UEFA Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trab-
zonspor’da, 8 Nisan 2018’den beri görevde bulunan yönetim, transferde ve ekonomide izlediği politikalar sonrası UE-

FA’nın kara listesinde çıkma yolunda ilerlerken, kulübün geleceği için de transfer politikasını tamamen değiştirdi
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Aslen Ankara Etimesgut’lu 
1954 doğumlu Emekli Astsubay 
Burhan Vurgun 1985-1996 yılla-
rı arasında Konya 3.Ana Jet Hava 
Üst Komutanlığı’nda görev yaptı 
ve Konya Hava Gücü Spor Kulü-
bü’nün mavi-beyaz formasını giy-
di.

Burhan Vurgun 1983 yılında 
İzmir de 10 km pist yürüyüş ya-
rışmasında 43.07 lik derecesi ile 
Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu 
rekor Konyalı atletlerin içinde ilk 
ve tek Türkiye rekoru yönüyle Vur-
gun tarihe geçti.

Burhan Vurgun’un atletizm ha-
yatı Ankara Yapı Sanat Okulunda 
kendi çapında futbol oynarken 
1973 yılında okular arası kros mü-
sabakasına girip 4.olmakla başla-
dı. Bu müsabakayı motosikleti ile 

takip etmekte olan atletizm cami-
asının yakinen tanıdığı daha sonra 
ortopedi profesörü olan İlker Çe-
tin’in müsabaka sonrası Burhan 
Vurgun’a gösterdiği özel  ilgi ile 
başladı.    
İlker Çetin’in antrenmanlara gel-
mesi gerektiğine olumlu cevap ve-
ren Burhan Vurgun 2. Ve 3. Sınıfta 
800-1500-3000-3000 engel ve 
kros müsabakalarına katıldı. Artık 
o İlker Çetin’in telkini ile sürekli  
19 mayıs stadı’ndaydı.

Antrenmanlar semeresini gös-
terdi ve Burhan Vurgun ilk milli 

formayı 1974 yılında Yugoslav-
ya’da yapılan Balkan Kros Şampi-
yonasında orta gençlerde yarışa-
rak giydi.   
Ordu mensubu olan Burhan Vur-
gun 1976 yılında Tunus da yapılan 
Dünya ordular arası kros şampi-
yonasında 2.kez mili  oldu.

1979 yılında Burhan Vurgun 
Antrenör Selçuk Onay’ın teşviki 
ile branş değişikliğine gitti. Orta 
ve uzun mesafe koşularını bıraka-
rak yürüyüşü tercih etti. Antrenör 
Selçuk Onay’ın Burhan Vurgun’un 
yürüyüşe olan yeteneğinin yüksek 

olduğu sezgisi doğru çıktı. Nite-
kim o Türkiye rekoru kırarak bunu 
ispat etti. 

Burhan Vurgun yürüyüşte ilk 
milli formayı 1980 yılında giydik-
ten sonra üç yıl içinde büyük me-
safe katetti ve 1983 yılında İzmir 
de yapılan Balkan Şampiyonasın-
da 2.oldu ve gümüş madalyayı 
boynuna taktı.

1988 yılında yine Ülkemizde 
yapılan Balkan şampiyonasında 
3. Olan Astsubay Burhan Vurgun 
emekli hayatını İzmir Karşıyaka da 
geçirmektedir.     

TÜRKİYE REKORTMENİ, 
KONYA’NIN TEK 
YÜRÜYÜŞCÜSÜ 

BURHAN VURGUN
spor@konyayenigun.com

MUZAFFER TULUKCU
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İzmir’de yapılan 20 Km. yürüyüşte Balkan İkincisi olan Burhan Vurgun’a şiltini 
Federasyon Başkanı Abdullah Kökpınar taktim etmişti…1975 İzmir Zübeyde Hanım Kır Koşusu…

1980 Diyarbakır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kros Yarışması’nda Burhan Vurgun 2. 
olarak finişte…

Bulgaristan Ruscuk, Burhan Vurgun bu yarışta 
1.31.50 ile Dünya Şampiyonasına katılma 

barajını geçmişti…

1986 Eskişehir Türk Silahlı Kuvvetler 
Şampiyonası Burhan Vurgun Şeref Kürsüsünün 

zirvesinde...

1980 Eskişehir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Şampiyonası Ödül Töreni...

1974 Burhan Vurgun. İlk Milli Takıma girdiği 
yarış sonrası…
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Yavru Kartal Samsun deplasmanına çıkıyor
Temsilcimiz 1922 Konyaspor 

yeni sezonda 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta mücadele verecek. Be-
yaz gruba nazaran güç anla-
mında kendisine eşdeğerde bir 
gruba düşen Yavru Kartal, 19 
Eylül’de başlayacak olan yeni 
sezonun ilk karşılaşmasında 
grubun iddialı ekiplerinden Sa-
karyaspor’u ağırlayacak. Genç 
bir kadroyla başarılı olmanın 
planların yapan 1922 Kon-
yaspor’da bir yandan yeni sezon 
hazırlıkları sürerken bir yandan 
da transfer çalışmaları sürüyor

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP 
SAMSUN

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor’da yeni sezon hazır-
lıları tüm hızıyla devam ediyor. 
19 Eylül’de başlayacak olan 
yeni sezonda günü çift idmanla 
tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, 

bugün bir hazırlık maçı yapa-
cak. 1922 Konyaspor, geçen 
sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele ettiği Samsunspor ile 
bugün saat 18.00’de bir hazırlık 
maçı yapacak. Geçen sezonu 
şampiyon olarak tamamlayan 
ve TFF 1. Lig’e yükselen Yılport 
Samsunspor, geçen seneki çı-
kışını sürdürmenin planlarını 
yaparken Süper Lig’e yükselmek 
istiyor. Samsun 19 Mayıs Sta-
dı’nda oynanacak olan hazırlık 
maçı KOVİD-19 tedbirleri nede-
niyle seyircisiz oynanacak.

İKİNCİ KARŞILAŞMA
TFF 2. Lig Kırmızı grup tem-

silcimiz 1922 Konyaspor ile 
Samsunspor arasında oynana-
cak hazırlık maçı öncesi iki ekip 
1 kez karşı karşıya geldi. Geçen 
sezon Samsunspor ile aynı grup-
ta yer alan 1922 Konyaspor 17. 

haftada oynanan karşılaşmayı 
deplasmanda oynamış ve lider 
Samsunspor’a 2-0 kaybetmişti. 

Geçen sezonun 34. haftasında 
1922 Konyaspor’un ev sahipli-
ğinde oynanması beklenen maç 

korona virüs nedeniyle oynana-
mamıştı. TFF 2. Lig geçen se-
zon 28. haftada tescil edilmişti. 

1922 Konyaspor için ciddi bir 
hazırlık maçı olacakken, Ye-
şil-Beyazlılar TFF 1. Lig ekibi 
rakibini yenmek istiyor.

GRUP KOLAY FİKSTÜR 
ZORLU

Öte yandan önceki gün çeki-
len 2. Lig Kırmızı Grup fikstürü 
1922 Konyaspor’u zorlayacak. 
Beyaz Grup’a göre daha dişine 
göre rakiplerle aynı gruba dü-
şen Yavru Kartal, fikstürde aynı 
şansı yakalayamadı. Yeşil Be-
yazlılar  sezonun ilk maçında 
grubun en güçlü takımlarından 
Sakaryaspor ile mücadele ede-
cek. Her sezon olduğu gibi yine 
zirve mücadelesi vermesi bek-
lenen rakibi ile evinde karşıla-
şacak olan 1922 Konyaspor, iyi 
bir başlangıç için en az 1 puan 
hedefliyor.

 n SPOR SERVİSİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar 
Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün 
sahasında Macaristan ile karşı karşı-
ya gelecek. Müsabakada, Portekiz Fut-
bol Federasyonundan hakem Artur 
Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcı-
lıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares 
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 
Hugo Miguel olacak. Grubun diğer ma-
çında ise Rusya sahasında, Sırbistan’ı 
konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül 
Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında 
deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. 

ADAY KADRO
Milli takımda, sakatlığı bulunan Mert 

Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.  A Mil-
li Takım’ın Macaristan maçı aday kadro-
sunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Ba-
şakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Ri-
zespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lil-
le), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sas-
suolo), Nazım Sangare (Fraport TAV 
Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Lei-
cester City), Merih Demiral (Juven-
tus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut 
Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım 
(Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), 
Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan 
Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, 
Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşe-
hir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan 
(Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta 
Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf 
Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), 
Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), 
Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

GÜNEŞ İLE 63. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direk-

törü Şenol Güneş, Macaristan ile bugün 
oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 
maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. 
karşılaşmasına çıkacak.  Milli takımın 
başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol 
Güneş yönetiminde 44’ü resmi, 18’i özel 
62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çık-
tığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik 
ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yö-
netiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole 
engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 45. 
RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yöneti-
mindeki 45. resmi maçını Macaristan ile 
oynayacak.  Türkiye, Güneş idaresinde 

oynadığı 44 resmi maçın 27’sini kazandı, 
8’ini yitirdi, 9’unda ise eşitliği bozamadı. 
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, 
kalesinde 33 gol gördü. A Milli Futbol 
Takımı, Macaristan ile bugün sahasın-
da yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. 
Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir kar-
şılaşmaya çıkacak.  Ay-yıldızlı ekip son 
maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Ele-
meleri H Grubu 10. ve son haftasında, 
17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış 
ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.  Milli 
Takım, EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi 
ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra 
ilk maçını oynayacak.  Ay-yıldızlı ekip, 
Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki 
ilk maçına çıkacak. 

A MİLLİ TAKIM 579. MAÇINDA
A Milli Futbol Takımı, Macaris-

tan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak. 
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 
307’si resmi, 271’i özel 578 maçta, biri 
hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 
135 defa berabere kaldı, 222 kez de ra-
kiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 247’si 
deplasmanda, 251’i evinde, 80’i de ta-
rafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hük-
men galibiyetten toplam 763 gol attı, 
kalesinde 823 gol gördü. A Milli Takım, 
bugüne kadar 88 farklı ülke milli takı-
mıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşı-
laşmanın 497’sini Avrupa, 32’sini Asya, 
23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de 
Okyanusya temsilcileriyle yaptı. 
n AA

Türkiye, UEFA Uluslar 
Ligi’nde perdeyi açıyor

Şahin: ‘Yeniliğe 
açık olmalıyız’

Anıl Şahin’le
yollar ayrıldı

Eken’in oğlu 
Dünya evine girdi

Konya Gençlik İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İlçe Mü-
dürleri, Yurt Müdürleri ve Gençlik Merkezi Müdürleri ile 
2020 yılı planlama ve değerlendirme toplantısı gerçek-
leştirdi. 
Uluslararası Gençlik Akademisinde gerçekleşen toplan-
tıda, İl Müdürü Abdurrahman Şahin, kurumsal vizyon ve 
misyon, yeni teşkilat yapısı, pandemi sürecinde gençlik, 
spor ve yurtların faaliyetleri, İslami Dayanışma Oyunları 
ile kurumsallık konularında bilgi aktarımında bulundu. 
Abdurrahman Şahin, konuşmasında “Öğrendiklerimiz 
sürekli değişiyor. Almış olduğumuz sorumluluk ve yetki 
alanımızın, iş ve işlemlerinde sürekli olarak kendimiz ve 
deneyimlerimizi gözden geçirerek yeniliğe açık olma-
lıyız. Hepimiz temsil ettiğimiz makamlarda adaletli ve 
başarılı olmayı kendimize hedef ve amaç olarak belirle-
memiz gerekir” diyerek sözlerini tamamladı. 
Daha sonra hizmet müdürleri ile İcracı Şube Müdürleri 
kendi alanlarındaki hizmetler ve faaliyetler konusunda 
bilgi paylaşımında bulundular. Katılımcıların talep, istek 
ve ihtiyaçlarının alınmasında sonra toplantı sona erdi.
 n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmı-
zı Grup temsilcimiz 
1922 Konyaspor’dan 
ayrılan Anıl Şahin, 
Amedspor ile anlaştı. 
Geçen sezonu 1922 
Konyaspor’da geçiren 
deneyimli sol bek yeni 
sezonda Diyarbakır 
temsilcisinde forma 
giyecek. Geçen sezon 
1922 Konyaspor’la 
24 maça çıkan 27 
yaşındaki sol bek gol 
ya da asist katkısı ve-
remezken, 7 sarı kart 
görmüştü. Başarılı sol 
bekin sezonun sona ermesiyle sözleşmesi sona ermişti. 
Sözleşmesinin sona ermesinden sonra 1922 Konyaspor’la 
görüşen Anıl Şahin, ekonomik anlamda Yeşil-Beyazlılarla 
anlaşamamıştı.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un teknik direktörü Salih Eken, oğlunu evlendirdi. 
Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin 
katıldığı düğün merasiminde Muhammet Anıl Eken dün-
ya evine girdi. Düğün merasimi sonrasında resmi sos-
yal medya hesabından bir paylaşım yayımlayan dene-
yimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Sevgili oğlum 
Muhammet Anıl’ın düğün merasimini gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Covid-19 salgınının devam etmesi nede-
niyle davet edemeyip haber veremediğimiz tüm dostla-
rımızın hoşgörülü olacağını düşünüyor, katılan akraba, 
dost ve sevdiklerimize teşekkür ediyoruz.” 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye ile Macaristan 13. randevuda
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. 

Grup’ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez 
karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 12 maçta 4 ga-
libiyet ve 6 yenilgi aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. 
Grup’ta bugunkü rakibi Macaristan ile tarihinde 13. 
kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları 
arasında 6’sı resmi ve 6’sı özel olmak üzere oynanan 
12 maçta, Macaristan’ın galibiyet sayısında üstünlü-
ğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4’ünü Türkiye 
kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan 
galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye’nin top-
lam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 

6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlar-
da rakibine sadece 1 kez mağlup oldu. 1996 Avrupa 
Şampiyonası Eleme Grubu’nda Budapeşte’de yapılan 
maç 2-2 bitti, İstanbul’da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 
kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda 
Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul’da ise 3-0 galip 
geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Buda-
peşte’te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye’ye 
3-1 üstünlük kurarken, İstanbul’daki karşılaşma ise 
1-1 sona erdi. 

MACARLAR’DAN FARKLI GALİBİYET
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenil-

gilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. 
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapı-
lan özel maçta Macaristan’a 6-0 yenildi. A Milli Futbol 
Takımı, Macaristan’ın B milli takımı ile de 2 özel maç 
yaptı. Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapı-
lan 2 maçı 2-1 ve 4-1’lik skorlarla yitirdi. n AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya 
gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. 



Selim Ay forma rekabetinde iddialı
Süper Lig temsilcimizde İttifak Hol-

ding Konyaspor’da 11. Sezonunu geçir-
meye hazırlanan deneyimli savunmacı 
Selim Ay, sezon başı çalışmalarında 
hırsı ile dikkat çekiyor. Konyaspor altya-
pısından yetişen ve 10 yıldır Yeşil Beyaz-
lı formayı terleten Selim, yeni sezonda 
kadronun değişilmezlerinden biri olmayı 
hedefliyor. 

2009 yılında Konyaspor altyapısı-
na katılan Selim Ay, 2011 yılında Kon-
yaspor’un transfer yasağı aldığı dö-
nemde profesyonel olarak Konyaspor 
formasını giymeye başlamıştı. TFF 1. 
Lig’de mücadele edilen dönemde forma-
yı aralıksız giyen deneyimli savunmacı, 
Konyaspor’un Süper Lig’e yükselmesin-
de büyük katkı sağlamıştı. Süper Lig’de-
ki ilk sezonunda da kadronun önemli 
isimlerinden biri olan Selim, 2014-2015 
sezonunda ise özellikle ligin ikinci yarı-
sında yedek kulübesine hapsoldu. 

Aykut Kocaman dönemlerinde genel 
olarak yedek kalan Selim Ay, düşmeme 

mücadelesi verilen 2017-2018 sezonu-
nun son bölümünde takımın ligde kal-
masında önemli rol oynamıştı. Zaman 
zaman yine forma şansı bulan takım 
kaptanlarından Selim Ay, geçen sezon 
ise takımın savunmada sıkıntı yaşadığı 
bölümde bile beklediği kadar forma şan-
sı alamamıştı. 

209 MAÇA ÇIKTI
Uzun süredir Konyaspor forması 

giyen, son yıllardaki sezonlarda as ta-
kımda görev alamayan tecrübeli stoper, 
buna rağmen 209 maçta Konyaspor for-
ması giydi. 109 Süper Lig maçına çıkan 
Selim, 71 kez TFF 1. Lig, 25 Türkiye Ku-
pası ve 4 Avrupa Ligi maçında Yeşil Be-
yazlı formayı terletti. 

Bu maçlarda 7 gol atan Selim, 6 gol-
de de asisti yapan oyuncu oldu. Selim 
Ay’ın kariyerinde 39 sarı kartı 2 de kırmı-
zı kartı bulunuyor. 

BU SEFER FORMAYI KAPMAK 
İSTİYOR

Sezon başı çalışmalarında hırsı ile 

dikkat çeken Selim Ay, teknik ekibin gö-
züne girerek yeni sezonda kadronun de-
ğişilmez isimlerinden biri olmak istiyor. 
Son yıllarda istediği kadar forma şansı 
bulamayan tecrübeli stoper, bu sezonu 
iyi değerlendirerek yedek oyuncu imajını 
silmeyi hedefliyor. 

Sezon başı hazırlıklarında oldukça 
istekli olan Selim’in en önemli rakibi 
ise Uğur Demirok. Geçen sezonun ikin-
ci yarısında yeniden Konyaspor forması 
giymeye başlayan Uğur, hırsı ve müca-
delesi ile takıma büyük katkı sağlamış ve 
taraftarın da sevgisini kazanmıştı. 

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Savunmada büyük bir forma rekabeti 

verecek olan Selim Ay’ın sözleşmesi bu 
sezon sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu-
nun takımda kalıp kalmaması bu sezon 
sergileyeceği performansa bağlı. Henüz 
yeni sözleşme için Konyaspor ile masaya 
oturmayan Selim Ay ile ilgili kararın se-
zon sonu verileceği düşünülüyor.  
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkların sü-
rerken bir yandan da transfer çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. 11 Eylül’de 
başlayacak olan yeni sezon öncesi ilk 
hafta maç oynamayacak olan Anadolu 
Kartalı, 1 hafta daha fazla çalışma fırsatı 
bulacak. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıla-
rı yaşamak istemeyen Yeşil-Beyazlılar, 
transferde hata yapmak istemiyor. Bu 
doğrultuda transfer çalışmalarını ince 
eleyip sık dokuyan Konyaspor’da Asbaş-
kan Ali Kemal Işıkçeviren Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYETE 
KAVUŞTURACAĞIZ

İttifak Holding Konyaspor Basın 
Sözcülüğü görevine getirilen Ali Kemal 
Işıkçeviren, “Takımımızın genel durumu 
iyi. Ana iskeletimizi bozmadık. Hocaları-
mızın eksik gördüğü bölgelere transferle-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer 
dönemindeyiz, ekonomik şartlar istediği-
miz şekilde hareket etmemizi kısıtlıyor. 
Ligde kadronun ana iskeletini bozmadan 
devam edenler başarılı olan takımlar. 
Önceki yapılan hataları tekrar yaşama-

mak için bu süreçte ince eleyip sık doku-
yoruz. Görüştüğümüz bir futbolcu var za-
ten. Yakın zamanda da Konya’da olacak. 
Resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra 
bu ligde adından sıkça bahsettirecek bir 
futbolcu. Genç bir futbolcu. Takviyelerle 
birlikte daha iyi bir takım olacağız. Ge-
çen sezon kale ve forvet hattında ciddi 
sıkıntılar yaşadık. Kaleyi hallettik. Şimdi 

forvet kaldı onu da kısa süre içinde res-
miyete kavuşturacağız” dedi.

HER ŞEY GÜZEL OLACAK
Transfer çalışmaları hakkında konu-

şan Ali Kemal Işıkçeviren konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bizler de transfer yap-
mak isteriz. Ancak transfer yapmak için 
transfer yapmıyoruz. Çok transfer başa-
rıyı getirmiyor. Çok transfer değil, ge-

rekli transferler yapacağız. Takıma ciddi 
katkılar sağlayacak futbolcular alacağız. 
Çalışmalarımız bu yönde. Taraftarlarımız 
biraz daha sabretsin.  Transfer komite-
miz ve hocamız çalışıyor. Her şey güzel 
olacak inşallah”

EKONOMİK BOYUT BELİRLEYECEK
Konyaspor’un bu sezonki hedef-

lerinden de bahseden Asbaşkan Ali 
Kemal Işıkçeviren, “Geçen sezon gibi 
kötü olmayacağız. Sonuçta 21 takımlı 
bir ligdeyiz. Uzun bir maraton olacak. 
Çok maç oynanacak ve kadro derinliği 
önemli olacak. Lig haricinde 5-6 maç da 
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağız. 
Ona göre bir planlama yapıldı. Ligdeki 
hedefimizi şu an belirlenmek doğru ol-
maz. Transferlerimizi gerçekleştirelim. 
Ligdeki takımların son durumlarını oyun 
anlayışlarını görelim. Ondan sonra hede-
fimiz belirlesek daha doğru olur. Kulübü 
ayakta tutacak yatırımlarımız için çalışı-
yoruz. Bence ligdeki takımların sırala-
masını oyunun yanı sıra ekonomik boyut 
da belirleyecek. Yayın gelirleri, maç başı 
gelirler bir yere kadar. Bunun için çalışı-
yoruz.” dedi.
n İLHAN ATLI

‘ÇOK TRANSFER 
BAŞARI GETIRMIYOR’

İttifak Holding Konyaspor Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıkla-
malarda bulundu. Işıkçeviren, “Takımımıza moraller gayet yerinde. Ana iskeletimiz bozmadık. Transfer çalışmalarımız 

sürüyor. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Taraftarlarımız biraz sabretsin. İnşallah her şey güzel olacak.” dedi Akademili gençlerden 
örnek davranış

Anadolu Kartalı
tempo kazandı

Konyaspor’da gözler 
formalara çevrildi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yeni 
sezon hazırlıkları devam ediyor. Milli takımda olan futbol-
cuların yer almadığı antrenmanda altyapıdan oyuncular yer 
aldı. Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi. “Yeni sezon hazırlıklarını Kayacık Tesis-
leri’mizde sürdüren İttifak Holding Konyaspor’umuz, güne 
sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik 
Direktörümüz Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörlerimiz 
yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya ülke milli takım-
larında bulunan oyuncularımız katılmadı. İki gruba ayrılan 
oyuncularımız koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan ant-
renmanı kuvvet-çabukluk çalışması ile sonlandırdı.” Öte 
yandan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Amir 
Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Deni Milosevic, Nejc Sku-
bic, Erdon Daci ve Levan Shengelia katılmadı.
n SPOR SERVİSİ  

İttifak Holding Konyaspor’un altyapısında yer alan fut-
bolcular Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan iki okulu 
boyadılar. Konu ile ilgili açıklama yayımlayan Konyaspor 
şu ifadelere yer verdi: “2020-2021 Eğitim Öğretim yılı ön-
cesinde Konyaspor Futbol Akademimiz yaptığı çalışma ile 
eğitime destek oldu. Sosyal medyada yapılan çağrıya ce-
vap veren Konyaspor Futbol Akademimiz Sarayönü İsmail 
Kara ilkokulu ve Sarayönü İsmail Kara Ortaokulu’nun yeni 
Eğitim Öğretim yılına hazırlanmasına destek erdi. Sporcu-
larımız antrenörlerimiz ile birlikte yürüttükleri çalışma ile 
her iki okulu boyadılar. Sponsor firma desteği ile temin 
edilen malzemeleri kullanarak okulun boyanmasına bizzat 
katılan sporcularımız, yüz yüze eğitimin ve futbol liglerinin 
yeniden başlaması dileğinde bulundular. Konyaspor Futbol 
Akademisi olarak yapılan çalışmaya katılarak destek olan 
sponsor firmalara ayrıca teşekkür ederiz.” n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da 
antrenman formalarının görücüye çıkmasının ardından 
gözler yeni sezon formalarına çevrildi. Geçtiğimiz günler-
de antrenmanda kullanılan antrenman formaları taraftarlar 
tarafından oldukça beğenildi. Bu doğrultuda geçtiğimiz se-
zonlarda forma tanıtımını ilginç videolarla duyuran Anadolu 
Kartalı yeni formalarını ne zaman ve nasıl duyuracağı da 
merakla bekleniyor. Alınan bilgilere göre antrenman for-
malarından sonra kısa süre içinde formalarının da görücüye 
çıkacağı öğrenildi. n  SPOR SERVİSİ

Ittifak Holding Konyaspor’da gençlik rüzgarı
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da ant-

renmanlara teknik direktör Bülent Korkmaz’ın raporu doğrul-
tusunda altyapı oyuncuları İzzet Karaboğa, Emre Pehlivan 
ve Mehmet Erdoğan kampa davet edildi. Milli aranın da 
olmasından dolayı birçok futbolcunun Milli takıma gitmesiy-
le sayısal anlamda eksik olan Konyaspor genç futbolcula-
rı kampa davet etti. Konu ile ilgili resmi siteden açıklama 
yayımlayan Konyaspor Akademi şu ifadeleri kullandı: “İtti-
fak Holding Konyaspor A takım teknik direktörümüz Bülent 
Korkmaz’ın isteği doğrultusunda Futbol Akademimizden 
5 futbolcumuz A takım kadrosu ile antrenmanlara çıkıyor. 
Konyaspor A takım teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’ın 
isteği doğrultusunda Akademimiz öğrencilerinden 2003 
doğumlu İzzet Karaboğa, 2003 doğumlu Emre Pehlivan ve 
2004 yılı doğumlu Mehmet Erdoğan A takım antrenmanları-
na dahil edildi. Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna katılan 
ve A takım teknik direktörümüz Bülent Korkmaz tarafından 
antrenmanlarda takibine devam edilen Ali Karakaya ve Şe-
ner Kaya ile birlikte bu sezon 5 oyuncumuz A takım çalışma 
kadrosunda yer alıyor. A takım kadromuzda ayrıca akademi 
öğrencilerimizden, geçtiğimiz sezonlarda pilot takımımız 
1922 Konyaspor takımı ile profesyonel maçlara çıkan Ekrem 
Kayılıbal’da yer alıyor.” n  SPOR SERVİSİ
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