
GES’te lisans tamam 

Denetim seferberliği
Koronavirüse karşı 
uyulması gereken 
tedbirlere dikkat 
çekmek amacıyla 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi koordi-

nasyonunda Konya 
genelinde denetim 

seferberliği 
gerçekleştirildi

31 İLÇEDE AYNI 
ANDA DENETİM

Konya’nın 31 ilçesi ve bin 
154 mahallesinde denetim 
yapıldığını belirten Konya 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
“Amacımız sağlık çalışan-
larımıza destek vermek. 
Herkesin salgınla müca-
dele etmesi gerekiyor. 
Maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uymamız lazım” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

MASKE, MESAFE 
HİJYEN DENETİMİ

Koronavirüse karşı uyul-
ması gereken tedbirlere 
dikkat çekmek amacıyla 
Konya Büyükşehir Bele-
diyesi koordinasyonunda 
Konya genelinde denetim 
seferberliği gerçekleşti-
rildi. Denetimlerde Cuma 
namazı sonrası camilerin 
çıkışında cemaate, esnafla-
ra ve vatandaşlara maske, 
mesafe ve hijyen uyarıları 
yapıldı.

Zabıtalar önemli 
görev üstleniyor

İşten çıkarma 
yasağı uzatıldı

Hedefleri gözde 
kurum olmak

Umuma açık 
alanlar denetlendi

Zabıta yöneticileri Vali Özkan 
ve Başkan Altay’ı ziyaret etti. Zi-
yaretlerde zabıtanın Konya’da 
düzenin ve iltizamın sağlanma-
sı noktasında önemli bir görev 
yürüttüğüne vurgu yapıldı.
 n HABERİ SAYFA 3’TE 

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş 
Kanunu uyarınca işverenin 
çalışanını işten çıkarma yasağı, 
17 Eylül’den itibaren 2 ay daha 
uzatıldı. n HABERİ SAYFA 7’DE   

2020-2021 eğitim-öğretim yılın-
da hizmete açılması planlanan 
Bambu Yaşam Gündüz Bakı-
mevi kurucusu Kadriye Özden, 
okulun Konya’nın en gözde 
ve seçkin kurumu olacağının 
söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE 

Konya’da polis ekiplerinin 
başta Covid-19 ile mücadele 
kapsamında olmak üzere yap-
tığı denetimlerde çok sayıda 
şahsa sosyal mesafe kuralına 
uymamaktan işlem yapılırken, 6 
aranan şahıs yakalandı, taban-
ca ve tüfek ele geçirildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA  
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilene-
bilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında 
yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak Karapınar 
Güneş Enerjisi Santrali’ne (GES) lisans verdi. 
Toplam 1000 megavat kapasiteyle kurulacak Karapınar 

GES için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Sant-
ral, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak.
Santral tamamlanınca 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak.  
n HABERİ SAYFA 5’TE 

KUM FIRTINASI 
KAZAYA NEDEN OLDU

‘ZEYTİNYAĞINI 
KARNEYLE ALMIŞIZ’

ABDURRAHİM KÜÇÜK
BEYRUT’U KALEME ALDI

Dün saat 15.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunda 
kum fırtınası etkili oldu. Bölgede rüzgarın da etkisiyle 
başlayan kum fırtınası, görüş açısını düşürürken, kara 
yolunun her iki yönünde de zincirleme kazalar meyda-

na geldi. n HABERİ SAYFA 12’DE 

İkinci Dünya Savaşı 
yıllarının etkileri-
ni anlatan Recai 
Kıcıkoğlu, “1945-46 
yıllarında ekmek, 
gazyağı, zeytinyağı, 
demir, çimento, kaput 
bezi karneyle verilirdi. 
Zeytinyağını karneyle 
almışız. Şeker hayatı-
mızda yoktu” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 

Geçtiğimiz ay 
dünyanın en önemli li-
manlarından biri olan 
Lübnan’ın başşehri 
Beyrut limanında mey-
dana gelen patlama, 
dünyayı sarstı. Halen 
tartışmalara konu 
olan patlamayla 
ilgili Yenigün Yazarı 
Abdürrahim Küçük’ün 
yazı dizisi Pazartesi 
gününden itibaren Ye-
nigün’de yer alacak.

070603 Memurların yüzde 
65’i sendikalı

Otomobil şarampole 
devrildi 1 kişi öldü

Memur-Sen İttifak’la
indirim için el sıkıştı 



Koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirlere dikkat çekmek amacıyla Konya Büyükşehir 
Belediyesi koordinasyonunda Konya genelinde denetim seferberliği gerçekleştirildi

31 ilçede seferberlik
Koronavirüse karşı uyul-

ması gereken tedbirlere dik-
kat çekmek amacıyla Konya 
Büyükşehir Belediyesi koordi-
nasyonunda Konya genelinde 
denetim seferberliği gerçek-
leştirildi. Konya’nın 31 ilçesin-
de aynı anda gerçekleştirilen 
denetimlere Konya merkezde  
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş,  Selçuk Üni-
versitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Metin Aksoy,  Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatansev, muhtar-
lar, doktorların katılımı ile Za-
fer Meydanında önlük giyerek 
maske denetimi yaptı. 28 ilçe-
deki denetimler ise ilçe bele-
diye başkanları, AK Parti İlçe 
Başkanları, Büyükşehir Beledi-
yesi yöneticileri ve muhtarların 
katılımı ile gerçekleştirildi. 31 
ilçede 4 bin görevlinin katılı-
mı ile yapılan farkındalık çalış-
masında; cuma namazı sonrası 
camilerin çıkışında cemaate, 
esnaflara ve vatandaşlara mas-
ke, mesafe ve hijyen uyarıları 
yapıldı.

MİLLETVEKİLİ ALTUNYAL-
DIZ’DAN KURALLARA UYMA 

ÇAĞRISI
AK Parti Konya Milletvekili 

Ziya Altunyaldız, gerçekleşti-
ren farkındalık etkinliği sonrası 
yaptığı açıklamada Konyalıları 
tedbirlere uymaya davet etti. 
Altunyaldız, “Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca nezdinde sağlık 
çalışanlarımıza vefakâr ve fe-
dakar çalışmaları için teşekkür 
ediyorum.  Cenab-ı Allah’tan 
güçlerini artırmasını istiyoruz. 
Tüm vatandaşlarımız ve Kon-
yalılardan kendilerini, çevre-
lerini, ailelerini, canlarımızı 
ve sevdiklerimizi korumak için 
lütfen tedbirlere dikkat edelim. 
Maskeyi mutlaka takalım. Me-
safe kurallarına uyalım. Hijyen 
kurallarına uyalım. Ülkemizin 
geleceğini, ekonomiye olan kat-
kımızı, geleceğimiz için bu ku-
rallara uymak zorundayız. Her 
bir ferd kurallara uyduğu tak-
dirde pandemi kendiliğinden 

bitecektir” şeklinde konuştu.
‘KONYAMIZIN 31 İLÇESİ VE 

BİN154 MAHALLESİNDE MASKE 
HATIRLATMASI YAPTIK’

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ekiplerinin Konya’nın 31 
ilçesi ve bin 154 mahallesinde 
maske hatırlatması yaptığına 
dikkat çeken Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Bugün bir 
farkındalık oluşturmak adına 
Konya’nın 31 ilçesi ve bin 154 
mahallesinde çalışma yürütü-
yoruz.  Ana halterlerde 4 bin 
kişi ile maske dağıtımı ve mas-
kesi olanlara kurallara uyması, 
maskesi olmayanlara da mas-
ke verilemesi ile ilgili bir sü-
reç yürütüyoruz. Amacımız bir 
farkındalık oluşturmak. Farkın-
dalık çalışmamızı beyaz önlük 
ile gerçekleştirdik. Amacımız 
sağlık çalışanlarımıza destek 
vermek istiyoruz. Herkesin sal-
gınla mücadele ederken sağlık 
çalışanı hassasiyetinde müca-
dele etmesi gerekiyor. Maske, 
mesafe ve temizlik kurallarına 
uymamız lazım. Sağlık Bakanı-
mız Fahrettin Koca başta olmak 
üzere doktorlarımız, hemşerile-
rimiz ve bütün sağlık çalışanla-
rımız fedakarca bu süreci yürü-
tüyorlar. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz.  Bizim de toplumsal 
olarak üzerimize düşen vazife 
maske, mesafe ve temizlik ku-
rallarına uymak. İlçe Belediye-
lerimiz, belediye çalışanlarımız 

ve muhtarlarımız ile beraber 
4 bin ayrı noktada maske da-
ğıtımı ve maske kontrolü ger-
çekleştiriyoruz.  Konyalılardan 
ricamız bir an önce vaka sayısı-
nın yoğun olduğu sıralamadan 
bir altta düşmek. Bunun için 
hepimize büyük görevler düşü-
yor. Konyalılarda da bu durumu 
hassasiyet gösterecek ve bu sı-
ralamadan bir an önce düşece-
ğiz” ifadelerini kullandı.
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIN-

DAN MASKE UYARISI
Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş farkındalık çalış-
masının ardından açıklamalar-
da bulundu. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Tedbir virüsten güçlüdür diyo-
ruz. Aslında yapmamız gereken 
çok basit; maske, mesafe, hij-
yen kurallarına uymak. Bunları 
yaptığımız zaman hem kendi 
sağlığımızı korumuş olacağız 
hem de çevremizdeki insanları 
tehlikeye atmamış olacağız.” 
şeklinde konuştu. Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Pandemi ile mücadele sadece 
sağlık çalışanlarımızın üzerine 
bir yük olarak bırakılmamalı. 
Tüm vatandaşlarımızın dikkat-
li davranarak maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına, hijyen 
kurallarına riayet ederek in-
şallah en kısa sürede bunu da 

atlatacağımıza inanıyorum.” 
dedi. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Hem kendi-
miz, hem eşimiz dostumuz için, 
hemşerilerimiz için; maske ta-
karak, mesafeye uyarak, zaten 
temiz insanlarız ama temizliğe 
daha fazla dikkat ederek tez 
zamanda ismi anılan şehirlerin 
içinden çok rahatlıkla düşece-
ğimize inanıyorum.” İfadelerini 
kullandı.

MASKE, MESAFE, TEMİZLİK
Selçuk Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Metin Aksoy, 

dünyanın içinden geçtiği sü-
recin Türkiye’yi de etkilemek-
te olduğunu belirterek, sağlık 
çalışanlarının ulusal anlamda 
mücadeleye katkı sağlamakta 
olduğunu, farkındalık projele-
riyle sağlık çalışanlarına destek 
olduklarını ifade etti.Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celaleddin Vatansev, “Pandemi 
sürecinde sağlık çalışanlarımızı 
en yakından izleyenlerden bi-
risi olarak hakikaten ne kadar 
zor bir durumda çalıştıklarını 

gözlemliyoruz. Maske, mesafe 
ve temizlik kurallarını Kovid 
mücadelesinde aklımızdan hiç 
çıkartmayalım.” dedi. Kon-
ya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Hamdi Demir, Selçuklu Muh-
tarlar Derneği Başkanı Musta-
fa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hacı Ali Eken 
ve Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Taşdemir de 
vatandaşların maske, mesafe 
ve hijyen kuralına uyulmasının 
önemine dikkat çektiler. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:53 06:16 12:54 16:30 19:21 20:39
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  18 °C 29 °C

Karaman            14 °C 31 °C 

Aksaray              17 °C       29 °C

Ankara                18 °C 29 °C Hicrî: 17 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 23 Ağustos 1436

Korona salgını sürecinde 
en büyük fedakarlığı sağlıkçılar 
yaptı, yapıyor…

Avuçlarımız patlayıncaya 
kadar alkışlıyoruz.

Hakikaten onlar birer kah-
raman.

Çok büyük fedakarlıklar ya-
pıyorlar.

Hakları ödenmez ve her gün 
kahramanlık hikayeleri yazıyor-
lar.

Lütfen bizler de kurallara 
uyup onların bu emeklerini 
boşa çıkarmayalım.

Görüştüğüm sağlıkçılar var. 
Anlattıkları da çok kolay şeyler 
değil.

Herkesin kaldıramayacağı 
sorumluluklar…

Düşünün…
Çoluğuyla çocuğuyla ay-

lardır görüşemeyen sağlıkçılar 
var.

Sırf onları riske etmemek 
için…

Ciddi bir süreç yaşıyoruz 
Allah yardımcımız olsun…

Sağlıkçılara da ayrıca ko-
laylıklar diliyoruz.

Konya’da bir hastanenin 
başhekim yardımcısının cüm-
leleri hala kulaklarımda…

“Her gün yüzlerce hasta 
geliyor ve hepsine yetişmeye 
çalışıyoruz.”

“Lütfen bize yardım edin…”
“Bizim paraya, maaşa ihti-

yacımız yok”
“Morale ihtiyacımız var””
“Bize moral verin…”
“Destek verin…”
“Bu süreci hep birlikte atla-

talım”
İşte Konya’da durum bu.
Konya’da realite bu…
Bir de doktorun paylaşımını 

görseniz…
Antalya’da, mide kanseri 

sonucu yaşamını yitiren, 33 
yaşındaki Uzman Dr. Fatma 

Serçin Kayı’nın Fa-
cebook’taki paylaşı-
mı...

“Yanınızdaki kişi-
ye değer verin. Kır-
mayın onu.

Durup durup 
sevdiğinizi söyleyin. 
Özel hissettirin.

En ufak bir şeyde 
bitti demeyin, ağlat-
mayın, üzmeyin.

Neden mi. Çünkü ölümün 
saati yok. Belki son görüşü-
nüzdür. Belki saatler sonra ona 
değil de artık toprağına doku-
nacaksınız. O değil de toprağı-
nı öpeceksiniz.

Belki ettiğiniz kavgalara 
bile pişman olacaksınız. Keşke 
yanımda olsa da sarılsam di-
yeceksiniz. Sevdiklerinizin de-

ğerini kaybettikten 
sonra değil, şu an 
bilin. Toprak aldı-
ğında geri vermez, 
çünkü ölümün saati 
yok”

Daha ne söyle-
nebilir bilmiyoruz..

Ne söylenilebilir 
ki?

Allah rahmet ey-
lesin… 

Sağlık çalışanları bizler için 
bu kadar çabalayıp, bizlere de-
ğer veriyorsa biz de sürecin 
kurallarına uyalım.

Olmaz mı?
Devam edelim…
Korna sürecinin bir de gö-

rünmeyen kahramanları var.
İmamlar…
Ya da buna genel anlamda 

‘Diyanet’ diyelim.

Cami hoparlöründen her 
vakit öncesinde insanları uyar-
makla kalmıyorlar tabi…

Özellikle yasakların uygu-
landığı dönemde cami cema-
ati yokken imamların sahada 
çalışarak ter döktüklerine şahit 
olduk.

Bir taraftan da koronaya 
karşı bilgilendirme yaparak 
insanların bilinçlendirilmesini 
sağladılar.

Tebrik ediyoruz…
Hakikaten alkışı da hak et-

tiler.
Lakin bir hatırlatmada bu-

lunmak da istiyorum.
Malum her vakit öncesinde 

‘sevgili vatandaşlarımız…’ diye 
başlayan uyarı artık kaldırılsın.

Bildiğim kadarıyla bu uyarı 
sadece Konya’da…

Hiçbir şey anlayamıyoruz.
Sadece ‘sevgili vatandaş-

larımız…’ kısmını duyuyoruz, 
sonrasına vakıf değiliz.

Kulakları tırmalamaya baş-
ladı.

Konya İl Müftülüğü’nden 
ricamız olsun. Bu metni değiş-
tirip merkezi ezanla koronadan 
kurtulmamız için dua edelim 
istiyoruz.

En azından ne denildiği an-
laşılsın.

Dua ise hep birlikte amin 
diyelim.

Nasıl korunmamız gerektiği 
konusunda uyarıları da farklı 
bir yöntemle yapabiliriz.

Yine minarelerden olsun…
Misal, salgının ilk günle-

rinden yatsı ezanı sonrasında 
yapılan dua hepimiz için güzel 
olmuştu.

O duayı her vakit ezanı ön-
cesi ya da sonrasında yapabi-
liriz.

Ya da sadece yatsı namazı 
sonrasında…

Merkezi…
Ve anlaşılır…

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

YATSI EZANI SONRASI DUA VE UYARIYA DEVAM EDİLSİN

Zabıta yöneticileri Vali Özkan ve Başkan Altay’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde zabıtanın Konya’da 
düzenin ve iltizamın sağlanması noktasında önemli bir görev yürüttüğüne vurgu yapıldı 

‘Zabıtalar Konya’da 
önemli görev yürütüyor’

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Karatay, Meram ve Selçuklu Bele-
diyelerinin Zabıta Teşkilatları Zabıta 
Haftası dolayısıyla Konya Valisi Vah-
dettin Özkan ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, 
“Zabıtalarımız Konya’da düzenin, 
intizamın sağlanmasında çok önemli 
görev yürütüyor. Özellikle gösterdi-
ğiniz koordinasyon ve uyum için te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Selçuklu, Karatay ve Meram Zabıta 
Teşkilatlarının yöneticileri, Zabıta 
Haftası etkinlikleri kapsamında Kon-
ya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Vali Özkan, 194 yıllık köklü bir 
geçmişe sahip olan zabıta teşkilatı-
nın Zabıta Haftası’nı tebrik ederek 
bütün zabıtalara başarılar diledi. Za-
bıta yöneticileri ve ekipleri daha son-
ra Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya 
geldi. Zabıta Haftası’nı kutlayan Baş-
kan Altay, “Zabıtalarımız Konya’da 
düzenin, intizamın sağlanmasında 
çok önemli görev yürütüyor. Özel-

likle gösterdiğiniz koordinasyon ve 
uyum için teşekkür ediyoruz. Bu dö-
nem ilçe belediyelerimizle çok daha 
verimli bir çalışma yürütüyoruz. 
Şehri inşa etmek çok önemli ama 
hemşehrilerimizin haklarını koru-
mak, haksızlıklara müdahale etmek, 
düzeni intizamı sağlamak da inşa et-
mek kadar önemli. Zabıtalarımız, bu 
konuda yoğun bir gayret içindeler. 
Tüm zabıta arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

Konya’nın çok tertipli ve insan-
ların kurallara uyduğu bir şehir ol-
duğunu ifade eden Başkan Altay, 
“Bunun da artarak devam etmesini 
diliyorum. Özellikle maske konu-
sunda çok önemli bir gündem var. 
Elhamdülillah Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca Konya’nın stabil bir 
hale geldiğini söyledi ama bu yeterli 
değil. Bir an önce ivmenin aşağıya 
doğru hareket etmesi gerekiyor. Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 
gibi hep birlikte temizlik, maske ve 
mesafe kurullarına uyalım. Pandemi 
sürecinde göstermiş olduğunuz gay-
retten dolayı da teşekkür ederim.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Memur-Sen İttifak’la
indirim için el sıkıştı 
Memur-Sen çatısı altındaki sendi-
ka üyelerinin İttifak Holding grup 
şirketlerinin ürün ve hizmetle-
rinden indirimli yararlanmalarını 
sağlayacak özel indirim anlaşması 
imzalandı. İttifak Holding’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen imza 
programına İttifak Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tayfun Bora 
Kumru, İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Memur-Sen Kon-
ya İl Başkanı Nazif Karlıer, Başkan 
Vekili Ali Koç ve Başkan Yardım-
cılarının yanı sıra; Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların şube başkan-
ları da katıldı.   İttifak Holding ile 
Memur-Sen Konya İl Başkanlığı 
arasında imzalanan anlaşma kap-
samında, Memur-Sen’e bağlı olan 
12 sendikanın üyeleri, İttifak Hol-
ding’e ait şirketlerin ürün ve hiz-
metlerinden indirimli olarak yarar-
lanabilecek. 

HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI 
OLACAĞINA İNANIYORUM

Özel indirim protokolü sonrası 
değerlendirmelerde bulunan Me-
mur-Sen Konya İl Başkanı Nazif 
Karlıer, “Memur-Sen ailesi olarak 
Konya’da 40 bine yakın Türki-
ye’de ise 1 milyonu aşkın üyemiz 
var. Bugüne kadar birçok firmayla 
indirim anlaşmaları imzaladık. Bi-
liyorsunuz, üyelerimizin özlük ve 
özgürlük noktasında haklarını sa-
vunurken aynı zamanda da yaşam 
standartlarının daha yükseğe çıka-
rılması noktasında gayretlerimiz 
oluyor. Bugün burada İttifak Hol-

ding’imizin yetkilileriyle üyelerimi-
ze fayda sağlayacak bir anlaşmaya 
imza attık. 
İnşallah bu birliktelik uzun süreli 
olur. Bizim hedefimiz karşılıklı ka-
zanmaktır. Hepimiz biliriz ki ka-
zan-kazan her zaman için taraflara 
avantaj sağlayan bir yöntemdir. 
Bu noktada üyelerimizin memnun 
olacağı bir anlaşmaya imza attığı-
mız kanaatindeyim. Her iki tarafa 
da hayırlı olsun diyorum.” dedi.

MEMURLARIMIZ İLE İŞ BİRLİĞİ 
İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ

İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Bora Kumru ise; 
“İttifak ailesi olarak, ülkemizin en 
büyük sivil toplum kuruluşların-
dan biri olan Memur-Sen ile böyle 
bir anlaşma yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Memurlarımız için eli-
mizden geleni yapmak ve onlarla 
iş birliği içerisinde olmak istiyoruz. 
Biz bu tür anlaşmalara her zaman 
sıcak bakıyoruz. Benzeri anlaşma-
ları geçmişte farklı kurumlarla da 
yapmıştık. Bundan sonra da yap-
mayı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu 
anlaşmanın ülke çapında bir baş-
langıç teşkil edeceğine inanıyoruz. 
İnşallah hayırlara vesile olur.” dedi.
İmzalanan protokol uyarınca Me-
mur-Sen Konya İl Başkanlığı’na 
bağlı sendikaların üyeleri, İttifak 
Holding grup şirketlerinin (Adese, 
Selva, Selet, İrent, AES) ürün ve 
hizmetlerinden indirimli olarak ya-
rarlanmaya başlayacak. 
n HABER MERKEZİ

Sağlık-Sen’e ziyaret Ilgın’da eğitime destek

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla 
Şahin Usta ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Dr. Abdullah Ağralı, Sağ-
lık-Sen Konya Şubesine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular. Vekiller zi-
yarette Sağlık çalışanlarına pandemi 
sürecindeki özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ettiler. Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanlığı görevine se-
çilen Dr. Ahmet Uzunay ve yönetim 
kurulu üyelerine ziyaretler devam 
ediyor. AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı, 
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Dr. 
Ahmet Uzunay ve yönetim kurulu 
üyelerini sendikada ziyaret ettiler. 
Ziyarette AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Dr. Leyla Şahin Usta; Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarla hasta memnu-
niyetinin en üst seviyeye çıkartıldı-
ğı, bundan sonraki dönemde sağlık 
çalışanlarının memnuniyet düzeyini 
artıracak adımlar noktasında sendi-
kalarla yapılacak olan istişarelerin 
çok önemli olduğu vurgulandı. Sağ-
lık-Sen Konya Şube yönetiminde 
sağlanan birlik ve beraberliğin, sa-
hada da birlik ve beraberliğe vesile 
olmasından duyulan memnuniyet 
ifade etti.  Ziyaretten dolayı memnu-
niyetini dile getiren Sağlık-Sen Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, 
AK Parti Konya Milletvekillerimize 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşek-
kürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ

Eğitim öğretim yılının başlaması 
ile birlikte ilçe genelinde tüm okul-
larda çevre temizliği başlatan Ilgın 
Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise 
düzeyindeki okullarda detaylı ça-
lışmalarını sürdürüyor. Yürütülen 
çalışmalarda gerekli temizlik, çim 
biçme ve bahçe düzenleme işlemle-
ri yapıldıktan sonra bahçeler dezen-
fekte ediliyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, her fırsatta eğitime ve ge-
leceği temsil eden çocuklara des-
tek olmaya devam ettiklerini dile 
getirerek, 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılı öncesi yapılan tespitler 
doğrultusunda belediye ekiplerinin 
çalışmalarının sürdüğünü aktardı. 
Öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve 
hijyenik ortamlarda okullarını kulla-

nabilmeleri amacıyla çevre temizliği 
gerçekleştirdiklerini belirten Ertaş, 
şunları kaydetti: “Kovid-19 salgını-
nın ilk ortaya çıktığı andan itibaren 
şehrimizde titizlikle yürüttüğümüz 
dezenfekte çalışmalarına, okulların 
açılmasıyla birlikte sınıfları ve bah-
çeleri de ekleyerek devam ediyoruz. 
Tüm okullarımızı özenle dezenfekte 
ediyoruz. Ilgın Belediyesi olarak eği-
tim ve öğretime her türlü desteği 
verme gayretindeyiz. Çocuklarımız 
bizim geleceğimizdir. Onların gele-
ceği için çalışıyoruz. Onların en iyi 
şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülke-
mizin geleceğini emin ellere teslim 
etmek amacıyla desteklerimizi sür-
dürüyoruz ve bundan sonra da sür-
düreceğiz.”
n AA



Saat ve gözlük ustası, milli atlet ve 
dağların müdavimi Recai Kıcıkoğlu 
ile 81 yıllık hayat hikâyesini konuş-
tuk. Gençlik yıllarında İstanbul’da 
sanat öğrenirken 6-7 Eylül olay-
larının ortasında kalan, Marmara 
Denizi’nde günlerce yanan gemileri 
seyrederken Karadeniz ile Marmara 
arasında yeni bir boğazın yapılması 
gerektiğini düşünen Kıcıkoğlu ço-
cukluğunun Konya’sından çarpıcı 
manzara ve anıları da paylaştı. Kon-
ya ve Türkiye bugünlere hangi yol-
ları aşarak geldi sorusunun cevabını 
söyleşimizde bulacaksınız.
M.GÜDEN: Ne zaman ve nerede 
dünyaya geldiniz?
R.KICIKOĞLU: Karatay İlçesi sı-
nırlarındaki Şems Mahallesinde 5 
Ağustos 1939 tarihinde dünyaya 
gelmişim. Babam İzmir Foça’da 
askerliğini yaptığı sırada önce ben 
doğmuşum, birkaç ay sonra da İkin-
ci Dünya Harbi başlamış. O yıllarda 
anne dedem tahsildar Ali Büyüktü-
fekçi ve anneannem Hatice Hanım 
henüz hayattalar. Fakat bize oğlu 
Kapu Camiin arkasında marangoz 
olan karşı komşumuz Recep ağa 
bakıyordu. Zamanın meşhur ba-
yan terzisi Adnan Sürmegöz’lerin 
evi karşımızdaydı.  Babası da Bele-
diye Kolcusuydu; sonraki yıllarda 
Cami ve İlkokul yaptırarak Konya’ya 
önemli hayırlarda bulundu. Babam 
askerden geldikten sonra, babamın 
dedesi Kenan Hoca diye bilinen İb-
rahim Kürkçüoğlu’nun Fakih Dede 
Mahallesi Hacıpaşa Sokak’taki evine 
taşındık. Kenan Hoca 38 sene Pisili 
Camiinde imamlık yapan bir zattı. 
Musalla mezarlığının etrafını, taş ta-
şıyarak çevirmişti.
M.GÜDEN: Babanızın ismi neydi 
ve kaç kardeşsiniz?
R.KICIKOĞLU: Babamın adı nüfusa 
Mustafa olarak yazılmış ama her-
kes onu Mehmet olarak bilirdi. Ba-
baannemin annesi Hediye Ninem 
(Adı Mehmet olacak) diye dayat-
mış. Herkes de ismini öyle bilmiş. 
Dedem Recep Efendi deve sırtında 
hacca gitmiş. Gidiş dönüşü bir yıl 
sürmüş. Hacdan döner dönmez de 
Fakih Dede Mahallesinde aynı yaş-
lardaki altı arkadaşıyla birlikte he-
men Çanakkale Harbi için askere 
çağrılmışlar. Aradan bir hafta ancak 
geçmiş ki, hepsinin künyesi evleri-
ne gelmiş. Yani gider gitmez şehit 
olmuşlar. Ninem bu yüzden büyük 
acıya düşüp üç yıl sonra vefat etmiş. 
Enteresandır, diğer şehitlerin ha-
nımları neredeyse yüz yaşına kadar 
yaşadılar.
Babam 1912 yılında dün yaya gel-
miş. 1935 yılında da tahsildar Ali 
Efendi’nin kızı Hikmet Hanım ile 
evlenmiş. İlk çocukları ağabeyim 
İbrahim 1936’da dünyaya gelmiş. 
1939’un 8 ayının beşinde de ben 
doğmuşum. Fakat nüfusa kaydımı, 
babam askerden dönüşünden 4-5 
ay sonra yaptırıp nüfus cüzdanımı 
çıkarmış. 6 Mayıs 1947 tarihinde, 
hıdrellez günü annem üçüncü do-
ğumunu yaptı ve kardeşimiz Hik-
met dünyaya geldi.
M.GÜDEN: Tahsil hayatınızdan 
bahseder misiniz?
R.KICIKOĞLU: Henüz 6 yaşım-
dayken biraz zor da olsa ilkokula 
başlamıştım. Hakimiyeti Milliye İl-
kokulu’na gittim. Zaten şimdiki gibi 
çok da okul yoktu. Okulumuzun 
Müdürü Baha Gönenç idi. Nüfusa 
4 ay geç yazılmam yüzünden beni 
okula almak istemediler. Yıldız çiçe-
ği ve gül yetiştiricisi, bedesten esna-
sı tuhafiyeci dayım Ahmet Kenan, 
müdüre (Benim torun var, okula 
gitsin) demiş. O da (Yılbaşında getir) 
diyerek kabul etmiş. Böylece başla-
dım. Öğretmenim Zekiye İzgi idi. O 
zamana kadar büyük harfleri öğret-
miş, küçüklere geçmiş. Hocam beni 
teneffüslere çıkarmayıp eksik yerleri 
çalıştırdı ve diğer arkadaşların se-
viyesine yetiştirdi. Mehmet Bezirci, 
Sami Sakaoğlu, Emin Göz gibi sınıf 
arkadaşlarım vardı.
M.GÜDEN: Okul az olunca yol da 
ırak olurdu değil mi?
R.KICIKOĞLU: Evet. Mehmet Gay-
maz adında bir arkadaşımız vardı; 
Meram Eski Yolda Arslanali Mezar-
lığı’nın sokağında otururlardı. Ora-
dan, yürüyerek okula gelir giderdi. 
Çantasını sırtına, biz kaldırmadan 
asamaz, ipi sırtını keserdi. O gün-
lerden bugünler bakınca, bizim ço-

cukluğumuz güzelliklerin yanında 
epeyce de zahmetlerle doluydu.
İlkokulda Din Derslerimize Konya 
Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nal-
çacı’nın, Medrese bitirip öğretmen 
olmuş babası Ali Nalçacı hoca gi-
rerdi. Fethiye Onsun, Müftünün kızı 
diye bilinen Saliha Uğurlu, Ubeyde 
Hanım, Malik Öğretmen, Ahmet 
Hamdi Gürağaç, Kümük Muzaffer 
diye bilinen Muzaffer Erkoç gibi öğ-
retmenlerimiz vardı.
Üç sabah ve üç de öğleden sonra-
ları dersimiz olurdu. Hepimizin, 
asker bavuluna bezer tahta çantası 
vardı. Şimdiki gibi servisler yoktu. 
Tolluoğlu Camii ile okulun arası 25 
metredir ama çamurdan geçemez, 
yürürken sırtımız bile çamur olur-
du. Ayaklarımızı Ferit Paşa Çeşme-
sinde yıkamadan okula giremezdik. 
Bu yüzden eskiler (Koçhisar’ın tuzu, 
Konya’nın tozu) diye bir tekerleme 
söylerdi.
İlk defa Yerli Malı Haftasını dördün-
cü sınıftayken kutladık. Öğretmeni-
miz (Herkes evinden bir şey getir-
sin) dedi. Ben de içine de tatlı kayısı 
çekirdeği koyulmuş pestil ile kayısı 
kurusu götürdüm.
Biz muzu ilk defa o günkü yerli ma-
lında gördük. Memur çocuğu bir ar-
kadaşımız, dört adet muz getirmiş. 
Öğretmen masadaki yiyecekleri 
tanıtırken hepimiz muzlara bakı-
yorduk. Bir arkadaşımız, parmak 
kaldırıp (Hocam şunlar ne) diyerek 
muzları sordu. Öğretmenimiz bize 
muzun ismini, nerelerde yetiştiğini 
anlattı. 78 kişiydik ve o dört muzu 
bölüşüp yedik. O yıllarda limon her 
zaman, her evde bunmazdı. Babam 
“ilaç niyetine” limonu tuzun içerine 
koyup saklardı.
1951 yılının 1 Haziran günü ilkoku-
lu bitirip diplomayı aldık.
M.GÜDEN: İkinci Dünya Savaşı 
çocukluk yaşantınızı nasıl etkiledi?
R.KICIKOĞLU: 1945-46 yıllarında 
ekmek, gazyağı, zeytinyağı, demir, 
çimento, kaput bezi karneyle veri-
lirdi. Benim eski nüfus cüzdanım-
da bunların kaydı var. Zeytinyağını 
karneyle almışız. Şeker hayatımızda 
yoktu. Pekmezi bol yapar, misafir-
lere pekmez şurubu ikram ederdik. 
Bulabilen şekerin kilosunu 5 liraya 
alırdı. Bir ekmek, bir Mecit Lirası, 
bugünkü parayla 20 kuruş civarın-
daydı. Fakat ekmeği de ancak kar-
neyle ve evde kaç nüfus varsa ona 
göre alabilirdik.
Geceleri sokak bekçileri olurdu. An-
nemin hasta olduğu bir dönemdi. 
Hiç unutmam; bir bildiri yayınlandı, 
pencerelerden ışık sızmayacak diye. 
Biz de pencerelerimize halı çaktık. 
Bir gün halı biraz sünmüş galiba ve 
kenarından hafifçe ışık sızmış. Gece 
saat 2-3 gibi bekçi kapıyı çalıp (Pen-
cerenizden ışık sızıyor, iyi kapatın) 
dedi. Hemen düzelttik. Odamızdaki 
lambayı da, şimdi çocukların defter 
kapladığı mavi kâğıtla sarardık, ışı-
ğın dışarıya sızmaması için.
M.GÜDEN: Eski Konya kışları çok 
anlatılır, çok mu sert geçerdi?
R.KICIKOĞLU: Konya’ya benim 
hayatımda gördüğüm en çok kar 
1944’ün Mart ayında yağdı. Lapa 
lapa kar yağarken gök gürlüyordu. 
Damdan dama atlayacak kadar kar 
yağmıştı ve sokaklara kardan tünel 
yaptık. Sonraki yıllarda bir daha öyle 
kar görmedim. Bazı camilerin kub-
beleri, bazı evlerin damları, Aziziye 
civarındaki dükkân saçakları çök-
müştü.
M.GÜDEN: Veremin yayılması ne 
zamandı?
R.KICIKOĞLU: 1947’de verem 
adeta salgın halini aldı. Annem, o 

zamanlar veremden 17 Mayıs’ta 
vefat etti. Okulda benim yanımda 
oturan Kadriye adında bir arkada-
şım vardı, bir ay içinde o da vefat 
etti. Halkın ’İnce hastalık’ dediği 
verem giderek yayılınca hayırsever 
Mümtaz Bahri Koru, Devlet Hasta-
nesi’nin karşısına Verem Dispanse-
rini açtı. Konya’da ilk röntgen cihazı 
da oraya geldi. Öğrenciler ve tüm 
halk böylelikle verem taramasından 
geçirildi.
M.GÜDEN: Annenizi erken yaşta 
kaybetmeniz çocukluk yaşamınızı 
nasıl etkiledi?
R.KICIKOĞLU: Babam annemin 
ölümünden bir sene kadar sonra 
teyzem Ayten Hanım ile evlendi. 
Beş erkek kardeşim Ali, Fahri, Ruhi, 
Ahmet ve Muammer de bu evlilik-
ten dünyaya geldi. Anasızlığı hisset-
tirmemek için gayret etti.
M.GÜDEN: Dedenizin Çanakka-
le’de şehit olmasından sonra baba-
anneniz evlenmiş mi?
R.KICIKOĞLU: Evet, dedem şehit 
düşünce ninemi bir daha evlendir-
mişler. Bu evliliğinden de Fahret-
tin Gözlü amcam dünyaya gelmiş. 
Fakat ninemin evlendiği kocası da 
üç yıl sonra vefat edince çocuğunu 
da alıp bize gelmiş.  Oğlu Fahret-
tin Gözlü’yü babamlar sahiplenip 
okutmuş. Meram’daki evimizde 
kayısı ağacının altında yoncalıkların 
üzerine masasını koyup kitaplarıyla 
haşır neşir olduğunu ben hatırlarım. 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra, Kaymakamlığa 
yükseldi. Fakat o diplomat olma-
yı çok istediğinden Fransa’ya Sor-
bonne Üniversitesi’ne gitti. Okulu 
bitirdikten sonra sabah trenle Tür-
kiye’ye dönmek üzere bavullarını 
hazırlayıp yatmışlar.  O yıllar Erme-
ni çeteleri Türklere çok karşı suikast 
yapıyordu. 1953’ün 23 Aralık günü 
gece amcamların evlerinin bacasına 
saman çuvalı tıkamışlar ve arkada-
şıyla birlikte zehirlenip ölmüşler. Biz 
acı haberi, Paris’te bulunan Mümtaz 
Bahri Koru Konya’ya gelince iletti. 

Mezar taşının yapılmasına da o yıl-
larda ihtisas için Paris’te bulunan 
Dr. Ahmet Uygun aracılık etmiş-
ti. Babam parasını Ahmet amcaya 
vermiş, o da Paris’teki dostlarına 
yaptırmıştı. Yıllar sonra, Paris’e git-
tiğimde amcamın mezarını buldum. 
Yanında da Sultan 2. Abdülhamid 
Han’ın oğlu Sadrettin Han’ın meza-
rı bulunuyordu. Taşında 43 yaşında 
öldüğü yazıyordu.
M.GÜDEN: Paris’e ne zaman gitti-
niz? 
R.KICIKOĞLU: İlk olarak 1978’de 
gittim. Sonra 1980 ve 2009 yılla-
rında da Paris’i görme fırsatım oldu. 
Amcamın mezarını da son gidişim-
de epey aradıktan sonra Türklerin 
defnedildiği kabristanda bulabilmiş-
tim. Eskimiş, silinmeye yüz tutmuş 
yazılarını yeniledik bakımını yaptık.
M.GÜDEN: Çocukluk döneminiz-
deki Konya’nın en büyük sorunu 
neydi? 
R.KICIKOĞLU: Çok salgın hastalık 
olurdu. O yıllarda hastane ve doktor 
da bulunmayınca hastalıklar toplu-
mun belini bükerdi. 1954 yılındaydı 
galiba; Konya’ya bir hastalık geldi. 
Adına Trahom diyorlardı. Herkesin 
gözü kızardı, kimse gözünü açamı-
yor. Benim gözüme ıhlamur dökerek 
açardık. Gözü kapananları babam 
esnaf dükkânındaki masaya yatırır, 
temiz bir bıçakla limonu kesip gözü-
ne damlatırdı. Limon suyuyla gözü 
yanan adam çığlık çığlığa bağırırdı. 
Çırpınmasını engellemek için de 
etrafında birkaç kişi elini kolunu tu-
tardı. On dakika sonra, adam kalkar, 
elini yüzünü yıkayıp gözlerini açardı, 
(Oh, dünya varmış) derdi. Az önce 
dedim ya babamın dayanıklı olması 
için limonu tuz içinde, bir gün lazım 
olur diye sakladığını; işte bu gibi du-
rumlarda kullanırdı. O zamanlarda 
Konya’da göz doktoru yoktu. Sonra-
dan Hulki Amil Keymen adında, Hz. 
Mevlana’nın 17.kuşak torunların-
dan bir göz doktoru geldi. Bildiğim 
kadarıyla Konya’nın ilk göz doktoru 
bu zat idi. Çocukluğumun yokluk-
larını düşünüp bugünkü imkânlara 
bakıyorum da; aradan geçen bunca 
senede Konya adeta cennete döndü.
M.GÜDEN: Okul arkadaşlarınızdan 
meşhur olanlar var mı? 
R.KICIKOĞLU: Hakimiyeti Milli-
ye’nin futbol takımı 5-A sınıfıydı. 
İlkokul takımıydık ama Ticaret Li-
sesi ile maç yapar ve yenerdik. Ta-
kımımızda rahmetli demirci Niyazi 
Usta kalecimizdi. Emin Göz’de ta-
kımımızdaydı. İki arkadaşımız Saim 
Sakaoğlu ve Ömer Alptekin profe-
sör oldu. Mehmet Bildirici Yüksek 
Mühendis, Süleyman Şakalak fab-
rikatör, Hüseyin Yeşilkaya gıda top-
tancısı, Hasan Yeşilkaya İstanbul’da 

iplik ithalatçısı, Hüseyin Karadeli’de 
süt ürünleri imalatçısı oldu. Okul 
Müdürümüz Baha Gönenç’ti.
Devletin imkânsızlıklarına bakın; 
okulumuz sobalıydı ama odunlar ço-
cuklara aitti. Kışın her gün okula gi-
derken koltuğumuzun altına iki par-
ça odun alır giderdik. Hiç unutmam, 
sert bir kışta evlerde bile odun kal-
mamıştı da, okula götürecek odun 
bulamamıştık.
M.GÜDEN: Kıcıkoğlu soyadını nasıl 
almışsınız?
R.KICIKOĞLU: Çanakkale şehidi 
dedemin babası Mustafa dedemiz 
yerli Konya kıcık koyunlarını yetiş-
tirmekle bilinirmiş. Diğer cinslerine 
göre ağzı, kafası, bedeni çok farklı 
görünen, hoş ve değişik bir ko-
yundur. O yıllarda bizim sülalemiz 
Konya’da “Kıcıklar” diye anılırmış. 
Soyadı Kanunu çıkınca da Kıcık Ko-
yun yetiştiriciliğinden esinlenerek 
bize “Kıcıkoğlu” soyadı verilmiş. 
Türkiye’nin pek çok yerinde Kıcık 
soyadlı aile vardır. Yalnızca biz Kı-
cıkoğlu olarak geçeriz. Koyuncu, 
Özkoyuncu gibi soyadları da o aile-
lerin Koyunculuktan gelmelerinden 
verilmiştir.
M.GÜDEN: O yıllarda dini eğitimin 
yasak olduğuna ve camilerin amacı 
dışında işlere tahsis edildiğine dair 
çok rivayetler vardır. Siz neler gör-
dünüz? 
R.KICIKOĞLU: Meşhur hocalardan 
Ağazade Osman Efendi Kapu Ca-
mii civarındaki Sephavan Camiinin 
üst katında ders verir, ağabeyim de 
okumaya giderdi. Arada bende git-
tim. Ama ben esas derslerimi Kapu 
Camiinde babamın dayısı Mehmet 
Kenan hocadan aldım. O yıllarda 
camilerin birçoğu kapalıydı. Mese-
la Tolluoğlu Camii askeriyenin ilaç 
deposuydu. İplikçi Camii Arkeoloji 
Müzesi, Şerafettin Camii ve Ala-
addin Camileri de kapalıydı. Ezan 
bizim çocukluğumuzda (Tanrı ulu-
dur…) diye okunurdu.
M.GÜDEN: Semtinizin o yıllardaki 
özelliği neydi? 
R.KICIKOĞLU: Şems Mahallesinde 
4 yaşına kadar oturup Fakı Dede, 
Pisili, Sarıyakup, Samanpazarı, Tol-
luoğlu, Eski buğday pazarı civarın-
da yaşadık. Pazar sabahları Saman 
Pazarında binlerce koyun gelir, saat 
10’a kadar satılır, bu saatten sonra 
da herkes pazardan giderdi. Bizim 
evin önünde de tavuk pazarı kuru-
lurdu. Kapımızın biri de saman pa-
zarına, yani koyun pazarına çıkardı. 
Kabasakal diye bilinen, mavi gözlü 
çakır bir adamın evi vardı karşımız-
da. Onun evine de boynunda çan-
larla develer gelirdi. Orada boncuk 
oynardık. Sol tarafında düzlük bir 
yer vardı, orası aşık oynama yeri-

mizdi. Diğer yanda üç tane futbol 
sahası vardı, kıran kırana maçlar 
oynanır, sonunda da kavgalar olur-
du. Cumartesi Pazar günleri paza-
ra hayvan gelmez, sadece çocuklar 
oynardı. Öğleden sonraları pazar 
boşalır, meydan kuşçulara kalırdı. 
Birbirinden maharetli kuşlar bu-
rada uçurulurdu. İkindiden sonra 
çelik-çomak oyunu başlar, meydan 
ana baba günü olurdu. Aynanın ora-
larda saati 50 kuruşa bisiklet kirala-
nır, pazar meydanında tur atılırdı. 
Pisili yolunun üzerinde bir de helva 
imalathanesi vardı.
Şimdi Karatay Belediyesi binasıyla 
Tolluoğlu caminin arası kışları buz 
tutardı. Biz de onun üzerinde kayar, 
boncuk oynardık. Bazen de arka-
daşlar birbirine tuzak kurar, bilyeyi 
mahsus uzağa, buzun ortasına doğ-
ru atardı. Koşarak almaya giderken 
buz kırılır, ayağı ıslanınca herkes 
eğlenirdi. Bir gün ben de buz üze-
rinde bilyenin peşinden koşarken, 
4 atın çektiği un yüklü fayton bana 
çarptı, düştüm. Atların ayaklarının 
arasından küçük sıyrıklarla da olsa 
sağ-salim çıktım çok şükür.
M.GÜDEN: Fakı Dede ismi nere-
den geliyor?
R.KICIKOĞLU: Benim bildiğim, 
Fakı Dede adında sevilen sayılan, 
hürmet edilen bir ihvan varmış. 
Mahallenin ismi de bu zattan geli-
yormuş. Fakı Dede’nin Türbesi Pisili 
Cami civarındadır.
M.GÜDEN: O yıllarda halkın geçim 
kaynağı neydi?
R.KICIKOĞLU: Konya’da eskiden 
her evde inek, koyun camız besle-
nirdi. Bizde beslerdik. Sabah babam 
hayvanları önüme katar, ben de 
şimdiki kantarın oraya kadar götü-
rürdüm. Oradan çoban alır, yaylım 
için Aslım’a çıkarırdı. Çoban akşam-
ları aldığı yerden hayvanları salardı 
ve onlar da ahıra gelip boynuzuyla 
kapıyı açarak içeri girerdi. Geçim ek-
seriyetle hayvancılık üzerineydi.
M.GÜDEN: Ulaşım araçları neydi?
R.KICIKOĞLU: Adına Landun de-
nilen Faytonlar ulaşım aracıydı. Hü-
kümetin önünde durulardı. Fayton 
atlarına geceleri saman, arpa lazım 
olurdu. Tolluoğlu camiin karşı kö-
şesinde de Samancı Recep Ağa’nın 
2-3 metrelik dükkânı vardı. Her 
gece nöbet tutar, karanlıkta kalburla 
faytonculara saman satardı. Recep 
ağa yanılmıyorsam 2007 senesinde 
102 yaşında öldü.
M.GÜDEN: Konya evlerinin özel-
liklerinden bahseder misiniz?
R.KICIKOĞLU: Mesela bizim evin 
saman pazarına çıkan yönünde ‘Ha-
riciye’ dediğimiz bir odalı, tuvaletli, 
cümle kapısından ayrı girişi olan bir 
hanemiz vardı. Burada misafirler 
ağırlardık. Bu Konya evlerinin belir-
gin bir özelliğiydi.
M.GÜDEN: Babanızın Hz. Mevlana 
sevgisini ve bu sevginin tezahü-
rüyle türbedarlara olan ilgisini duy-
muştuk. Sizden dinleyebilir miyiz?
R.KICIKOĞLU: Babam Mevlana 
Dergâhının son iki dedesi Ruhi ve 
Mehmet dedeleri her Ramazan ari-
fesinde şehirden faytona bindirip 
Meram’daki bağımıza getirirdi. Bu-
rada evin haricinde, girişleri bizden 
ayrı olan 3-4 tane daha tek odalı 
misafirliğimiz vardı. Bu odalardan 
birine yerleşir, Ramazan boyunca 
kalırlardı. Adetleri üzere ikindiden 
sonra ikisi kol kola girip yeşillikler 
içinde aheste bir şekilde adımlarlar-
dı. Ne konuşurlardı bilmeyiz. Çünkü 
onları rahatsız etmemek için yaklaş-
mazdık. Gezintiden sonra odalarına 
çekilirlerdi. İftara birkaç dakika kala 
siniyi kapılarına götürüp verirdik. 
İki dede baş başa iftarlarını ettik-
ten sonra siniyi kapıya bırakırlar ve 
yarım saat sonra ışıkları sönerdi. 
Zannederim ibadete dalarlardı o 
sıralarda. Gece yine sahur yemek-
lerini sini ile götürürdük. Yemeğe 
hiç meyletmez, kikirdekli çorbayla 
salatayı yer, diğer yemeklere pek 
dokunmazlardı. Sahurda da zeytinle 
doyar diğerlerini pek ellemezlerdi. 
Ramazan bitince arife günü babam 
yine Landun arabasına bindirip şeh-
re getirirdi. Mehmet Dede Türbe de 
kalırdı, Ruhi Dede ise Kitaplığın ar-
kasındaki küçük bir evde kalırdı. O 
evin kirasını babam öderdi. O ev de 
zaman içinde yıkılınca babam Ruhi 
dedeyi bizim Tolluoğlu’ndaki evimi-
ze yerleştirdi.        DEVAM EDECEK 
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‘Şeker, hayatımızda yoktu’ 
İkinci Dünya Savaşı yıllarının etkilerini anlatan Recai Kıcıkoğlu, “1945-46 yıllarında ekmek, gazyağı, zeytinyağı, demir, çimento, kaput 
bezi karneyle verilirdi. Benim eski nüfus cüzdanımda bunların kaydı var. Zeytinyağını karneyle almışız. Şeker hayatımızda yoktu” dedi 

Recai Kıcıkoğlu

haber@konyayenigun.com
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EPDK, 1 milyar dolar yatırımla devreye alınacak Karapınar GES’e lisans verdi. Santralin toplam kapasitesi 1000 
megavat olacak. Santral, tam kapasiteyle üretime başladığında yılda 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

1 milyar dolarlık santral 
için EPDK lisans verdi 
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK), Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
ihalesi kapsamında yaklaşık 1 
milyar dolar yatırımla kurula-
cak Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali’ne (GES) lisans verdi.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı tarafından 2017’de ger-
çekleştirilen YEKA-1 GES iha-
lesini kilovatsaat başına 6,99 
dolar/cent ile en düşük teklifi 
veren Kalyon Güneş Enerji-
si Üretim AŞ kazandı. Şirket, 
Konya Karapınar’da 1000 me-
gavat kapasiteyle hayata geçi-
rilecek güneş enerjisi santrali 
için 15 Şubat 2018’de EPDK’ye 
önlisans başvurusunda bulun-
du.  EPDK yetkililerinden edini-
len bilgiye göre, Kalyon Güneş 
Enerjisi Üretim AŞ önlisans sü-
resi içerisindeki yükümlülük-
lerini tamamladı ve EPDK’ye 
lisans için başvuru yaptı. EPDK, 
dün gerçekleştirdiği kurul top-
lantısında şirkete lisans veril-
mesini kararlaştırırken, santra-
lin en geç 3 yıl içerisinde tam 
kapasiteye ulaşması bekleniyor. 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GÜNEŞ 

SANTRALİ OLACAK 
Toplam 1000 megavat ka-

pasiteyle kurulacak Karapınar 

GES için yaklaşık 1 milyar dolar 
yatırım yapılacak. Santral, Tür-
kiye’nin en büyük güneş enerji-
si santrali olacak.

Tam kapasite olarak devre-
ye alındığında yılda yaklaşık 2,6 
milyar kilovatsaat elektrik üre-
teceği hesaplanan santral, bu 

üretimle 2 milyon kişinin elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak. Yine 
tam kapasite üretimle Türki-
ye’de güneş enerjisinin toplam 
elektrik üretimindeki payı yüz-
de 25 artacak. Toplamda 2 bin 
600 futbol sahası büyüklüğüne 
sahip olacak santral, yılda 2 
milyon ton karbondioksit salı-
mını da engelleyecek. 

YERLİ PANEL KULLANILIYOR  
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın katılımıyla ge-
çen ay açılışı gerçekleştirilen 
Kalyon Güneş Teknolojileri 
Fabrikası’nda üretilen paneller 
kullanılarak elektrik üretimine 
başlayan Karapınar GES, her ay 
40’ar megavatlık bölümler ha-
linde devreye alınarak tam ka-
pasiteye ulaşacak. Yaklaşık 400 
milyon dolar yatırımla Türki-
ye’nin ilk entegre güneş paneli 
üretim fabrikası olarak hayata 
geçirilen fabrikada yüzde 70’in 
üzerinde yerlilik oranıyla üre-
tim gerçekleştiriliyor. Yıllık pa-
nel üretim kapasitesi 500 me-
gavat seviyesinde olan Kalyon 
Güneş Teknolojileri Fabrikası, 
her yıl yaklaşık 100 milyon do-
larlık panel ithalatının önlen-
mesine katkı sağlayacak. 
n AA

1926 yılında ilçe olan Çumra kaza-
sında bu güne kadar 20 belediye baş-
kanı görev yapıştır. Geçtiğimiz günler-
de kaybettiğimiz Kıymetli Başkanımız 
Halit Oflaz’ı rahmetle anıyor, yakınları-
na ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.  
Halit Oflaz beyin vefatından sonra ye-
rine meclis üyeleri arasından Sayın Av. 
Recep Candan seçilmişlerdir. Recep 
Candan beye de başarılar dilerim.

Belediye başkanlarından en uzun 
süre görev yapan ilk başkan Rakım 
Çumralı olmuştur.

1-Rakım Çumralı (1926-1940)
2-Ziya Yaymacı (1944-1947)
3-Rüstem Başkaner (1947-1950)
4-Ali Özköylü (1950-1951)
5-Faik Şenyıl (1951-1955)
6-Kemal Kalender (1960-1963)
7-Ali Çoban (1963-1972)
8-Mehmet Sayıcı (1972)
9-Durmuş Ali Çalık (1972-1977)
10-Mehmet Maraşlı (1977)
11-Hikmet Berberoğlu (1977-

1980)
12-M. Kemal Embel (1984-1989)
13-Zeki Sayıcı (1989-1994)
14-Recep Konuk (1994-1999)
15-Abidin Ünal (1999)
16-M.Zeki Türker (1999-2004)
17-Nasır Ersöz (2004-2009)
18-Yusuf Erdem (2009-2014)
19-Mehmet Oğuz( 2014-2018 )
20- Halit Oflaz(2019-2020)

21- Recep Candan (2020-
….)

Çumra’da Belediye Başkan-
lığı yapmış başkanlarımızdan 
1977’den sonrası görev yapmış olan-
larından çoğu ile yakın dostluğumuz, 
Çumra için birlikte neler yapılabilir 
konularında kafa yorduğumuz arka-
daşlığımız az da olsa olmuştur. Bu 
güne kadar hizmet etmiş ve etmekte 
olan bütün başkanlarımızdan Allah razı 
olsun. Vefat etmiş olanlara Rahmet, 
yaşayanlara hayırlı ve sağlıklı ömürler 
dilerim. 1977 yılında Milliyetçi Hareket 
Partisinden Belediye başkan adayı olan 
ve kazanan, o tarihlerde Türkiye’nin en 
genç belediye başkanı sıfatı ile tarihe 
geçen genç, dinamik, donanımlı, ihlaslı 
merhum Hikmet Berberoğlu’nu rah-
metle anıyorum. 

Hikmet başkan ile öğrencilik yıl-
larından tanışmaktayız. Ankara’da 
Harbiyede okuduğu yıllarda Konya 
Talebe Yurduna bizim odamıza gelir 
Çumralılar ile sohbetlere katılırdı. He-
yecanlı ve gayretli olan başkanımızı 
12 Eylül 1980 darbesiyle görevden 
alındı, devletin değişik kademelerinde 
görev yaptı ve genç yaşta da kaybettik. 
Merhum Mustafa Kemal Embel, Zeki 
Sayıcı, Recep Konuk, Abidin Ünal, M. 
Zeki Türker, Nasır Ersöz, Yusuf Erdem, 
Mehmet Oğuz ve Halit Oflaz başkanla-
rımızın hepsini tanıyorum. Embel dayı 

Çumra’ya Ziraat Fakültesi 
kurulması konusunda 
Prof. Dr. Mümtaz Turgut 
Topbaş (Selçuk Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Deka-
nı ve Rektör Yardımcısı) 
hoca ile çok mücadele 
etti, ama olmamıştı. Zeki 
Sayıcı’nın belediye baş-
kanlığı döneminde Sel-
çuk Üniversitesine bağlı 
Çumra Meslek Yükseko-
kulu açıldı. Recep Konuk başkanımızın 
belediye başkanlığı döneminde kısa 
sürede olsa benim Çumra Meslek 
Yüksekokulu müdürlüğüm dönemin-
de birlikte çalışma fırsatımız oldu ve 
Çumra’ya kalıcı çok yatırımlar kazan-
dırdı. Zeki başkan alt yapıda çok şey 
yaptı. Nasır başkan, Yusuf başkan ve 
Mehmet Oğuz başkanlarda Çumra 
için yapılması gerekenler konusunda 
elinden gelenleri esirgemediler. Poli-
tika ile çok yakın olmadığım için ayrı 
ayrı şu başkan şunu yaptı diye açık 
açık sayıp dökemiyorum. O nedenle 
başkanlarımızın hakkını yemeyelim, 
unutup yazmadığımız hususlar varsa 
kusura bakmasınlar benim konudan 
uzak olmamam bağlasınlar.  Ben 1998 
Ekim ayında göreve başlayıp 2004 

yılı Eylül ayları arasında 
görev yaptığım Çumra 
Meslek Yüksekokulu 
müdürlüğüm süresince 
daha çok M. Zeki Türker 
başkanımızla Çumra’da 
birlikte olduk. Her halde 
en iyi onun dönemini 
biliyorum. Bir makam-
da görevde olduğunuz 
sürece ya ekibiniz iyi 
olmalı, ya kendiniz ce-

saretli olmalısınız, ya da iktidarda olup 
ekonomik güç almalısınız. Çumra bu 
yönden bazen şanslı, bazen de şansız 
olmuştur. Son dönemde Cumhur itti-
fakının adayı olarak Adalet ve Kalkınma 
Partisinden Belediye başkanı olan mer-
hum Halit Oflaz Bey Çumra’ya hizmet 
için çok istekli, projeleri olan, iyi niyetli, 
gayretli çok güzel bir insandı. Gece 
gündüz koşmakta ve yaptıklarını da 
herkesle paylaşmaktaydı. Cumartesisi, 
pazarı yoktu, fedakârlık ediyor, evini, 
çocuklarını ihmal ediyor ve sürekli 
hizmet için koşuyordu. Ancak ömrü 
bu kadarmış, takdir böyleymiş güzel 
izlenimlerle bu dünyadan göçtü. Çum-
ra’da “Gönül Belediyeciliği” anlayışını 
‘Biz Birlikte Çumra’yız’ sözüyle güçlen-
diren, adının yaşatılacağını umut etti-

ğim Merhum Belediye Bakanımız 
Halit Oflaz’a rahmet, sevenlerine, 
ailesine ve Çumralılara tekrar baş-
sağlığı dilerim. Bu yazıyı yazarken 

eski başkanlarımızdan M. Zeki Türker 
Beyinde koronoya yakalandığı ve Bey-
hekim hastanesine yattığını öğrendik. 
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizle 
Cenab-ı Allahtan hayırlı şifalar dilerim. 
Bu vesileyle tarımın başkenti olan 
Çumra virüse karşı ne yapıyor kısaca 
değinmek istedim. 

Çumra’da diğer faaliyetlerin ya-
nında tarımsal faaliyetler hızla sürdü-
rülmektedir. Özellikle Covid-19’un pik 
yaptığı bu dönemde kurallara uyulma-
sını, hizmetlerin aksatılmadan yerine 
getirilmesinde daima kurallar önde tu-
tularak işlerin yürütülmesinde dikkatli 
olunmalıdır. İşin şakası olmadığı resmi 
veya resmi olmayan rakamlardan anla-
şılmaktadır.  

Sanırım Konya’da virüslün yayıl-
dığına inanmadığımız için hafife aldık 
ve mücadele de başarılı olamadık. Bu 
konu hassas bir konu olduğu için farklı 
konuşan yanlış anlaşılabiliyor. Doğru 
söylense bile söylenenler birilerinin ho-
şuna gitmeyebilir. Bu günlerde dernek-
ler, vakıflar, ocaklar veya farklı kuru-
luşların mesaj listelerinde olanlara çok 
sayıda beyaz kan talebi gelmektedir. 
Bu çağrılarda işin vahametini anlamak 
bakımından yeterli olsa gerek. 

Çumra Belediye Başkanımızı kay-
bettik. Çumra Belediye Başkanımız gibi 
Konya birçok değerini Covid-19’dan 
kaybetti, kaybediyor. Bir başkanımız 
şimdi virüsle mücadele ediyor. İhma-
le, hoşgörüye veya görmemezlikten 
gelmeye yer olmamalı. Tedbir alınmalı 
ve uygulanması sıkı yapılmalıdır. Kon-
ya’da maske, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarının uygulanmasında taviz 
olmamalı. Devletin en yetkili Bakanı 
Sayın Dr. Fahrettin Koca mücadele 
veriyor fakat bu mücadelede biz taraf 
değilmişiz gibi davranmaya devam 
edildiğini maalesef görüyoruz. O halde 
herkes taraf olduğumuzu bilmeli ve 
artık ciddi ve caydırıcı tedbirler alınmalı 
ve uygulanmalıdır. Olağan üstü günle-
ri yaşadığımızı herkes bilmeli, işinde, 
evinde, bulunduğu her yerde kuralları 
unutmamalıyız. Virüsü gündem ol-
maktan çıkaranlar aramızda rahatça 
dolaştığı sürece daha çok sıkıntılı gün-
ler yaşanacağı ve çok canları kaybe-
deceğimizi bilmeliyiz. Bu yıl çok şükür 
tarımsal ürünlerde sıkıntı yaşamadık. 
Gelecek yıllarda da sıkıntı yaşamamız 
için tarımsal faaliyetlerimizi sürdür-
meliyiz. Mevsim itibariyle, bir taraftan 
hasat diğer taraftan yeni ekim dönemi-
ne girerken virüse karşı tedbirli olarak 
tarımsal faaliyetlerimizi aksatmadan 
devam ettirmeliyiz. Sağlıklı ve hayırlı 
günler dileklerimle hoşça kalınız.

ÇUMRA’DA GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE COVİD-19

Bu yatırımın gitmesi Konya için utanç verici 
Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 

Başkanı Osman Başaran Lc Wa-
ikiki firmasının Konya’ya yapa-
cağı yatırımdan vazgeçerek söz 
konusu yatırımı Aksaray’a yap-
maya karar vermesinin “Konya 
için utanç verici” olduğunu söy-
ledi.

Osman Başaran değerlendir-
melerine şu şekilde devam etti: 
“2023 yılına kadar Avrupa’nın 
en başarılı 3 markasından birisi 
olmayı hedefleyen Lc Waikiki fir-
ması Ankara yolu üzerinde bulu-
nan ve bir holdingimize ait olan 
573 bin m2 arsayı yaklaşık 121 
milyon TL bedelle satın almış ve 
burada yaklaşık 4 bin kişinin is-
tihdam edileceği bir üretim tesisi 
kuracağını duyurmuştu.  Aradan 
uzunca bir süre geçmiş olmasına 
rağmen bu konuda bir gelişme 
yaşanmamıştı. 

Ancak biz koca bir şehir ola-
rak uyurken uyumayan kom-
şularımız varmış ve bu devasa 
yatırımı komşumuz Aksaray’a 
kaptırmışız bile. Başta Aksaray 
Valisi Hamza Aydoğdu olmak 
üzere, Aksaray milletvekilleri, 
Belediye Başkanı Evren Dinçer, 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt 
Göktaş, organize sanayi bölge 
müdürü ve organize sanayi böl-
gesi iş adamları derneği yetkili-

leri bu yatırım için seferber ol-
duklarını, Lc Waikiki firmasının 
yetkilileri ile günlerce görüştük-
lerini, Aksaray’ın avantajlarını, 

mevcut potansiyelini, imkanları-
nı anlattıklarını ve yatırımı Aksa-
ray’a yapmaları konusunda ikna 
ettiklerini beyan ediyorlar.” dedi.

2 eylül tarihinde Aksaray or-
ganize sanayi bölgesinde gerçek-
leştirilen parsel tahsis töreninde 
konuşan Lc Waikiki yönetim ku-
rulu üyesi Necip Özçer “altyapı 
çalışmaları sonrasında başkanlık 
ve vilayet nezdinde bizi onurlan-
dıran valimize ve diğer yönetici-
lerimize çok teşekkür ediyoruz. 
Bizim için onur verici bir gün. 
Aksaray’a kuracağımız fabrika-
nın istihdam sayısını 4 binden 5 
bine çıkarıyoruz” dedi. 

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran “Zaman 
şapkayı önümüze koyup biz bu 

gölü nasıl yedik diye düşünme 
vaktidir” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Aslında Amerika’yı 
yeniden keşfetmeye gerek yok. 
Aksaraylı ve Lc Waikikili yetki-
lilerin açıklamalarını irdelerse-
niz cevabı bulmamız çok da zor 
olmayacak. Öncelikle Aksaray’lı 
yetkililer inanmışlar ve valisi, 
milletvekilleri, belediye başkan-
ları, meslek odası başkanları ve 
sivil toplum kuruluşları hep bir-
likte el ele vererek mücadele et-
mişler. Bu takdire şayan tutum-
ları yatırımı yapacak firmanın 
yetkililerini onore etmiş ve golü 
yemişiz” 

Malum pandemi garabeti ve 
içinde bulunduğumuz ekonomik 
şartlar nedeniyle zor günler ge-
çirdiğimiz, işsizlik rakamlarının 
dudak uçuklatacak seviyeye gel-
diği bu günlerde; 4.000-5.000 
kişiye istihdam sağlayacak, 22.6 
milyar TL satış cirosu ve 845 
milyon $ ihracatı olan bir firma-
nın yapacağı yatırımı kaptırmak 
demek, resmen bu golü kendi 
kalemize atmak anlamına geli-
yor.

Hemen hiç bir konuda olama-
dığımız gibi bu konuda da birlik 
olamamış ve Konya’nın ne kadar 
sahipsiz! olduğunu bir kez daha 
kanıtlamış oluyoruz.
n HABER MERKEZİ 

Gönül Gözü’nden Gelecek
Partisi Konya’ya ziyaret

Duyarlı vatandaş bulduğu 
parayı zabıtaya teslim etti

Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin Gelecek Partisi 
Konya İl Başkanı Hasan Ekici’yi 
parti binasında ziyaret ederek ha-
yırlı olsun temennisinde bulundu. 
Ziyarette konuşan Başkan Şahin; 
dernek olarak Konya’da milli has-
sasiyet ve toplumsal bilinç çer-
çevesinde faaliyet gösterdiklerini 
söyleyerek dernek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Başkan Şa-
hin konuşmasında, “Sivil toplum 
kuruluşlarının adına yakışan bir 
şekilde hareket etmesi gerektiğini 
de dile getirerek dernek olarak mil-
li ve manevi değerler çerçevesinde 
bütün siyasi oluşumlarla bir araya 
gelerek toplumsal alanda yaşanan 
sıkıntılara çözüm getirmek adına 

fikir alışverişinde bulunuyoruz. 
Siyasi kutuplaşmaların, yok sayıl-
maların ve görmezden gelmelerin 
sık yaşandığı bu arenada doğruya 
doğru, yanlışa yanlış diyen bir du-
ruşa sahibiz” dedi.
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti ifade ederek Gö-
nül Gözü Derneği’nin çalışmalarını 
yakınen takip ettiklerini söyledi. 
Başkan Ekici; Gelecek Partisi ola-
rak vakıf kültürünü bilen ve her 
yönüyle şeffaf bir STK anlayışına 
sahibiz. Ülkenin geleceğini top-
lumun tüm dinamikleri ile el ele 
vererek inşa edeceğiz dedi. Ziyaret 
günün anısına çekilen fotoğrafla 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de Zühtü Başar isimli bir 
vatandaş Tarihi Eşrefoğlu Cami 
civarında bulduğu bir miktar pa-
rayı Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğüne teslim etti.
Ilgın ilçesinde ikamet eden ve 
Beyşehir’e tarihi Eşrefoğlu cami-
sini ziyaret için gelen Zühtü Başar 
isimli vatandaş Cami karşısında 
bulunan antika dükkânının önün-
de dağınık halde bulduğu 5 bin TL 
tutarındaki parayı sahibine teslim 
edilmek üzere Beyşehir Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.  
Teslim edilen parayı duyarlı va-
tandaştan alan zabıta ekipleri kay-
bettiği parayı Mustafa Şenyurt’a 
teslim etti.
“DUYARLI VATANDAŞA VE ZABITA 

EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ”
Belediye ekipleri tarafından bulu-
nan parasını teslim alan Mustafa 
Şenyurt, “Paramın bulunduğuna 

sevindiğim kadar paramı bulan 
duyarlı vatandaşımıza ve belediye 
ekiplerimizin samimiyeti beni çok 
memnun etti. Beyşehir Belediye-
si zabıta ekiplerine ve amirlerinin 
hepsinden Allah razı olsun. Kon-
ya’dan gelen duyarlı bir vatandaş 
güvenilir bulduğu için Beyşehir 
belediyesi zabıta amirliğine gelip 
parayı tam bir şekilde teslim edi-
yor. Bizde tabi Konya’ya gitmiştik 
orada farkına vardık. Birkaç mal-
zeme alacaktık onun için gidiyor-
duk. Arabaya binerken tam evi-
mizin önünde düşürdüğümüz için 
o şahısta direk zabıta amirliğine 
gelip Beyşehir memleketini daha 
iyi tanır diyerekten zabıta amirli-
ğine teslim ediyor. Ekip amirleri-
ne çalışanların hepsine teşekkür 
ediyorum.” İfadelerini kullanarak 
zabıta haftasının 194. yılını kutla-
dı. n HABER MERKEZİ
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Konya’da polis ekiplerinin başta Covid-19 ile mücadele kapsamında olmak üzere yaptığı denetimlerde çok sayıda 
şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı, tabanca ve tüfek ele geçirildi

Umuma açık alanlar 
denetlendi, işlem yapıldı 

Konya’da polis ekiplerinin 
başta Covid-19 ile mücadele 
kapsamında olmak üzere yap-
tığı denetimlerde çok sayıda 
şahsa sosyal mesafe kuralına 
uymamaktan işlem yapılırken, 6 
aranan şahıs yakalandı, tabanca 
ve tüfek ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleri kent genelinde de-
netimlere devam ediyor. Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekiplerince 
başta Covid-19 ile mücadele 
kapsamında yapılan denetim-
lerde, umuma açık 1 iş yerinin 
belgelerinin eksik olduğu, içeri-
de tütün mamulleri tüketildiği 
tespit edilirken, iş yeri mühür-
lendi. Umuma açık iş yerlerin-
de bulunan 76 şahsa ise ‘Sos-
yal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 6 
şahsa ‘Maske Takmamak’tan ve 
1 iş yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı 
Hastalıklara İlişkin Tedbirle-
re Aykırı Davranmak’tan işlem 
yapıldı. Denetimlerde ayrıca 
Karatay ilçesinde havai fişek at-
tığı tespit edilen bir şahıs hak-
kında idari işlem başlatılırken 6 
aranan şahıs yakalandı, 3 adet 
ruhsatsız tabanca ve 1 adet av 
tüfeği ele geçirildi.

DEREBUCAK’TA DENETİM
Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri 

arasında iken kurban bayramı 
sonrasında gurbetçilerin gel-
mesiyle birlikte vaka görülme-
ye başlayan Derebucak’ta polis 
ekipleri, koronavirüs salgınına 
karşı denetim ve kontrolleri-
ni sıklaştırdı. Derebucak İlçe 
Emniyet Amirliği ekipleri, kent 
merkezinde kahvehaneler ile 
umuma açık alanlar, market, 
bakkal, berber ve kuaför gibi 
iş yerlerini salgının daha da 

yayılmasının önüne geçilmesi 
maksadıyla denetime tabi tut-
tu. Polis ekipleri, denetimlerin-
de iş yerlerinde hijyen kuralları 
kapsamında olması gereken el 
dezenfektanlarının bulunup bu-
lunmadığını, alışveriş için gelen 
müşterilerin içeriye koruyucu 
maskesiz giriş yapmadığının 
kontrollerini gerçekleştirdi. Ay-
rıca, kahvehane ve açık alanlar-
da vatandaşların fiziki mesafeye 

uygun olarak oturup oturmadığı 
da denetlenirken, bu konuda 
kurallara uymayanlar ise ikaz 
edildi. Polis ekipleri ayrıca, kah-
vehane ve umuma açık alanlar-
da karşılaştıkları vatandaşların 
GBT sorgulamalarını da yapar-
ken, salgın dönemi dolayısıyla 
evlerde karantina tedbirleri çer-
çevesinde takip ve izleme altın-
da bulunup bulunmadığını da 
kontrol etti. n İHA
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Konya’nın da olduğu 4 ilde operasyon
Afyonkarahisar merkezli 4 

ilde gerçekleştirilen uyuştu-
rucu operasyonunda gözaltına 
alınan 14 kişiden 12’si geniş 
güvenlik önlemleri altında ad-
liyeye sevk edildi. Operasyon-
da şahıslarla birlikte değişik 
türlerde uyuşturucu maddeler 
ve silahlarda ele geçirildi. Edi-
nilen bilgilere göre, operas-
yon Afyonkarahisar İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri koordinesinde 
yapıldı. Afyonkarahisar mer-
kezli toplamda 4 kentte ger-
çekleştirilen operasyonda kent 
merkezinde 2, Sülümenli bel-
desinde 3, Çobanlar ilçesinde 

2, Çavdarlı köyünde 1, Kütah-
ya’da 4, Konya ve İzmir’de 1 
kişi olmak üzere toplamda 14 
şüpheli gözaltın alındı. Şahıs-
lardan emniyette ki işlemleri 
tamamlanan 12 kişi geniş gü-
venlik önlemleri altında adli-
yeye sevk edildi. Operasyonda 
ayrıca baskın yapılan yerlerde 
yapılan aramalarda 320,72 
gram esrar, 10,26 gram bon-
zai, 40 Lyrica isimli yeşil reçe-
teye tabi sentetik hap, 1 hassas 
terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 
şarjör ve çok sayıda mermi ele 
geçirildi. Adliyeye sevk edilen 
şahısların gün içerisinde mah-
kemeye çıkarılmaları bekleni-
yor. n İHA

Onkoloji hastalarına grip ve zatürre aşısı uyarısı 
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. 

Dr. Ali Süner, onkoloji hastaları-
nın grip ve zatürre aşısını yaptı-
rabileceklerini belirterek, pande-
mi döneminde diğer insanlardan 
daha fazla dikkat etmeleri gerek-
tiğini kaydetti.

Medova Hastanesi Tıbbi On-
koloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Süner, 
onkoloji hastalarının pandemi 
döneminde risk altındaki hasta 
grubunda olduğu için çok dikkat-
li olmaları gerektiğini söyledi.
“MAKSİMUM ÖZEN GÖSTERMELERİ 

GEREKİYOR”
Onkoloji hastalarının mas-

ke, mesafe ve el hijyenine diğer 
vatandaşlardan daha fazla özen 
göstermeleri gerektiğini hatırla-
tan Doç. Dr. Ali Süner, “Çünkü 
onkolojik tedavi alan hastaların 
savunma sistemleri baskılandı-
ğı için hastalığa karşı daha yat-
kın hale geliyorlar. Bu nedenle 
kendilerini korumak için mak-

simum özen göstermeleri ge-
rekiyor. Hem maske, mesafe, 
hijyen hem de ziyaretçi kabul 
etme konularında çok dikkat-
li olmaları gerekiyor. Kesinlikle 
kalabalık ortamlarda bulunma-
malarını öneriyoruz. Hem el te-
mizliğine hem de gıda hijyenine 
maksimum dikkat etmelerini 

öneriyoruz. Ancak bu dönemde 
hastalarımızın tedavilerini de ak-
satmadan devam etmelerini öne-
riyoruz. Tedavilerini planlayan 
hekimleriyle mutlaka diyalog ha-
linde olmalarını ve hekimlerinin 
önerileri çerçevesinde hareket 
etmelerini öneriyoruz” dedi.

Bu dönemlerde onkoloji has-

taları da grip ve zatürre aşısı yap-
malı mı şeklinde sorularla sıkça 
karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. 
Süner, onkoloji hastalarının grip 
ve zatürre aşısının yapılmasını 
önerdiklerini belirterek, grip aşı-
sının Eylül sonu gibi Türkiye’ye 
gelebileceğini belirtti.
n İHA

Otomobil şarampole 
devrildi 1 kişi öldü

Cezaevi firarisi 
Ereğli’de yakalandı 

Konya’da otomobilin devril-
mesi sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde Yalıhüyük 
ilçesi Suğla Baraj Yolunda 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa Akan idaresin-
deki 07 JS 967 plakalı otomo-
bil sürücünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole dev-
rildi. Kazada, sürücü Akan ile 
araçta bulunan annesi Meryem 

Akan ve Ali Akan yaralandı. 
Kazayı görenlerin haber ver-
mesi üzerine olay yerine sağlık 
ve jandarma ekipleri sevk edil-
di. Yaralılar ambulanslar ile 
Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Yaralılardan Meryem Akan 
hastanede kurtarılamayarak 
hayatını kaybederken, durumu 
ağır olan sürücü Mustafa Akan 
Konya’ya sevk edildi. Kaza ile 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca 
işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül’den itibaren 2 ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 
iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş 
Kanunu uyarınca işverenin çalışa-
nını işten çıkarma yasağı, 17 Ey-
lül’den itibaren 2 ay daha uzatıl-
dı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararla, 
4857 sayılı İş Kanunu’nda işçile-
rin iş akitlerinin feshedilmesinin 
önüne geçilmesine yönelik dü-
zenlemeyi içeren geçici 10’uncu 
maddesinin birinci ve ikinci fıkra-
larında belirtilen sürelerin 17 Ey-
lül 2020 tarihinden itibaren iki ay 
daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 
tarihinde eklenen geçici madde 
ile iş veya hizmet sözleşmeleri-
nin, ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller, iş veya hizmet 
sözleşmelerinde sürenin sona er-

mesi, iş yerinin faaliyetinin sona 
ermesi, işin sona ermesi halleri 
dışında, 3 ay süreyle işveren ta-
rafından feshedilmesi yasaklan-
mıştı.

Ayrıca geçici maddede işvere-

ne, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz 
izne ayırmasına ilişkin düzenle-
meye de yer verilmişti. Cumhur-
başkanı Kararı ile söz konusu dü-
zenlemelerin süresi 17 Eylül’den 
itibaren 2 ay daha uzatıldı. Bakan 

Zehra Zümrüt SELÇUK: ÇALIŞAN 
VE İŞVERENLERİMİZİN YANIN-
DA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 
ile İş Kanunu uyarınca işverenin 
çalışanını işten çıkarma yasağının 
17 Eylül’den itibaren 2 ay daha 
uzatılmasına ilişkin şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Normalleş-
me sürecinde istihdamı korumak 
için Sosyal Koruma Kalkanımız ile 
çalışan ve işverenlerimizin yanın-
da olmaya devam ediyoruz. Fe-
sih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uza-
tıldı.” n AA

KDV indirimi velilere yansıtılsın! Memurların yüzde 65’i sendikalı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Öğretim Kurumları Genel Mü-
dürlüğü, illere gönderdiği ya-
zıda, özel okullar da dahil, özel 
öğretim kurumlarının, eğitim ve 
öğretim hizmetlerinden alınan 
Katma Değer Vergisi’nde (KDV) 
yapılan indirimi, öğrenci velisi 
veya kursiyerlere iade edilmesi 
konusunda uyarılmasını istedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğ-
retim Kurumları Genel Müdür-
lüğünce il milli eğitim müdürlük-
lerine, yüzde 8 KDV oranına tabi 
eğitim ve öğretim hizmetindeki 
KDV oranının yüzde 1’e indi-
rilmesi ile ilgili yazı gönderildi. 
Yazıda, Cumhurbaşkanı Kararı 
ile üniversiteler, yüksekokullar 
ve Özel Öğretim Kurumları Ka-
nunu kapsamındaki özel okullar 
da dahil, eğitim kurumlarında, 1 
Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 
arasında verilen eğitim ve öğre-
tim hizmetleri için vergi oranı-
nın yüzde 1 olarak uygulanacağı 
anımsatıldı. Yazıda, “Yapılan bu 
değişikliğin gereği olarak ilgili 

kanun kapsamında faaliyet gös-
teren özel öğretim kurumları-
nın sözü edilen tarihler arasında 
verecekleri eğitim ve öğretim 
hizmetinin karşılığı olarak be-
lirledikleri öğrenim ücretlerine 
katma değer vergisi oranını yüz-
de 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylül 
2020-30 Haziran 2021’de (bu 
tarihler dahil) verilecek eğitim ve 
öğretim hizmetleri için öğrenim 
ücretini önceden alan kurumla-

rın ise KDV farkını öğrenci veli-
sine veya kursiyere iade edilmesi 
gerekmektedir.” ifadeleri kulla-
nıldı. Bu hususa riayet etmediği 
tespit edilen kurumlara aynı Özel 
Öğretim Kurumlan Kanunu’nun 
7’nci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince idari para cezası uy-
gulanacağı belirtilen yazıda, bu 
konuda faaliyette bulunan özel 
öğretim kurumlarımın uyarılma-
sı istendi. n AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığınca hazırlanan 
Eylül 2020 istatistiklerine göre, 2 
milyon 633 bin 931 memurdan 
1 milyon 723 bin 623’ünün (yüz-
de 65,4) sendika üyesi olduğu 
belirlendi. Bakanlıkça hazırlanan 
“4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu Gereğince Kamu Gö-
revlileri Sendikaları ile Konfede-
rasyonların Üye Sayılarına İlişkin 
2020 Eylül İstatistikleri Hakkın-
da Tebliğ” bugünkü Resmi Ga-
zete’de yayımlandı. Buna göre, 2 
milyon 633 bin 931 memurdan, 
1 milyon 723 bin 623’ünün her-
hangi bir sendikaya üye olduğu 
belirlendi. Bu rakamlarla memur-
ların sendikalaşma oranı yüzde 
65.4 oldu. Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (Memur-Sen) 
1 milyon 13 bin 920 ile en fazla 
üyeye sahip konfederasyon oldu. 
Memur-Sen’i 426 bin 100 üye ile 
Türkiye Kamu Çalışanları Sendi-
kaları Konfederasyonu (Türkiye 
Kamu-Sen), 137 bin 242 üye ile 

de Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) izledi. 
“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hiz-
metleri”, 1 milyon 227 bin 562 
bin sendikalı memur sayısıyla 
örgütlülüğün en fazla olduğu 
hizmet kolu oldu. Bu hizmet ko-
lunda Eğitim-Bir-Sen’in 428 bin 
571, Türk Eğitim-Sen’in 213 bin 
496, Eğitim Sen’in de 74 bin 785 
üyesi bulunuyor. 623 bin 918 
sendikalı memur sayısına sahip 

“Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hiz-
met kolunda, Sağlık-Sen’in 253 
bin 520, Türk Sağlık-Sen’in 99 
bin 905, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikasının ise 19 
bin 996 üyesi var. “Yerel Yöne-
tim Hizmetleri” kolunda ise 122 
bin 496 sendikalı kamu görevlisi 
bulunuyor. Bu hizmet kolunda 
da Bem Bir-Sen 58 bin 867, Bir-
leşik Kamu-İş de 13 bin 163 üye-
ye sahip. n AA

DEVA Partisi kan bağışı 
kampanyasına destek verdi

Deva Partisi Konya il Başkan-
lığı, Türk Kızılay’ı kan merkeziy-
le birlikte düzenledikleri “Hayat 
kurtarmak senin kanında var” 
kampanyasıyla kan bağışında bu-
lundu. Zafer Kızılay Kan Merke-
zinde yapılan kan bağışına DEVA 
Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit 
Karaca, il yönetim kurulu üyeleri 
ve partililer katıldı. Konyalıları kan 
vermeye davet eden DEVA Partisi 
Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
“”Hayat kurtarmak senin kanında 
var” adlı kan verme kampanyamızı 
Türk Kızılay Kan merkeziyle birlik-
te düzenledik. I htiyacı olanların 
kana ulaşabilmelerinin tek yolu 
Kızılay olduğu için özellikle pande-
mi sürecinde kronik hastaların kan 
ihtiyacının giderilmesiyle birlikte 
onlara destek olmak için bu kam-
panyayı düzenledik. Partililerimize 
destek verdikleri için, Kızılay Kan 
Merkezi çalışanlarımıza da emek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Konyalı hemşehirlerimizi kan ver-
meye davet ediyorum. Sadece 15 
dakikalarını ayırıp, kan vererek 
hasta olanların hayatlarının kur-
tulmalarına vesîle olabilirler. Parti 
olarak kan verme kampanyamızı 
düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” 
dedi. Muharrem ayı içinde olma-
mız nedeniyle Muharrem ayını da 
kutlayan Seyit Karaca, “Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) 
efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve 
yakınlarının Kerbela’da şehit edil-
mesinin 1380. yılı olan Muharrem 
ayı içindeyiz. Bu sebeple Kerbela 
şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. 
Bu ayın birlik ve beraberliğimizin 
güçlenmesine vesile olmasını di-
liyorum. Parti olarak aşure yaptık 
dağıtacaktık. Ancak 81 ilde yasak-
lama getiren genelge çerçevesinde 
aşureyi dağıtmadık. İnşallah gele-
cek yılki Muharrem ayında pande-
miden kurtuluruz.” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Ilgın’da yol yapım çalışmaları sürüyor 
Ilgın Belediyesi tarafından sür-

dürülen yol asfaltlama çalışmaları, 
çevre düzenlemeleri ve kilitli parke 
taşı çalışmaları son hızıyla devam 
ediyor. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 

Ertaş ilçede sürdürülen yol, çevre 
düzenlemeleri ve alt yapı çalışmala-
rını yerinde inceledi. Daha yaşanabi-
lir bir kent hedefiyle hareket ettikle-
rini belirten Başkan Ertaş “ Göreve 

geldiğimiz günden itibaren 56 ma-
hallemizin tamamında çalışmaları-
mızı dengeli bir şekilde yürütecek 
yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda 
asfalt, kilitli parke taşı ve yama ça-

lışmalarımız hız kesmeden devam 
ediyor. Söz verdiğimiz gibi tüm ma-
hallelerimizin yollarını eksiksiz ola-
rak tamamlayacağız inşallah.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Meteoroloji sıcak 
hava nedeniyle uyardı
Meteoroloji 8. Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya 
göre, önceki hafta cuma gü-
nünden itibaren ülke gene-
linde etkili olan sıcak hava 
dalgası yurt genelinde etkisini 
artırarak, sıcak hava dalgasının 
bugün de devam edeceği belir-
tildi. Dün de bölgede etkili olan 
sıcaklıkların bugünden sonra 
azalarak mevsim normalleri 
civarında seyredeceği tahmin 
ediliyor. Açıklamada şunlar da 
kaydedildi: “Hava sıcaklıkları-

nın Konya, Karaman, Niğde ve 
Aksaray’da eylül ayında kay-
dedilmiş uzun yıllar en yüksek 
sıcaklık değerlerine yaklaşması 
ve yer yer üzerine çıkması bek-
lenmektedir. Sıcak hava dalga-
sından dolayı güneş ışınlarının 
dik geldiği 11.00 ila 16.00 sa-
atleri arasında başta yaşlılar, 
çocuklar ve kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşlarımızın sıcak 
çarpmasına karşı dikkatli ve 
tedbirli olmaları önem arz et-
mektedir.” n AA
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2 Maaş + Mesai + Servis + Yemek
2 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

•	ELEKTRİKÇİ	(1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

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

•	GÜVENLİK	GÖREVLİSİ	(1 KİŞİ)

•	VASIFSIZ	ELEMAN	(10 KİŞİ)				ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332	239 19 08   Selçuklu	/	KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

  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.
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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;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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



haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

10 5 EYLÜL 2020HABER-İLAN

Nimet Bacak dualarla defnedildi 

Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon 
Başkanı Yusuf Bacak’ın eşi Nimet Bacak dualarla defnedildi 

Saadet Partisi Karatay İlçe Baş-
kanlığı Planlama ve Koordinasyon 
Başkanı Yusuf Bacak’ın eşi, Saadet 
Partisi İl Gençlik Kolları Başkan Yar-
dımcısı Muhammet Hamdi Bacak’ın 
annesi Nimet Bacak 58 yaşında ve-
fat etti. Merhume Nimet Bacak’ın 
cenazesi Cuma Namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Araplar Mezarlığına defnedildi. Ba-
cak ailesini acı günlerinde Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, Saadet Partisi Karatay İlçe 
Başkanı Fatih Karaman, Cansuyu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği Konya Temsilcisi İsmail Tozan, 
DİNBİRDER Konya Şube Başkanı 
Abidin Yalman ile Bacak ailesinin 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Bacak ailesi cenaze namazının 

ardından taziyeleri kabul etti. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Nimet Bacak’a Yüce Allah’tan rah-

met diler, acılı ailesine de sabr-ı ce-
mil niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

T.C.
KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214820

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait,Büyükkovanağzı Mahallesi 36361 ada 6.137,85 m² miktarındaki 
6 nolu parsel üzerinde bulunan 485.000,00 TL muhammen bedelli 14.550,00 TL geçici teminatlı 
Dubleks Büro, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı 
yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul 
Yönetim Bürosu’nda bedelsiz görülebilir.
İhale 16/09/2020 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan 
Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmaz 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında 
KDV’den istisnadır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :
A - Gerçek Kişiler için: 
a- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği 
belirten dilekçe ile İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 
b- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
c- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 
geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat 
yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
e- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış 
ortaklık sözleşmesi,
f- Taşınmazların görüldüğüne dair belge, 
B - Tüzel Kişiler için: 
a- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği 
belirten dilekçe ile tebligat için adres beyanı,
b- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici 
teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi,
c- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
d- 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
f- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış 
ortaklık sözleşmesi,
g- Taşınmazların görüldüğüne dair belge,
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın 
yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim 
etmeleri gerekmektedir.
ÖDEME ŞEKLİ
İhalesi yapılacak taşınmazın % 50’si peşin kalanı 12 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar 
ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip 
eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır.
İLAN OLUNUR.  

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Daima Hakk’a yönelmek sure-
tiyle Allah ile beraber olma şuuruna 
erişmiş, hikmetine ve hükmüne ram 
olarak Rabbinden razı ve hoşnud 
hale gelmiş olan nefstir. Bu merte-
beye yükselen kul, kendi iradesinden 
vazgeçip Hakk’ın iradesinde fani ol-
muştur. Kuranı Kerim’deki:

“Sen O’ndan, O da senden razı 
olarak Rabbine dön!” (el-Fecr, 28) 
ayetindeki “Sen O’ndan razı ola-
rak” hükmünün bu makama işaret 
ettiği beyan olunmaktadır. Bu rıza 
hali, Hak’tan gelen bütün çileli imti-
hanlara karşı sabır göstermek ve bu 
hususta O’nun iradesini canı gönül-
den kabullenmektir. Ayeti kerimede 
buyrulur: “Andolsun sizi biraz kor-
ku, biraz açlık, biraz da mallardan, 
canlardan ve mahsullerden nok-
sanlaştırmakla imtihan edeceğiz. 
Sabredenleri müjdele!” (el-Baka-

ra, 155) Bu ayeti kerimede ifade 
buyrulan “sabredenler” zümre-
sinden olabilmek, ancak Cenabı 
Hakk’ın takdirine velev ki o takdir, 
umulduğu ve beklendiği gibi tecelli 
etmese bile razı olmak ve asla isyana 
düşmemekle mümkündür. İşte nefsi 
radıye de, ilahi iradenin hayır veya 
şer olarak tecelli eden bütün kaza 
hükümlerine tereddütsüz teslim 
olup rıza gösterenlerin, asla şikayet 
etmeyenlerin makamıdır. Bu maka-
mın imtihanları öncekilere nisbetle 
daha ağırdır. Zira insan manen yük-
seldikçe iptilalar artar. Nitekim Allah 
Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmuştur: “İnsanlar için-
de en şiddetli iptilalara uğrayanlar 
peygamberlerdir. Sonra da onlara 
yakınlık derecesine göre diğer kim-
selerdir. İnsan dindarlığı ölçüsün-
de iptilalara maruz kalır.” (Tirmizi, 

Zühd, 57) İnsan, ancak 
nefis engelini aştıktan 
sonra, iptila ve meşak-
katlere layıkıyla sabır 
gösterebilecek ve onları 
verene karşı razı olabi-
lecek bir dirayete erişir. 
Bunlar, maneviyat yo-
lunun cilveleridir. Onun 
için büyük mükafatlar, 
daima büyük mukave-
met, sabır, sebat ve ta-
hammüllerin ardından gelir.

Bu mertebedeki müminlerin 
nazarında, hayatın gam ve süruru 
birdir. Zira dünyaya kalben bağ-
lanmadıkları için, hayatın sevinç ve 
kederleri onlar için müsavi hale gel-
miştir. Hayır veya şer, her ne takdir 

olunmuşsa hepsini 
Cenabı Hak’tan bilip 
razı olurlar. Aşağıdaki 
şu mısralar, bu hali ne 
güzel ifade eder:

Hoştur bana 
Sen’den gelen,

Ya gonca gül, ya-
hud diken!

Ya hil’at ü yahud 
kefen

Kahrın da hoş, lut-
fun da hoş!

Gayet kolaylıkla söylenebilen şu 
kıtadaki gerçeklerin yaşanmasın-
daki büyük güçlük, iyi kavranmalı 
ve takdir olunmalıdır. Ancak radıye 
makamında gerçekleşebilen bu veya 
benzeri sözleri, nefsinde bir varlık 

vehmine kapılarak veya taklid heve-
siyle, vaktinden önce ve fütursuzca 
terennüm etmekten sakınmak gere-
kir. Zira bu takdirde onlar birer iddia 
mahiyetini taşırlar ki, Cenabı Hak 
kulunun söylediği bu sözde samimi 
olup olmadığını imtihan ederse, pek 
çok kulun bu yolda yaya kalacağın-
dan korkulur! Radıye makamındaki 
bir kul, esrarı ilahiye muttali olmaya 
başlar. Vahdeti ilahiyi kamil manada 
idrak ederek, mana alemindeki ke-
malatı müşahedeye nail olur. Cenabı 
Hakk’ın isim ve sıfatlarının hususi 
tecellilerine mazhariyetle şereflenir. 
Onun şahsiyeti, hayrın, güzelin ve 
doğrunun feyyaz bir menbaı haline 
gelir. İlahi emir ve yasaklara huzur 
ile ittiba eder. İbadetler, halisane 
ve Allah için ifa edildiğinden, asla 
yorgunluk vermez. Zira yorgunluk 
veren ibadetlerin iç yüzünde, ya 

mertebeler aşmak ya da keramet ve 
keşfe nail olmak veyahut buna ben-
zer maksatlar vardır. Bir kimse böyle 
emeller peşinde olursa, o emellerle 
kendi kendisinin yolunu tıkamış ve 
bütün emeklerini boşa harcamış 
olur. Böyle olunca da zikri ve fik-
ri unutturan bir yorgunluk belirir. 
Bunun için, seyru sulukün başın-
dan sonuna kadar Allah rızasından 
başka hiçbir emel beslenmemelidir. 
Hak Teala, biz kullarına şah damarı-
mızdan daha yakındır. Mühim olan 
bizim de bu yakınlığı idrak ederek 
Rabbimizin yakınlığına nail olabil-
memizdir. Cenabı Hak kullarından 
razı olur. Yeter ki, kulları da O’nun 
yolunda gayret etsin, O’nun takdir 
ve kazasına rıza göstersin, muha-
tab olduğu ilahi imtihan tecellilerini 
olgunlukla karşılayabilsin ve O’ndan 
razı olsun.

NEFSİN MERTEBELERİ NEFSİ RADIYE

Yusuf BACAK’ın eşi 

Muhammet 
Hamdi Bacak’ın annesi

Nimet BACAK’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı 
Planlama ve Koordinasyon Başkanı

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları 
Başkan Yardımcısı 
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Kent Konseyleri Dijital Gösterim Merkezi’nde
Karatay ve Selçuklu İlçe Bele-

diyelerinin Kent Konseyi Başkanı 
ve Üyeleri, İletişim Başkanlığı-
nın Konya’da açtığı ve pandemi 
tedbirlerinin uygulandığı Dijital 
Gösterim Merkezini ziyaret ede-
rek, ileri teknoloji ürünleri kulla-
nılarak “30 Ağustos” temasıyla 
hazırlanan 360 derece, video ha-
ritalama ve hologram gösterisini 
izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından araların-
da Konya’nın da bulunduğu, 
Diyarbakır, Bursa, Çanakkale, 
Samsun, Kayseri ve Antalya’da 
açılan Dijital Gösterim Merkez-
lerinde, ileri teknoloji ürünleri 
kullanılarak “30 Ağustos” te-
masıyla hazırlanan 360 derece, 
video haritalama ve hologram 
gösterisi ücretsiz olarak vatan-
daşlara sunuluyor. Karatay Be-
lediyesi Kent Konseyi Başkanı 
Abdurrahim Arslan ve Selçuklu 
Belediyesi Kent Konseyi Başkanı 
Faruk Ulular ile her iki belediye-
nin Kent Konseyi Üyeleri, Dijital 

Gösterim Merkezini ziyaret ede-
rek, ileri teknoloji ürünleri kulla-
nılarak “30 Ağustos” temasıyla 
hazırlanan 360 derece, video ha-
ritalama ve hologram gösterisini 

izledi. Ziyarette, İletişim Başkan-
lığı Konya Bölge Müdürü Abdur-
rahman Fidancı’dan bilgi alan 
heyet, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nın 98’inci yıldönümü dolayı-

sıyla hazırlanan görsellerin yanı 
sıra 86 yıl sonra yeniden ibadete 
açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi ile Türkiye’nin 2023 he-
deflerinin anlatıldığı gösterimle-

ri dijital ortamda izledi. İletişim 
Başkanlığı Konya Bölge Müdürü 
Abdurrahman Fidancı, kent için 
düşünen, üreten, planlayan, öne-
rilerde bulunan Kent Konseyleri-

ne ziyaretinden dolayı teşekkür 
ederken, Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Abdurrahim Arslan, “ 
Şehrimizde böyle bir merkezin 
kurulmasından dolayı İletişim 
Başkanlığına teşekkür ediyoruz. 
Burada 30 Ağustos Zafer Bayra-
mımızın yanı sıra Ayasofya Camii 
ile ülkemizin 2023 hedeflerine 
yönelik çalışmaları izleme imka-
nı bulduk” dedi. Selçuklu Kent 
Konseyi Başkanı Faruk Ulular da, 
özellikle gençlerin, tüm vatan-
daşların Dijital Gösterim Merke-
zindeki çalışmaları izlemelerini 
tavsiye etti. 

Her ay farklı içeriklerin ser-
gilendiği Dijital Gösterim Mer-
kezinde, önemli gün ve haftalar 
ile manevi ve kültürel bilgi bi-
rikimimiz işlenmeye çalışılıyor. 
Ziyaretçilerin Kovid-19 salgınına 
karşı gereken tedbirler alınarak 
ağırlandığı merkez, hafta içi ve 
hafta sonu, 12:00-20:00 saatleri 
arasında ücretsiz olarak ziyaret 
edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, salgın hastalıkla mücadele 
edilen bugünlerde temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi istendi

Cuma hutbesinde
‘temizlik’ vurgusu

“İslam Temizliği Emreder” 
konulu cuma hutbesi, Türkiye ge-
nelindeki camilerde okundu. Hut-
bede, “Şunu iyi bilin ki Allah, çok 
tövbe edenleri ve içi dışı temiz 
olanları sever” ayetiyle, “Temizlik, 
imanın yarısıdır” hadisine yer ve-
rildi. Temizliğin, tabiatın özünde 
ve insanın fıtratında var olan bir 
ihtiyaç olduğu belirtilerek, “İnsa-
na yakışan temiz, nezih, sade ve 
zarif olmaktır. Yüce dinimiz İslam, 
temizliği imanın vazgeçilmez bir 
gereği olarak görür. Müminlere 
maddi ve manevi kirlerden arın-
mayı, hayatın her alanında pak ve 
temiz olmayı emreder.” değerlen-
dirmesinde bulunuldu. Hutbede, 
temizliğin, maddi ve manevi an-
lamda güzelliğe erişmek olduğu 
vurgulanarak, şöyle devam edildi: 
“Temizlik, ruhu yoran ve gönül 
aynasını karartan manevi kirler-
den uzaklaşmaktır. Dış dünyamız 
gibi gönül hanemizi de tertemiz 

tutarak huzur bulmaktır. Temizlik, 
kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi 
unutturan her türlü hatalı tutumu 
terk etmektir. Kendimizi günah ve 
haramdan uzak tutmaktır. Öfke ve 
haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, 
kibir ve riya gibi manevi hastalık-
lardan arınmaktır. Allah’ın rızasına, 
güzel ahlaka ve helal olana yönel-
mektir.”

“TEDBİRDE İHMALİN, RABBİMİZ 
KATINDA VEBAL OLDUĞUNU UNUT-

MAYALIM”
Manevi anlamda arınmaya 

gayret eden Müslümanın, maddi 
temizliğine de özen gösterdiği-
ne dikkat çekilen hutbede, şunlar 
kaydedildi: “Temiz yaşamak ve 
sağlığını emanet bilerek korumak, 
müminin erdemidir. Dininin di-

reği, gözünün nuru olan namaza 
abdestle hazırlanan her mümin, en 
çok kirlenen uzuvlarını günde en az 
beş defa temizlemiş olur. Peygam-
ber Efendimizden aldığı terbiye ge-
reği, kişisel bakımına dikkat eder. 
Bedenini, giysilerini, evini ve çev-
resini temiz tutar. Resul-i Ekrem 
(s.a.s), insanların çoğunun değerini 
bilemediği iki nimetten birinin sağ-
lık olduğunu söylemiştir. Özensiz 
davranarak sağlığını tehlikeye at-
manın sonucu elbette pişmanlıktır. 
O halde, salgın hastalıkla mücade-
le ettiğimiz şu günlerde, temizliğe 
her zamankinden daha fazla dikkat 
edelim. Maske ve mesafe kuralına 
uyarak çevremize olan saygımızı, 
yakınlarımıza olan sevgimizi ve Al-
lah’a karşı sorumluluğumuzu gös-
terelim. Toplum sağlığımızı en az 
kendi sağlığımız kadar değerli gö-
relim. Tedbirde ihmalin, Rabb’imiz 
katında vebal olduğunu unutmaya-
lım.” n AA

Pancar üreticilerinin 
sorunları ele alındı

Devlet-i Aliyye Ocakları 
Konya İl Başkanı belli oldu

Şeker pancarı üreticilerinin so-
runları Ankara’da gerçekleştirilen 
ziyarette ele alındı.

AK Parti Karaman Milletvekili 
Recep Şeker, Ereğli Pancar Eki-
cileri Kooperatifi Başkanı Talha 
Üzer, Karapınar Ziraat Odası Baş-
kanı Durmuş Üner ve Karaman 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bay-
ram’dan oluşan heyet, Türk Şeker 
Genel Müdürü Mücahit Alkan’ı 
makamında ziyaret ederek, pancar 
üreticilerinin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini iletti. Karapınar Ziraat 
Odası Başkanı Üner, ziyarete iliş-

kin yaptığı açıklamada, şunları 
kaydetti: “Toplantıda 2020 hasadı-
na başlanan ve gün geçtikçe ekim 
şartları zorlaştırılan şeker pancarı 
üreticilerinin nakliye, ürün ve küs-
pe tesliminde yaşanan olumsuz-
luklar başta olmak üzere diğer so-
runlarımız ile çözüm taleplerimizi 
Türk Şeker Genel Müdürlüğüne 
ilettik. Ziyaretimiz olumlu geçti. 
Umarız çiftçinin beklentileri yeri-
ne getirilir. Zor günlerde tarlasının 
başında üretim yapan çiftçilerimiz, 
sorunlarının çözülmesini bekliyor.” 
n HABER MERKEZİ 

Devlet-i Aliyye Ocakları Konya 
İl Başkanlığı görevine Ahmet Köylü 
getirildi.Mazbatasını alarak göreve 
başlayan Köylü, “Devlet-i Aliyye 
Ocakları Cennet Mekan Sultan 
Abdulhamid Han’ın torunu şeh-
zade Abdulhamid Kayıhan Osma-
noğlu’nun önderliğinde kurulmuş 
Osmanlı ruhunu ile hareket eden 
dava insanlarının buluştuğu ve 
belirlenen hedefler doğrultusunda 
ilerleyen bir teşkilattır. Bu teşki-
lat tüm Osmanlı Torunlarınındır. 
Alem-i İslam’ın hizmetindedir di-
yen Ahmet Köylü kapılarının her-
kese sonuna kadar açık” ifadelerini 
kullandı. Devlet-i Aliyye Ocakları-
nın çalışma şekli hakkında da açık-
lamalarda bulunan Ahmet Köylü; 
“Osmanlı’nın yıkılması ile bizden 
alınanları geri almak ki; Kudüs’ü 
yeniden İslam beldesi yapıp Mes-
cid-i Aksa’yı Yahudi tasallutundan 
kurtarmak ilk ve en önemli gaye-
mizdir. Viyana kapılarına kadar 
dayanan ecdadımızın bizlere ema-
net ettiği davayı daha yukarılara 
taşıyıp, İslam sancağını Dünya’nın 
dört bir yanında şerefle dalgalan-

dırmak.  Şehzademiz Abdülhamid 
Kayıhan Osmanoğlu’nun önder-
liğinde kurulan Başkanlık divanı 
ve komisyonları, Türkiye’nin her 
ilinde, ilçesinde ve yurt dışında ta-
lep olan yerlerde temsilciler atar, 
temsilcilerin çalışmalarını ve teş-
kilat yapılarının hem koordinasyo-
nunu hem denetimini takip eder, 
hedeflerimize ulaşabilmek adına 
görevler verir, İl temsilciliklerimiz 
tarafından kendilerine ulaştırılan 
görev takip çizelgelerini inceler ve 
şehzade efendiye arz ederler” şek-
linde konuştu.
n MEVLÜT EGİN

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsünü ziyaret ettiler
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Se-

yit Ali Büyük ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, içerisinde 
KTO Mesleki Eğitim Merkezinin de 
bulunduğu KTO Teknoloji ve Eğitim 
Kampüsünü ziyaret ederek kampüs 
bünyesinde yer alan farklı birimler-

de incelemelerde bulundular. KTO 
Mesleki Eğitim Merkezi, Model 
Fabrika, AKİTEK (Akıllı Teknolojiler 
Merkezi) ve KTO Dış Ticaret Mer-
kezine gerçekleştirilen ziyarette, bu 
merkezlerde yapılacak olan faaliyet-
ler hakkında bilgi aldılar.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük ve Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk ku-
rumsal olarak verilen desteklerin 
neticesinde kazananın öğrencileri-
miz, şehrimiz ve ülkemiz olduğu-
nun altını çizerek birbirlerine karşı-

lıklı teşekkürlerini ilettiler.  Yapılan 
ziyarette Büyük ve Öztürk’e İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Yılmaz, KTO Mesleki Eğitim Merke-
zi Müdürü Durmuş Akdağ ve Konya 
Ticaret Odası görevlileri eşlik etti. 
n HABER MERKEZİ
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İlçelerde koronavirüs 
denetimleri yapıldı
Ereğli ilçesinde, korona virüs 
salgınına karşı uyulması gere-
ken kurallar ile ilgili denetimler 
sürüyor.
Zabıta ekiplerinin denetimleri-
nin aralıksız devam ettiğini be-
lirten Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, “Korona vi-
rüsün ülkemizde görüldüğü ilk 
günden bu yana hemşerilerimi-
zi bilinçlendirmek ve kurallara 
uyulması adına Zabıta Müdür-
lüğü ekiplerimiz samimi gay-
ret ve çaba sarf ediyorlar. Son 
zamanlarda artan vaka sayıları 
üzüntümüzü artırsa da birlik 
ve beraberlik içerisinde azami 
dikkat ile üstesinden gelebilece-
ğimiz gerçeği bizleri umutlandı-
rıyor. Tedbirlere eksiksiz uyarak 
bu zor günleri atlatıp sağlıklı 
günlere döneceğimizden yana 
şüphem yok. Esnaflarımızdan, 
kamu kurum ve kuruluşları-
mızın çalışanlarından ve tüm 
hemşerilerimizden ricam olabil-
diğince kalabalık ortamlardan 
uzak duralım, maske kullanı-
mına ve sosyal mesafeye dikkat 
edelim” dedi.

HÜYÜK
Hüyük ilçesinde, İçişleri Ba-
kanlığı’nın 81 il valiliğine gön-
derdiği genelge doğrultusunda 
korona virüs salgını tedbirleri 
çerçevesinde denetimler ger-
çekleştirildi.
Hüyük Kaymakam Vekili Anıl 
Adıgüzel ile Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem’in de 
sahaya çıkarak bizzat katıldı-
ğı denetimlerde, korona virüs 
salgınıyla mücadele kapsamın-
da, içerisinde bulunulan kont-
rollü sosyal hayat döneminde 
temel prensipler olan temizlik, 
maske ve fiziki mesafe kuralla-
rının yanı sıra tüm iş kolları ve 
yaşam alanları için belirlenen 
tedbirlere uyulması konusunda 
vatandaşlara uyarılarda bulu-

nuldu. İlgili kurum ve kuruluş-
ların yöneticileri ve personeli, 
mahalle muhtarları, meslek 
odaları, kolluk kuvvetleri ve za-
bıta ekipleri ile birlikte gerçek-
leştirilen denetimlerde, alışveriş 
merkezleri, lokanta, kafe, resto-
ran, kahvehane, çay bahçesi, 
kıraathane, konaklama tesisleri, 
düğün ve nikah yapılan yerler, 
berber ve kuaför, güzellik sa-
lonları, internet kafeler, toplu 
ulaşım araçları, ticari taksiler, 
taksi durakları, parklar, cadde 
ve sokaklar gibi yaşam alanları 
temizlik, maske ve fiziki mesafe 
kurallarına uyulup uyulmadığı-
na bakılarak kontrol edildi.
Karşılaşılan vatandaşlara ise, 
korona virüs salgınıyla mücade-
le kapsamında rehberlik edici ve 
bilinçlendirmeye yönelik bilgi-
lendirmeler ve uyarılar yapıldı.

HALKAPINAR
Halkapınar’da, Konya Büyük-
şehir Belediyesince “Cuma 
Pandemi Farkındalığı” etkinliği 
düzenlendi. Cuma namazı son-
rasında Halkapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Bakkal ve AK 
Parti İlçe Başkanı Fatih Köş-
ger’in de katılımı ile gerçekleşti-
rilen etkinlikte, iş yerleri, pazar 
esnafı ve vatandaşlara maske 
dağıtıldı, mesafe ve hijyen ku-
ralları hatırlatıldı. Bakkal, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) ile 
mücadelede etkin bir çalışma 
yürüttüklerini belirterek, “Bir 
yandan dezenfekte çalışmaları-
nı yürüten ekiplerimiz, bir yan-
dan da vatandaşları koruyucu 
önlemleri almaları konusunda 
uyarıyor. Bu çalışmalarımızda 
bizlere büyük destek sağlayan 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay’a, Halkapınarlı hemşeh-
rilerim adına teşekkür ediyo-
rum.” ifadesini kullandı.  
n AA-İHA

‘Doğanın ruhu çocuklar ile buluşuyor’
2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında hizmete açılması plan-
lanan Bambu Yaşam Gündüz 
Bakımevi kurucusu Kadriye Öz-
den, okulun Konya’nın en göz-
de ve seçkin kurumu olacağının 
söyledi. En büyük mutluluk olan 
çocuklara, oyun dolu bir dünya, 
toprak ve ağaç dolu bir bahçe, 
sadelik ve doğallığın temele 
alındığı, yaşamın içinde nitelikli 
bir okulöncesi eğitimi vermeyi 
amaçlayan Bambu Yaşam Gün-
düz Bakımevi yeni eğitim-öğre-
tim yılına hazırlandı.

 ‘ÖN KAYITLARI ALMAYA 
BAŞLADIK’ 

Bambu Yaşam Gündüz Bakı-
mevi kurucusu Kadriye Özden, 
Konya Yenigün Gazetesine özel 
açıklamalarda bulundu. Özden 
Bambu Yaşam Gündüz Bakı-
mevi olarak ön kayıtları almaya 
başladıklarını ifade etti. Özden,  
“Bambu Yaşam Okulu olarak 
3-6 yaş grubuna hitap eden bir 

eğitim kurumu olacak. Çocukla-
ra güçlü bir temel eğitim verme-
ye yönelik olarak bu yola atıldık. 
Çocukların akışına uyumlana-
bilen, en ince ayrıntılar düşü-
nülerek oluşturulan, çocuğu 
merkeze aldığı gibi ebeveynide 
özgürce içine davet eden şeffaf, 

samimi, huzur dolu bir ortam 
hayal ettik. Farklı yaklaşımların 
benimsendiği, her zaman doğal 
malzemeler ile üretken eğitimin 
devam edeceği, hayatın içinden 
gerçek yaşam becerilerinin yer 
aldığı, ahşap ile dizayn edilmiş 
sakin iç mekânlara sahip oku-

lumuz Konya’nın en gözde ve 
detaylı eğitim kurumu olacak” 
ifadelerini kullandı. Kadriye 
Özden, Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında eğitim kurumunun 
hijyen olması için ellerinden 
gelen tüm tedbirleri aldıklarını 
belirtti.

‘HEDEF ÖZGÜN BİREYLER 
YETİŞTİRMEK’

Bambu Yaşam Gündüz Bakı-
mevi olarak hedeflerinin özgün 
bireyler yetiştirmek olduğuna 
dikkat çeken Özden, “Özenle 
her ayrıntı da doğallığın oldu-
ğu okulumuz, çocukların fizik-

sel dayanıklılığının, dikkatinin 
ve kendi kendine öğrenmesinin 
nasıl geliştirileceğine dair güzel 
bir örnek. Okulumuzda yaşaya-
rak öğrenmenin öncelikli oldu-
ğu, oyun ve keşif temelli eğitim 
esas alınır. Çocukların doğuştan 
getirdikleri merak duygularını 
ve gerçek potansiyellerini ge-
liştirecek ve besleyecek uygula-
malarla yaşama hazırlanmaları 
sağlanır. Her çocuğun özgün 
ve farklı olduğunu benimseye-
rek onlara uygun yaklaşımlarla 
eğitim süreci oluşturulur. Oku-
lumuzda çocuk imajı ileride kul-
lanacağı bilgilerle doldurulma-
sı gereken boş bir sayfa değil; 
problem çözme becerileri geli-
şen, eleştirel düşünme beceri-
leri desteklenen, aktif, katılımcı, 
deneyen, araştıran, sorgulayan, 
düşünen, Hayal ettiğiniz okul 
sizin de gerçeğiniz olsun” şek-
linde konuştu.

 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadriye Özden

Konya’da meydana gelen kum fırtınası zincirleme kazalara sebep olurken, 
7 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı 

Kısa süreli kum fırtınası 
kazaya neden oldu

Kum fırtınası saat 15.00 sırala-
rında Konya Aksaray karayolunda 
etkili oldu. Edinilen bilgiye göre 
bölgede rüzgarın da etkisiyle kum 
fırtınası başladı. Görüş açısı düşen 
kara yolunun her iki yönünde de 
zincirleme kazalar meydana gel-
di. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazalarda 7 kişi hafif şekilde ya-
ralandı. Yaralılar hastaneye kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Görüş 
açısı zaman zaman kum fırtınası 
nedeniyle sıfıra inen ve ulaşıma 
kapatılan kara yolu, bir süre sonra 
trafiğe yeniden açıldı. Kaza yapan 
araçlar yol kenarına alınarak çekici 
gelmesi beklendi. Kum fırtınasında 

kazaya karışan Adem Babir, “Yolda 
seyir halindeyken kamyon birden 
yavaşladı. Sanırım bu tarafta yol 
çalışması yapılıyor. Ondan dolayı 
rüzgarın da etkisiyle kum fırtınası 
başladı. Sağa çektim, seyir halin-
deyken araç bana çarptı. Ondan 
sonra da zincirleme kaza art arda 
geldi. Şu an tutanaklar falan tutu-

luyor. Kum fırtınası başladıktan ya-
rım saat sonraya kadar kaza olmaya 
devam etti. Sonra arkada iki araç 
tekrar birbirine çarptı. Yaralılar var, 
ambulans birkaç tane yaralı götür-
dü. Kaza olduğunda canımız mı git-
ti dedik, baktık canımız gitmeyince 
kendimizi dışarı attık, boşver dünya 
malına ne olmuş dedik” dedi. n AA

Konya kan bağışıyla hayat verecek

Koronovirüs salgını dola-
yısıyla kan stoklarında büyük 
oranda azalma görülmesiyle 
birlikte Kızılay, birçok ilde ol-
duğu gibi Konya’da da kan ba-

ğışı kampanyası düzenliyor. Kan 
vermek isteyen vatandaşlar, 
sosyal mesafe kurallarına riayet 
ederek stantlarda ve kan bağı-
şı merkezlerinde kan bağışında 
bulunuyor. Türk Kızılay Konya 
Kan Bağış Merkezi, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Karatay 
Belediyesi, Meram Belediyesi ve 
Selçuklu Belediyesi destekleri 
ile 13- 20 Eylül tarihleri arasın-
da Konya’da büyük bir kan bağı-
şı organizasyonu gerçekleşecek. 
13-14 Eylül M1 AVM otoparkı, 
15-16 Eylül Melikşah Parkı, 17-
18 Eylül Şerafettin Camii, 19-20 
Eylül Kültür Park alanında ger-
çekleşecek etkinlikler 10:00-
19:00 saatleri arasında yapıla-
cak. Kan bağışında bulunanlara 
hatıra kupa hediye edilecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



13 5 EYLÜL 2020HABER

Emeklilerden enflasyon 
sepetinde güncelleme talebi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 
Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) enflasyon hesaplamasında 
kullandığı enflasyon sepetinin yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
dönemindeki yaygın tüketim ka-
lemleri dikkate alınarak güncellen-
mesini talep etti.
TÜED Genel Başkanı Kazım Er-
gün, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Kovid-19 salgını nedeniy-
le Türkiye’nin tüm dünyayla zor bir 
süreçten geçtiğini, ülke ekonomi-
leriyle birlikte yaşanan olumsuz-
luklardan en fazla dar gelirlilerin 
etkilendiğini söyledi. Salgın süreci-
nin insanların tüketim tercihini ve 
alışkanlıklarını değiştirdiğine dik-
kati çeken Ergün, AVM’lerin yerini 
e-ticaretin, lüksün yerini ise zaruri 
tüketimin aldığını dile getirdi.
“TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİMİ 

2-3 KAT ARTTI”
Bu süreçte gıda, hijyen ve sağlık 
harcamalarının önemli oranda 
arttığını vurgulayan Ergün, şöyle 
konuştu: “Kovid-19 ile birlikte tüm 

dünyada zaruri harcama kalıpları 
değişti. Ülkemizde de bunu çok 
net görüyoruz. Salgın nedeniyle 
vatandaşların bütçesinden ulaşım, 
turizm ve giyim gibi harcama ka-
lemlerinin payı azalırken, elektrik, 
su, doğal gaz ve internet faturaları 
ile maske ve temizlik malzeme-
lerinin payı arttı. Salgından önce 
maske diye bir gider kalemimiz 
yokken, bugün maske olmazsa 
olmazımız haline geldi. Bir kutu 
maskenin fiyatı 30 ila 50 lira ara-
sında değişiyor. Yine alkol bazlı el 
dezenfektanları, kolonyalar ve jel-
ler, hayatımızın en önemli ihtiyaç 
ve masrafı haline geldi. Bunun 
yanında, insanların temizlik mal-
zemesi tüketimi neredeyse 2-3 
kat arttı. Bu harcamalar sokağın 
enflasyonunu belirleyen önemli 
kalemler oldu.” Ergün, bu doğrul-
tuda, TÜİK’ten enflasyon sepetini 
salgın döneminin yaygın tüketim 
kalemlerine ağırlık vererek oluş-
turmasını istediklerini kaydetti. 
n AA

‘Milletimiz bu vatanı asla böldürtmeyecektir’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Sivas Kongresi’nin 101. yıl 
dönümünde ifade ediyoruz ki 
milletimiz, bu cennet vatanı 
bir bütün olarak koruyacak ve 
asla böldürtmeyecektir.” ifa-
delerini kullandı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Sivas Kongresi’nin 101. yıl 
dönümünde bir kez daha ifade 
ediyoruz ki manda ve himayeyi 
kabul etmeyen milletimiz, bu 
cennet vatanı bir bütün olarak 
koruyacak ve asla böldürtme-
yecektir.” ifadelerini kullandı. 
İletişim Başkanlığı’ndan yapı-
lan açıklamada Erdoğan, Sivas 
Kongresi’nin 101. yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj yayımla-
dı. İstiklal Harbi’nin dönüm 
noktalarından biri olan Sivas 
Kongresi ve 4 Eylül 1919 ta-
rihinin milletimizin hafızasın-
da çok önemli bir yere sahip 
olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, şöyle devam etti: “Sivas 
Kongresi Milli Mücadele’nin 
mihenk taşı olmuş, Kurtuluş 
Savaşı’nın hazırlıkları burada 

yapılmıştır. Milletimizin işgalci 
güçlere asla boyun eğmeyece-
ği, birbirine sımsıkı kenetlene-
rek, mücadeleye hazır olduğu 

bütün dünyaya yine Sivas’tan 
ilan edilmiştir. Sivas Kongre-
si’nde alınan kararlar, Misakı-
milli’nin belirlenmesinde, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışında, Kurtuluş Savaşı’nın 
tüm safhalarında ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerinin 

atılmasında etkili olmuştur.”
Kongrede alınan kararların 

aynı zamanda milletin en zor 
zamanlarında bütün dünyaya 
haykırdığı bir bağımsızlık ma-
nifestosu olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, me-
sajını şöyle sürdürdü: “Milleti-
miz, her dönemde bayrağına, 
vatanına ve istiklaline yönelen 
tehditlere birlik ve beraberlik 
içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, 
kadın-erkek tüm vatandaşla-
rımız, Kurtuluş Savaşı’ndaki 
ruh ve heyecanla, milli ira-
deye, geleceğine her zaman 
sahip çıkmıştır. Bu birlik ve 
beraberliğimiz devam ettiği 
sürece hürriyetimize, değer-
lerimize ve kardeşliğimize 
yönelebilecek her türlü tehdit 
bertaraf olacaktır. Sivas Kong-
resi’nin 101. yıl dönümünde 
bir kez daha ifade ediyoruz ki 
manda ve himayeyi kabul et-
meyen milletimiz, bu cennet 
vatanı bir bütün olarak koru-
yacak ve asla böldürtmeyecek-
tir. Sivas Kongresi’nde teces-

süm eden milli duruşa sahip 
çıkmaya ve bunu sürdürmeye 
kararlıyız. Vatanımıza, bay-
rağımıza, istiklalimize el uza-
tanlar, karşılarında yine aynı 
iradeyi bulacak ve hüsrana uğ-
rayacaklardır.”

Bugün de şanlı zaferlerle 
dolu tarihten aldıkları güçle, 
geleceğe emin adımlarla yü-
rüdüklerini, Türkiye’nin her 
alanda gelişmesi ve ilerlemesi 
için azim ve kararlılıkla çalış-
malarını sürdüklerini aktaran 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sivas Kongresi’nin yıl dö-
nümünde, başta Gazi Mustafa 
Kemal olmak üzere, tüm kah-
ramanlarımızı saygı ve şük-
ranla anıyor, bin yıldır bu top-
rakların vatanımız olması için 
çalışan, ter döken, gerektiğin-
de canını veren ecdadın her 
birini şükranla yad ediyorum. 
Kongre’ye ev sahipliği yapan 
Sivaslıları ve tüm vatandaşla-
rımı en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum.”

 n AA

Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim TBMM Başkanı Şentop,
”Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi

İdam cezası belli 
suçlara getirilmeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Tekirdağ programları kapsamın-
da Marmaraereğlisi ilçesine geldi.  
TBMM Başkanı Şentop Marmara-
ereğlisi Adliye binası açılışı sonrası 
basın mensuplarının sorunlarını 
yanıtladı. Bir gazetecinin, “MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
idam cezasının geri getirilmesi” 
konusundaki görüşlerini sorması 
üzerine Şentop, konuyla ilgili gö-
rüşlerini farklı zaman ve vesilelerde 
Anayasa Komisyonu Başkanı oldu-
ğu dönemlerde de dile getirdiğini 
anımsatarak, şunları belirtti:  “Çok 
sınırlı olarak belli suçlara mahsus 
olmak üzere idam cezasının bu-
lunması gerektiği kanaatindeyim. 
Bunlardan bir tanesi eski tabirle te-
amülden, tasarlayarak adam öldür-
me, vahşice insan öldürme suçları 
bir de küçük çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçlar çerçevesinde sadece 
bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam 
cezasının olması gerektiğini düşü-
nenlerden birisiyim.” Bununla ilgili 
akademisyen olduğu dönemlerde 
çalışmalar da yaptığının altını çizen 
Şentop, “Bu konuda cezanın gele-
bilmesi için bir Türkiye içerisinde 
anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir 
de Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ek 
protokoller var bunlarla ilgili de de-
ğerlendirilme yapılması gerekir, bu 
konuda takdir parlamentomuzun, 
görüşülüp, tartışılması gereken bir 
konu.” 

Şentop, cezaların caydırıcı ol-
ması gerektiğine vurgu yaptı.
“MACRON’A MANEVİ FAİL OLARAK 

YAZILIR”
“Fransa’da Charlie Hebdo der-

gisinin Hazreti Peygamber’i tahkir 
eden karikatürleri yeniden yayımla-
ma kararının ve Macron’un bu du-
rumun ifade özgürlüğü kapsamın-
da değerlendirmesinin” sorulması 
üzerine de TBMM Başkanı Şentop 
şöyle dedi: 

“Peygamber Efendimizin asabı-
na söylediği bir söz var, ‘İnsanları, 
ailenize, ana babanıza sövmeleri-
ni sağlamayın, istemeyin.’ diyor, 
bunun üzerine birisi diyor ki ‘Ya 
Resulullah hiç insan ana babasına 
sövülmesini ister mi?’ diyor, “Siz 
başkasının ana babasına söverseniz 
onlarda sizinkilere söver.’ diyor Pey-

gamber Efendimiz. 
Dolayısıyla burada Macron’un 

İslam’ın lideri Peygamber Efendimi-
ze, dünya üzerinde 2 milyara yakın 
İslam aleminin uğruna hayatını feda 
etmeyi göze alabilecek bir insana, 
bir peygambere bu şekilde hareket 
edilmesinin ifade özgürlüğü içeri-
sinde bulunduğunu söylüyorsa ken-
disine, kendi değerlerine, ailesine 
ne varsa, bunlara karşı yapılabile-
cek hakaretlerin de ifade özgürlüğü 
kapsamında olduğunu kabul ediyor 
demektir, bunun yolunu açar.” De-
ğerler, inançlar ve kutsal değerler 
üzerinden konuşulurken dikkat 

edilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Şentop, “Bunları korumak din öz-
gürlüğünü korumanın bir gereğidir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve diğer insan hakları sözleşmele-
ri çerçevesinde insanların inandığı 
değerlere olan inancının korunması 
esastır, aksi halde toplumda huzur-
suzluklar ortaya çıkacak başka kötü 
hadiselerin müsebbibi olunmuş 
olur. Bu noktada meydana gelebi-
lecek şeylerin sorumluluğu bence 
manevi faili olarak Macron’a yazıl-
malıdır, yazılacaktır Avrupa’da.” 
diye konuştu. 
n AA

8 ayda ekonomiye 340 milyon dolarlık katkı
Akdeniz Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği Başkanı Nej-
dat Sin, ocak-ağustos dönemin-
de 666 bin ton narenciye ihraç 
ederek ülkeye yaklaşık 340 mil-
yon dolar döviz girdisi sağladık-
larını bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı Nej-
dat Sin, yazılı açıklamasında, 
narenciyenin yaş meyve ve seb-
ze ihracatında en önemli ürün 
grubunu oluşturduğunu belirtti.  
Birlik olarak Türkiye’nin naren-
ciye ihracatının yüzde 77’sini 
gerçekleştirdiklerini aktaran 
Sin, “Narenciyede 8 ayda 666 
bin ton ürün ihraç ederek Tür-
kiye’ye 339,8 milyon dolar döviz 
kazandırdık.” ifadesini kullandı.

Geçen yılın aynı dönemine 
göre narenciyede yüzde 32’lik 
artışın olduğunu aktaran Sin, 
şunları kaydetti: “En fazla na-

renciye ihracatı gerçekleştirdiği-
miz ülkelere baktığımızda 119,4 
milyon dolar değer ile Rusya bi-
rinci, 33,4 milyon dolar değer ile 
Ukrayna ikinci, 32,4 milyon do-

lar değer ile Irak üçüncü sırada 
yer aldı. Narenciye ihracatında 
en fazla artış sağladığımız ülke-
lerin başında yüzde 539 artış ve 
3,6 milyon dolar değer ile İtalya 

geldi. Bu ülkeyi yüzde 212 ar-
tış ve 4,1 milyon dolar değerle 
Beyaz Rusya, yüzde 197 artış ve 
18 milyon dolar ile Polonya ta-
kip etti.”

Sin, narenciyede 8 ayda en 
çok mandarin ihraç ettikleri-
ni belirterek, “228 bin tonluk 
mandarin ihracatımızdan 125,6 
milyon dolar döviz geliri sağla-
dık. Limon ihracatımız 157 bin 
736 ton miktar ve 95,8 milyon 
dolar değer olarak gerçekleşti. 
164 bin 350 tonluk portakal ih-
racatımızda 65,2 milyon dolarlık 
değere ulaştık. Greyfurt ihra-
catımız ise 115 bin 578 ton ve 
53 milyon dolar olarak raporlara 
yansıdı.” Yeni narenciye ihracat 
sezonunun 3 Eylül’de başladı-
ğını anımsatan Sin, bu sezonun 
da hayırlı geçmesi temennisinde 
bulundu.
n AA

Mustafa Şentop

Altın fiyatını küresel 
ekonomi belirleyecek

Altının ons fiyatı ağustosta ta-
rihi düşük seviyeye inen reel tahvil 
getirileri, gerileyen dolar endeksi 
ve ABD-Çin gerginliği gibi sebep-
lerle 2.075 dolarla rekor kırarken 
analistler, eylülde yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgının tedavisi 
ve küresel ölçekte makro ekono-
mik verilere ilişkin haber akışının 
altının ons fiyatında etkili olacağını 
dile getirdi. Geçen sene aralıkta 
başladığı yükseliş trendine sadece 
martta artan likidite ihtiyacı sebe-
biyle ara veren altının ons fiyatı 
ağustosta 2.075,11 dolarla tari-
hi yüksek seviyeye ulaştı. Altının 
ons fiyatı bu seviyeden gelen kar 
satışlarıyla kazançlarını kısmen 
geri vererek ağustosu yüzde 0,37 
değer kaybıyla 1.967,95 dolardan 
tamamladı. Analistler, Kovid-19 
salgının getirdiği belirsizliklerle 
birlikte başta ABD Merkez Ban-
kası (Fed) olmak üzere küresel 
çapta trilyonlarca dolarlık parasal 
genişlemeye gidilmesinin altının 
ons fiyatını destekleyen en önem-
li etken olduğunu kaydetti. Artan 
belirsizliklerle ağustosta ABD 10 
yıllık tahvillerinin reel getirisinin 

yüzde eksi 1 seviyesine indiğine 
dikkati çeken analistler, getiri ara-
yışına giren yatırımcıların hem likit 
hem de güvenli liman olması sebe-
biyle altına olan taleplerini artırdı-
ğını ifade etti. Analistler, Kovid-19 
salgınıyla birlikte altın bazlı yatırım 
fonlarının (ETF) altın fiyatındaki ar-
tışta önemli rol oynadığını, küresel 
bazda birçok yatırımcının kolay alı-
nıp satılabilmesi sebebiyle ETF’leri 
tercih ettiğini söyledi.

Ağustos’ta son iki yılın düşük 
seviyesi olan 91,993’e gerileyen 
dolar endeksinin de altını daha 
cazip bir yatırım aracı haline ge-
tirdiğini kaydeden analistler, hala 
rekor düşük seviyelerde seyreden 
dolar endeksindeki seyrin altının 
ons fiyatını eylülde etkileyebilece-
ğini bildirdi. Analistler, ABD ile Çin 
arasında geçen sene imzalanan 
birinci faz ticaret anlaşmasındaki 
yükümlülükler üzerinden artan 
tansiyonun da risk algısını etkile-
yen önemli bir faktör olduğunu, 
sürecin devamında ise iki ülkenin 
masaya oturmasının güvenli liman 
varlıklarda satış baskısını berabe-
rinde getirdiğini belirtti. n AA
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Türkiye maçının 
hakemi belli oldu

Nordfeldt: Türkiye’de mutluyum

Tolgay Arslan 
Hannover yolunda

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan 
ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu 
hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye 
göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kul-
bakov görev yapacak. Kulbakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmit-
ri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi 
ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45’te Rajko Mitic 
Stadı’nda oynanacak.  n AA

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin İsveçli kalecisi Kristoffer 
Nordfeldt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Türkiye’nin iyi mü-
cadele ettiğini ve kendini güvende hissettiğini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta Fransa ve Portekiz ile karşılaşacak 
İsveç Milli Takımı’nın, Stockholm’de gerçekleştirdiği kampta bulunan 
Nordfeldt, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği’nde forma giymekten ve 
Ankara’da yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Gençlerbirliği’nin ka-
riyeri için iyi bir seçim olduğunu belirten 31 yaşındaki kaleci, ‘’Genç-
lerbirliği iyi bir takım ve futbolcular her konuda rahat. Ankara harika 
ve modern bir şehir. Vatandaşım Mattias Johansson’un da bu sezon 
Gençlerbirliği’ne katılmasıyla bizim için her şey güzel olacak.” ifade-
lerini kullandı. n AA

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almama-
sı beklenen Tolgay Arslan’ın 2. Bundesliga ekiplerinden Hannover 96’ya 
transfer olacağı öne sürüldü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de 
Tolgay Arslan’ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun söz-
leşmesinin feshinin ardından Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96’ya imza 
atacağı iddia edildi. Alman basınında Sport Buzzer’da yer alan haberde 
Hannover’ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan’ın Fenerbahçe’den 
ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı be-
lirtildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.  
n AA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 
yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbol-
cular için Mehmet Cengiz Tesisleri’nde tören 
düzenledi. Toplantıya Kulüp Başkanı Hasan 
Kartal, yönetim kurulu üyeleri ile yeni trans-
ferler Konrad Michalak, Nadir Çiftçi, Yasin 
Pehlivan, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, 
Fabricio Baiano ve Loic Remy katıldı. Kar-
tal, burada yaptığı açıklamada, transferlerde 
özenli davrandıklarını ifade ederek, sona 
ermeyen transferleri açıklamadıklarını söy-
ledi. Takımda stoperde eksikleri olduğuna 
değinen Kartal, “Stoper arayışımız devam 
ediyor. İyi bir stoper yakalarsak takım büyük 
oranda tamamlanacak. İnşallah bu sezon 
çok iyi sorunsuz bir sezon geçiririz.” dedi. 
Vedat Muriç’in transferi ile ilgili bir soruya ise 
Kartal, “Vedat Fenerbahçe’nin malı. Satılırsa 

kağıt üzerindeki payımızı bize verecek. Para 
ayrı, futbolcu transferi ayrı. Hocamızın iste-
diği futbolcu varsa Fenerbahçe ile görüşüp 
alırız. Armut ile elmayı birbirine karıştırma-
mak lazım.” diye cevap verdi. Transferlerin 
salgın sürecinde zor işlediğine işaret eden 
Kartal, “Ekibimiz rahat oyuncu arayışı yapa-
mıyor. Daha çok içeride oyuncu arıyoruz. 
Biz inşallah stoper sorununu çözeceğiz. 
Transferlerde bütçeyi çok aşalım, seneye 
sıkıntı yaşayalım düşüncemiz yok. Bütçemiz 
üzerinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

GÖKHAN AKKAN’I BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Kaleci Gökhan Akkan’ın taliplerinin ol-

duğuna vurgu yapan Kartal, “Gökhan’ı biz 
bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş’ın istediği 
doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. 

Beşiktaş para verir mi? Biz burada kalmasını 
istiyoruz. Bu sene ihtiyacımız var. Bu sene 
kalırsa daha iyi parlar ve seneye gidebilir diye 
düşünüyorum.” diye konuştu. Hasan Kartal, 
transferde iki acil oyuncuya, toplam dört fut-
bolcuya ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

FUTBOLCU GÖRÜŞLERİ
Loic Remy, Çaykur Rizespor’u seçme 

nedeninin kulübün yaklaşımı olduğunu 
söyledi. Yeni hedefler belirlediği için bura-
ya geldiğini vurgulayan Remy, “Rize’de bir 
adanmışlık var. Buraya geldikten sonra iyi bir 
ekip olduğumuzu gördüm. Buraya geldikten 
sonra genç arkadaşlarıma da katkı vermek 
istiyorum.” dedi. Remy, Avrupa’da başka 
kulüplerinde tekliflerinin olduğunu aktararak, 
“Rize sadece çalışmak için gelinecek bir şe-
hir. Ben de burada çok çalışacağım. Herkes 

bana destek veriyor.” ifadelerini kullandı.
Konrad Michalak ise Türkiye’yi bildiğini an-
latarak, “Türkiye futbol ortamını seviyorum. 
Buraya gelme konusunda çok yardımcı ol-
dular. Hedeflere ulaşmak için çok çalışaca-
ğız.” şeklinde konuştu. Altınordu’dan trans-
fer edilen Kemal Rüzgar, genç bir oyuncu 
olduğunu, üzerinde büyük yük taşıdığını 
aktardı. Baiano ise transferinde Boldrin’in 
etkili olduğunu, iyi bir arkadaşlığı bulundu-
ğunu, Türkiye’de kaldığı için mutlu olduğunu 
anlattı.

Nadir Çiftçi, iyi işler yapmak istediğini 
kaydetti. Engin Bekdemir de ikinci kez Çay-
kur Rizespor’da olduğu için mutlu olduğunu 
belirtti. Yasin Pehlivan, takımda iyi bir aile 
ortamı olduğunu söyledi. 

n AA

Rizespor’dan imza şov Hatayspor Faslı 
kaleciye imza attıracak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mo-
hand Mohamedi’ye imza attırmaya hazırlanıyor.
Tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan 
bordo-beyazlılar, birinci kaleci arayışları için rotasını İs-
panya’ya çevirdi. İspanya 2. Lig takımlarından Malaga’da 
forma giyen Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi’yle her 
konuda anlaşan Hatayspor’un transferi duyurması bekleni-
yor.
Bordo-beyazlı takıma imza atması beklenen 31 yaşındaki 
tecrübeli eldiven, kariyeri boyunca çıktığı 230 maçta 250 
gol yedi. n İHA

Erzurumspor 
Farnolle’ü transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor le 
sözleşmesi sona eren kaleci Fabien Farnolle ile anlaşmaya 
vardı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yap-
tığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadro-
suna kattığını duyurdu.

Açıklamada, ‘Fabien Farnolle Erzurumspor’umuzda, 
camiamıza hayırlı olsun’ ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor for-
masını giymişti. n İHA

Kayserispor golcü 
transfer edecek

Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir forvet dahil et-
mek istiyor. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda güçlü 
bir kadro ile ligde mücadele etmek isteyen Hes Kablo Kay-
serispor, kadrosuna bir forvet oyuncu dahil etmek istiyor. 
Birbirinden önemli oyuncular ile anlaşmaya varan sarı kır-
mızılı kulüp, Kasımpaşa maçı öncesinde kadroya bir forvet 
oyuncu dahil etmek istiyor. Hes Kablo Kayserispor Sportif 
Direktörü Bülent Bölükbaşı, birkaç yabancı futbolcu ile gö-
rüşmelerini sürdürüyor. Hafta başına kadar görüşmeleri so-
nuçlandırmak isteyen sarı kırmızılı takım şu ana kadar Yaw 
Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan 
Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve 
Aaron Justin Lennon ile anlaşmaya vardı.  n İHA

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor imza şov yaptı. Şuana kadar anlaşma sağladığı oyunculara toplu imza attıran Karadeniz ekibinin 
başkanı Hasan Kartal, “İyi bir stoper yakalarsak takım büyük oranda tamamlanacak. İnşallah bu sezon çok iyi sorunsuz bir sezon 

geçiririz. Gökhan’ı biz bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş’ın istediği doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz” dedi

Trabzonspor’dan Alpaslan hamlesi! Yeni Malatyaspor’da Kadro şekilleniyor

Trabzonspor, adı Fenerbahçe 
ile de anılan Göztepe’nin başarılı 
savunmacısı Alpaslan Öztürk’ün 
transferi için İzmir ekibi ile masa-
ya oturmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi transfer 
takviyelerini sürdüren bordo-ma-
vililer, Göztepe’nin başarılı sa-
vunmacısı Alpaslan Öztürk’ü lis-
teye aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir 
ekibinde başarılı bir performans 
sergileyen ve ligde çıktığı 24 maç-
ta 7 gol atan 27 yaşındaki oyun-

cu için Trabzonspor, Göztepe ile 
masaya oturacak. Adı bir dönem 
Fenerbahçe ile de anılan Öztürk 
için bordo-mavili takım, Göztepe 
Başkanı Mehmet Sepil ile bonser-
vis pazarlığına oturacağı, şartların 
elvermesi durumunda başarılı sa-
vunmacı ile sözleşme imzalamayı 
hedefledikleri öğrenildi.

2018 yılında Göztepe’ye trans-
fer olan Öztürk’ün, İzmir ekibiyle 1 
yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

 n İHA

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları sürerken, ideal 11’de ya-
vaş yavaş şekillenmeye başladı.

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları 
bu sezon yaşamak istemeyen Yeni 
Malatyaspor, güçlü bir kadro kurmayı 
hedefliyor.

Bu doğrultuda Malatya temsilcisi, 
Arjantinli Zuqui, Perulu orta saha Gu-
eva, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, 
defans oyuncusu Murat Akça, sol bek 
Karim Hafez, sağ bek Zeki Yavru, 
Arjantinli kaleci Herrera ve Kosovalı 

golcü Topalli’yi renklerine bağladı.
Kampta yeni sezonda düşünül-

meyen Rahman Buğra Çağıran, Nuri 
Fatih Aydın, Kubilay Yılmaz, Murat 
Akşit ve Sakıb Aytaç gibi isimlerle de 
yollarını ayıran sarı-siyahlılar, birkaç 
ismi daha yeni sezon kadrosuna dahil 
etmeyeceği öğrenildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor’un 
transfer çalışmaları kapsamında sto-
pere 2, orta sahaya 1, forvete ise 2 
transfer daha yapacağı belirtildi.

 n İHA
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Tahkimden Konyaspor Basketbol’a müjde!
Türkiye Basketbol Ligi temsil-

cimiz Konyaspor Basket’e Tahkim 
Kurulu’ndan müjde geldi. Lige ka-
tılım payını geç yatırdığı için fede-
rasyon tarafından ligden men edilen 
Konyaspor Basket, dosyayı Tahkim 
Kurulu’na taşımıştı. Tahkim Kurulu 
Konyaspor Basket’i haklı bularak 
lehte karar verdi. Bu kararla birlikte 
Konyaspor Basket geçen sezon oldu-
ğu gibi bu sezon da Türkiye Basket-
bol 1. Lig’inde mücadelece edecek.

NE OLMUŞTU? 
Başarısız bir sezon geçiren ve 

pandemi nedeniyle liglerin iptal 
edilmesi sonrası boşta kalan Kon-
yaspor Basket, Konyaspor’un genel 
kurul sürecinde yaşanan belirsizlik-
ler nedeniyle federasyonun belir-
lediği tarihler arasında yeni sezon 
için lige katılım payını yatırmamıştı. 
Durumun fark edilmesinin ardından 
katılım payı federasyona yatırılsa da 
TBF tarafından kabul edilmemişti. 

Federasyonun nasıl bir karar ve-
receği merakla beklenirken, yeni se-
zon planlamasını yapan Türkiye Bas-
ketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
aldığı şok bir kararla Konyaspor’u 
ligden ihraç etmişti. Konyaspor ise 
bu karara itiraz etti. İtiraz sonuç ver-
mezken Konyaspor yönetimi konuyu 
Tahkim Kurulu’na taşıdı.

Pandemi döneminde yaşanan 
belirsizlikler nedeniyle katılım ücre-
tinin geç yatırılmasının normal kabul 
edilmesi gerektiği savunulan dosya 
Tahkim Kurulu tarafından görüşüldü 
ve karara bağlandı. Tahkim Kurulu 
Konyaspor’u haklı bularak, Dev Kar-
tallar’ın lige katılımını onayladı. 

HEDEF YENİDEN 
ŞAMPİYONLUK

Tahkim Kurulu’ndan gelen se-
vindirici haber Konyaspor camiasın-
da büyük sevinçler karşılandı. Geçen 
sezon başarısız bir sezon geçiren 
Konyaspor Basketbol’da, bu sezon 

yeniden aynı ligde mücadele vere-
cek olmanın sevinci yaşanıyor. Yeşil 
Beyazlılar’da hedef yine Basketbol 
Süper Lig’i olacak. 

Geçen sezon TBL’de şampiyon-
luk parolası ile takım kuran Kon-
yaspor istediği sonuçları alamamış 
ve başarısız bir sezon geçirmişti. 
Kurulan maliyetli takıma rağmen ba-
şarılı olamayan Konyaspor Basket, 
liglerin iptal edilmesi ile birlikte se-
zonu boş geçirmişti. Dev Kartallar’ın 
hedefi yine şampiyonluk olacak.

AZ ZAMAN VAR
Tahkim Kurulu’ndan gelecek 

kararı bekleyen ve bu dönemde lige 
hazırlık yapmayan Konyaspor’un ge-
len olumlu karar sonrası kısa süre 
içinde takım kurması gerekiyor. Lig-
lerin başlamasına kısa bir süre kala 
birçok takım kadrolarını oluşturur-
ken, Konyaspor’un 1 aydan kısa bir 
sürede bütün transferlerini bitirmesi 
gerekecek. n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 
Transfer konusunda sözleşmesi sona eren 
birçok futbolcusuyla sözleşme yenileyen 
Yeşil-Beyazlılar, dış transfere de kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. İsmail Güven 
ve Fevzi Can Bozkuş’u kadrosuna katan 1922 
Konyaspor son solarak Serik Belediyespor’da 
forma giyen sol bek Hamit Kulya’yı kadrosu-
na katmıştı. Önceki gün Samsunspor ile ha-
zırlık maçı yapmak için Samsun’a giden Ye-
şil-Beyazlılar maçtan önce korona virüs testi 
yaptırmış maçın başlamasına saatler kala iki 
takımda da test sonuçlarının pozitif çıkma-
sından ötürü karşılaşmanın oynanmamasına 
karar verilmişti. Konuyla ilgili konuşan 1922 
Konyaspor Teknik direktörü Salih Eken, şu 
ifadeleri kullandı: “Hem bizim takımdan hem 
de Samsunspor’da bazı sporcularımızın 
korona virüs testlerinin pozitif çıkmasından 
dolayı maçın oynanmamasına karar verdik. 
Şu an Konya’dayız takımımızın durumu iyi.” 

ÜÇ İHTİMALLİ BİR SONUÇ ÇIKABİLİR
1922 Konyaspor Teknik direktörü Salih 

Eken, ilk hafta oynanacak olan Sakaryaspor, 
ve genel fikstür hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Eken, “Ligin ilk maçında rakibimiz 
Sakaryaspor olacak. Güçlü bir ekip ama ligin 
ilk maçlarında sonuç belli olmaz. Bir de zorlu 
bir dönemden geçtiğimiz için takımlar tam 
olarak hazırlanamıyor. Hazırlık maçı oynaya-
mıyorlar. Hazırlık maçlarını planlasalar da iptal 
etmek zorunda kalıyorlar ya da kendi araların-
da bir hazırlık maçı yapıyorlar. Maç oynama-
dan lige başlamak zor. Ligin ilk maçında Sa-
karyaspor ile oynamamız bir avantaj olabilir. 
Çünkü takımlar hazır değil ve bu nedenle bu 
karşılaşmadan 3 ihtimallik bir sonuç çıkabilir. 
İlk maçtan sonraki fikstürümüz normal iyi 

gibi gözüküyor. Takımların henüz durumu-
nu bilmiyoruz ama genel fikstürümüz kağıt 
üzerinde baktığımızda olumlu görünüyor.” 
ifadelerini kullandı.

DENK TAKIMLARLA MÜCADELE 
EDECEĞİZ

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer 
alacak olan 1922 Konyaspor’da teknik di-
rektör Salih Eken grubu değerlendirdi. Eken, 
“Yeni sezonda Kırmızı Grup’ta yer alacağız. 
Beyaz Grup’a nazaran daha gücümüze yakın 
bir grupta yer alacağız. Beyaz Grup’ta 6-7 
tane şampiyonluğa oynayacak takım var. Di-
ğer grupta çok güçlü ekipler yer alacak. Bizim 
grupta çoğu takımın gücü birbirine eşdeğer 
seviyede. Denk takımlarla mücadele edece-

ğiz.” dedi.
AVANTAJ OLACAKTIR

Yeni sezonda alt liglerde yayınlanacak 
olan maçların durumunu değerlendiren de-
neyimli teknik adam, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Alt liglerde maçların canlı ya-
yınlanacak olması futbolcuları olumlu yönde 
etkileyecektir. Futbolcular ona göre hazırla-
nacaktır. Canlı yayından gerek ailesi olsun 
gerek futbolseverler olsun maçları izlediğinde 
futbolcular daha da motive olur. Seyirci pan-
demi nedeniyle devre arasında kadar alınma-
yacak. Seyirci olmadığından karşılaşmalar 
antrenman maçı seviyesinde oluyor. Ancak 
alınan kararla maçların canlı olarak yayınla-
nacak olması futbolcularımızın avantajına 

olacaktır.” 
GENÇ OYUNCULARIMIZ İÇİN BİR FIRSAT

Kadroya dahil edilen genç oyuncular 
hakkında konuşan 1922 Konyaspor Teknik 
Direktörü Salih Eken, “Biz pilot takım oldu-
ğumuz için her zamanki hedefimiz A takıma 
futbolcu çıkarabilmek. Konyaspor’dan 5 
futbolcu aldık. Onları takımımıza monte edip 
oynamalarını daha sonra da vitrine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Konyaspor Akademisiyle sürek-
li iletişim halindeyiz. Takımımızda genç oyun-
cuların yanı sıra tecrübeli futbolcularımızda 
bulunuyor. Karma bir ekip oluşturduk. Genç 
oyuncularımız için bu bir fırsat. Genç oyuncu-
larımızın vitrine çıkması için oynaması gereki-
yor. Konya’da oynayarak vitrine çıkmanın en 
iyi yolu da 1922 Konyaspor. Bu fırsatı iyi de-
ğerlendirmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu

HEDEFİMİZ KONYASPOR’A OYUNCU 
YETİŞTİRMEK

1922 Konyaspor’un bu sezonki hedefle-
rinden bahseden Salih Eken, “Konyaspor’un 
altında yer alan pilot bir takımız. Amacımız A 
takıma futbolcu kazandırmaksa hedef koy-
mamız çok doğru olmaz. Ben A takıma oyun-
cu kazandırmanın şampiyon olmaktan daha 
değerli oluğunu düşünüyorum. 

Mesela bu sezon şampiyon olduk kendi 
bünyemizden A takıma oyuncu çıkaramaz-
sak bu başarı olmuyor. Şampiyonluk gelip 
geçici 1 sene şampiyon olursun sonraki 
sezon düşersin ama 2 oyuncuyu A takıma 
kazandırırsan ve o futbolcuları orada de-
vam ettirebilirsen bu şampiyonluktan daha 
kıymetli bir durum haline geliyor. Bizim de 
hedefimizin bu olması gerekiyor. Bizlerin he-
defi Konyaspor’a oyuncu yetiştirmek olmalı.” 
ifadelerini kullandı.
n İLHAN ATLI

‘Oyuncu kazandırmak 
Şampiyonluktan önemli’

Yavru Kartal’dan 
Samsun’a teşekkür

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’dan 
Yılport Samsunspor’a teşekkür. Önceki gün oynanması 
planlanan ancak 1922 Konyasporlu futbolcularda korona 
virüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı ertelen Sam-
sunspor-1922 Konyaspor maçına ilişkin Yeşil-Beyazlılar 
resmi sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı ya-
yımladı. Yavru Kartal mesajında, “Samsun’da bizleri en 
güzel şekilde ağırlayan ve yaşanan süreçte bizlere en büyük 
desteği veren Samsunspor Başkanı Sayın R.Yüksel Yıldı-
rım’a ve tüm Samsunspor camiasına Başkanımız , yönetim 
kurulumuz  ve kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunarız.” 
ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

Şahin’den Karapınar’daki 
tesislerde inceleme

Konya Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Karapınar 
ilçesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu. İl 
Müdürü Abdurrahman Şahin, Yurt Hizmetleri Müdürü İsa 
Araba, Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın ile birlikte 
Karapınar  İlçesinde bulunan Spor Salonu, Futbol Sahası, 
Sentetik Çim Saha, Gençlik Merkezi ve Sultan Veled Yur-
du’nda incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretinde Karapınar Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka’yı makamında ziyaret eden İl Müdürü Abdurrahman 
Şahin, ilçeye kazandırılacak olan yatırımlar ile mevcut 
tesislerin ihtiyaçları ile Karapınar ilçesinde devam eden 
gençlik ve spor faaliyetleri ile hayata geçirilecek yeni pro-
jeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. 

İl Müdürü Şahin; Pandemi sürecinin devam ettiğini 
belirterek tüm tesislerin yeni döneme en iyi şekilde hazır-
landığını, gençler için gençlik ve spor faaliyetlerinin devam 
ettiğini belirtti.  n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da
5 isim karantinada

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’da 
4 futbolcu 1 de antrenörün korona virüs testlerinin pozitif 
çıkmasından sonra bu isimlerin en az 1 hafta karantinada 
olması bekleniyor. Karantina döneminden sonra tekrardan 
teste tabii tutulacak olan futbolcular ve 1 antrenörün çıkacak 
sonuca göre tekrardan takıma katılıp katılmayacakları bel-
li olacak. Takımın geri kalanında test sonuçlarının negatif 
çıkması 1922 Konyaspor’u sevindirirken, Yeşil-beyazlıların 
hedefi ligler başladığında tam kadro olarak sahada olmak.   
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Salih Eken, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Takımda durumun iyi olduğunu söyleyen Eken, 
“Fikstür anlamında ilk maçın Sakaryaspor ile olması avantajımız olabilir. Kırmızı Grup’ta gücümüzde eşdeğer takımlar var. Bizim hedefi-
miz Konyaspor’a oyuncu kazandırmak. A takıma oyuncu kazandırmanın şampiyon olmaktan daha değerli oluğunu düşünüyorum.” dedi



Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa ile anlaştı
Konyaspor ile sözleşmesi sona eren 

Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile anlaş-
tı. Önceliğinin Konyaspor olduğunu her 
açıklamasında dile getiren deneyimli 
kaleci, Serkan Kırıntılı belirsizliğinden 
dolayı Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. 
Geçtiğimiz günlerde Radyospor’a konu-
şan Ertuğrul Taşkıran, “ “Konyaspor’da 
seçim vardı. O süreçte belli başlı görüş-
meler yaptık. Kendi yapılanmalarıyla 
ilgili bazı sorunlar vardı. Görüşmeler 
durdu. Ben de hem yöneticilere hem 
de Bülent hocama (Korkmaz) telefon 
edip, başka takımlarla görüşeceğimi 
söyledim. Son 4-5 gündür bir Süper Lig 
kulübüyle ciddi biçimde görüşüyoruz. 
Sanırım kısa süre içinde netleşecek. 
Galatasaray’ın kaleci aradığı dönem-
lerde, bazı konuşmalar yapıldı. Konu-
şulması normal. Bir şekilde birileri bir 
şeyler söylüyor. Sonuç olarak neticeye 
bakmak gerekir. Beşiktaş’la ilgili de çok 
söylenti çıktı. İlk hedefim Konyaspor’da 
kalmaktı. Ama olmayacağını anladıktan 

sonra diğer seçenekler üzerinde durduk. 
Sonuç itibariyle Galatasaray’a Fatih Öz-
türk gitti. Kendisine başarılar dilerim” 
dedi. Sürekli oynayacağı ve hedeflerine 
ulaşabileceği bir takıma gitmek istedi-
ğini belirten Ertuğrul, “Şartlar nereye 
gösterir buna bakmak gerekir. Bu hafta 
karar vermem gerekiyor. İnandığım yer-
de olmak istiyorum. Büyük takım, bu ta-
kım değil. Mutlu olduğum yerde olmak 
istiyorum” şeklinde konuşmuştu.

KONYASPOR’DA 2 SEZON
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor’a 2018-2019 sezonunda 
transfer olan 30 yaşındaki kaleci Ertuğ-
rul Taşkıran Yeşil-Beyazlılarla beklediği 
şansı bulamasa da geçtiğimiz sezonun 
son 8 haftasında gösterdiği performans-
la taraftarların takdirini toplamıştı. 2 se-
zonda 14 maça çıkan Ertuğrul Taşkıran, 
Konyaspor’dan ayrılışını sosyal med-
yada duyurdu. Ertuğrul paylaşımında, 
“Her zaman kalbimde özel yerin olacak. 
Her şey için teşekkürler Konyaspor.” 

ifadelerini kullandı. Öte yandan kale-
ci Ertuğrul’un ayrılığını sosyal medya 
hesabından duyurmasından sonra Kon-
yasporlu taraftarlar 30 yaşındaki kale-
cinin paylaşımına çok sayıda yorumda 
bulundu. Yeşil-beyazlı renklere gönül 
veren taraftarlar, “Her şey için teşek-
kürler, Yolun açık olsun.” yorumunda 
bulundular.

KASIMPAŞA AÇIKLADI
İttifak Holding Konyaspor’da 2 sezon 

geçiren deneyimli kaleci Ertuğrul Taş-
kıran’ı Kasımpaşa resmi internet site-
sinden duyurdu. Lacivert-Beyazlı ekip, 
“Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını 
giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz 
Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği 
sağlık kontrollerinin ardından Kemer-
burgaz Tesislerimizde Sportif Direktö-
rümüz Emir Saraç’ın da hazır bulundu-
ğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına 
Kasımpaşa’mıza bağlayan sözleşmeye 
imza attı.” ifadelerini kullandı. 

n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’e sayılı günler kaldı. Pek 
çok takım transferde atak üstüne atak ya-
parken Konyaspor etkili başladığı transfer 
sezonunda henüz istediği sonuçları elde 
edebilmiş değil. Sehic, Musa Çağıran ve 
Samuel Eduok transferlerini gerçekleştiren 
Anadolu Kartalı, taraftarın büyük umutla 
beklediği bu haftayı da sessiz geçirdi. Ye-
şil Beyazlılar’ın en önemli eksiği ise golcü. 
Geçen sezon yaşadığı sıkıntıların başında 
gol sorunu gelen Konyaspor, henüz gol-
cüsünü bulmuş değil. Musa Konate ve 
Stephen Odey isimleri ile heyecanlanan 

taraftar ise tedirginlik yaşıyor. 
ELDE VAR THURAM

En az 2 golcü oyuncuyu kadrosuna 
katması beklenen Konyaspor’da ligin 
başlamasına kısa bir süre kala beklenen 
takviyeler henüz yapılmadı. Anadolu Kar-
talı’nda santrfor orijinli tek isim ise devre 
arasında takıma katılan Thuram. Trans-
ferlerin bir süre daha gerçekleşmemesi 
durumunda Konyaspor’un Gençlerbirliği 
ile oynayacağı maçta gol umudu Brezil-
yalı golcü Thuram olacak. Thuram, devre 
arasında Konyaspor’a transfer olmuş ve 15 

maçta 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Takımdaki bir diğer golcü Erdon Da-

ci’nin ise kiralık gönderilmesi bekleniyor. 
GOLCÜ SORUNU BAKİ

Yana yakıla golcü arayan Kon-
yaspor’un bu eksiği ise daimi. Geçen se-
zon büyük umutlarla transfer ettiği Riad 
Bajic’ten istediği verimi alamayan Anado-
lu Kartalı, sezon boyunca bunun sıkıntısını 
yaşamıştı. Golcü sorunu geçen sezona 
mahsus olmayan Yeşil Beyazlılar’ın yakın 
tarihte gol sıkıntısı yaşamadığı dönem çok 
az. 

Süper Lig’e yükseldiği son 7 sezonda 
Gekas ve Eto’o dönemleri dışında kısa ara-
lıklarla bu sorunu çekmeyen Konyaspor, 
yıllardır net bir golcünün hasretini çekiyor. 

YÖNETİM SÜRPRİZ YAPABİLİR
Bu hafta en az 2 oyuncuya imza attır-

mak isteyen ancak bu hedefini gerçekleş-
tiremeyen Konyaspor yönetimi, sürprize 
imza atabilir. Taraftarın eleştirileri okları-
nın hedefi olan yönetim, transfer süreçle-
rini kamuoyu ile paylaşmadan resmi imza 
ile taraftarın karşısına çıkabileceği konu-
şuluyor.  n SPOR SERVİSİ

YANA YAKILA 
GOLCÜ ARANIYOR!
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, haftayı boş geçirdi. Taraftarın transferde geç 
kalındığına yönelik itirazlarına rağmen henüz istediği takviyeleri yapamayan Anadolu Kartalı’nın en büyük eksiği ise golcü. Geçen 

sezon en fazla sorun yaşadığı bölge olmasına rağmen Anadolu Kartalı, ligin başlamasına kısa bir süre kala hala santrforsuz
Konyaspor Milli Takım’ı 

yeniden davet etti

Kayacık’ın neşe 
kaynağı Kont ve Kontes

Nalçacılılar’dan
kan desteği

TFF Süper lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor 
pandemi nedeniyle yeni sezon hazırlıklarını Kayacık Tesis-
leri’nde sürdürüyor. Korona virüs tehlikesi nedeniyle yurtiçi 
ve yurtdışı kamp programı yapmayan Anadolu Kartalı, sıcak 
havaya rağmen hazırlıklarını sürdürürken kampın neşe kay-
nağı Kayacık Tesisleri’nin maskotları Kont ve Kontes oldu. 
Yoğun antrenman programının ardından Konyasporlu fut-
bolcular antrenmandan sonra Kont ve Kontes ile bir müddet 
vakit geçirdi. n SPOR SERVİSİ

Geçmişte İstanbul’da oynanan maçlarda protesto edi-
len ve maçlarını Konya’da oynamaya başlayan Milli Takım 
peç çok önemli başarıya imza atmıştı. Gelen başarıların 
ardından ilk fırsatta yeniden eski alışkanlıklarını dönen Ay 
Yıldızlılar’a Konyaspor’dan yeniden çağrı geldi. Konya’da 
oynana son maçtan sonra Milli Takım’a “Ne zaman Kon-
ya’ya yolunuz düşerse, iyi günde kötü günde sizinle üzülüp, 
sizinle sevinmeye hazırız. Çünkü; birlikte güçlü, birlikte gü-
zel” ifadeleri ile seslenen Konyaspor, önceki günkü Maca-
ristan yenilgisinin ardından bu çağrısını yeniledi. 

Türkiye, Sivas’ta oynanan maçta rakibine 1-0 kaybet-
mişti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, son zamanlarda 
artan kan ihtiyacından dolayı Konya Kan Bağışı Grubu açtı. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nalçacılılar, şu ifadeleri 
kullandı: “Nalçacılılar Taraftar Derneğimiz öncülüğünde ku-
rulan “Konya Kan Bağışı Grubumuz” bugün itibariyle Kon-
ya halkına hizmet vermek adına faaliyetlerine başlamıştır.  
Acil kan veya plazma ihtiyacınızın olması durumunda Kon-
ya Kan Bağışı Grubumuzda paylaşım yapabilirsiniz. Bunun 
yanında kan ya da plazma vermek isteyen vatandaşlarımı-
zın da grubumuza üye olması süreci hızlandıracaktır. Konya 
olarak yaşadığımız bu zor günlerde bir hastanın derdine 
derman olmak ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşabil-
mek için Facebook hesabınızdaki arkadaşlarınızı grubu-
muza davet ederek bu oluşumun içerisinde yer almasını 
sağlayabilirsiniz.”

 n  SPOR SERVİSİ

TSYD Galip Yenikaynak’ı andı
TSYD’nin Konya temsilciliğini yapan duayen spor yazarlarından 

merhum gazeteci Galip Yenikaynak 26. ölüm yıldönümünde de unu-
tulmadı.

Konya basınının yetiştirdiği, başarılı duayen spor gazetecilerden 
Galip Yenikaynak, 26 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrasında aramız-
dan ayrılmıştı. Son olarak Yeni Konya Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü 
görevinde bulunan, Konya sporuna uzun yıllar başarıyla hizmet eden 
ve TSYD Konya temsilciliği görevini yürüten Galip Yenikaynak’ın 
ölüm yıldönümü nedeniyle TSYD Konya Şubesi yönetim kurulu bir 
mesaj yayınlandı. TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez me-
sajında, “Galip Yenikaynak başta olmak üzere diğer merhum olan 
meslektaşlarımızı aradan uzun yıllar geçse de unutmadık, unutma-
yacağız” dedi. Başkan Dönmez mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Galip Yenikaynak’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü ilk günkü gibi içi-
mizdedir. Babacan tavrı ile dönemin genç gazetecilerine kucak açan 
Galip Yenikaynak’a Allah’tan rahmet diliyor, TSYD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi oğlu Mehmet Yenikaynak başta olmak üzere 
tüm Yenikaynak ailesinin ve sevenlerinin acısını bir kez daha payla-
şıyoruz” ifadelerine yer verdi. n  SPOR SERVİSİ
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