
Karapınar’da 
yeni bir obruk 
daha tespit edildi
n HABERİ SAYFA  3’TE

Karaca: Ahilik, 
çalışmayı ve 
birlikteliği savunur
n HABERİ SAYFA  4’TE

Ilgın’ın yeni 
araçları törenle 
hizmete alındı
n HABERİ SAYFA  5’TE

Türkiye mazlumların kurtarıcısıAtıklar dönüşüyor, çevre korunuyor
Çevreci yatırımlarıyla dikkatleri 
üzerine toplayan Karatay 
Belediyesi, yeşil alanların 
artırılması ve mevcut yeşil 
alanlarının korunmasının 
yanında çeşitli atıkların tabiata 
karışmadan yeniden kullanımını 
da sağlıyor. Bu kapsamda 
Karatay Belediyesi, özellikle 
son dönemde tabiatı ve çevreyi 
korumaya yönelik geri dönüşüm 
uygulamalarıyla örnek oluyor.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

Konya’da sosyal medya sitesi 
Facebook’ta bir araya gelen 
gönüllüler, kurdukları “Hayra 
koşanlar” grubunda, ihtiyaç 
sahipleriyle hayırseverleri 
buluşturuyor. 
Hayra Koşanlar Derneği 
Suriye’deki mülteci kamplarındaki 
mazlumların da imdadına koşuyor. 
Dernek Gönüllüsü Kasım Okur, 
Suriye’deki mazlumların Türkiye’yi 
kurtarıcı olarak gördüklerine dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Geleceği yakmayalım!
Selçuk Üni-

versitesi Ziraat 
Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. 
Dr. Süleyman 

Soylu, çiftçilere 
anız yakılmama-

sı konusunda 
uyarıda bulundu

GIDANIN ÖNEMİ
DAHA İYİ ANLAŞILDI

Pandemi sürecinde tarımsal üre-
timin ve gıdanın önemi çok daha 
iyi anlaşıldığını vurgulayan Soy-
lu, “Topraklarımız bizden sonra 
çocuklarımızın da gıda ihtiyacını 
karşılayacaktır. Bu yüzden tarım-
sal üretim yaparken geleceği ve 
üretimin sürdürülebilirliğinin de 
çok önemli olduğunu unutmaya-
lım” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

ANIZ YAKMAK 
TOPRAĞA ZARAR!

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Süley-
man Soylu, çiftçilere anız yakılma-
ması konusunda uyarıda bulundu.  
“Anız yakma ile çok uzun yıllarda 
oluşmuş toprağın fiziksel, kimya-
sal ve biyolojik dengesi bozulmak-
tadır” diyen Soylu, yanan anızın 
hem toprak üstü canlıların yok 
olmasına hem de orman yangınla-
rına sebep olduğunu söyledi.
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Kan verin 
hayat kurtarın

Öğretmenler 
okulu temizledi

Sıfır araç için
ekspertiz önerisi

Meram Kaymakamı Resul 
Çelik ve Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Kızılay’ın 
Meram’da Hoca Ahmet Fakih 
Parkı ile Melikşah Parkı arasın-
da kurduğu kan bağış stan-
dını ziyaret ettiler. Vatandaşla 
sohbet eden ikili, vatandaşlara 
“kan verin” çağrısı yaptı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Emirgazi ilçesinde bulunan 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
idareci ve öğretmenleri de ör-
nek bir etkinliğe imza attı. Okul 
yöneticileri ve öğretmenler, 
idari personelin de katılımıyla 
okulda temizlik çalışması ya-
pıp, okulu yeni eğitim öğretim 
yılına hazırladı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Sıfır kilometredeki araçların 
bayilere sevki ve bayideki 
bekleme sürecinde hasara uğ-
rayabildiğine dikkat çeken MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, sıfır 
araçlar için de ekspertiz zorun-
luluğu getirilmesini talep etti.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

Erdoğan’dan selam var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede 
Konya Metrosu, Konya Banliyösü, 
Cephanelik, Bisiklet Master Planı, Millet 
Bahçesi, Teknoloji Endüstri Bölgesi, 
Alaaddin Cephe Sağlıklaştırması, gençlik 
projeleri, çocuklara yönelik yapılacak 
çalışmalar ve 2021 İslam Dayanışma 
Oyunları gibi önemli 
projeler değerlendirildi. 
Görüşme ile ilgili bilgi veren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü ile 
Konya projelerimizi istişare ettik, yakın 
ve uzun dönem planlarımızı kendilerine 
arz ettik. Cumhurbaşkanımız Konyalılara 
selamlarını iletti ve uygun olan en kısa 
zamanda Konya’yı ziyaret edeceklerini 
ifade etti. Konyamız ile her zaman 
yakından ilgilenen Zat-ı Devletlerine 
şükranlarımı arz ediyorum.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

BİR DÖNEM SPORDA 
TARİH YAZDILAR

Yetişen’den önemli açıklama

Konya basketbolunun emektarı Nizamettin Yetişen 
ile spor yaşantısının dönüm noktalarını konuştuk. 
Bir döneme imza atan İdmanyurdu takımında oyna-
yan Yetişen, “1967, 68 ve 69 yıllarında da İstanbul, 
Ankara, İzmir harici illerin birincilerini yenerek Ana-
dolu Kupası Şampiyonu olduk ve en büyük kupaları 
aldık” dedi.

n HABERİ SAYFA 14’TE
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Çelik ve Kavuş’tan ‘kan ver hayat kurtar’ çağrısı
Meram Kaymakamı Resul Çelik 

ve Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, Kızılay’ın Meram’da Hoca 
Ahmet Fakih Parkı ile Melikşah 
Parkı arasında kurduğu kan bağış 
standını ziyaret ettiler. Kan vermek 
üzere standa gelen vatandaşlarla 
sohbet edip onlara teşekkür eden 
Çelik ve Kavuş,  özellikle pandemi 
sürecinden dolayı azalan kan stok-
larının artırılması için vatandaşlara 
kan verme çağrısında bulundular.  

Kızılay, özellikle pandemi süre-
cinden dolayı azalan kan stoklarını 
artırabilmek amacıyla Konya ge-
nelinde başlattığı kan kampanyası 
çerçevesinde Meram Hoca Ahmet 
Fakih Parkı ile Melikşah Parkı ara-
sında stand kurdu. Meram Kay-
makamı Resul Çelik ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
standı ziyaret ederek kan bağışçı-
larıyla sohbet ettiler, Kızılay ekiple-
rinden de çalışmalar hakkında bilgi 

aldılar. 
Yaptığı açıklamada kan bağı-

şının her zaman için önemli oldu-
ğuna vurgu yapan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, yaşadığı-
mız pandemi süreci sebebiyle bu 
önemin bugün bir kat daha arttığı-
na dikkat çekti. Pandemi sürecinde 
kan stoklarının azaldığını hatırlatan 
Başkan Kavuş, “İnsanlar yaşadı-
ğımız pandemi sürecinden dolayı 
daha az dışarı çıkıyor, insanlarla 
temas etmemek adına kan bağı-
şından uzak duruyor. Bu nedenle 
bugün had safhaya ulaşan gerek 
plazma gerekse normal kan ihti-
yacı için Kızılay ekipleri Meram’da 
konuşlandılar. Vatandaşlarımız da 
standa yoğun ilgi göstermesi bizleri 
memnun etti. Kan hayat kurtarır 
veren için de sıhhattir. Tüm Me-
ramlı ve Konyalı hemşehrilerimi bu 
konuda daha hassas davranmaya 
davet ediyorum. Verdiğiniz kan ba-
zen üç hastanın hayatını kurtarabi-

liyor. Yarın kendimizin ihtiyacının 
olmayacağının bir garantisi yok. Bu 
kampanya ile stoklar artmaya baş-
ladı belki ama kan veren vatandaş-
larımızdan ricamız bunu periyodik 

olarak yerine getirmeleri. Kan ko-
nusunda hassasiyet gösteren tüm 
vatandaşlarıma teşekkür ediyor, 
konuyu ihmal edenler için de ‘Kan 
ver hayat kurtar’ çağrısı yapmak is-

tiyorum” diye konuştu. 
Kızılayın bugün için çalışma-

larını Meram’da yoğunlaştırdığına 
dikkat çeken Meram Kaymakamı 
Resul Çelik ise “Bizde konu hakkın-

da farkınladalık oluşturmak adına 
Belediye Başkanımız Mustafa Ka-
vuş, muhtarlarımız ve STK tem-
silcilerimizle kan bağışına geldik. 
Kan ve kan ürünlerinin hasta ve 
yaralılar için ne anlama geldiğini 
ve sağlık için önemini anlatmamıza 
gerek yok artık. Çünkü tüm vatan-
daşlarımızda bu bilinç ciddi ölçüde 
oluştu. Sadece şunu bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum; ‘Kan her za-
man ve her an ihtiyaçtır.’ Kendimiz 
dahil herkesin ihtiyacıdır. Özellikle 
şu pandemi sürecini yaşadığımız 
bugünlerde tüm vatandaşlarımız-
dan kan bağışı noktasında çok daha 
hassas ve çok daha cömert olmala-
rını bekliyoruz. Bu zor süreci ancak 
bu şekilde daha rahat atlatabilece-
ğimizin bilinmesini istiyorum. Me-
ram’da böyle bir çalışmaya imza 
atan Kızılayımıza da teşekkür edi-
yor, hayırlı ve bereketli çalışmalar 
temenni ediyorum” şeklinde ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Hayra Koşanlar Derneği Suriye’deki mülteci kamplarındaki mazlumların da imdadına koşuyor. Dernek  
Gönüllüsü Kasım Okur, Suriye’deki mazlumların Türkiye’yi kurtarıcı olarak gördüklerine dikkat çekti

Türkiye’yi kurtarıcı 
olarak görüyorlar

Konya’da sosyal medya sitesi 
Facebook’ta bir araya gelen gö-
nüllüler, kurdukları “Hayra ko-
şanlar” grubunda, ihtiyaç sahiple-
riyle hayırseverleri buluşturuyor. 
Kısa bir süre sonra dernekleşerek 
dernek çatısı altında hayır hiz-
metlerine devam eden Hayra Ko-
şanlar Derneği kurulduğu günden 
bu yana gerçekleştirdikleri yurt 
içi ve yurt dışı faaliyetleri ile adın-
dan söz ettiriyor.  Hayra Koşanlar 
Derneği, geride bıraktığımız haf-
talarda trafik kazasında hayatını 
kaybeden dernek gönüllüsü öğ-
retim üyesi Barış Koçer için yar-
dım TIR’ı hazırlayarak Suriye’de 
bulunan mülteci kamplarına ulaş-
tırdı. Gıda ürünleriyle doldurulan 
TIR’lar, Suriye’deki mazlumlara 
ulaştırıldı. Hayra Koşanlar Der-
neği Gönüllüsü Kasım Okur böl-
gedeki son durumu ve yaptıkları 
yardım faaliyetlerini Konya Yeni-
gün Gazetesine anlattı. 

YARDIM TIRLARI İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE ULAŞTI 

Kendisi gibi onlarca gönül-
lüyle, gece gündüz demeden 
mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin 
yardımına koşan dernek gönüllü-
sü öğretim üyesi Barış Koçer için 
hazırlanan yardım TIR’ının böl-
geye ulaştırdıklarını ifade eden, 
Kasım Okur, “Dernek olarak daha 
önce de Suriye’ye ziyaretlerimiz 

ve yardımlarımız olmuştu. Afrin 
bölgesinde Beklenen Uluslarara-
sı İnsani Yardım Derneği birlikte 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O 
bölgede aşevimiz var. Aşevimiz-
de günlük 3-4 bin kişiye sıcak 
yemek ulaştırıyoruz. Cindires’de 
bulunan fırınımızda yaklaşık 2 
bin 500 - 3 bin kişiye sıcak ekmek 
ulaştırmaktayız. Çıkarılan ekmek-
ler çadır kentlerde ihtiyaç sahibi 
ailelerin ayaklarına kadar ulaştı-
rıyor. Yine aşevinde hazırlanan 
sıcak yemeklerde çadır kentlerde 
ihtiyaç sahibi ailelerin ayaklarına 
kadar götürülmekte. Geçtiğimiz 
haftalarda trafik kazasında haya-
tını kaybeden Konya Teknik Üni-
versitesi (KTÜN) Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Barış Koçer, bir Hayra 
Koşanlar Derneği üyesiydi. Ho-
camızı vefatının ardından bizler-
de hem hocamızı onurlandırmak 
hem de kendi ruhuna hediye ol-
sun diye, hem de ailesini onur-
landırmak için bölgenin ihtiyacı 
olduğu için yardım kampanyası 
konvoyu ulaştırmak istedik. Bunu 
sayfamızda duyurduk. Barış ho-
camızın eşi Havva hanımın da 
desteği ile kısa sürede 3 TIR unu-
muzu ve 1 TIR kuru bakliyat ile 
çeşitli yardımları bölgeye ulaştır-
dık. Orada dağıtımda yardım et-
tik. Bölgede 5 gün kaldık” ifadele-
rini kullandı.

‘DEVLETİN OLMADIĞI 
YERDE HUZUR YOK’

Bölgede kaldıkları 5 gün-
de gözlediklerini aktaran Okur, 
“Devletin olmadığı yerde huzur, 
mutluluk, güvenlik, gibi birçok 
şeyden bölge insanları mahrum 
kalıyor. Bölgedeki en büyük sıkın-
tı iş gücünün yüzde 10 civarında 
olması. 

Bölgede iş gücü yok. Dernek 
olarak ilgilendiğimiz ailelerinin 
yüzde 90’u İdlip bölgesinden, 
Hama bölgesinden, Doğu Guta 
bölgesinde, Şam bölgelerinden, 
Afrin’e güvenlik bölgelerin hakim 
olduğu yerlere gelen insanlar. 
Tüm ailelerimizin kayıtları de-
poda kayıtları mevcut.  Bölgeye 
gelen insanlar biz ve bizim gibi 
derneklerin kurdukları çadırlarda 

kalıyorlar. Güvenli bölgeye doğru 
gelen vatandaşlar terk edilmiş bi-
nalara, zeytinlik alanlarda kurulan 
çadırlarda yaşamlarını sürdürme-
ye çalışıyorlar.  Bölgede insanlar 
dağınık bir şekildeler. Geçtiğimiz 
yıllarda bizler bölgeye çadır kam-
panyası başlatmıştık.  Bölgeye 
geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 ça-
dır ulaştırdık. Bölgede çoğu kişi 
ailelerinden ve sevdiklerinden 
mahrum olmuş. Bölgede bulunan 
insanların birçoğu psikolojik ve 
sosyal olarak yaralı.  Bölgedeki in-
sanlar maddi olarak bitik durum-
dalar.  Tüm çalışmalarımızı Hayra 
Koşanlar Derneği olan kocaman 
bir ailemiz ile yapıyoruz.  Bölgede 
insanlar yarı tok, yarı aç durum-
da” şeklinde konuştu.
‘TÜRKİYE’Yİ KURTARICI OLARAK 

GÖRÜYORLAR’
Bölgedeki vatandaşların Tür-

kiye’yi kurtarıcı olarak gördükleri-
ni dikkat çeken Okur, “Bölgedeki 
vatandaşlar Türkiye’yi büyük bir 
güç ve kurtarıcı olarak görüyor-
lar. Çünkü başka gidecek kapıları 
yok. Türkiye olarak bölgeye mer-
hamet götürüyoruz. Bölgeye aş 
ve güvenlik gösteriyoruz. Türkiye 
o bölgede olmasa bölgede PKK,İ-
ŞİD olacak. Bölgede Türkiye’nin 
büyük bir hakimiyeti var” ifadele-
rini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kasım Okur

Derbent Aladağ Kayak 
Bölgesi’ne ulaşım kolaylaşacak

Konya Büyükşehir Belediye-
si, özellikle kış aylarında yoğun 
ilgi gören Derbent Aladağ’daki 
kayak bölgesine giden 7 kilo-
metrelik yolda daha güvenli ve 
konforlu seyahat yapılması ama-
cıyla genişletme, güçlendirme 
ve altyapı çalışmaları başlattı.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, ilçe ve mahalle yollarının 
standardını yükseltmek için ça-
lışmalarını sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyük-
şehir Yasası ile birlikte 31 ilçe ve 
bin 154 mahalleye son önemli 
yatırımlar kazandırdıklarını, bu 
kapsamda ilçe ve mahalle yolla-
rındaki standardın yükseltilmesi 
için de çalışmaları aralıksız sür-
dürdüklerini ifade etti. 

Konya’nın son yıllarda ön 
plana çıkan merkezlerinden olan 

Derbent Aladağ’daki kayak böl-
gesinin yollarında düzenleme 
çalışması başlattıklarını vurgu-
layan Başkan Altay, “Ekiplerimiz 
7 kilometrelik yolun tamamında 
çalışmalar yapıyor. Yolun dar 
olan 5 kilometrelik bölümünde 
genişletme çalışması yapılırken 
ayrıca yolda yarma dolgu, altya-
pı ve yol kotu düzenleme çalış-
maları yapılıyor. 

Ayrıca güçlendirme çalışma-
ları da yapılarak yolu daha gü-
venli ve konforlu bir hale getir-
meyi arzu ediyoruz.” dedi. Yolda 
yaklaşık 14 metre platform oluş-
turulduğunu, bu platformun 9 
metrelik kısmına sıcak asfalt 
kaplama tabakası yapılacağını 
aktaran Başkan Altay, sıcak as-
falt çalışmalarını da en geç 1 ay 
içerisinde tamamlayacaklarını 
sözlerine ekledi.n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 31 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              18 °C       33 °C

Ankara                20 °C 34 °C Hicrî: 29 Muharrem  1442  -  Rûmî: 4 Eylül 1436

Konya dünyaya örnek bir şehir…
Her yönüyle…
Siyaseti…
Ekonomisi…
Feraseti…
Maneviyatı…
Tarihi...
Hoşgörüsü…
Bu başlığı çoğaltabiliriz. 
Şehrin yöneticileri de bunun bilincin-

de ve bunun için çaba sarf ediyorlar. 
Misal, hep yazdığımız, hatırlattığımız 

bir konu var. Diyoruz ki; “Konya’da ikti-
dar olmadan Türkiye’de iktidar olmaz-
sınız”

Yani Konya’nın ‘olur’unu almak zo-
rundasınız.

Dedim ya…
Sadece siyasette değil her alanda 

böyle…
Konya için, her kelimesinden onur 

duyduğum cümleleri kurarken her alan-
da böyle olduğunu söylüyorum.

O zaman söyleyeyim mi?
Konya yine bir ilki gerçekleştirdi. 

Bunu da spor hanesine yazalım.
Bisiklet tramvayı…
Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet 

tramvayının dünyada bu şekilde örneği 
yok.

Dünyada örneği yok…
Türkiye’de ilk…
Yani…
Yani, Akıllı Toplu Ulaşım Siste-

mi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde 
bisikletinizle birlikte durağa gelerek, 
bu tramvayımıza bineceksiniz, istedi-
ğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle 

birlikte işlerinizi halledip 
sonra tramvayla tekrar 
istediğiniz durağa geri 
gelebileceksiniz.

Bu durum takip ve 
taklit edilmeyecek anlamı-
na gelmez tabi.

Örnek dedik ya…
Kim takip ya da taklit 

etmiş? önce onları ya-
zıp Konya’da vatandaşın 
memnuniyetini de yaza-
cağım ama önce Uğur İbrahim Altay’ın 
spora verdiği öneme dair birkaç kelam 
edeyim.

Uğur Başkan’ın bisiklet konusun-
daki çalışmaları Büyükşehir’de başlamış 
değil.

Her şey Uğur Başkan’ın 40 gün 
sabah namazına gelen gençlere bisiklet 
hediye etmesiyle başladı. 

Hem çocukları namaza alıştırdı hem 
de spora büyük katkı sağladı. 

Yoğun talep derken…
Bu örnek çalışma Konya’nın bütün 

ilçelerine, en sonunda da Türkiye’deki 
birçok belediyeye örnek oldu.

Malum Türkiye’nin en büyük bisiklet 
yoluna sahip Konya’da böyle bir çalışma 
yapmamak olmazdı.

Uğur Başkan’ın gençleri spora yön-
lendirme hassasiyeti sadece bisiklet değil 
sporun tüm alanlarında oldu.

Oluyor…
Selçuklu bölgesinde spor tesisi ol-

mayan mahalle kalmadı.
‘İyi ki Selçuklu’da Yaşıyorum’ slo-

ganının içini dolduran isim-
dir Uğur Başkan. 

Hemen ekleyeyim 
şimdilerde ise Ahmet Pek-
yatırmacı üzerine koyarak 
diğer alanların yanında 
spor yatırımlarına da de-
vam ediyor.

Uğur İbrahim Altay’ın 
Büyükşehirde de spor ve 
spor yatırımlarına olan 
hassasiyeti devam ediyor.

Büyükşehir’de yaptığı bisiklet kam-
panyası Türkiye’de çok konuşulmuştu.

Gençler o kampanya ile namazı, 
maneviyatı, sporu ve paylaşmayı öğrendi 
zira 40 gün sabah namazına giderek bi-
siklet alamaya hak kazan birçok çocuk al-
dığı bisikleti gariban çocuklara hediye etti.

Buna bizzat şahit oldum.
Örnek şehir ya…
Uğur Başkan’ın o kampanyası Türki-

ye’de çok konuşulmuştu.
Takip edebildiğim kadarıyla da bir-

çok şehir aynı kampanyayı kendi illerinde 
yaptı.

O zaman…
Uğur Başkan alkışı hak etmiyor mu?
Bunca ayrıntıdan sonra bisiklet tram-

vayına dönelim mi?
Konya memnun…
Vatandaş memnun…
Konya yine takip ediliyor…
Takdir ediliyor…
Taklit ediliyor…
Bisiklet tramvayı raylara indikten 

sonra başta İstanbul Büyükşehir olmak 

üzere bazı belediyeler yine pire kadar 
uygulamayla deve kadar reklam yapıyor.

Habere bak…
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı Metro İstanbul, raylı sistemlerde 
bisikletle seyahat etmek isteyen yolcular 
için özel bir düzenleme yaptı. Belirlenen 
saatlerde araçların son vagonları bisiklet-
lilere tahsis edilecek”

Eeee…
Bu kadar yani…
Biz Konya olarak tramvay tahsis ettik.
Nostaljik tramvay her gün belirli sa-

atlerde bisiklet severlere hizmet ediyor. 
Talep de çok yoğun…

Hem spor yapıyor hem de pandemi 
döneminde koronaya karşı daha sağlıklı 
bir şekilde yolculuklarını yapıyorlar.

Konya olarak bu ilki de gerçekleştir-
dik.

Varsın İstanbul bizi takip etsin, taklit 
etsin ama ara ara da takdir etsin.

Ha taklitçilere bir hatırlatmada daha 
bulunayım da onu da yapıversinler. Uğur 
Başkan Konya’da bu uygulamayı 50 tane 
otobüse bisiklet aparatı takarak da geniş-

letti.
Bisiklet kullanıcılarının hizmetine 

sundu.
Selçuklu’dan bu yana bütün bu uy-

gulamaların hayata geçirilmesinde büyük 
emeği olan Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Bilgiç’in de bu uy-
gulamayı takip etmek isteyenlere güzel 
bir cevabı olmuş.

“Konya’yı takibe devam mı İstan-
bul?” 

Tebrikler Uğur Başkan…
Takibe devam İstanbul…

KONYA’YI TAKİBE DEVAM İSTANBUL

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, çiftçilere anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu 

Geleceğimizi yakmayalım!
Türkiye’nin en büyük hububat 

üretim bölgesi olan Konya Ova-
sında 2020-2021 hububat sezonu 
için hazırlıklar hızlandı.  Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, çiftçilere anız yakılmaması 
konusunda uyarıda bulundu.  

‘ANIZ YAKMAK TOPRAĞIN 
DENGESİNİ BOZMAKTA’ 

Konya Ovasında yaklaşık on 
milyon dekar alanda buğday ve 
arpa tarımı yapıldığını ve bu alan-
ların yaklaşık Yüzde 75’inde kuru 
şartlarda üretim yapıldığını belir-
ten Prof. Dr. Soylu, kuru tarım-
da ekim sezonundaki en önemli 
sorunun sağlıklı toprak hazırlığı 
olduğunu ve Konya Ovasında son 
üç aydır hiç yağış düşmediği için 
sertleşmiş ve kurumuş tarlalar-
da toprak hazırlığının çok zor ve 
maliyetli olduğunu söyledi.  Soy-

lu, “Çiftçilerimiz içinde sayıları az 
da olsa rahat toprak hazırlığı için-
dir. Önceki yıldan kalan anızların 
bugünlerde yakmaya başladılar. 
Bu durum hem kanunen hem de 
sürdürülebilir üretim açısından 

son derece sakıncalı bir durum-
dur. Çiftçilerimiz kesinlikle böyle 
bir yaklaşım içinde bulunmasınlar. 
Anız yakma ile çok uzun yıllarda 
oluşmuş toprağın fiziksel, kimya-
sal ve biyolojik dengesi bozulmak-

tadır. Yanan anız hem toprak üstü 
canlılarının yok olmasına, orman 
yangınlarına, yerleşim yerlerine, 
hatta şehirlerarası ulaşıma dahi 
zarar vermektedir. Toprak verim-
liliğinin en önemli unsuru olan 

Organik maddeyi azaltmaktadır, 
rüzgar erozyonuna davetiye çıkar-
maktadır” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE GIDANIN 
ÖNEMİ ANLAŞILDI’

Pandemi döneminde gıdanın 

öneminin anlaşıldığına dikkat çe-
ken Prof. Dr. Soylu, “Yukarıda 
saydığımız bu olumsuzlukları ya-
şamamak için çiftçilerimiz basit bir 
toprak hazırlığı için geleceklerini 
yakmasınlar. Hasat zamanı toprak-
ta azda olsa nem var iken tarlayı 
sürsünler ya da geciktiler ise Son-
bahar yağışlarını bekleyip tavda 
işleyip ekimi biraz geciktirsinler. 
Pandemi sürecinde tarımsal üreti-
min ve gıdanın önemi çok daha iyi 
anlaşılmıştır. Topraklarımız bizden 
sonra çocuklarımızın da gıda ihti-
yacını karşılayacaktır. Bu yüzden 
tarımsal üretim yaparken geleceği 
ve üretimin sürdürülebilirliğinin 
de çok önemli olduğunu unutma-
yalım. Tüm çiftçilerimize 2020-
2021 hububat sezonlarının bere-
ketli ve verimli geçmesini temenni 
ederiz” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Karapınar’da yeni bir 
obruk daha tespit edildi

Seydişehir Millet Bahçesi 
için çalışmalara başlandı

Karapınar ilçesinde mısır ekili 
tarlada yeni bir obruk oluştu. Sık sık 
obruk oluşan Karapınar’da, bu defa 
ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahal-
lesi Kamışağlı mevkisindeki mısır 
ekili tarlada çalışanlar, damla sula-
ma hortumlarını toplarken devasa 
bir çukur ile karşılaştı.  

Yaklaşık 10 gün önce meydana 
geldiği tahmin edilen obruk, yak-
laşık 15 metre derinliğinde ve 30 

metre çapında. Tarlada çalışırken 
durumu fark eden Tolga Barutçu, 
ilk defa bir obruk gördüğünü söy-
ledi.

‘ÇOK BÜYÜK VE KORKUTUCUYDU’
Obruğun 10 gün önce meydana 

geldiğini tahmin ettiklerini belirten 
Tolga Barutçu, şöyle konuştu: “Su-
lama borularını toplarken obrukla 
karşılınca önce korktuk. Tarlada üç 
arkadaş çalışıyorduk. Bir anda ob-

rukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık 
yaşadık. Hemen yakınlarımıza ha-
ber verdik. İlk defa böyle bir obruk 
gördüm. Çok büyük ve korkutucuy-
du. Bu bölgede daha önce de obruk 
olmuştu. Obruğu gündüz vaktinde 
görmemiz iyi oldu. Gece olsa insan 
içine düşebilirdi.” İşçiler bölgede 
tedirginliğe neden olan obruğa rağ-
men çalışmalarına devam etti.
n AA

Çevre Şehircilik Bakanlığı tara-
fından Seydişehir’e yapılacak olan 
ve bir süre önce yapım ihalesi ta-
mamlanarak müteahhit firmaya 
yer teslimi yapılan Seydişehir Millet 
Bahçesi için tarihi dönüşüm başla-
tıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yapımı ve ihalesi 
TOKİ tarafından tamamlanan Sey-
dişehir Millet Bahçesi’nin yapımına 
başlandığını ve 300 iş gününde ta-
mamlanacağını kaydetti. 

Seydişehir’de 1970 yılında o 
zamanın Belediye Başkanı Nevzat 
Akbaş tarafında park olarak yapılan 
ve Seydişehir Halkı tarafından ismi 
belirlenen alan, son 10 yıldır  Nevzat 

Bey Düğün Salonu olarak kullanıl-
makta idi. 126 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulacak Millet Bahçesi’ne 
ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, çalışmaların 300 iş 
günü içerisinde tamamlanacağını 
ve Seydişehir halkının yeni bir sos-
yal alana kavuşacağını söyledi.

Nevzat Bey tepesinde yüklenici 
firma tarafından yapılacak olan Mil-
let Bahçesi projesinde, kafeterya, 
kütüphane, sosyal donatı alanları, 
konferans salonu, tenis kortu, vo-
leybol, basketbol ve futbol sahaları, 
millet kıraathanesi, yürüyüş par-
kuru, dinlenme ve piknik alanları, 
oyun grupları ve botanik bahçesi 
bulunacak. Seydişehir Millet Bahçe-

si, ihalede belirtilen süre içerisinde 
tamamlanacak. 

Çalışmaların yoğun şekilde de-
vam ettiğini kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “İhalesi 20 
Şubat’ta yapılan Millet Bahçemizin 
çalışmalarına başlandı. Millet Bah-
çemizin yapımı yaklaşık bir yılda ta-
mamlanacak. Projenin teslim süresi 
300 gün. Bu süre sonunda inşallah 
halkımızın kullanımına açacağız. 
Millet Bahçesinin, Seydişehir’e ya-
pılması konusunda bizlere destekle-
rini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’a, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür edi-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Söz vardır:
Kaynağı yürektir, menşei kalptir, 

gönülden süzülür gelir. 
Güzel insanlar nezdinde söz namus 

değerindedir. Toplumumuzda yaygın 
olarak kullanılan, “söz namustur” ifa-
desi bu anlayıştan neşet eder. 

Sözü yerine getirmek için gerekirse 
can verilir. 

Verilen sözler tutulursa insanı insan 
eder, yüceltir, melekler âlemine yüksel-
tir. 

Söz yerine getirilirse, insanı evliya 
makamına erdirir. 

Söz vardır, ulvi insanların ulvi ve 
manevi duygularından doğar. Bu sözün 
sahibi de, verdiği sözde ulvidir, âlidir, 
yücedir. 

Söz iyi ve değerli insanlar nezdinde 
en büyük emanettir. Emanetlerine can-
ları gibi sahip çıkarlar bu güzel insan-
lar… 

Öyle sözler vardır ki kalıcı, içten, öz-
den, samimi ve hasbidir. Bu sözler yeri-
ne getirilir, bireyin ve toplumun ahlakını 
kemale erdirir. 

*
Söz vardır:
Kaynağı dil ucudur, kalp ve gönülle 

irtibatı yoktur.
Kötü hasletli insanlar nezdinde sö-

zün kıl kadar değeri yoktur. Böyle insan-

lar burada söz verirler, şurada unutur 
giderler. Ağızdan çıkan söz, bir kıymet 
ifade etmez onlar için…

Söz, bazı insanların hafızasından 
anında silinir ve hatırlanılmaz bir daha…

Verilen sözler unutulursa insanı 
dört ayaklı mahlûklar seviyesine, hatta 
daha da aşağılara indirir. 

Söz yerine getirilmezse, insanı mü-
nafıklığa sürükler.

Söz vardır, süfli insanların nefsi ve 
şeytani duygulardan doğar. Bu sözün 
sahibi de, verdiği sözde bed, cüce, çirkin 
ve fenadır, süfliyet ifade eder.

Öyle sözler vardır ki kıymetsiz ve de-
ğersiz insanlar nezdinde anlık kullanılıp 
atılan bir vasıtadır. Kendileri gibi sözleri 
de bir değer ve bir kıymet ifade etmez.

Bazı sözler vardır ki anlık, geçici, 
yüzden ve samimiyetsizdir. Böyle söz-
ler zaten yerine getirilmek için değil ânı 
kurtarmak, durumu geçiştirmek için ve-
rildiği için toplumda yaygınlaşmışsa bir 
milleti içten içe kemirir, yer, bitirir.

*
Söz; akittir, ahittir, anlaşmadır, ema-

nettir, vefadır. 
Sözün yerine getirilmesi veya geti-

rilmemesi o kişinin güvenilirlik derecesi-
nin ve karakter yapısının dışa yansıma-
sıdır. 

Söz vermek, söz verilen kişiye borç-

lu olmaya delalettir ve kul 
hakkını içerir.

*
Söz verip yerine ge-

tirmeyen insanlar; yalancı, 
sahtekâr, düzenbaz, zayıf 
karakterli, kötü huylu ve 
ahlak-ı zemime sahibi in-
sanlardır. 

Bu gibi insanlar top-
lumda bir değer ifade 
etmezler ve diğer insanlar 
nezdinde hiç de hoş olmayan sıfatlarla 
anılırlar.

* 
Sözlerini hiçbir mazeretin arkasına 

sığınmadan yerine getiren insanlar ise; 
sağlam karakterli, samimi, doğru sözlü, 
iyi huylu, güvenilir, ahlak-ı hamide ve 
ahlak-ı hasene sahibi insanlardır. 

Böyle insanlar toplumda layık ol-
dukları değeri bulurlar, hayırla ve güzel 
sıfatlarla anılırlar.

*
Söz vermek ananemizde ve inan-

cımızda sorumluluğu ve mesuliyeti de 
beraberinde getirir. 

Ahde vefaya bağlılık verilen sözün 
yerine getirilmesi ile doğru orantılıdır. 

Ahde vefa ise iman-
dandır. 

Verilen sözün yerine 
gelip gelmemesi insanın 
imanının derecesini orta-
ya koyar, aynı zamanda 
söz veren kişinin, diğer 
insanlar nezdindeki itibar 
derecesini de gösterir. 

Yani Ahde vefaya 
bağlılık, insanın manevi 
derecesi ile birlikte top-

lumdaki itibar göstergesidir. 
Söz; Yaratıcı yanında ve yaratılanlar 

arasında, kişinin değer ölçüsünü ortaya 
koyan, turnusol kâğıdı mesabesinde ve 
seviye belirleyici derecesindedir.

* 
Söz vermek basit bir olay değildir. 
Söz, kişinin karakteristik özelliğini 

ölçen en önemli bir ölçek, dahası bir 
inanç göstergesi ve imanın tezahürü-
dür. 

Söz vermenin ne anlama geldiği-
ni anlamak için, Allah Rasûlü’nün söz 
verip yerine getirilmemesini münafıklık 
alameti sayan Hadis’i Şerif’ine bakmak 
yeterlidir. 

Ne diyordu Allah Rasûlü:

“Münafığın alâmeti üçtür: Ko-
nuştuğu zaman yalan söyler, söz 
verdiği zaman yerine getirmez, 
ona emanet edildiği zaman hıyanet 

eder.”
Bir başka Hadis-i Şerif’te bunlara 

dördüncü olarak; “Düşmanlıkta haddi 
aşar, haksızlık yapar” ilave edilmiştir.

Söz vermenin önemini daha da 
iyi anlamak için, Yaratıcımız olan yüce 
Allah’ın, bizlere gönderdiği Kitab-ı 
Kur’an’da ne buyurduğuna bakalım. 

“Verilen sözü de yerine getirin, 
çünkü verilen söz sorumluluk gerekti-
rir.” (İsra / 34)  

Söz vermek ile alakalı, Allah ve 
Rasûlü bu şekilde emir ferman buyur-
muşlarsa başka bir yorum yapılabilir 
mi? 

Bu Ayet ve Hadis’lerden anlıyoruz 
ki, verdiğimiz her sözden sorumluyuz 
ve hesaba çekileceğiz. 

Öyle ise verilen her sözün her şart-
ta ve mutlaka yerine getirilmesi esastır, 
farzdır. 

Söz verip yerine getirmemek ise 
haramdır, yasaklanmıştır, münafıklık 
alâmeti sayılmıştır.

*
Verdiği sözün arkasında duranlar; 

güzel ahlak sahibi, maneviyatları yük-
sek, söz verdiği kişilere değer veren, 

vefalı, samimi, sağlam karakterli, adam 
gibi adamlardır. 

Yerine getirmek için değil, zevahiri 
kurtarmak için söz verip de anında unu-
tanlar ve sözü şahsi, indi menfaatleri için 
kullananlar ise; samimiyetsiz, ahde vefa-
sı olmayan, gösteriş budalası, karakteri 
ve tıyneti bozuk kişilerdir.

*
Söz vermede ayrıca, söz verdiği 

şahsın gücüne, sınıfına ve makamına 
göre ayırım gözeten, kendisinin üstünde 
olanlara verdiği sözü anında yerine ge-
tirdiği halde, kendisinden aşağıda olan-
lara verdiği sözlere aldırmayanlar vardır 
ki, bunların da, ahlaki zayıflıkları ve inanç 
yapılarının çürüklüğü aşikârdır. 

* 
Avam tabakanın yanında, kocaman 

koltukları işgal eden ve topluma örnek 
olması gereken lider vasıflı kişilerin de, 
defalarca söz verdikleri halde sözlerinin 
arkasında durmadıklarını üzülerek mü-
şahede ediyoruz. 

Hele hele makam-mansıp sahibi 
olduktan sonra dostluk, arkadaşlık ve 
kardeşliğe sığmayacak derecede, daha 
önce verdikleri sözleri askıya alanlara ve 
ahde vefa göstermeyenlere ne demeli?  

Bu durum da bir kıyamet alameti 
olsa gerek. Sağlıklı ve mutlu yarınlar 
efendim…

SÖZ VERMEK NEDIR?

Sıfır kilometredeki araçların bayilere sevki ve bayideki bekleme sürecinde hasara uğrayabildiğine dikkat 
çeken MHP Konya Milletvekili Esin Kara, sıfır araçlar için de ekspertiz zorunluluğu getirilmesini talep etti

Karaca: Ahilik, çalışmayı 
ve birlikteliği savunur

Başkan Bayındır: Şükürler 
olsun bir sıkıntım yok

Ahilik Haftası nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayımlayan DEVA 
Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit 
Karaca esnaf ve sanatkârların bu 
anlamlı haftasını kutlayarak, ahi-
liğin tembelliğe karşı çalışmayı, 
ayrılığa karşı birliği savunduğunu 
söyledi.

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca 33. Ahilik Hafta-
sıyla ilgili yayınladığı mesajında 
şunları dile getirdi: “Esnaf ve sa-
natkârlarımız tarafından bu yıl 33. 
kutlanan Ahilik Haftasını kutluyo-
rum. Ahilik, sadece meslekte kar-
deşlik anlamına gelen bir teşkilat 
değil. Aynı zamanda kederde ve 
sevinçte de kardeş olmayı gerek-
tiren bir teşkilattır. Türk milleti-
nin Anadolu’da kurduğu en köklü 
teşkilatlardan birisi olup, kurucusu 
da Ahi Evran’dır. Ahi Evran aynı 
zamanda Anadolu Moğollar tara-
fından işgal edildiğinde Türkmen 
boylarını hür ve bağımsız bir şekil-
de yaşatmak için mücadele etmiş 
büyük bir devlet adamıdır. Anado-
lu Selçuk Devleti döneminde Ahi-
lik gelişerek, Anadolu’yu bir sevgi 
ve barış yurdu, refah merkezi ha-
line gelmiştir. Anadolu’da yeşeren 
zengin kültürün en önemli temsil-
cileri Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı 
Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli 
gibi gönül erleri oldular. Ahi Evran, 

cehalete karşı ilmi, tembelliğe kar-
şı çalışmayı, miskinliğe karşı üret-
meyi, ayrılığa karşı birliği, yobaz-
lığa karşı bilgiyi savunmuştur. Şu 
güzel söz Ahi Evran Hazretlerine 
aittir. “Hak ile sabır dileyip bize ge-
len bizdendir. Akıl ve ahlak ile ça-
lışıp, bizi geçen bizdendir.” Ahilik 
teşkilatının temelinde saygı, sevgi, 
cömertlik vardır. 

Aynı zamanda meslekî daya-
nışma, ticaretin geliştirilmesi ve 
sanatkârların korunması da ahilik 
teşkilatının kuruluş sebeplerin-
dendir. Ahilik teşkilatı esnafları 
güçlü kılmaya ve onları üretken 
hale getirmeye çalışmıştır. Ahilik 
teşkilatı aynı zamanda milletimizi 
korumak, geliştirip kalkındırmak 
gibi güzel amaçları taşıyor. Eğer 
esnafımız dün olduğu gibi bugün 
de milletimizin bel kemiğini oluş-
turuyorsa, sebebi Ahi Evran’ın 
yolundan gitmeleridir. Ülkemizin 
huzuru ve barışı bozulmuyorsa, 
esnafımızın son derece sorumlu-
luk sahibi olmasındandır. Ekono-
mik, sosyal ve kültürel hayatımızın 
omurgasını teşkil eden esnafımıza 
bu anlamda şükranlarımı sunarak, 
Ahilik Haftalarını kutluyorum. Her 
zaman DEVA Partisi olarak esnaf 
ve sanatkârlarımızın yanında ol-
maya devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) test sonucu-
nun pozitif çıktığını açıklayan Bele-
diye Başkanı Adil Bayındır, evinde 
devam eden karantinanın 3. gü-
nünde yaptığı paylaşımda, “Sağlık 
durumumla ilgili şükürler olsun bir 
sıkıntım yok.” dedi.

Bayındır, sosyal medya hesa-
bından yaptığı ikinci paylaşımda, 
sağlık durumu hakkında da bilgi-
ler verdi. Kovid-19 testinin pozitif 
çıkmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın 
ardından ülkenin çeşitli yerlerinden 
iyi dileklerin kendisine ulaştığını 
aktaran Bayındır, gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkür etti. Başkan Ba-

yındır, açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: “Arama ve mesajlarına 
cevap veremediğim herkesten de 
özür diliyorum. Sağlık durumumla 
ilgili şükürler olsun bir sıkıntım yok, 
moral motivasyonum yerinde, gü-
nüm istirahatle geçmektedir. Be-
nim açımdan sorun teşkil eden tek 
durum şehrimden ve işimden ayrı 
kalmamın burukluğu ama bu ko-
nuda da tüm personelime güvenim 
sonsuz. Onların, benim yokluğumu 
hissettirmeden, mesai mefhumu 
olmaksızın hizmetlerimize devam 
ettiklerinden en ufak şüphem yok-
tur. Bu konuda tüm personelime 
teşekkür ediyorum.” n AA

Sıfır araçlar için de
ekspertiz zorunlu olsun

Sıfır araç satışlarında tüketici-
lerin korunmasına yönelik düzen-
lemeler yapılması hakkında Kanun 
teklifini meclis gündemine taşıyan 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
“Ülkemizde otomobil alım-satım iş-
lemleri birinci ve ikinci el satış ola-
rak tanımlanan, yetkili bayiler ya da 
otomobillerin kullanıcısı olan kişiler 
aracılığıyla yapılmaktadır. Otomotiv 
Distrübütörleri Derneği’nin 2020 
Yılı sıfır araç satış raporuna göre 
ülkemizde Ocak-Mayıs dönemin-
de 146.528 otomobil, 36.567 hafif 
ticari araç satışı gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı, 2020 Yılı mayıs 
sonunda bir önceki yılın aynı döne-
mine göre %20,1 artarak 183.095 
adet olarak gerçekleşmiştir. Bu denli 
büyük bir pazar sahibi olan otomotiv 
sektörü içerisinde gerçekleştirilen 
alım-satım işlemlerinde birçok so-
run ile karşılaşılmaktadır. Bunların 
en başında araç hasarları nedeniyle 
yaşanan değer kayıpları gelmekte-
dir. Bu değer kaybından kaçınmak 
isteyen tüketiciler bayiler aracılığıyla 
satılan sıfır km araçların alımına yö-
nelmektedir” dedi.

SIFIR ARAÇLARA 
EKSPERTIZ YAPILMALI

Kara meclise sunmuş olduğu 
karayolları trafik kanununda deği-
şiklik yapılması hakkında kanun tek-
lifinde; “İkinci el araç alımında uy-
gulanan ekspertiz uygulaması, bayi 
alımlarında markaya duyulan güven 
nedeniyle uygulanmamaktadır.

Oto ekspertiz işlemleri ile ilgili 
aracın geçmişte yaşadığı kazalar-
dan, değişen parçalara, mekanik 
aksamında bozulan yerlerden, ya-
kın zamanda masraf çıkarabilecek 
tüm noktalara kadar otomobilin 
incelemesi yapılabilmektedir. Oto 
ekspertiz işlemleri son bulduğunda 

ise bu işlemin yapılmasını isteyen 
kişiye yazılı rapor ve bilgi sunumu 
gerçekleştirilmektedir. Sıfır araçlar 
için ekspertiz raporu alınmazken, 
Tramer kaydı da sorgulanmamakta-
dır. Kişiler hasarlı araç alımı yapıyor 
olsa dahi bu durumdan haberdar 

olmamaktadır. Araçlar bayilere sev-
ki ya da bayilerde bekleme süresi 
içerisinde çeşitli hasarlara maruz 
kalabilmekte ve bu araçlar yetkili 
bayiler tarafından tamir ettirilmek-
tedir. Bu durumun müşteriye bildi-
rilmemesi halinde müşteriler maddi 

ve manevi kayba uğramaktadır. Bu 
nedenle bayilerden satın alınan sı-
fır araçların üzerinde yapılan tamir, 
boya vb. uygulamaların tüketiciler 
tarafından tespit edilmesi müm-
kün olmamaktadır.  Olası böyle bir 
durum ile kişiler araçlarını satışa 
çıkardıklarında karşılaşmakta, mad-
di kayıp yaşamanın yanında itibar 
kaybı yaşamaktadır. Araç satışı sı-
rasında ya da tesadüfen fark edilen 
hasarlar neticesinde sıfır araç alıcısı 
çoğu zaman karşısında herhangi bir 
muhatap bulamamakta, Tüketici 
Hakem Heyeti’ne ayıplı mal hak-
kında başvuru yapılsa bile zararını 
tazmin edememektedir.  Bu bilgiler 
ışığında, ülkemizde gerçekleştirilen 
sıfır araç satışlarında alıcılara istediği 
bir yetkili yerden ekspertiz desteği 
alabilme hakkı tanınmalı ve bu du-
rumdan doğan ücretler bayiler ta-
rafından karşılanmalıdır” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş 33.Ahilik Haftası dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayarak, esnaf ve sa-
natkârlarımızın bu anlamlı haftasını 
kutlayarak, ahilik değerlerine gü-
nümüzde çok ihtiyacımız olduğunu 
söyledi.

Mesajında Ahilik geleneğinin 
kalıcı hale getirilmesi gerektiğinin 
üzerinde duran CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, “Bir yanıyla kardeş-
lik, bir yanıyla eli açıklık, cömertlik, 
yiğitlik anlamlarını taşıyan Ahilik ge-
leneğini, ahilik inancını hayata geçir-
mek ve kalıcılaştırmak için çaba har-
canan önemli bir haftayı yaşıyoruz. 
Ahi Evren tarafından kurulan Ahilik 
teşkilatı aynı zamanda Anadolu’da 
dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, 
birlik ve berberliğin tesisinde de 
etkin bir rol üstlenmiştir. Esnaf ve 
sanatkârın piri ve Ahilik geleneği-
nin kurucusu Ahi Evran’ın söyledi-

ği gibi ‘Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi 
geçen bizdendir’ düsturuyla ticaret 
ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma 

gibi ilkelere dayanan felsefesi, günü-
müzde de esnaf ve sanatkârlarımıza 
yol göstermekte olup, rehberleri ol-

maktadır. Halkımızın ekonomik ve 
kültürel yaşamında önemli bir yeri 
olan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, 
dostluğun, yardımlaşmanın, hoş-
görünün, bilginin ve dayanışmanın 
sanat ile birleşimidir. Hepimiz çok 
iyi biliyoruz ki birlik ve beraberliği-
mizin güçlenmesi için bu değerlere 
günümüzde de çok ihtiyacımız var. 
Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalı-
şanın, üretenin, namuslu kazancın, 
namuslu ticaretin ve namuslu yöne-
timin simgesi olduğunu özellikle be-
lirtmek istiyorum. Bu nedenle Alnı 
açık, Eli açık, Sofrası, kapısı açık, cö-
mert, yardımsever, dilini yalandan, 
gıybetten, iftiradan, gözünü ayıp 
aramaktan, elini haramdan uzak tu-
tan ve kimsenin namusuna göz dik-
meyerek Ahilik geleneğini sürdüren 
esnaf ve sanatkârlarımızı kutluyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” 
dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

Barış Bektaş, Ahilik Haftası’nı kutladı

HABER
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Tarım vasfını kaybetmeye yüz 
tutmuş alanların tekrar tarıma ka-
zandırılması amacıyla uygulamaya 
konulan ‘Sürdürülebilir Arazi Yö-
netimi ve İklim Dostu Tarım Pro-
jesi’nin (SAY) meyvelerini vermeye 
başladığını belirten Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli, “Be-
lirlenen pilot alanlarda uyguladığı-
mız proje sayesinde alandan alınan 
verim yaklaşık yüzde 26 arttı” dedi.

Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen projenin amacının arazi 
bozulumu, iklim değişikliği, biyolo-
jik çeşitliliğin korunması, tarım ve 
orman alanlarının verimli kullanımı 
ve dolayısıyla yönetiminin sürdü-
rülebilirliği olduğunun altını çizen 
Bakan Pakdemirli, “2018 yılında 
başlattığımız ve pilot çalışma saha-
sı olarak Konya Kapalı Havzası’nı 
seçtiğimiz proje kapsamında 11 
adet elma bahçesi ile 15 adet şeker 

pancarı ve 13 adet mısır tarlası ku-
ruldu. Kurulan bu araziler aracılığı 
ile çiftçilerimize etkin sulama siste-
mi uygulaması gösterildi. Bu kap-
samda elma bahçelerine toprak altı 
sulama, mısır ve şeker pancarı tarla-

larında damla sulama sistemleri ku-
ruldu. FAO destekli projede kurulan 
sistemlerin toplam maliyeti 400 bin 
doları buldu” ifadelerini kullandı.

‘VERİM YÜZDE 26 ARTTI’
Proje kapsamında bölge çiftçi-

lerine programlı sulama konusun-
da eğitimler verildiğini ifade eden 
Bakan Pakdemirli, “Pilot uygulama 
alanlarında programlı sulamaya 
dair ilk sonuçları ise almaya başla-
dık. Yapılan çalışmalar sonucunda 
örnek arazilerde programlı sulama 
ile yüzde 25.8 su, yüzde 26.6 enerji 
tasarrufu edilirken, verim yaklaşık 
yüzde 26 arttı” değerlendirmesinde 
bulundu.

Projenin hedefinin bozulmuş 
arazilerin rehabilitasyonu, iklim 
dostu tarım uygulamaları ve sür-
dürülebilir arazi yönetimi olduğunu 
vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Pi-
lot alanlardan aldığımız bu olumlu 
sonuçlar bu hedeflerin gerçekleşti-
rilmesi için büyük umut vadediyor. 
Bu bağlamda uygulamanın ülke ça-
pında yaygınlaştırılması maksadıyla 
çalışmalarımıza hız vererek devam 
edeceğiz” açıklamasını yaptı.
n İHA

Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş araziler yeniden kazanıldı

Ülkemiz ekonomisini olumsuz 
etkileyen unsurlardan birisi de Plansız 
Ticaretin gün geçti çoğalmasıdır.

Birçok sektörde, aynı işi yapan 
işletme sayısının ihtiyaçtan fazla ol-
masıyla kazanç düştüğü gibi, zararda 
oldukça yüksek olur.

Plansız ticaret yapan kendi para 
kaynaklarını tüketmesinin yanında, 
başkasının parasının yok olmasına ne-
den olur. 

Bunun yanında zamanını boşa 
harcadığı gibi, kaybettiği paradan dola-
yı da psikolojik birçok sorunu da yaşar. 

Bu durum sadece kişiye zarar 
getirmez. Üreticiden tüccara, verim-
lilikten enflasyona, kamu gelirlerin-
den faizlere kadar tüm ekonomiyi 
olumsuz etkilemeye devam eder. 

Ülkemizde ve şehrimizde plansız 
ticaretin sebep olduğu sorunları yaşa-
mak istemiyorsak, plansız ticaretten 

vazgeçmeliyiz.
Böylelikle hem paramız 

hemde vaktimiz boşa gitmez. 
Elimizdeki avucumuzdaki biri-
kimlerimizi korumuş oluruz.  

Konuyla ilgili Ankara Ticaret Oda-
sı(ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın de-
ğerlendirmesini sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

ATO Başkanı Gürsel Baran,“Giri-
şimci bir milletiz ve girişimci sayımızın 
daha da artması gerekiyor. İstihdam 
için yeni işletmelerin gerektiği de 
muhakkak. Ancak plansız gerçek-
leşen yatırımlar, hem yeni kurulan 
işletmelere, hem o alanda faaliyet 
gösteren işletmelere zarar veriyor. 
Ülke kaynakları da heba oluyor. Yatı-
rımlar, ihtiyaç olan alanlarda yapılmalı 
ve mesleki eğitimler de bu doğrultuda 
şekillendirilmek gerekir.” 

Baran, plansız yatırımların ve 

ticaretin ihtiyaçtan faz-
lasına yapılmaması ge-
rektiğine dikkat çekerek; 
yapılacak olan yatırımla-
rın ve ticaretin mutlaka 
planlı ve ihtiyaç ise öyle 
yapılmasını dile getiri-
yor. 

Kalkınmış ülkelerde 
planlı bir ticaret ve yatırım 
takip edilmekte olup, hiç-
bir şekilde de taviz veril-
memektedir. Her ne olursa olsun, ihti-
yaçtan fazlası hiçbir ticarete ve yatırıma 
izin verilmiyor.

Şehrin ve ülkenin ihtiyacı doğrul-
tusunda ticaret ve yatırım yapılması 
ön planda tutuluyor.   

Fransa’daki örnekte olduğu gibi, 

bir ayakkabı markası 
Paris’te mağaza aç-
mak istiyor. Ancak bir 
caddede 3 ayakkabıcı 
daha olduğu için izin 
verilmiyor.

Birçok Avrupa ülke-
sinde de AVM’lerin sayı-
ları oldukça sınırlıdır. Her 
yere AVM açtırılmıyor. 
AVM’lerin yanında, diğer 
sektörlerde de aynı anla-

yışla hareket ediliyor.
Bu konuda da yine ATO Başkanı 

Gürsel Baran önemli bir uyarıda bu-
lunarak, “Bu bir model olarak alınıp 
kullanılabilir. Planlama kentlerin ye-
rel yönetimleri ya da ticaret odaları 
eliyle yürütülebilir” diyor.    

Söz konusu bu model 
şehrimizde ve ülkemizde de 
kullanılabilir. Bu iş iktidar, 
ilgili bakanlıklar, yerel yöne-

timler ile ticaret odaları eliyle yapı-
labilir. 

Ancak o zaman ihtiyaçtan fazla-
sı ticaret ve yatırım yapılmaz. Daha 
sağlıklı ve kalıcı bir yapı gelişir. 

İnsanlarda plansız ticaret ve ya-
tırımlardan vazgeçerek, ekonomik 
olarak bir zarar yaşamazken, servet-
lerini de tüketmemiş olur.

Girişimci bir milletiz ve girişimci 
sayımızın artmasını istiyoruz ama plan-
sız ticaret ve yatırım yapmamızın da bir 
anlamı yoktur.

Hele birde içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecini düşünürsek, bu tür 
adımların hiçte yerinde olmadığını gö-
rür ve anlarız. 

Yanlış ve plansız yapılan ticaret 

ile yatırım, sonu belli olmayan bir 
maceraya atılmak gibi görüyorum.

Sonuçta bu tür yatırıma ve ticarete 
atılanların ekonomik kayıpları bizim ve 
ülkemizin servetinin kaybolması anla-
mına da gelmektedir.  

Bu tür olumsuzlukları yaşamak 
istemiyorsak, öncelikle yanlış, plan-
sız ticaret ve yatırımlardan uzak dur-
malıyız. 

Bunu yapmakla hem kendimizin 
hemde ülkemiz kaynaklarının heba 
edilmesinin önüne geçmiş oluruz.

Ticaret ve yatırım yapacak isek, 
öncelikle ülkemizin ve şehrimizin ih-
tiyacı olan sektörlere yönelik araştır-
ma yaparak, yatırım yapmalıyız. 

Bir başkası bir dükkân veya iş 
yeri açıp kazanıyorsa, bende kaza-
nırım deyip, bir iş yeri açmamalıyız.

Ne dersiniz sizce de öyle yapıl-
ması gerekmez mi? 

PLANSIZ TİCARET VE İŞ YERİ AÇMAK, SERVETİMİZİ BİTİRİR

Ilgın’ın yeni araçları 
törenle hizmete alındı

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı Ilgın’da bir dizi 
ziyarette bulundu. Ilgın Belediye-
sinin yeni almış olduğu iş makina-
larının açılış programına katılarak, 
Ilgın Kaymakamlığını, Ilgın Emni-
yet Müdürlüğünü, Ilgın Jandarma 
Komutanlığını, Ilgın Belediyesini 
ve AK Parti Ilgın İlçe Teşkilatını 
ziyaret etti.

Ilgın Belediyesi vatandaşla-
ra daha hızlı ve sağlıklı hizmet 
verebilmek adına araç filosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda araç filosuna dâhil et-
miş olduğu iş makinalarının açı-
lışını AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı’nın katılımlarıyla 
hizmete açtı. Açılış programında 
konuşma yapan Samancı “Beledi-
yecilik işi bir aşk işidir, bir sevda 
işidir, bir gönül işidir. Bu sevdayı 
bu gönül işini bu sevgiyi gönlü-
müzde barındıramıyorsak başarı-
lı olmak mümkün değildir. Ilgın 
Belediye Başkanımız Yalçın Bey 
bu konuda görüyoruz ki kendisi-
ni tamamiyle Ilgın’a adamış biri 
olarak elinden gelen tüm gayreti 
gösteriyor. İnşallah AK Parti Ilgın 
İlçe Teşkilatımız ve belediyemizin 
sayesinde Ilgınımız çok daha gü-
zel yerlere gelecektir. Ilgınımıza 
iş makinaları hayırlı uğurlu olsun. 
İnşallah güzel hizmetler yapmayı 

Rabbim nasip eylesin” dedi.
Büyükşehir yasasından dolayı 

genişleyen hizmet ağıyla merkez 
ve merkeze uzak 56 mahalleye 
de eşit ölçüde yatırım yapabilmek 
için araç filosunun güçlendirilme-
si gerektiğinin vurgusunu yapan 
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Er-
taş konuşmasında “Siz değerli 
hemşehrilerime daha hızlı hizmet 
verebilmek için araç filomuzu 
genişletmeye devam ediyoruz. 
Filomuza en son dâhil ettiğimiz 
vakumlu yol süpürme aracından 
sonra 30 Tonluk Ekskavatör ve 
Beko Loder Kazıcı ve Yükleyici 
araçlarımız bugün itibariyle araç 
filomuzda yerini aldı. Allah kaza 
bela vermesin inşallah” dedi.

Ilgın Kaymakamlığı’na yeni 
atanan Aytekin Yılmaz’a göre-
vinde başarılar dileyen Milletve-
kili Samancı Ilgın’da yürütülen 
Covid-19 çalışmaları hakkında 
da detaylı bilgi aldı. Milletvekili 
Samancı, Ilgın Belediyesi ziyareti 
sırasında Başkan Ertaş’ın hazırla-
mış olduğu projeleri inceleyerek 
istişarede bulundu.

Ilgın ziyaret programına AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Kazım Küçükçöğen, AK Parti Ilgın 
İlçe Başkanı Ali Erten ve yönetimi 
ve meclis üyeleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi arasında ortak proje geliştirilmesi, araştırma, eğitim, danışmanlık 
faaliyetleri düzenlenmesi, kentsel, kırsal mekanlar ile ilgili çalışmalar yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Bilimsel hizmet için
işbirliği yapacaklar

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade ile Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
tarafından imzalanan protokol, bi-
limsel, kültürel, sosyal alanlardaki 
kurumsal ilişkilerin güçlendirmesi 
ve farklı alanlarda ortak projeler 
geliştirilmesinin önünü açacak.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE 
KARATAY BELEDİYESİ ARASINDA İŞ 

BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
KTO Karatay Üniversitesi ile 

Karatay Belediyesi arasında bilim-
sel, teknolojik bilgi, deneyim de-
ğişimi, ortak proje geliştirilmesi, 
araştırma, eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri düzenlenmesi, ortak ça-
lışma alanlarında konferans, fuar, 
seminer, çalıştay gibi etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi, kentsel, kırsal 
mekanlar ile ilgili çalışmaların, ra-
porların hazırlanması, geliştirilmesi 
ve tanıtılması için iş birliği proto-
kolü imzalandı. Protokol törenine 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, 
KTO Karatay Üniversitesi Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin Ergun, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektör Danış-
manı Dr. Öğr. Üyesi Necati Vardar, 
KTO Karatay Üniversitesi Enerji 
Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Fatma Didem Tunçez ve Ka-

ratay Belediyesi AB Proje Ofisi Ko-
ordinatörü Fuat Özcan katıldı. 

‘TOPLUMA TEMAS EDEREK KATKI 
SAĞLAMAYAN BİR ÜNİVERSİTE 

ALGISI DÜNYADA KABUL GÖRMEZ’
Prof. Dr. Bayram Sade, konuş-

masına üniversitelerin üstlendiği 
görevlere değinerek başladı. “Üni-
versitelerin üç önemli sac ayağı 
vardır. Biri eksik olursa o denge 
bozulur. Bir tanesi eğitim, diğeri 
araştırma, bir diğeri de toplumsal 
faydadır. Üniversiteler yoğun bir 
eğitim ve araştırma faaliyeti sür-
dürürken, bazen toplumsal fayda 
kısmı atlanabiliyor. Fakat artık yeni 
nesil üniversitelerde, üçüncü fak-
tör birinci faktör gibi algılanıyor. 
Yani eğitim ve araştırma dışında 
doğrudan bulunduğu topluma ve 
ülkeye temas ederek katkı sağla-

mayan bir üniversite algısı dünya-
da kabul görmüyor. Bu anlamda 
üniversitemiz toplumsal faydayı da 
önceleyen birçok çalışma yapıyor.” 
dedi. Rektör Sade, “Karatay Beledi-
yemizle toplumsal katkı anlamında 
geçmişte birçok faaliyet yürüttük, 
birçok başarılı çalışmaya birlikte 
imza attık. Bundan sonra da KTO 
Karatay Üniversitesi olarak Karatay 
Belediyemizle birlikte hem ilçemi-
ze hem şehrimize toplumsal fayda 
sağlamak için çalışacağız.” ifadele-
rine yer verdi. 

‘BİLİMSEL VE AKADEMİK YÖNÜ 
OLMAZSA BELEDİYECİLİĞİN BİR 

AYAĞI EKSİK KALMIŞ OLUR’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, KTO Karatay Üniversitesi 
ile iş birliği protokolü imzalamak-
tan duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, “Hem şehrimize hem 
ilçemize birlikte hizmet verdiğimiz 
KTO Karatay Üniversite ile imza-
ladığımız bu protokolün Karatayı-
mıza, Konyamıza ve tüm hemşe-
rilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” dedi. İmzalanan pro-
tokolün önemine değinen Başkan 
Kılca, “Belediyecilik mahalli müş-
terek niteliğindeki vatandaşımızın 
her türlü ihtiyacının karşılanması-
na yönelik faaliyetleri icra etmektir. 
Bilimsel ve akademik yönü olmaz-
sa belediyeciliğin bir ayağı eksik 
kalmış olur. Bu sebeple biz, KTO 
Karatay Üniversitemizden özellik-
le akademik ve bilimsel alanlarda 
destek alacağız. Neticede hepimiz 
kamu adına halkımızın, şehrimizin, 
vatandaşlarımızın hizmeti için gö-
rev yapıyoruz. Bu görevlerde bazen 
ortak yürüyeceğiz, birlikte hareket 
edeceğiz. Bunu da bu protokolle 
imza altına almış olacağız. KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk’e, Rektör 
Prof. Dr. Bayram Sade’ye ve tüm 
KTO Karatay Üniversitesi çalışan-
larına teşekkür ediyorum.” diye-
rek sözlerini sonlandırdı. Tören, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade ile Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca tara-
fından protokolün imzalanması ile 
sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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Otomobilin çarptığı 
yaya hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan 

işçi hayatını kaybettiMeram ilçesinde yolun karşısına 
geçmeye çalışan yaşlı adam, oto-
mobilin çarpması sonucu yaşamını 
yitirdi. Sürücüsünün kimliği henüz 
öğrenilemeyen 42 DB 525 plakalı 
otomobil, Yeni Meram Caddesi’nde, 
çöp atmak için yolun karşısına geç-
meye çalışan 90 yaşındaki Mustafa 

Üzümcü’ye çarptı. Kazada ağır ya-
ralanan Üzümcü, kaldırıldığı Meram 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yapılan müdahaleye rağmen kur-
tarılamadı. Mustafa Üzümcü’nün 
cenazesi hastane morguna konu-
lurken, sürücü ise polis ekiplerince 
gözaltına alındı. n AA

Seydişehir ilçesinde elektrik akı-
mına kapılan genç hayatını kaybetti. 
Akçalar Mahallesi Sarıtaş mevkisin-
deki bir tarlada Cem Kılıç’a ait 42 
ABU 544 plakalı tırın dorsesine pa-
tates çuvalları yükleyen işçi Sezgin 
Koç (23), tırın üzerindeyken yüksek 

gerilim hattına dokunması sonucu 
akıma kapılarak ağır yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine sağlık ve jandar-
ma ekipleri sevk edildi. Ambulans-
la Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. n AA

Kumar oynayan 38 
kişiye para cezası verildi

Marketten hırsızlık 
yapan zanlı tutuklandı

Konya’da düzenlenen operas-
yonda, kumar oynattığı öne sü-
rülen şüpheli gözaltına alındı, 38 
kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt 
Mahallesi Meydanköy mevkisin-
deki bir iş yerinde kumar oyna-
tıldığı ihbarı üzerine çalışma baş-
lattı. Jandarma, bir süre izlediği 
iş yerine operasyon düzenledi. İş 
yerinde tombala makinesi ve top-

ları, kartlar ve pullar ile iskambil 
kağıtları ele geçirildi. Kumar oyna-
dığı belirlenen 38 kişiye 38 bin lira 
ceza verildi. İş yeri sahibi gözaltına 
alınarak “kumar için yer ve imkan 
sağlama” suçundan hakkında adli 
işlem başlatıldı. Ayrıca iş yerinde 
bulunan 40 kişiye, maske tak-
mamak ve sosyal mesafeyi ihlal 
etmekten 36 bin lira cezai işlem 
uygulandı.
n AA

Beyşehir ilçesinde, iş yerinden 
hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. 
Kurucuova Mahallesi’nde gece 
geç saatlerde kapı kilidi kırılan 
marketten, 100 paket sigara ve 
163 lira para ile kamera kayıt ci-
hazı çalındı. 

Jandarma ekipleri tarafından 

başlatılan soruşturma neticesin-
de, hırsızlık şüphelisi A.A.A’nın 
evinde yapılan aramada çalınan 
malzemeler bulundu. Gözaltına 
alınan zanlı, jandarmadaki işlem-
leri tamamlandıktan sonra sevk 
edildiği adli makamlarca tutuk-
landı. n AA

Karaman’ın Ermenek İlçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı Kayaönü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak 
devrildi. Kazada tarım aracının sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve oğlu yaralandı

Patpat motoru uçuruma 
yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
patpat motorunun uçuruma yuvar-
lanması sonucu 1 kişi hayatını kay-
betti, 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye 
bağlı Kayaönü köyü yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bahçeden dönmekte olan Ali 

Dilekli’nin (37) kullandığı patpat 
motoru seyir halindeyken sol ön 
tekerinin yerinden çıkması üzeri-
ne kontrolden çıkarak yaklaşık 20 
metrelik uçuruma yuvarlandı. Ka-
zada uçuruma yuvarlanan patpat 
motorunun sürücüsü olay yerinde 

hayatını kaybederken, motorda 
yolcu olarak bulunan Fadime D. 
ile Yasin D. kaza anında motordan 
atlayarak hafif şekilde yaralandı. 
Jandarmanın olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardından Dilekli’nin 
cenazesi Ermenek Devlet Hasta-

nesi morguna kaldırıldı. Motordan 
son anda atlayan Fadime D. ile 
Yasin D.’nin ise sağlık durumlarını 
iyi olduğu ve evlerine gönderildiği 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da polisin uyuşturu-
cu tacirlerine yönelik düzenlediği 
operasyonda 3 kişi tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ha-
sanlı Mahallesi Gündoğdu Caddesi 
üzerinde bir konaklama tesisinde 
konaklayan 3 şahsın uyuşturucu 
ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele (NSM) Şubesi ekip-
leri konaklama tesisine operasyon 
düzenledi.  Şüphelilerin bulundu-
ğu odaya gerçekleştirilen operas-
yonda Ö.K. (19), İ.D. (20) ve B.I. 
(20) isimli şahısları gözaltına alan 
NSM ekipleri odada yaptığı arama-
da 1 kilo 200 gram bonzai, 1 adet 
tabanca ve uyuşturucu ticaretin-
den elde edildiği değerlendirilen 6 

bin 770 TL ele geçirdi. 
Emniyetteki sorgularının ar-

dından Aksaray Adliyesine sevk 
edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mah-

kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Konaklama tesisine uyuşturucu operasyonu

Kezzaplı saldırı davasında hüküm giyen kadın yeniden yargılanıyor
Konya’da, tartıştığı komşuları 

ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal 
madde (kezzap) atarak, yaralan-
malarına neden olduğu için 9 yıl 4 
ay 15 gün hapis cezasına çarptırı-
lan Gülay Durusoy, yeniden hakim 
karşısına çıktı. 

Durusoy’un, Konya 17. Asliye 
Ceza Mahkemesinde aldığı “kasten 
yaralama” suçundan 9 yıl 4 ay 15 
gün hapis cezasının, Konya Bölge 
Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 
tarafından bozulmasının ardından 
yeniden yargılama başladı. 

Gülay Durusoy, bu kararın ar-
dından yerel mahkemede bugün 
yeniden hakim karşısına çıktı. 
Durusoy’un avukatı duruşmada 
yaptığı savunmada, müvekkilinin 
psikolojik rahatsızlıklarının bulun-
duğunu, bipolar bozukluk tedavisi 
gördüğünü öne sürdü.  Duruşma-
da konuşan müşteki Ramazan Şa-
hin ise olayda ailesinin mağdur ol-

duğunu, özellikle yüzde 75 engelli 
oğlunun mağduriyetinin bulundu-
ğunu ifade etti.

Şahin, “Diğer çocuklarımın da 
psikolojisi bozuldu. Sanığın psi-
kolojik tedavi gördüğü yönündeki 
beyanları kabul etmiyoruz. Şika-
yetimiz devam ediyor.” ifadelerini 
kullandı. Mahkeme heyeti, müş-
tekiler Osman ve Akil’in bedensel 

ve ruhsal bakımdan kendilerini 
savunup savunamayacak durum-
da olup olmadıklarının tespitine 
ilişkin rapor alınmasına karar ver-
di. Dava, dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanması için ileri tarihe er-
telendi.

OLAY
Konya’nın Meram ilçesinde-

ki Gödene Mahallesi’nde 17 Eylül 

2018’de, Gülay Durusoy, tartıştığı 
komşuları Saadet Şahin, Ramazan 
Şahin, Şeyda Budar ile 3 çocuğun 
üzerine kimyasal madde (kezzap) 
attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. 
Durusoy, geçen yıl 4 Ekim’de 17. 
Asliye Ceza Mahkemesinde görü-
len duruşmada, ‘kasten yaralama’ 
suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırılmış, mahkeme 
heyeti, sanığın yargılama sırasın-
da olumsuz tutum ve davranışlar 
sergilediği gerekçesiyle cezada 
indirim yapmamıştı. Karar, Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza 
Dairesince bozulmuş, bozma ka-
rarına gerekçe olarak, “Sanığın, 
yargılama aşamasında kendisinin 
seçtiği bir müdafi bulunmadığı gibi 
CMK’nın 156’ncı maddesi gere-
ğince resen müdafi görevlendiril-
mediği, bu nedenle adil yargılama 
hakkının ihlal edildiği” gösterilmiş-
ti. n AA
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FETÖ/PDY ve DEAŞ 
operasyonu: 2 tutuklama

Akşehir’de Erol Mütercimler 
hakkında suç duyurusu yapıldı

Aksaray’da DEAŞ ve FETÖ/
PDY terör örgütlerine yönelik ger-
çekleştirilen 2 ayrı operasyonda 
gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Operasyon, 
Aksaray merkezde 2 ayrı adrese eş 
zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edi-
nilen bilgiye göre, İl Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele (TEM) 
Şube ekipleri DEAŞ ve Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı-
lanması (FETÖ/PDY) silahlı terör 
örgütlerinin faaliyetlerini deşifre 
etmeye-engellemeye yönelik yap-
tığı çalışmada DEAŞ silahlı terör 
örgütü içerisinde Suriye’de faali-
yet yürüttüğü yönünde hakkında 
bilgiler bulunan A.D. (34) isimli 
şahsın Aksaray’da olduğu tespit 
edildi. Bunun üzerine belirlenen 

adrese Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında operasyon düzelendi. 
Gerçekleştirilen operasyonda şüp-
heli yakalanarak gözaltına alındı. 
Diğer bir adrese de operasyon 
düzenleyen TEM ekipleri FETÖ/
PDY’ye üye olma suçundan Ak-
saray Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında yapılan yargılama so-
nucunda 2 ay 15 gün kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan ve kamu gö-
revinden çıkarılan Y.E. (40) isimli 
şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 
Her 2 şüpheli de emniyette yapılan 
sorgulamalarının ardından çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Akşehir ilçesinde, Akşehir 
İmam Hatip Okulları Mezunları 
ve Mensupları Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (AKİMMED) 
tarafından Erol Mütercimler’in 
İmam Hatip mezunlarına yönelik 
söylediği sözlerle ilgili şikayette 
bulunuldu.

Dernek başkanı İbrahim Öncel, 
dernek yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Akşehir Cumhuriyet Baş-
savcılığına giderek şikayet dilekçesi 
verdi. Konu ile ilgili adliye önünde 
bir açıklama yapan İbrahim Ön-
cel, “TV’de yayınlanan programın 
bir bölümünde Erol Mütercimler 
tarafından İmam Hatip Okulla-
rından mezun olanlar için çirkin 
ifadeler kullanılmış, sarf edilen 
bu sözlerle İmam Hatip Okulları 
mensuplarına yönelik, genel ahlak 
ve toplumsal erdemlerden yoksun 
oldukları ifade edilerek aşağılamış-
tır. İmam Hatipler bu milletin göz 
bebeğidir. Bu okullardan yetişen 
öğrenciler bugüne kadar sadakat 
ve samimiyetle devletin en üst 

yetkili mercileri olan cumhurbaş-
kanlığı, başbakanlık, bakanlık, 
milletvekilliği, bürokratlık yapa-
rak ülkesine üst düzey görevlerde 
hizmet etmişlerdir. Ayrıca İmam 
Hatip Liselerinden mezun olanlar 
tüm meslek dallarında görevlerini 
başarılı ve dürüst bir şekilde yü-
rütmektedirler. Son derece çirkin 
ve haddi aşan bu açıklamasından 
dolayı Erol Mütercimler’i kınıyo-
rum. Her toplulukta gayri ahlaki 
özellikler gösteren insanlar olabilir. 
Birisinin yaptığı yanlış nedeniyle 
bütün bir topluluğu suçlamak, o 
topluluğa karşı bir linç girişimi ve 
provokasyondur. Toptan insanla-
rı suçlamanın mantıki, vicdani ve 
de ahlaki bir yanı yoktur. Bu kasıtlı 
söylenmiş ve bu okullara karşı için-
deki kin ve nefretin dillendirilmiş 
halidir. İmam Hatip Okulları me-
zunu arkadaşlara sesleniyorum bu 
çirkin sözlere lütfen sessiz kalma-
yın, gerekli birimlere bu şahıs hak-
kında suç duyurusunda bulunmayı 
lütfen ihmal etmeyin” dedi. n İHA

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek ister-
ken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Şeker’in, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Kadir Şeker’e 18 yıl 
hapis cezası istendi

Konya’da sevgilisini darbetti-
ğini düşündüğü kişiyi engellemek 
isterken öldürdüğü gerekçesiyle 
tutuklanan Kadir Şeker’in yargılan-
dığı davada mütalaasını açıklayan 
cumhuriyet savcısı, sanığın “hak-
sız tahrik altında kasten öldürme” 
suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar 
hapisle cezalandırılmasını, haksız 
tahrik indiriminin de üst seviyeden 
uygulanmasını istedi. 

Konya 3. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, tutuklu 
sanık Şeker, maktul Özgür Du-
ran’ın yakınları, taraf avukatları ve 
tanıklar katıldı. Şeker, daha önceki 
ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir 
kadını kurtarmak isterken olayların 
bu duruma gelmesinden üzüntü 
duyduğunu söyledi.

Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi 
Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi 
olduğunu belirtti. Ağabeyi hakkın-
da medyada gerçeği yansıtmayan 
haberlerin yer aldığını öne süren 
Duran, “Ağabeyim uyuşturucu sa-
tıcısı değildi. Sosyal medya payla-
şımlarından da uyuşturucuya karşı 
olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime 
çok haksızlık yapıldı. Bizler de mağ-
dur olduk. Sanıktan şikayetçiyim, 
adalete güveniyorum.” ifadesini 
kullandı.

Duran ailesinin avukatlarından 
Furkan Akbulut, adli tıp raporunda 
Şeker’in sırtında 3 santimetrelik, 
kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir 
kesi yarası tespit edildiğinin yer 
aldığına dikkati çekerek, Şeker’in 
olaydan kısa süre önce bıçaklı bir 
yaralama olayına da karışmış olabi-
leceğini öne sürdü. 

Avukatın bu iddiası üzerine 
söz alan Kadir Şeker, “Daha önce 
böyle bir olaya karışmadım.” dedi. 
Maktulün babası Cengiz Duran’ın 
avukatı Duygu Delibaş ise şöyle ko-
nuştu: “Şu anda kamuoyunda öyle 
bir algı oluştu ki sanki biz mağdur 
tarafı değil, sanık tarafıyız. Bu dos-
ya kadına şiddetle bütünleştirilmiş 
bir dosya oldu. Söz konusu olayda 
şiddet yoktur. Kadir Şeker’den bir 
kahraman yaratılmaya çalışılmak-
tadır. Kadir Şeker bir canidir de-
miyoruz. Bu tartışılır. Ancak Kadir 

Şeker bir kahraman değildir. Olay-
da elinde bıçağı olmasaydı olaylar 
bu hale gelmeyecekti. Buradan 
çıkacak karar ülke gündemine otu-
racak. Kadir Şeker lehine bir karar 
bireysel silahlanma ve sokak adale-
tini de meşrulaştıracaktır.” 

İddia makamının esas hakkın-
daki görüşünü açıkladığı duruşma-
da, Şeker’in “haksız tahrik altında 
kasten öldürme” suçundan 12 yıl-
dan 18 yıla kadar hapisle cezalandı-

rılması talep edildi. 
Şeker’in alacağı cezada, haksız 

tahrik indiriminin de üst seviyeden 
uygulanması istendi. Sanık Şeker’in 
avukatı ve Konya Barosu Başkanı 
Mustafa Aladağ, savcılık mütalaa-
sını kabul etmediklerini vurguladı. 
Suç vasfının değişeceğini öngör-
düklerini dile getiren Aladağ, bu 
nedenle müvekkilinin, içeride bu-
lunduğu süre de göz önünde bu-
lundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki ek-
sikliklerin tamamlanması ve esasa 
ilişkin savunmaların hazırlanması 
için Şeker’in tutukluluk halinin de-
vamına karar vererek duruşmayı 
14 Ekim’e erteledi.

OLAY
İddiaya göre, üniversiteye ha-

zırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat’ta 
merkez Selçuklu ilçesi Kosova 
Mahallesi’ndeki parkta bir kişinin 
sevgilisini darbettiğini görmüş, 
çifti ayırmaya giden genç, bu sıra-
da saldırgan Özgür Duran’ın sözlü 
ve fiziki müdahalesiyle karşılaş-
mıştı. Genci bir süre kovalayan ve 
darbeden Özgür Duran, boğuşma 
sırasında aldığı bıçak darbesiyle 
yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara 
nedeniyle ambulansla Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılan Duran hayatını kaybet-
mişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan 
izlerini takip ederek Şeker’i, ikamet 
ettiği teyzesinin evinde gözaltına 
almıştı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe 
tutuklanmıştı. Konya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesince kabul edilen iddi-
anamede, Şeker hakkında “haksız 
tahrik altında kasten öldürme” suç-
lamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar 
hapis cezası talep edilmişti.
n AA

‘Tansiyonunuz yüksekse hayat stilinizi değiştirin’
Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-

manı Prof. Dr. Tekin Yıldırım, 
yüksek tansiyonu olan hastaların 
hayat stili değişikliğine ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Medova Hasta-
nesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. Tekin Yıldırım, halk 
arasında yüksek tansiyon hastalığı 
denen ve tıp dilinde ‘hipertansi-
yon’ olarak adlandırılan hastalığın 
yaygın bir halk sağlığı sorunu ol-
duğunu ve çok sık olarak görül-
düğünü söyledi. Toplumun çok az 
bir bölümünün yüksek tansiyon 
hastalığının farkında olduğunu ifa-
de eden Prof. Dr. Tekin Yıldırım, 

“Bu önemli sağlık problemi ge-
nellikle bir rutin hekim muayenesi 
esnasında ortaya çıkmaktadır. En 
önemli belirtileri; baş ağrısı, baş 
dönmesi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, 
çarpıntı gibi şikayetlerle bize gel-
mektedir. Bu durum tespit edildi-
ğinde önemli olan bütün kan tet-
kikleri, kalp incelemeleri, böbrek 
hastalıklarıyla ilgili incelemelerin 
yapılması gereklidir. Eğer kan ba-
sıncı yüksekliği, hipertansiyon te-
davi edilmediği takdirde ciddi kalp 
hastalıklarına, böbrek hastalıkla-
rına, felce yol açmaktadır. Bu du-
rum tespit edildiği zaman mutlaka 

hekim kontrolünde gerekli incele-
meler yapıldıktan sonra hastaların 
kan basıncı ile ilgili tedaviler eksik-
siz olarak yapılmalıdır” dedi.

Hipertansiyonu olan hastaların 
ne yapması gerektiğine değinen 
Prof. Dr. Yıldırım, “Yüksek tansi-
yon tespit edilen hastalarımızda 
hayat stili değişikliğine ihtiyaç 
vardır. Bunlardan en önemlisi 
ideal vücut ağırlığına ulaşmaktır. 
Toplumda yaklaşık yüzde 65 ora-
nında fazla kilo veya şişman di-
yebileceğimiz bir sağlık problemi 
vardır. Bu hastalarımız da mutlaka 
ideal kilo için kilo vermesi sağlan-

malıdır. Yine ilave olarak yüksek 
tansiyonu olan hastalarımızda tuz 
alımı yüksektir. Mutlaka tuz kısıt-
lamasına gidilmelidir. Günlük tuz 
kısıtlaması 6 gram ile sınırlandı-
rılmalıdır. Yüksek tansiyonu olan 
hastalarımızda mutlaka sebze ve 
meyve ağırlıklı beslenme öneril-
melidir. Rafine şekerler, doymuş 
yağ asitlerinden zengin gıdalarla 
beslenme kısıtlanmalıdır. İlave 
olarak stres, yüksek tansiyonun 
önemli sebeplerinden bir tanesi 
olduğu için mutlaka strese sebep 
olan faktörler kontrol altına alın-
malıdır” diye konuştu. n AA
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Daha yeşil bir Karatay için çevreye duyarlı yatırımlar
Çevreci yatırımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Karatay Belediyesi, yeşil alanların artırılması ve mevcut yeşil 

alanlarının korunmasının yanında çeşitli atıkların tabiata karışmadan yeniden kullanımını da sağlıyor
‘Yeşil belediyecilik’ adına önemli hizmetleri hayata geçiren Karatay Belediyesi, özellikle son dönemde tabiatı ve 

çevreyi korumaya yönelik geliştirdiği projelerle örnek oldu. Bunlardan biri de geri dönüşüm uygulamaları

Karatay Belediyesi yeşil alanların 
arttırılması ve yeşilin korunmasının 
yanı sıra geri dönüşüm projeleriyle de 
Yeşil Belediyecilikte önemli başarıla-
ra imza atıyor. İlçenin tamamında ye-
şil dokunun korunması ve yeşil alan-
ların sayısının artırılması için önemli 
projelere imza atan Karatay Belediye-
si, yaptığı yeşil hizmetlerle Türkiye’ye 
örnek olmayı başardı. Bir taraftan 
yeni yatırımlarla ilçe genelindeki yeşil 
alan miktarını artıran Karatay Bele-
diyesi, diğer yandan da mevcut yeşil 
alanları korumaya dönük çalışmalar 
yürütüyor. Çevre duyarlılığı sadece 
yeşil alanlarla sınırlı olmayan Kara-
tay Belediyesi, Karatay’ın çehresinde 
komple temizlik ve hijyen çalışması 
yürütüyor. Bu kapsamda geri dö-
nüşüme uygun olan tabii atıkları da 
ekonomiye yeniden kazandırmaya 
dönük faaliyetler yürüten Karatay 
Belediyesi, ilçe genelinde uygulama-
ya koyduğu atık toplama üniteleriyle 
kağıt, karton, plastik, cam, metal ve 
benzeri geri dönüşüm yoluyla ye-
niden kullanılabilecek atıkları hızlı 
bir şekilde toplayabilecek üniteleri 
etkin bir şekilde kullanıyor. Karatay 
Belediyesi’nin bu alanda örnek teşkil 
etmesini sağlayan en önemli unsur-
lardan bir tanesi de yine çevreci bir 
yaklaşımla ortaya koyulan bir proje 
olan bisikletli maske ve eldiven top-
layıcı ekipler. Bisikletleriyle Karatay 
genelinde cadde ve sokakları karış 
karış dolaşan ekipler, ellerinde bulu-
nan aparatlarla çevreye atılmış olan 
maske ve eldiven gibi tıbbi atıkları 
çevreye zarar vermemek adına hızlı 
bir şekilde topluyor. Karatay Beledi-
yesi ayrıca ilçe genelinde çevre du-
yarlılığı oluşturmaya yönelik eğitici 
çalışmalara da imza atıyor. 

Karatay Belediyesi 2007’den bu 
yana sürdürdüğü Geleceğini Çöpe 
Atma Projesi sayesinde ambalaj atık-
larının geri dönüşüme kazandırılma-
sı, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke 
ekonomisine katkı sağlanması konu-
sunda önemli mesafeler aldı.2007 
yılından bu yana sürdürülen proje 
kapsamında Karatay Belediyesi Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, vatandaşa evlerinde 
hem broşür ve el ilanlarıyla eğitimleri 
veriyor hem de vatandaşa mavi poşet 
dağıtarak Karataylıların geri dönü-
şüme katılmaları sağlanmış oluyor. 
Ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, 
karton, plastik, cam, metal gibi atıkla-
rın çöplerden ayrı bir şekilde toplan-
ması konusunda Karatay’da hassasi-
yet gösteriliyor.  

BİSİKLETLİ EKİPLER MASKE VE 
ELVİDİVENLERİ TOPLUYOR

Karatay Belediyesi, sokağa atılan 
ve salgın için riskli görülen maske 
ve eldivenleri toplamak için çalışma 
başlattı. Karatay Belediyesi; Sıfır Atık 
Biriminden seçilen, tulum, çift kat 
maske ve eldiven giyen personele, üç 
tekerli bisikletler temin edildi.Cadde 
ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda 
da faaliyetini sürdüren ekipler, sokak-
larda kullanılmış maskeleri bisikletin 
arkasına monte edilen ve üst düzey 
izolasyon sağlanan kapalı kutuda bi-
riktiriyor.Atıkları toplamak için uzun 
mandallı çubukları kullanan ekipler, 
7 gün 24 saat verdikleri mesai ile top-
lum sağlığına önemli katkı sağlıyor. 

İLÇENİN 30 İŞLEK NOKTASINA ATIK 
GEÇİCİ DEPOLAMA ÜNİTELERİ 

YERLEŞTİRİLDİ
Karatay Belediyesi de “Sıfır Atık 

Projesi”nin başladığı günden bu yana 
önemli uygulamalara imza atarak geri 
dönüşüm konusunda önemli katkılar 
sağladı. Kaynakların daha verimli 
kullanılması, atık oluşumunun en-
gellenmesi ve atıkta geri kazanımın 
sağlayarak ülke ekonomisine fayda 
sağlamak amacıyla bir projeyi daha 
hayata geçiren Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri, ilçenin özellikle yoğun ve 
işlek 30 noktasına kâğıt, karton, plas-
tik, cam, metal ile kompozit gibi geri 
dönüşümü olabilen atıkların kondu-
ğu “Atık Geçici Depolama Üniteleri” 
yerleştirdi.

KARATAY’DA KULLANILMIŞ 
KIYAFETLER ‘KUMBARALAR’ 

SAYESİNDE EKONOMİYE 
KAZANDIRILIYOR

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma 
ve atıkların ekonomiye geri dönü-
şümünü sağlamak amacıyla devam 
ettirilen “Sıfır Atık Projesi” Karatay 
Belediyesi tarafından başarıyla sür-
dürülüyor. Karatay Belediyesi bu kap-
samda çevreci bir projeye daha ima 
atarak, ilçenin özellikle yoğun ve işlek 
130 noktasına eski ve kullanılmayan 
giysilerin bırakılabileceği ‘Giysi ve 
Tekstil Atık Kumbaraları’ yerleştirdi.
Son yıllarda tüm dünya genelinde 
doğal kaynakların azalması, var olan 
kaynakların korunamaması veya israf 
edilmesi, doğaya ve insana zarar ve-
ren atıkların kaynağında ayrıştırılma-
sı ve geri dönüştürülmesi konusunu 
daha da önemli bir hale getirdi. Kay-
nakların daha verimli kullanılması, 
atık oluşumunun engellenmesi ve 
atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke 
ekonomisine fayda sağlamak ama-
cıyla bir projeyi daha hayata geçiren 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 
özellikle yoğun ve işlek 130 nokta-
sına eski ve kullanılmayan giysilerin 
bırakılabileceği ‘Giysi ve Tekstil Atık 
Kumbaraları’ yerleştirdi. İlçe sakin-
leri eski ya da giymedikleri giysileri, 
ayakkabı, aksesuar ve tekstil eşyaları-
nı kumbaralara bırakarak temiz çevre 
ve geri dönüşüme katkıda bulunacak. 
Kumbaralarda toplanan malzemeler 
geri dönüşüm tesislerinde dönüştü-
rülerek yeni giysilerin üretilmesinde 
kullanılacak. Tekstil atıklarının çöpe 
ve doğaya karışmasını önleyecek 
‘Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları’ 
ile ilçe sakinlerinin desteğiyle aylık 
ortalama 20 ton tekstil atığının geri 
dönüşüme ve ekonomiye kazandırıl-
ması hedefleniyor.

KARATAY’A 3 ADET MOBİL ATIK 
GETİRME MERKEZİ KAZANDIRILDI
Karatay Belediyesi çevre kay-

naklarının daha verimli kullanılma-
sından, atıkların geri dönüştürülerek 
tekrar kazanılmasına kadar birçok 
aşamayı içinde barındıran “Sıfır Atık” 
seferberliğine yönelik çalışmalarını 
arttırarak devam ettiriyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır 
Atık Projesi kapsamında Karatay Be-
lediyesi ilçeye üç adet Mobil Atık Ge-
tirme Merkezi kazandırdı. Mobil Atık 
Getirme Merkezleri yoğun olarak 
kullanılan Nakipoğlu, Akabe ve Ka-
raciğan Mahallelerinde vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Mobil Atık Getir-
me Merkezi ile doğal kaynakların ko-
runması, enerji tasarrufu sağlanması, 
atık miktarının azaltılarak geri dönü-
şüme katkı sağlaması hedefleniyor. 
Sıfır Atık Projesine destek vermek 
için Karatay’a kazandırılan Mobil Atık 

Getirme Merkezleri hakkında açıkla-
ma yapan Karatay Belediye Başkan 
Hasan Kılca; “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayesinde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca başlatılan Sıfır Atık Proje-
si kapsamında Belediyemizce 3 adet 
Mobil Atık Getirme Merkezi aldık. 
Mobil Atık Getirme Merkezlerinde; 
elektrikli ve elektronik eşyalar, ka-
ğıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil 
atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller 

için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatan-
daşlarımız söz konusu atıkları Mobil 
Atık Getirme Merkezine getirerek 
hem geri dönüşüm ve ekonomiye 
hem de Çevre bilincinin oluşması-
na katkı sağlayacaktır. “ ifadelerini 
kullandı.Vatandaşları projeye destek 
vermeye davet eden Başkan Hasan 
Kılca; “Mobil Atık Getirme Merkez-
leri ile atıkları geri dönüşüme kazan-
dırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji 
kaynakları korunacak, su kaynakları 
ve havanın kirlenmesi önlenecek hep 

birlikte ülke ekonomisine katkı sağ-
layacağız. Karatay Belediyesi olarak 
‘Çevreci Belediye’ bilinciyle gelecek 
nesillere daha yaşanabilir, daha temiz 
bir dünya bırakmak için çalışmaları-
mız aralıksız sürecek.” dedi.
KULLANILMIŞ MASKE VE ELDİVENLER 

TIBBİ ATIK OLARAK TOPLANIYOR
İçişleri Bakanlığı, tek kullanımlık 

maske ve eldiven gibi hijyen malze-
melerinin atık yönetimi konusunda 
alınan yeni önlemleri yayınladığı ge-
nelgeyle açıkladı. Söz konusu genel-

gede ev ve iş yerlerinde kullanılan 
atıkların ayrı çöp torbalarında depo-
lanarak belediyelere teslim edilmesi 
gerektiği ifade edildi. Karatay Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü de harekete geçerek Ko-
ronavirüs salgınına yönelik önlem-
lerine bir yenisini ekledi. Bu önlem-
ler kapsamında Karatay Belediyesi, 
tek kullanımlık maske, eldiven gibi 
hijyen malzeme atıklarının düzenli 
ve sağlığı tehdit etmesini önlemek 
amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına 

özel tıbbi atık kutuları yerleştirdi. Va-
tandaşların virüsten korunmak için 
kullandıkları maske ve eldivenlerin 
normal bir atık olmadığını belirten 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, söz konusu hijyen malzemelerin 
en yakın tıbbi atık kutusuna atılması 
konusunda vatandaşları hassas ol-
maya çağırdı.

TIBBİ ATIK KUTULARI KARATAY’IN 
15 NOKTASINA KONULDU 

Karatay  Belediyesi tarafından 
başlatılan tıbbi atıkların toplanıp ber-
taraf edilmesi çalışması için kutu yer-
leştirilen yerler ise şöyle; Karatay Be-
lediyesi Hizmet Binası girişi, Karatay 
Belediyesi Hizmet Binası önündeki 
bankamatikler, Melike Hatun Çarşısı 
önü, Şerafettin Camii civarı, Karatay 
Kaymakamlığı önü, KTO Karatay 
Üniversitesi önü, Köprübaşı ve Fa-
tih Karakolları, Fenni Fırın-Çaputçu 
WC önü, Aziziye Camii civarı, Mevla-
na Çarşısı önü, Konya Adliyesi, Eski 
Garaj önü, Konya E Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu ve Mevlana Meydanı.

32 MAHALLEYE ZİRAİ AMBALAJ 
TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Karatay Belediyesi tarafından 
çevre, insan ve hayvan sağlığına 
zarar vermeyen tarımsal üretimin 
yapılması, doğal kaynakların korun-
ması, tarımda izlenebilirlik ve sürdü-
rülebilirlik ile güvenilir ürün arzının 
sağlanması amacıyla yeni bir proje 
daha hayata geçirildi.KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı, Karatay 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle ha-
yata geçen “KOP TEYAP ile Sağlıklı 
Üret, Sağlıklı Tüket”projesi kapsa-
mında 32 mahalleye Zirai Ambalaj 
Toplama Noktaları oluşturuldu. 
BİN ÜRETİCİYE ZİRAİ AMBALAJLARIN 

ÇEVREYE VERDİĞİ 
ZARARLAR ANLATILDI

Türkiye genelinde 2017 yılın-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hima-
yelerinde başlayan, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Sıfır Atık”ın devamı niteliğindeki 
“KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlık-
lı Tüket” projesi kapsamında Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim 
üyeleri tarafından Karatay’daki bin 
üreticiye eğitimler verildi. Doğaya 
gelişi güzel bırakılan zirai ambalaj-
ların toprak, su fauna ve florasına 
verdiği zararların anlatıldığı, bitki 
koruma ürünleri kullanan üreticilere 
kullandıkları ilaçlarda doğru miktar-
da ve doğru zamanda kullanmaları-
nın aktarıldığı eğitimler sonucunda 
kişisel koruyucu donanım kullanım 
alışkanlığı kazandırılması amacıyla 
da üreticilere tulum ve eldiven hedi-
ye edildi.

KARATAY, GERİ DÖNÜŞÜMDE 
DE BİR BAŞKA  

Karatay Belediyesi yenilenebi-
lir enerji projelerinin yanı sıra sıfır 
atıkta ada önemli mesafeler kat etti. 
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha 
verimli kullanılması, atık oluşumu-
nun engellenmesi veya en aza indi-
rilmesi, atığın oluşması durumunda 
ise kaynağında ayrı toplanması ve 
geri kazanımının sağlanmasını kap-
sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan‘ın eşi Emine Erdoğan 
himayesinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
“Sıfır Atık Projesi”ni hassasiyetle ilk 
defa uygulamaya başlayan Karatay 
Belediyesi bu kapsamda; 207 adet 

geri dönüşüm kumbarası, 200 adet 
atık pil kumbarası, 130 adet giysi/
tekstil atık kumbarası, 50 adet bitki-
sel atık yağ kumbarası, 50 adet atık 
ilaç kumbarası, 45 adet tıbbi atık 
kumbarası, 30 adet geri kazanılabilir 
atık kumbarası, 3 adet mobil atık ge-
tirme merkezi, yerlere atılan maske 
ve eldivenlerin toplanması için oluş-
turulan bisikletli ekipler ile 1 adet de 
birinci sınıf atık getirme merkeziyle 
doğaya, çevreye ve insana zarar ve-
rebilecek atıkların uygun şartlarda 
toplanarak geri dönüşüm konusun-
da önemli katkılar sağlıyor.  Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Daha 
Yeşil Bir Karatay’ hedefiyle hareket 
ettiklerini, Karatay’ın dört bir tara-
fından yeşillendirme ve çevre düzen-
lemesinin yanında geri dönüşüme 
de büyük önem verdiklerini aktardı. 
Başkan Hasan Kılca, daha birçok 
projeyle tek hedeflerinin hem daha 
yaşanabilir bir Karatay’ı hep birlikte 
oluşturmak hem de gelecek nesillere 
temiz bir gelecek bırakmak olduğu-
nu sözlerine ekledi.
VATANDAŞLARDAN GERİ DÖNÜŞÜME 

ÇALIŞMALARINA TAM NOT
Karatay Belediyesi’nin çevreci 

yaklaşımı, Karatay’da ikamet eden 
vatandaşlar tarafından çok kısa bir 
süre içerisinde benimsendi. Karatay 
Belediyesi’nin çevreye duyarlı bu 
yaklaşımını memnuniyetle karşıla-
dıklarını ve kendilerinde de çevre 
bilinci oluştuğunu dile getiren vatan-
daşlar, “Karatay Belediyesi ekipleri-
nin çevre temizliğine yönelik üstün 
gayretlerini görünce bizde de çevre 
bilinci oluştu. 

Çocuklarımız dahi çöp atarken 
bir daha düşünmeye ve hatta ellerin-
deki çöpü koyabilecekleri bir yer ara-
maya başladı. Etrafımıza baktığımız 
zaman, Karatay’ın ne kadar temiz ol-
duğunu gözlemleyebilir hale geldik. 
Diğer yandan ilçede belli noktalarda 
bulunan geri dönüşüm kutuları da 
çevredeki temizliğin en önemli par-
çalarından biri haline geldi. 

Atık maddelerin hızlıca ayrıştı-
rılmasını ve yeniden ekonomiye ka-
zandırılmasını sağlayan bu ünitelerin 
üzerinde hangi atığa ait olduğu yazı-
yor. Örneğin elimizde kağıt ve karton 
atıkları varsa, bunları kağıt ve karton 
atıklarının toplandığı kutulara atıyo-
ruz. 

Gelecek nesillerden emanet al-
dığımız tabiat ve çevre, korumakla 
yükümlü olduğumuz kıymetlerin ba-
şında geliyor. Karatay Belediyesi ta-
biatı korumak için etkinlikler yapıyor. 
Geri dönüşüme verdikleri önemden 
dolayı Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve ekibine teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
İlçe genelinde oluşturulan bu bilinç 
sayesinde Karatay daha temiz ve 
daha çevreci bir hal almış oldu” diye 
konuştu.

TASARRUF SAĞLANDI
Ekonomik açıdan değerli olan ka-

ğıt karton plastik cam metal ve ben-
zeri atıkların çöplerden ayrı bir şekil-
de toplanmasıyla birlikte 2018 2019 
2020 yıllarında 16.403,309 ton atık 
toplandı. 2018, 2019,2020 toplanan 
atıklarla 149615 ağacın kesilmesi 
önlendi. Yine 2018, 2019, 2020 top-
lanan atıklarla 102915 litre benzin-
den tasarruf sağlandı.  2018 2019 
2020 toplanan atıklarla 27091803 
kw enerji tasarrufu sağlandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

17 EYLÜL 2020
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar 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

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 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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* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALACAK 
TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 
Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Kaynakçı
• CNC Torna 
• Pres Ustaları
•  Plazma ve Lazer         
Operatörleri
• Hidrolik Lift (Silindir)  
Montaj Elemanları
• Traktör Tamir Elemanları
• Yetiştirilmek Üzere Çocuk 
Vasıfsız Eleman Alınacaktır
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 
Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25-35 yaş arası
- İyi derecede traktör kullanabilen 
- Büyükbaş hayvandan anlayan (tercihen)
- Evli olup ailesiyle çiftlikte kalabilecek

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEVSÜT GIDA HAYVANCILIK YEM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.
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50 Takım Gerilim Algılama Sistemi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN	 	 	 	 :	2020/482655
1-İdarenin
a)	Adı    : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)  
      9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA
b)	Adresi	 	 	 :	Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası  : 3322650960 - 3322650972
ç)	İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet sayfası
2-İhale	konusu	mal	alımın
a) Adı    : 50 Takım Gerilim Algılama Sistemi Alımı İşi
b)	Niteliği, türü ve miktarı : 150 adet 36 kV, 16 pF, 0° Kapasif İzolatör, 150 adet 9 M 4,8 m.
      İzolatör Vidalı Kablo, 50 adet Gerilim İndikatörü ve 2 adet 
      Test Cihazı mal alımıdır.
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c)	Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarı Yazır Mahallesi 
      Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından sonra 45 gün içinde 
      teklif ettiği malzemelerin tamamını Bölge Müdürlüğümüze 
      teslim etmek zorundadır
d)	İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.
3-İhalenin
a)	İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 no.lu Toplantı Odası Yazır 
(e-tekliflerin açılacağı adres)        Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA
4.	İhaleye	katılabilme	şartları	ve	istenilen	belgeler	ile	yeterlik	değerlendirmesinde	uygulanacak	
kriterler:
4.1.	 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.	Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.	Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.	Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.	Ekonomik	ve	mali	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.	Mesleki	ve	teknik	yeterliğe	ilişkin	belgeler	ve	bu	belgelerin	taşıması	gereken	kriterler:
4.3.1.	 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli teklif edilen ürünlere ilişkin katalogları sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.	İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.	Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.	 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.	Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.	Diğer	hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

50	TAKIM	GERİLİM	ALGILAMA	SİSTEMİ	ALIMI	İŞİ
TÜRKİYE	ELEKTRİK	İLETİM	A.Ş	
GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)	

9.	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	KONYA

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1221963

ANKARA YOLUNA CEPHE 
ALTINEKİN’DE

TOPLAM 160,000 m² 
4 Parsel Yanyana - m² = 20 TL

Ruhsatlı kuyulu, elektrikli, 
sulak verimli arazi

Fabrika, Depo, Lojistik vb. içinde uygun

0532 696 06 44 - 0506 770 05 70TEL:

SAHİBİNDEN İLAN NO: 859036305

SATILIK ARAZİ

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İletişim Başkanlığı tarafından 
aralarında Konya’nın da bulunduğu 
Türkiye’nin sadece 7 ilinde kuru-
lan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 
milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zen-
ginliklerimizin yanı sıra Türkiye’nin 
öz kaynakları ile geliştirmiş olduğu 
milli ve yerli teknoloji ürünleri ile 
Türkiye’nin yatırımları, küresel ve 
bölgesel başarıları, iletişim ve göste-
rim teknikleri kullanılarak vatandaş-
ların erişimine sunulmaya devam 
ediliyor.

Her ay farklı görsel içeriklerin 
sergilendiği Dijital Gösterim Mer-
kezinde Eylül ayında da zaferlerle 
dolu tarihimiz yeniden yaşatılıyor. 
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa komutasındaki Osmanlı do-
nanmasının, Andrea Doria komuta-

sındaki haçlı donanmasını bozguna 
uğrattığı Preveze Deniz Zaferi’nin 

yıldönümü dolayısıyla hazırlanan 
3D görseller 360 derece ekranda 

ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Dijital Gösterim Merkezinde ay-

rıca Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz 
ve Ege’de yapmış olduğu sondaj 
çalışmalarına dair Mappig Show 
sergileniyor. Dijital Gösterim Holog-
ram alanında ise İstiklal Marşı şairi-
miz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını 
projeksiyon ekranında izleme şansı 
bulurken diğer yandan da Mehmet 
Akif Ersoy Hologram Show’u ziya-
retçileri bekliyor. Dijital Gösterim 
Merkezi’nin son bölümünde ise zi-
yaretçiler, son yıllarda gittikçe bü-
yüyen ve gelişen Türkiye’nin enerji 
bağımsızlığı, kurulan santraller ve 
Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de de-
vam eden çalışmaların neler oldu-
ğunu bilgi ekranında öğrenme fır-
satını yakalıyor. n HABER MERKEZİ

Zaferlerle dolu tarihimiz yeniden yaşatılıyor
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Başkan talimat verdi,
meydan eski haline geldi

Yunak’ta EBA destek 
noktaları hizmete başladı

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu’nun talimatıyla Dev-
let Bahçeli Meydanı kaidesi eski 
haline getirildi. Daha önce Devlet 
Bahçeli Meydanı’na yakışmayan 
bir levhayla değiştirildiğine işaret 
eden Başkan Oprukçu geçtiğimiz 
günlerde yaptığı bir toplantıda da: 
“Devlet Bahçeli Meydanı’nda tali-
mat verdim eski kaideyi yeniden 
yapın dedim, eski kaidesini yeni-
den aynı ile yapacaksınız talima-

tını verdim. Devlet Bahçeli Bey’in 
sayesinde hayat bulanlar Devlet 
Bahçeli’nin adını taşıyan meydan-
dan Devlet Bahçeli Bey’in adını 
silmeye asla tevessül edemezler, 
müsaademiz de müsamahamız da 
olmayacak Allah’ın izniyle” ifade-
lerini kullanmıştı. Çalışmalar kısa 
bir zamanda tamamlandı Devlet 
Bahçeli Meydanı kaidesi ilk haline 
dönüştürülerek meydandaki yerini 
aldı. n HABER MERKEZİ

Yunak İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, uzaktan eğitim süre-
cinde internet sorunu yaşayan 
öğrenciler için ilçe merkezi ve 
bazı mahalle okullarında Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) destek noktası 
kurdu. İlçe merkezinde ve köy-
lerde oluşturulan EBA destek 
noktaları sayesinde internet eri-
şimi olmayan öğrenciler, sosyal 
mesafe kurallarına uyarak eğitim 
alabilecek. EBA destek nokta-
sı kurulan okulları ziyaret eden 
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut İşcan, bu imkan saye-
sinde öğrencilere uzaktan eğiti-
me erişim imkanı sağlandığını 
söyledi. İşcan, “Evde internet, 
bilgisayar, televizyon gibi imkan-
ları bulunmayan öğrenciler için 
oluşturulan EBA destek noktası 
öğrencilere eğitim anlamında 
destek sağlamaktadır. Okul ola-

rak dezavantajlı öğrencilere katkı 
sağlayabilmek bizleri mutlu et-
mektedir. Bu bağlamda okulları-
nı öğrencilere açarak bu nokta-
lardan yararlanılmasını sağlayan 
tüm öğretmen ve yönetici arka-
daşlara teşekkür ediyor, tebrik 
ediyorum” dedi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İşcan, EBA Destek Nok-
tası olan okullardan Orhan Er-
dem İmam Hatip Ortaokulunda 
Fen Bilimleri canlı dersine katıla-
rak online olarak ders öğretmeni 
ve öğrencilerle görüştü. İşcan 
daha sonra da İMKB Yatılı Bölge 
Ortaokulunda Eba Destek Nokta-
sında ders dinleyen öğrencilerle 
bir araya gelerek Türkçe dersi-
ni dinledi. İşcan’ın EBA Destek 
Noktası ziyaretlerine şube mü-
dürleri Muhammed Ali Tokdemir 
ve Abdullah Tunçez de eşlik etti.
n AA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kurumlararası uyumun kazananı vatandaşlarımız 
oluyor. KOSKİ ve Meram Belediyesi bu uyumun en güzel örneklerini ortaya koyuyor” dedi

‘Kurumlararası uyum
vatandaşa kazandırıyor’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü 
Ahmet Demir’i makamında ziya-
ret etti. Meram Belediyesi yatırım-
larının ve KOSKİ’nin Meram’da 
gerçekleştirdiği çalışmaların ko-
nuşulduğu ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren KOSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir, iki 
kurumun ortaya koyduğu uyumlu 
çalışmalar sayesinde yatırımların 
maksimum düzeyde verimli bir hal 
aldığına vurgu yaptı. Kurum olarak 
her açıdan vatandaş memnuniye-
tini ön planda tuttuklarının altını 
çizen Demir, bu memnuniyetin en 
önemli ön koşullarından birinin de 
özellikle ilçe yönetimleriyle ortaya 
koydukları ahenkli çalışma olduğu-
nu belirtti. 

Mahalle ziyaretlerinde hemşeh-
rilerinin, KOSKİ’nin görev ve yetki 
alanlarına giren konularda dile ge-
tirdikleri ve  kendilerinden talepte 
bulundukları konuları Başkan Yar-
dımcısı Yusuf Yöreli ile yaptıkları 
bu ziyaretle Genel Müdür Ahmet 
Demir ile istişare etme fırsatı ya-
kaladıklarını söyleyen Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ise 
buluşmada önümüzdeki dönemde 
birlikte yürütülecek çalışmaların 
planlamasının yapıldığını belirtti. 
Görevi devraldığı günden bu yana 
Meram için tüm kurumlarla uyum-
lu bir çalışma ortaya koyduklarını 
ifade eden Başkan Kavuş, “KOSKİ 
bu kurumlarımızın başında geliyor. 
Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalış-
ma yapacağı mahallelerde birlikte 
ortaya koyduğumuz çalışmaları bu-

güne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da aynı şekilde ahenkle sür-
düreceğiz. Çünkü bu uyumda en 
çok kazanan her zaman vatandaş-
larımız ve Meram oluyor. Meram 
için gösterdikleri hassasiyet adına 
KOSKİ Genel Müdürümüz Ahmet 
Demir ve onun şahsında tüm ekip 
arkadaşlarına şükranlarımı sunuyo-
rum” diye konuştu.  

‘KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZ 
ETKİN VE VERİMLİ HİZMET 

ANLAYIŞIMIZIN BİR GEREĞİ’
Hemşehrilerinden gelen tüm 

istek şikayet ve talepleri de onlar 
adına KOSKİ’ye iletebildiklerini ve 
takibini yapabildiklerini kaydeden 
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “KOSKİ’nin böyle 
durumlarda da bize ve Meram’a 
yaklaşımı ile birlikte olanakları da-

hilinde sorunlara hızlı müdahaleleri 
için kendilerine ayrıca teşekkür edi-
yorum.  

Onların bu çalışmaları bizlerin 
yüzünü de ağartıyor. Bu sebeple 
bu uyumlu çalışmayı sürdürmek, 
Meram ve Konya’nın geleceği adı-
na yapacağımız en önemli yatırım 
olacağının bilincindeyiz. Bu uyum 
sayesinde, en basit sokağın tadila-
tında bile birbirlerini bekleyip uza-
dıkça uzayan işlerle karşılaşmıyor 
vatandaşlarımız. Sokak, aylarca toz 
toprak içinde bekleyip vatandaşları 
mağdur etmiyor. Tekrar tekrar kazı 
işlemleri yapılıp masraflar katlan-
mıyor. Biz, bu koordineli ve ahenkli 
çalışma ile etkin ve verimli hizmet 
anlayışının gereğini yerine getirmiş 
oluyoruz.”    
n HABER MERKEZİ

Koronavirüs önlemleri kap-
samında uzun bir süre öğrenciler 
okula gidememiş, okullar boynu 
bükük kalmıştı. Yeni normalle bir-
likte uygun zeminin hazırlanması-
na bağlı olarak okullarda eğitim ka-
demeli bir şekilde başlıyor. Eğitim 
kurumları da koronavirüse karşı 
özel olarak temizlenip dezenfekte 

edilerek hazırlanıyor.
Hem devlet eliyle hem de eği-

timciler marifetiyle okullarda ona-
rım, temizlik ve dezenfekte çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda, Emirgazi ilçesinde 
bulunan Mehmet Akif Ersoy İlko-
kulu idareci ve öğretmenleri de 
örnek bir etkinliğe imza attı. Okul 

yöneticileri ve öğretmenler, idari 
personelin de katılımıyla okulda 
temizlik çalışması yapıp, okulu yeni 
eğitim öğretim yılına hazırladı. 

Okul idaresinden yapılan açık-
lamada, “İdari personeli ve öğ-
retmenlerinin gönüllü katılımıyla 
‘Okulum Temiz Projesi’ kapsamın-
da okulumuzun temizliği ve yeni 

eğitim-öğretim yılına hazır hale 
getirilmesi çalışması gerçekleştiril-
miştir. Okul idari personelimiz ve 
gönüllü öğretmenlerimizle verimli 
bir çalışma gerçekleştirerek oku-
lumuzu yeni eğitim öğretim yılına 
hazır hale getirdik”  ifadeleri kulla-
nıldı. 
n MERVE DURGUT

Bir gün Abdülkâdir Geylânî’ye; 
“Bu işe başladığınızda,bu yola adım 
attığınızda, temeli ne üzerine attınız? 
Hangi ameli esas aldınız da böyle yük-
sek dereceye ulaştınız?” diye sordular. 
Buyurdu ki:”Temeli sıdk ve doğruluk 
üzerine attım. Aslâ yalansöylemedim. 
Yalanı kâğıda bile yazmadım ve hiç 
yalan düşünmedim. İçim ile dışımı bir 
yaptım. Bunun için işlerim hep rast git-
ti. Çocuk iken maksadım, niyetim,ilim 
öğrenmek, onunla amel etmek, öğren-
diklerime göreyaşamaktı.

 Küçüklüğümde Arefe günü çift 
sürmek için tarlaya gittim bir öküzün 

kuyruğundan tutunup,arkasından gi-
diyordum. Hayvan dile geldi ve dönüp 
bana; “Sen bunun için yaratılmadın ve 
bununla emrolunmadın.” dedi. Kork-
tum, geri döndüm. 

Evimizin damına çıktım. Gözüme, 
hacılar gözüktü. Arafat’ta vakfeye dur-
muşlardı. Anneme gidip; “Beni Allahü 
teâlânın yolunda bulundur. İzin ver, 
Bağdad’a gidip ilim öğreneyim. Sâlih 
zâtları ve evliyâyı bulup ziyâret ede-
yim.” dedim. Annem sebebini sordu, 
gördüklerimi anlattım. Ağladı, kalkıp 
babamdan mîrâs kalan seksen altının 
yarısını kardeşime ayırdı.Kalanını bana 

verip, altınları elbise-
min koltuğunun altına 
dikti. Gitmeme izin ve-
rip, her ne olursa olsun 
doğruluk üzere olma-
mı söyleyip, benden 
söz aldı.

 “Haydi Allah selâ-
met versin oğlum.”

 Allahü teâlâ için 
ayrıldım. “Artık kıyâ-
mete kadar bir daha yüzünü göre-

mem.” dedi. Küçük bir 
kâfile ile Bağdad’a git-
mek üzere yola çıktım. 
Hemedan’ı geçince, 
altmış atlı eşkıyâ çıka-
geldi. 

Kâfilemizi bastılar.
Kervanı soydular. İçle-
rinden biri benim ya-
nıma geldi.”Ey derviş! 
Senin de bir şeyin var 

mı?” diye sordu.”Kırk altınım var.” de-

dim. “Nerededir?” dedi.”Koltuğumun 
altında dikili.” dedim. Alay ediyorum 
zannetti. Beni bırakıp gitti. Bir başkası 
geldi, o dasordu. Fakat, o da bırakıp 

gitti. İkisi birdenreislerine gidip, bu du-
rumu söylediler.

Reisleri beni çağırttı. Bir yerde, kâ-
fileden aldıkları malları taksim ediyor-
lardı. Yanına gittim. “Altının var mı?” 
dedi. “Kırk altınım var.” dedim. 

Elbisemin koltuk altını sökmelerini 
söyledi. Söküp, altınları çıkardılar. “Ne-
den bunu söyledin?” dediler. “Annem, 
ne olursa olsun yalan söylemememi 
tembih etti.

Doğruluktan ayrılmayacağıma 
söz verdim. Verdiğim sözde durmam 
lazım.” dedim.Eşkıyâ reisi, ağlamaya 
başladı ve; “Bu kadar senedir ben, beni 
yaratıp, yetiştiren Rabbime verdiğim 
sözü bozuyorum.” dedi. Bu pişman-
lığından sonra tövbe edip,haydutluğu 
bıraktığını söyledi. Yanındakiler de,”İn-
sanları soymakta, yol kesmede sen 
bizim reisimizidin, şimdi tövbe etmekte 
de reisimiz ol” dediler.Sonra, hepsi 
tövbe ettiler. Kâfileden aldıklarımalları 
sâhiplerine geri verdiler. İlk defâ be-
nimvesîlemle tövbe edenler, bu altmış 
kişidir.”

ALTININ VAR MI?

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Fedakar öğretmenler okulu temizledi
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Konya basketbolunun emektarı Nizamettin Yetişen ile spor yaşantısının dönüm noktalarını konuştuk. Bir döneme imza atan İdmanyurdu takımında oynayan 
Yetişen, “1967, 68 ve 69 yıllarında da İstanbul, Ankara, İzmir harici illerin birincilerini yenerek Anadolu Kupası Şampiyonu olduk ve en büyük kupaları aldık” dedi

Konya’da bir dönem tarih yazdılar 
Türkiye’de ilk defa Küçükler Bas-

ketbol Ligini kurarak altyapı hareketini 
çocuklar seviyesine indiren basketbol il 
temsilcisi, Deplasmanlı Basketbol Lig-
lerinde kesintisiz en uzun süre görev 
yapan hakem, ilk görev yılında şampi-
yonluğu son iki dakikada kaçırıp bir daha 
takım çalıştırmayan Antrenör, profesyo-
nel futbol takımının kapısından basketbol 
antrenörünün baskısıyla dönen sporcu, 
yüksek atlamada beş yıl üst üste Konya 
şampiyonu, kısaca Konya basketbolu-
nun kıdemli emektarı… Aynı zamanda 
gazeteci, basın danışmanı, sicil lisans 
şefi… Bu meziyetlerin hepsine sahip 
olan Nizamettin Yetişen ile çocukluk ve 
gençlik yıllarından bugüne yaşadıklarını, 
tecrübelerini konuştuk.

M.GÜDEN: Doğum yeriniz ve aile-
niz hakkında bilgi verir misiniz?

N.YETİŞEN: 1946 yılında Konya’nın, 
o zamanlar ‘Çukur Mahalle’ diye anılan 
Piriesat Kabasakal Mahallesinde Akçeş-
me Sokak’ta dünyaya geldim. Babam 
TMO’dan emekli Hayrettin Efendi, an-
nem ise Bozkır Karacaardıç köyünden ev 
hanımı rahmetli Cemile hanımdır. Diğer 
kardeşlerimden, ağabeyim Hikmet Mali 
Müşavirlik yaptı. Kız kardeşim Hilal ise 
emekli öğretmen Gürol Yalçınkaya ile 
evlenerek hayatını sürdürdü.

M.GÜDEN: Tahsil hayatınızı hangi 
okullarda sürdürdünüz?

N.YETİŞEN: O günkü ismiyle Hâ-
kimiyet-i Milliye, bugünkü ismiyle 23 
Nisan İlkokulunda öğrenime başladım. 
Daha sonra evimize çok uzak olmasına 
rağmen, o yıllarda başkaca okul olma-
dığı için Karma Ortaokuluna gittim. Biz 
ikinci sınıftayken mahallemize Devrim 
Ortaokulu yapılınca da 3.sınıfta naklim 
buraya alındı. Konya Sanat Enstitüsü 
Motor Bölümünde de Lise tahsilimi yap-
tım.

M.GÜDEN: Üniversite tahsilini dü-
şünmediniz mi?

N.YETİŞEN: Yüksekokul sınavlarına 
sıkı bir şekilde hazırlanmıştım. Fakat o 
senelerde basketbola aşırı tutkuluydum 
ve sıkı bir İdmanyurdu’luydum. İran asıllı 
Kılınç Gombadi’nin de tam o sırada İd-
manyurdu’na transferi gündemdeydi. 
Üstelik Kılınç bize transfer olursa Erkek 
Sanat Okulunda okuyacaktı. Onun için 
Kılınç’ı İstanbul’dan getirmeye Üniversite 
sınavlarından iki gün önce okulun Beden 
Eğitimi Öğretmeni Ali Esen ile birlikte git-
tik. Ali hoca rahatlıkla sınava yetişeceği-
mizi söylüyordu.  Fakat hoca İstanbul’da 
eski arkadaşlarını bulunca muhabbet ko-
yulaştı, ayrılmaları zor oldu. ‘Sabah erken 
çıkar sınava yetişiriz’ dedi ama olmadı, 
yetişemedik. Benim Üniversite hayalim 
de böylece kapandı.

M.GÜDEN: Spor, hayatınıza nasıl 
girdi ve size nasıl yön verdi?

N.YETİŞEN: Sporculuk yaşantıma 
1958 senesinde meşhur sarı-yeşil for-
malı Konyaspor’da basketbolcu olarak 
başladım. O yeşil-sarı Konyaspor, şimdi-
ki Yeşil-Beyaz Konyaspor’un nüvesidir. 
1959 yılının ağustos ayında da Konya 
İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübüne 
ilk adımımı attım. Fakat Rahmetli babam 
okumamı çok istediğinden spora vakit 
ayırmama karşı çıkıyordu. Çok ısrar 
etmeme rağmen izin kâğıdımı bir türlü 
imzalatamadım.  İdmanyurdu’nun yö-
neticisi Silleli merhum Hasan Korkmaz 
ağabeyimiz amcam Kemal Yetişen ile 
PTT’de mesai arkadaşıydı. İzinnamemi 
babam adına amcama imzalatarak be-
nim transferimi gerçekleştirmişti.

M.GÜDEN: Sporu ailenizden saklı 
gizli mi yaptınız?

N.YETİŞEN: Evet, başlarda öyle 
oldu. 1959-60 ve 1960-61 sezon-
larında babamın haberi olmadan 
Konya İdmanyurdu’nda oynadım. 
Bu arada Konya Şampiyonu olduk ve 
Türkiye Şampiyonası grup elemeleri-
ne gitme hakkını kazandık. Fakat ben 
babamdan habersiz oynadığım için 
grup müsabakalarına gidemedim. 
1961-62 sezonunda da şampiyon 
olup yine gruplara katılma hakkını ka-
zanınca Konya’nın basketbol önder-
lerinden, büyük başarılara imza atan 
antrenörümüz Özcan Vanlıoğlu grup-
lara götüreceği takım listesini baba-
mın TMO’da mesai arkadaşı, iyi bir 
spor adamı ve Konyaspor Başkanla-
rından Oğuz İyioldu’ya vermiş. Oğuz 
ağabey de listeyi babama göstermiş. 
Böylece babam benim kendisinden 
kaçak spor yaptığımı öğrenmiş oldu. 
Hiç unutmam, spor yaptığım orta-
ya çıktığı günün akşamında babam 
evde kıyametleri koparmıştı. 

M.GÜDEN: Babanız sizi spor 
yaparken hiç izlemedi mi?

N.YETİŞEN: Babam, Oğuz ağabeyin 
ısrarlarıyla bana karşı yumuşamış, spor 
yapmama rıza göstermeyi kabul etmiş-
ti. Spor yaptığımı öğrendikten bir sezon 
sonra Oğuz ağabey, benim de haberim 
olmadan babamı bir maçımıza getirip 
izlettirmiş. Ben idmanyurdu’nun başarılı 
sporcuları arasındaki yerimi hızla alırken 
babam da bizim maçların müdavimi 
olmaya başlamıştı. Hatta bizim maçla-
ra benden önce gelip tribündeki yerini 
alıyordu. Başarılarım babamı yumuşat-
mıştı. 

M.GÜDEN: Büyükler kategorisine 
ne zaman yükseldiniz?

N.YETİŞEN: 1963 senesinde Konya 
Büyükler İl Karması antrenörü Yılmaz 

Erkangil, Kayseri ile Konya İl Karmaları-
nın Kayseri’deki maçına yaşımız küçük 
olmasına rağmen beni ve Yolspor’dan 
Mustafa Kasırga’yı da almıştı. Bu maç 

benim ilk deplâsmanım olmuştu. Duy-
duğum heyecan ve yaşadığım sevinci 
tarif edemem. Aynı zamanda ilk defa da 
büyükler kategorisinde yer almıştım.

M.GÜDEN: Futbol takımının eşi-
ğinden döndüğünüzü duymuştum, 
anlatır mısınız?

N.YETİŞEN: Basketbol takımıyla 
Kayseri’ye gittiğimiz senelerde İdman-
yurdu genç futbol takımının da sağbek 
oyuncuydum. 3. Ligde mücadele eden 
profesyonel takımın antrenörü ‘Tahtaba-
cak’ lakaplı ismet ağabey genç takımdan 
benimle birlikte Ziya Gülsaçan, Mustafa 
Gürel, Abdülkadir Doğan ve Karamanlı 
Hayati ile ismini şimdi hatırlayamadığım 
iki arkadaşımızı A takıma çağırdı. Böy-
lece Büyükler futbol takımında antren-
manlara başladık. Biz iyi birer basketbol-

cuyken, birden bire profesyonel futbol 
takımında kendimizi buluvermiştik. Ama 
Özcan Vanlıoğlu yönetim üzerine ağırlı-
ğını koyarak benim futbol takımından 
çıkarılmamı ve basketbol takımına dön-
memi sağladı. Başkanımız Halis Ünal 
beni çağırıp “Oğlum, Özcan hocan çok 
ısrar ediyor, Nizamettin iyi basketbolcu 
olacak, onu futbolda oynatmayın diyor” 
dedi. Böylece vazgeçtik, artık sadece 
basketbol takımında oynayabilecektim. 

Yaşım gençler kategorisine uygun 
olmasına rağmen Özcan hoca beni on-
dan sonra A takımda oynattı. Üst üste on 
yıl Konya şampiyonu olduk. O takımla 
Türkiye genelinde de önemli başarılar 
elde ettik. Yine o on yılda grup ve yarı-
final birinciliklerini kimseye bırakmadık. 
1967, 68 ve 69 yıllarında da İstanbul, 

Ankara, İzmir 
harici illerin 
birincilerini 
yenerek Ana-
dolu Kupası 
Şampiyonu 
olduk ve en 
büyük kupa-
ları aldık. Bu 
başarılarımız 
Konya basket-
bol tarihinde müstesna bir yere sahiptir. 
Başka bir Konya takımı bu başarılarımıza 
erişemedi ve Anadolu Kupası Şampiyo-
nu olamadı. 

M.GÜDEN: Şampiyon kadroda 
kimler vardı, hatırlayabilir misiniz?

N.YETİŞEN: Tabi hatırlarım; Mazhar 
Vardar, rahmetli Hüseyin Erkek, Ameri-
kan vatandaşı Criss, Hasan Ün, Hasan 

İlday, rahmetli Kerim Sargın, rahmetli 
Hasan Çavuşoğlu, Halil Yüzbaşıoğlu, 
Osman Küçükkök gibi o dönemin en 
başarılı sporcuları İdmanyurdu’nun 
şampiyon kadrosunu oluşturuyordu.

M.GÜDEN: Sizin gençlik döne-
minizde Konya’nın tesis durumu 
nasıldı, salon müsabakaları nere-
de oynanıyordu?

N.YETİŞEN: O vakitler sadece 
Atatürk Spor Salonu vardı. Daha 
sonra 100. Yıl Spor Salonu yapıldı. 
Şimdi ikisi de yıkılıp tarih oldu ya; 
Konya’nın çok yükünü çekti bu iki 
salon. Maçlar akşamları oynanırdı ve 
çok geç biterdi. Hatta Ramazan ayla-
rında maçlar sahur vaktini bulurdu.

M.GÜDEN: Liglerde hangi ta-
kımlar vardı?

N.YETİŞEN: O senelerde Konya 
İdmanyurdu, Karagücü, Havagücü, 
Selcukspor, Stadspor, İstasyon Bir-
likspor, Gençlerbirliği, Şekerspor, 
Yolspor ve Boks İhtisas kulüpleri 
vardı. Her birinin birbirinden değerli 
yöneticileri, sporcuları vardı.
M.GÜDEN: Futbol ve basketbolda 

belirgin bir başarınız varmış. Peki di-
ğer spor dallarıyla ilişkiniz nasıldı?

N.YETİŞEN: Ortaokul dönemin-
deyken basketbolun yanında voleybol 
ve atletizm takımlarında da yer aldım. 
Konya İdmanyurdu’ndan yakın arka-
daşım Mazhar Vardar’ın Beden Eğitimi 
Öğretmeni olduğu Devrim Ortaokulu’nu 
voleybolda Konya ikincisi, basketbolda 
Konya şampiyonu yaptık. Lisedeyken de 
Sanat Enstitüsü’nü 1968 yılında Hasan 
Ün ve Nail Yüzbaşıoğlulları ile birlikte 
Konya şampiyonu yaptıktan sonra Bo-
lu’daki grup ve yarıfinal maçlarını ka-
zanarak Ankara Deneme Lisesi ile final 
oynadık. 

DEVAM EDECEK

Hakemler Nizamettin Yetişen, Nuh Kılıç ve Mehmet Burubatur bir maç öncesinde.

1966 Liseler Konya birincisi Erkek Sanat Enstitüsü voleybol takımı.

Nizamettin Yetişen 1970 Anadolu Kupası ile Yetişen 1974 yılında antrenör iken.
Hakemler Hasan Çavuşoğlu, Hasan Ün ve 

Nizamettin Yetişen bir maça çıkarken.
Trabzon İdmanocağını 76-71 yenerek Anadolu Kupası 

şampiyonu oldukları maçta 28 sayı atan Yetişen Kupa ile.

On sayı farkla öndeyken son iki dakikada bir sayıyla yenilip şampiyonluğu kaçıran Konya İdmanyurdu takımı.

1970 yılı Türkiye Kupası ve Lig şampiyonu Konya idmanyurdu.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Nizamettin Yetişen
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Tsyd Masterler Koordinatörü Seyfi Atamer bir yarışta mücadele ederken… Konya Masterler Atletizm Spor Kulübü Başkanı Yunus Gürbüz  bir yarışta…
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SAĞLIK İÇİN SPORDAN 
MASTERLER YARIŞLARINA -1

Genelde 40 yaşının üzerinde sağ-
lık için spor merkezli tam bir hobi 
olarak zamanını değerlendirenler için 
kullanılan ifade masterler – mastırlar 
adıyla anılır.

Bizim spor sonrasında antrenör-
lük yaptığımız dönemde stada gelip 
yalnızca sağlık için spor yapanlara 
çok az rastlardık.Ferdi ve tek tük idiler.

Spor yapabileceğim kolay kolay 
kimseye nasip olmayan 19 yaşında 
Bölge Atletizm Antrenörü olmuştum.

Eşofmanlı, elinde kronometre, 
haftada yedi gün stad’da olsam da 
30 u aşkın gence spor yaptırsam da, 
gençlere bazı hareketler göstersem 
de kendim spor yapamıyordum. 
1974 yılında başladık yıllar birbirini 
kovaladı, 1985 yılına geldiğimde ka-
fam dank etmişti. Programımı yap-
tım, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günü sporcularımın antrenmanı 
bittiği saatlerde terlemem gereki-
yordu. Yalnız sporun zevki yeterli 
olmazdı, grup oluşturmalıydım ve 
öyle yaptım.

Aynı yıl değerli abim, Yolspor 
Kulübü Başkanı Abdulkadir Renk-
libay’ın talebi üzerine kurduğumuz 
Yolspor Atletizm Takımı sayesinde 
Karayolcu olmuştum. Dolayısıyla 
Gurubun Bölge Müdürü Ahmet Us-
taoğlu, Müdür Yardımcısı A.Kadir 
Renklibay ve Ahmet Akbaş’ı davet 
ederek işe başladım, olumlu ceva-
bın arkası hızlı gelmişti. Dr. Bülent 
Kalaycı, Mali Müşavir Caner Can, Ka-
rayolcu Yaşar Bulu, Emin …, Ömer 
Ölmez, H.Hüseyin Öğmen, Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Selçuk 
Handu, Merkez Bankası’ndan Fikri…, 
Mehmet Gönülal, Eski futbolculardan 
İsmet Demir, M.Ali Köseler, Kasım 

Kumuna, Av. Hasip Şenalp,Dr. Sey-
hun Ertan, Voleybolcu Ali Sayın, Bor-
sa’dan Sefa Ortaç, Öğretmen M.Emin 
Tulukcu, Rafet Kınaç, Daire arkadaşı-
mız Mahmut Keten, Profesör Osman 
Okka, Dr. Sedat Yüksel, D.S.İ. den 
Müdür Yardımcıları Fahri Dinekli, Ha-
lit Özden Yatkın, Memur Metin Ergül-
can, A.Kadir Karaburun, İ.Hakkı Atçe-

ken, Haydar Öztürk, Mehmet Kavas, 
Dr. Veli Torun, serbest çalışan M.Ali 
Türkoğlu, Feyzullah Ertaş, İbrahim 
Okka, Bekir Candan, Ferudun Yöney, 
Hüseyin Kulu, Halit Tunç, Şevket…, 
Selçuk Helvacılar, Servet Karaçınay… 
artık haftada 3 gün 1 nolu sahanın 
dış çimini ve atletizm pistini kullanı-
yor kendi çapımızda yürüyüş, koşu 

sonrasında kale arkasında kültür fizik 
sonrası bir kısmımız joggla duşun yo-
lunu tutuyor, 12 kişilik gurubumuzda 
açık tribünler altında bulunan C Salo-
nun yolunu tutuyor, burada salon fut-
bolu ile dezarj olup hedefe ulaşıyor, 
zihin yorgunluğumuzun stresini atıp 
evimize dönüyorduk.

Hiçbir zaman kendimizi aşırı zor-
lamıyorduk. Sağlığımıza zarar değil 
faydalı olmalıydık. Bu dönemde İl 
Müdürü Vezir Balcıoğlu idi. Yıllar bir-
birini kovaladı. 

Zaman zaman isimler değişse 
de iskelet bozulmadan şahsımın 
ekip başlığında güzel olgun bir gu-
rup olarak antrenmanlarımız sürdü. 
1993 yılına gelindiğinde Vezir Bal-
cıoğlu’nun tayini Ankara’ya çıktı. Ne-
cati Yeğenoğlu İl Müdürü olmuştu, 
bir süre sonra huzurumuz bozulmaya 
başlamıştı.

Sistemi değiştirip halı sahaya yö-
neldik. Salonda futbol başlamadan 
önce 15 dakika ısınmayı prensip 
edinip, sonrasında futbol oynayarak 
sporumuzu sürdürdük. Bu dönemde 
hayli isim değişikliği oldu.

Ekipte eski futbolcuların ağırlığı 
çok geçmeden belli olmuştu. Kül-
türsporlu Kaptan İbrahim Dursun, 
Muammer Bingöl, Muammer Toprak, 
İbrahim Sadıkoğlu, Başhüyüksporlu 
Hamit Kola ve kardeşi Abdurrahman, 
Konyaspor’dan İrfan Özkara, Mus-
tafa Düzkaya, Emre Kavasçınay, De-
mirspor’dan İsmet Demir, Mehmet 
Özdil, Adanasporlu Kasım Kumuna.

2014’lü yıllar geldiğimizde artık 
dizler futbolu zor çekmeye başlayın-
ca ikazı hissettim ve bu işi noktalayıp 
ara sıra yürüyüş ve bisiklete binme-
ye gayret ettim. 1993 yılında Halı 

Saha gurubuna dönüşen Masterler 
Eski Futbolcu 1. Noter Baş Kâtibi 
Eşmekayalı İrfan Özkara’nın koor-
dinesinde haftada 2 gün sıhhat için, 
spor için, halı saha maçlarına devam 
ediyorlar.

Zaman içinde liderini bulan iki 
gurup sağlık için yürüyüş koşu ve 
kültürfizik hareketlerini fevkalede 
takdire şayan bir şekilde devam 
ettirdiler. Bu liderin biri Rahmetli 
Dr. Gürel Türel, diğeri ise Ticaret 
Odası’ndan emekli Konyaspor ve 
Demirspor’un eski futbolcusu Meh-
met Ali Köseler.

2010’lara gelince bu konuda 
hem sağlık için sporun yanında 
Yarışlara da önem veren iki gurup 
daha oluştu. Seyfi Atamer’in koor-
dinesinde TSYD Masterler, diğeri 
ise Başkanlığını Yunus Gürbüz’ün 
yaptığı Konya Masterler Spor Kulü-
bü.

Önümüzdeki günlerde Dr. Gürel 
Turan, M.Ali Köseler, Seyfi Atamer ve 
Yunus Gürbüz’ün gayretlerini kaleme 
alacağız.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

3 Ocak 2013’te kurulan KONYA MASTERLER KULÜBÜ, bir yarışma öncesi…

Masterler Karayolları Halı Sahasında bir maç öncesi..

Ömrü futbol ve masterlerle geçen Ekip Başı M Ali Köseler, bir kış günü 
ekibiyle Meram da... Bekir Serin, Hacı Sağlam, M. Ali ve Sevgi Köseler, Lütfü 

Dülger ve Milli atlet Ömer Zengin...

Masterler  Bursa’da yarışta. Ayaktakiler: Bülent Melik, Derviş Seymenoğlu, 
Emin Vural, Dr. Bülent Kalaycı, Caner Can. Oturanlar: Yaşar Bulu, TCK Saha 

Amiri M. li Cengiz ve Ömer. 1986 TSYD Parkları mesken tuttu..



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÖZTEPE 1 1 0 0 5 1 4 3
2.KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3
4.GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3
5.ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
6.HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
7.ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
8.ERZURUMSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
9.FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
10.KAYSERİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
11.İH KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 1 3 -2 0
16.TRABZONSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.DG SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 2 -2 0
20.MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
21.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da sezonun ilk maçının 
hazırlıkları sürüyor. Ligin ilk haftasını BAY 
geçen Anadolu Kartalı, ilk maçta deplas-
manda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 
Yeşil Beyazlılar’ın kritik maçı 13.30’da 
oynanacak. Yoğun bir hazırlık dönemi 
geçiren ve rakiplerine göre lige daha fazla 
hazırlanma şansı yakalayan Konyaspor, 
ilk maçtan 3 puanla ayrılarak, lige iyi bir 
başlangıç yapmak istiyor. 

TRANSFERDE SONA GELİNDİ
TFF Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor’da bir yandan da transfer çalışma-

ları sürüyor. Sehic, Adil, Musa, Eduok, 
Cikalleshi gibi isimleri kadrosuna katan 
Anadolu Kartalı, bir santrfor bir de ön libe-
ro için büyük mesai harcıyor. 

İki mevki için de pek çok oyuncu ile 
görüşen Konyaspor, transferler için son 
aşamaya geldi. Son anda pürüz çıkmama-
sı durumunda iki mevkiye kısa süre içinde 
takviye yapılacak. Görüşmelerin yolunda 
gitmesi durumunda yeni transferlerin 
Gençlerbirliği maçına yetişme durumu 
söz konusu. 

ÖN LİBERO MU KANAT MI?
Teknik direktörlük görevine getiril-

dikten sonra transfer sürecine dahil olan 
teknik direktör İsmail Kartal, bir sol kanat 
oyuncusu ve bir ön libero arasında seçim 
yapmak zorunda kaldı. İki bölgeye de ih-
tiyaç olduğunu düşünen Kartal, limitler 
nedeniyle ilk etapta tercihini ön libero için 
kullanacak. 

LİMİT 1.2 MİLYON EURO
Kadrosuna önemli isimler katan Kon-

yaspor, harcama limitlerinde de sona 
geldi. 

Yeşil Beyazlılar’ın 1.2 milyon Euro 
transfer limitinin kaldığı öğrenildi. Bu ra-
kama hem bir santrfor hem de ön libero 

alacak olan Anadolu Kartalı, ekstra trans-
fer yapabilmesi için oyuncu göndermesi 
gerekecek. 

İYİ BAŞLANGIÇ UMUDU
Sezonun ilk haftasını maç yapmadan 

geçiren Konyaspor, Gençlerbirliği ile yeni 
sezon macerasına atılacak. Geçen sezon 
deplasmanda rakibine şanssız bir şekilde 
mağlup olan Anadolu Kartalı, rakibini bu 
sefer mağlup ederek iyi bir başlangıç yap-
mak istiyor. 

Yeşil Beyazlılar alacağı 3 puan ile 3. 
Haftadaki Beşiktaş maçına moralli çıka-
cak. n SPOR SERVİSİ

Transferde sona doğru!
TFF Süper Lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor’da Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği 

maçının hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmaları da sürüyor. Yeşil Beyazlılar bir ön libero ve bir de santrfor için 
girişimlerini sıklaştırdı. Son dakika bir pürüz çıkmazsa Gençlerbirliği maçı öncesi birkaç isim ile anlaşılacak

Anadolu Kartalı 
Mahmood Coffee ile anlaştı

Konyaspor 
Gençler’e hazırlanıyor

Süper lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor, 2020-
2021 sezonunda sırt reklam sponsorluğu için Mahmood 
Coffee ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu 
ifadeler kullanıldı. Kulübümüz, 2020-2021 sezonunda geçerli 
olmak üzere formamızın sırt reklam sponsorluğu için Mah-
mood Coffee ile anlaşmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de 
hayırlı olmasını diliyoruz.”  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak holding Konyaspor, Cu-
martesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıkla-
rını sürdürüyor. İlk haftayı BAY geçe Yeşil-Beyazlılar 2020-
2021 sezonun perdesini Ankara’da açacak. Antrenmanla 
ilgili açıklama yayımlayan Konyaspor şu ifadeleri kullandı: 
“Süper Lig’de 2020-2021 Sezonu 2.hafta maçında 19 Eylül 
Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk ola-
cak takımımız, hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antren-
manla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’mizde Teknik Direktörü-
müz İsmail Kartal ve yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde 
yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalış-
ması ile başladı. Üç grupta oynanan 5’e 2 ile devam eden 
antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.” 
n SPOR SERVİSİ

RPS

Renklibay: ‘Lige yeni umutlar ile başlıyoruz’
Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 

Konyaspor’da Sakaryaspor maçı ha-
zırlıkları devam ediyor. Geçen sezona 
sıkıntılı başlayan ancak sonrasında 
toparlayan Yeşil-Beyazlılar, ligi 13. sı-
rada tamamlamıştı.  Yeni sezonda Kır-
mızı Grup’ta yer alacak olan Yeşil-Be-
yazlılar ilk karşılaşmasına grubun dişli 
ekiplerinde Sakaryaspor karşısında 
çıkacak. Geçen sezona nazaran kad-
rosunu daha da gençleştiren Yavru 
Kartal, bu sezon başarılı bir sezon 
geçirmenin planlarını yapıyor. Sezon 
öncesi açıklamalarda bulunan 1922 
Konyaspor Başkanı Zahir Renklibay, 
geçen sezonu, Sakaryaspor maçını ve 
transferlerin durumu hakkında değer-
lendirmelerde bulundu.

MÜCADELE EDEN 
TARAF KAZANACAK

Renklibay; “Aramızdan ayrılan 

futbolcularımız ve aramıza yeni katı-
lan futbolcularımız oldu. Lige yeni bir 
kadro ve yeni umutlar ile başlıyoruz. 

Göreve başladığımızdan bu yana gü-
zel işler başardık.

 Geçen sezon takımımızı alt sı-

ralardan üst sıralara doğru çıkarttık. 
Pandemi döneminin girmesiyle 
beraber ertelenen ligler daha sonra 

TFF tarafından tescil edildi. Teknik 
heyetimizle bu sezonda devam etme 
kararı aldık. Teknik heyetimizle bera-
ber istişarelerde bulunarak iç ve dış 
transferlerimizi yaptık. İyi bir kamp dö-
nemi geçirdik ve futbolcularımız iyi bir 
uyum sergilediler.  Lige yeni bir kadro 
ve yeni umutlar ile başlıyoruz. İnşallah 
2020-2021 futbol sezonunun pande-
miden uzak sakatlığın ve hastalığın 
olmadığı bir sezon olmasını temenni 
ediyorum. Sakaryaspor karşılaşma-
sının zor geçeceğini, daha çok müca-
dele eden tarafın avantajlı olacağını 
ve kazanmamız halinde de çok önemli 
bir başlangıç yapacağımızı düşünüyo-
rum.” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

İttifak holding Konyaspor’un Cumar-
tesi günü oynayacağı Gençlerbirliği ma-
çının hakemi belli oldu. İlk haftayı maç 
oynamadan geçen yeşil-beyazlılar ilk sı-
navına Başkent deplasmanında çıkacak. 
Cumartesi günü saat 13. 30’da başlaya-
cak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğret-
menoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun 
yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve 
Hakan yemişken yapacak. Karşılaşma-
nın dördüncü hakemi ise Emre Kargın 
olacak.

İLK HAFTA DÜDÜK ÇALAN 
HAKEMLERE GÖREV VERİLMEDİ

Süper Lig’de ikinci haftada düdük ça-
lacak olan hakemler belli olurken, geçti-
ğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin 
hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta 
hakem olarak görev yapmayacak.

Süper Lig’in ikinci haftasında oyna-
nacak olan karşılaşmaların hakemleri 
belli oldu. Ligin ilk haftasında oynanan 
karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere 
bu hafta görev verilmeyecek.

 Merkez Hakem Kurulu, elindeki 
hakemlerin hepsini dönüşümlü olarak 
kullanabilmek için ve bütün hakemlere 
şans vermek adına böyle bir uygulama-
ya gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan maç-
larda görev alan hakemlerin bazılarının 
bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar-
da VAR hakemi olarak görev yapması 
bekleniyor.

1. HAFTA
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe: Arda 

Kardeşler
Karagümrük- Yeni Malatyaspor: Ab-

dülkadir Bitigen
DG Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor: 

Ali Palabıyık
Göztepe- Y.Denizlispor: Tugay Kaan 

Numanoğlu
Galatasaray- Gaziantep FK: Bahattin 

Şimşek
Hes Kablo Kayserispor- Kasımpaşa: 

Yaşar Kemal Uğurlu
Ankaragücü- BB Erzurumspor: Burak 

Şeker

Trabzonspor- Beşiktaş: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor- Gençler-

birliği: Yasin Kol
A.Hatayspor - Medipol Başakşehir: 

Mete Kalkavan
2. HAFTA

Yeni Malatyaspor- Göztepe: Cüneyt 
Çakır

Gençlerbirliği- İ.H. Konyaspor: Mus-
tafa Öğretmenoğlu

Y.Denizlispor- Trabzonspor: Volkan 
Bayarslan

Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kay-

serispor: Erkan Özdamar
Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor: 

Halil Umut Meler
BB Erzurumspor- DG Sivasspor: Ser-

kan Tokat
Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Suat 

Arslanboğa
Gaziantep FK- Karagümrük: Alper 

Ulusoy
M.Başakşehir- Galatasaray: Atilla 

Karaoğlan
Fenerbahçe- A.Hatayspor: Ümit Öz-

türk  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un maçına Öğretmenoğlu atandı


