
PANDEMİNİN AĞIR
ŞARTLARI AŞILIYOR

‘AHİLİK GELENEĞİMİZ
AHİ EVRAN DEĞERİMİZ’

ÇUMRA MEMBA SUYU
KALİTESİNE KAVUŞTU

Pandemi sürecinin başından bu yana belediyecilik 
alanında ortaya çıkan şartları iyileştirmeye dönük 

hizmet politikaları üreten Selçuklu Belediyesi, yaşanan 
sürecin ilçe halkındaki etkisini en aza indirgeyen 
çalışmalar ortaya koyuyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Yılın ahilerini kabul eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ahiliğin bir Selçuklu 

geleneği, Ahi Evran’ın da Selçuklu değeri olduğunu 
belirterek, ahiliği, sanatı, sanatçıyı ve ustalığı 

sahiplenmesi gereken doğru yerin Konya olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Çumra ziyaretinde ilçe adına büyük önem taşıyan 
memba suyunun verilmesi ile ilgili müjdeyi açıkladı. 

Çumra, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmalarla içme suyuna kavuştu. 

 n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Konya’nın önceliği
Millet Bahçesi değil!’

‘DEVA Partisi
ihtiyaçtan doğdu’

DEVA Partisi Genel Başkan 
Yardımcıları Konya İl Teşkila-
tı’nın organizasyonuyla Konya 
basınıyla buluştu. DEVA Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Nihat 
Ergün, partinin halk nazarında 
ortaya çıkan ihtiyaçtan doğdu-
ğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Millet Bahçesinde oturmanın 
insanların işsizlik sorununa ve 
ekonomik darboğazına çare 
olmayacağını söyleyen Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Ab-
dulkadir Karaduman, Konya’nın 
yatırımda önceliğinin Millet 
Bahçesi olmadığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya’nın yeni markası
İlçeye ve şehre önemli bir termal tesis kazandıran 
Karatay Belediyesi, bu yatırımla büyük takdir 
toplamış durumda. Yaklaşık 1,5 ay önce hizmete 
giren Karatay Termal Tatil Köyü, farklı ve kaliteli 
konseptiyle, modern altyapısıyla, Konya’nın termal 
turizmde kısa sürede söz sahibi olmasını sağlayacak. 
Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Karatay 

Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgedeki termal 
suyun mineral bakımından zengin, sıcaklık 
bakımından oldukça uygun olduğunu söyledi. Kılca, 
“Buraya gelen misafirlerimiz hem dinlenecekler 
hem şifa bulacaklar hem de onları dingin bir şekilde 
buradan yolcu edeceğiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

060504 Silahlı kavgada
6 kişi yaralandı

Bitlisli başkanlardan 
Hasan Kılca’ya ziyaret

Selçuklu’dan sivil
havacılığa destek

Deprem yakınımızda!
Niğde’de yaşanan ve Kon-

ya’da da kısmen hisse-
dilen depremin ardından 
Konya’nın olası bir dep-
rem halinde nasıl etkile-

neceği yeniden gündeme 
geldi. JMO Konya Şubesi, 
Konya’da orta şiddetli ve 

yıkıcı depremlerin olası 
olduğunu söyledi

KONYA, DAHA BÜYÜK
DEPREMLERE GEBE!

Konya çevresinde çok daha büyük dep-
rem üretebilecek potansiyele sahip bir-
çok fay hattının bulunduğu, bunlardan bir 
kısmının şehir içinden de geçtiği bildiri-
len açıklamada, Konya’da orta büyüklük-
te ama yıkıcı etkiye sahip depremlerin 
beklenildiğine işaret edildi. Açıklamada, 
fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin 
verilmemesi gerektiği üzerinde özellikle 
durularak uyarılarda bulunuldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK
BİR FAY YASASI ÇIKARILMALI

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 
ve kısmen Konya’da da hissedi-
len depremin ardından Konya ve 
bölgesindeki depremsellik durumu 
yeniden gündeme geldi. JMO Konya 
Şubesi, hazırladığı deprem raporun-
da Konya’da orta şiddetli ve yıkıcı 
depremlerin olabileceğini söyledi. 
Açıklamada Fay Yasası olarak bilinen 
yasanın toplumsal ihtiyaçlara göre 
çıkarılması gerektiği vurgulandı.
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Pandemi sürecinin başından bu yana belediyecilik alanında ortaya çıkan şartları iyileştirmeye dönük hizmet politikaları 
üreten Selçuklu Belediyesi, yaşanan sürecin ilçe halkındaki etkisini en aza indirgeyen çalışmalar ortaya koyuyor

‘Hizmette engel tanımayız’
Geçtiğimiz Mart ayından bu 

yana Türkiye’de olduğu gibi Kon-
ya’da da etkisini gösteren korona-
virüs, insanların alışkanlıklarını, 
hayat şekillerini, sosyal durumla-
rını doğrudan etkiledi. Mart ayın-
dan bu yana tedbirler en üst se-
viyeye çıkarıldı. Yeni normal diye 
tabir edilen bu süreçte sağlığın 
önemi daha iyi kavranırken, atılan 
her adımda sağlık şartı öncelendi.

Merkezinde sağlığın ve sağlık-
la ilgili kaygıların yer aldığı yeni 
dönemde belediyeler de halka 
sundukları hizmetlere bu doğrul-
tuda yön verdi. Sağlık yatırımları, 
sağlık alanında yapılan hizmetler 
daha çok öne çıkarken, koronavi-
rüsün etkisi de bu dönemde bele-
diyelerin hizmet şekillerinde deği-
şikliği ve daha yenilikçi bir bakış 
açısını beraberinde getirdi. 

Pandemi sürecinin başından 
bu yana belediyecilik alanında 
ortaya çıkan şartları iyileştirmeye 
dönük hizmet politikaları üreten 
Selçuklu Belediyesi, yaşanan sü-
recin ilçe halkındaki etkisini en 
aza indirgemeye dönük faaliyetler 
yürüttü. 

Mart ayında görülen ve etki 
alanını giderek artıran koronavi-
rüs ve pandemi sürecinde yapılan 
ve yapılmakta olan hizmetlerle 
ilgili Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Yenigün Ga-
zetesi’ne özel açıklamalarda bu-
lundu. 

‘İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI VE 
SELAMETİ İÇİN NE GEREKİYORSA 

ONU YAPIYORUZ’
Koronavirüs sürecinin tüm 

dünyayı etkisi altına aldığını ve 
ülkemizde 11 Mart itibariyle sü-
recin başladığını söyleyen Ahmet 
Pekyatırmacı, “Sürecin başından 
itibaren ülkemizde ciddi tedbirler 
alındı. Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere hükümetimiz, bakan-
lıklarımız ciddi gayretler gösterdi 
ve göstermeye devam ediyor. Bi-
lim Kurulu’yla birlikte yapılan de-
ğerlendirmeler ve alınan kararlar 
gereği ülke genelinde hem sağlık 
sisteminin aksamadan yürümesi 
hem de gerekli tedbirlerin alınma-
sı anlamında denetimlerin yapıl-
ması, ülkemizin ve insanlarımızın 
sağlığı ve selameti için yapılması 
gereken şeyler en iyi şekilde ya-
pıldı. 

Tabi bu kapsamda yerel yö-
netimler olarak bizlere de büyük 
görevler düştü. Ülke genelinde 
olduğu gibi yerelde de bizim hem 
alınan tedbirlerle birlikte yapma-
mız gereken görevler var, hem 

de mahalli müşterek ihtiyaçların 
karşılanması noktasında sürdür-
düğümüz işler var. Bu sürecin 
en sağlıklı biçimde atlatılması, 
insanlarımızın bu süreçten en az 
etkilenmesi, olumsuz etkileri en 
aza indirmek bakımından bizim 
de bir takım çalışmalar yapmamız 
gerekiyordu. Bu süreçten olumsuz 
etkilenen hemşerilerimiz oldu. Biz 
de işin doğası gereği yapılması 
gerekenlerle ilgili hızlı bir şekilde 
entegre olarak ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla birlikte hareket edip, 
bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde gide-
recek düzenlemeler yaptık” dedi. 

‘EKONOMİK DESTEKLERİ EN ÜST 
SEVİYEYE ÇIKARDIK’

Bu sürecin insanları ekonomik 
anlamda da olumsuz etkilediğini 
söyleyen Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sos-
yal destek birimimiz, bu süreçte 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
çalışma yaparak, Kaymakamlığı-
mızın da dahil olduğu bir yapıda 
süreçten olumsuz etkilenen hem-
şerilerimizi tespit ettik. Ekonomik 
anlamda destek olmaya başladık. 
Sosyal kartlar üreterek olumsuz 
etkilenen hemşerilerimize dağıt-
tık. Ailelerin nüfus sayısına göre 
ekonomik katkı sağlamış olduk. 

Yine belediyemizin kiracısı 
olan işletmelerden kapalı kaldıkla-
rı 2 aylık süreçte kira almayacağı-
mızı ilan ettik. Kızılay’la birlikte bu 
süreçte zor durumda kalan hem-
şerilerimize ciddi gıda yardımları 
yaptık. 

Şehrimizde karantina altında 
tutulan, yurt dışından gelen va-
tandaşlarımızın ihtiyaçlarının kar-
şılanması noktasında ciddi destek-
lerimiz oldu. 

Sağlık çalışanlarımızın, emni-
yet birimlerimizin ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında hızlı bir 
şekilde harekete geçtik. İlgili ku-
rum ve kuruluşlarımızla birlikte 
gereken desteği sağladık. 

Vefa grubunun çalışmalarına 
hem personel, hem araç gereç, 
hem yer temini hem de ekipman 
noktasında çok ciddi katkılarımız 
oldu. Bunları birebir ilan ederek 
yapmadık, anlık olarak bize nere-
den talep gelirse o alana yoğunla-
şıp hızlı bir şekilde ihtiyacı gider-
meye gayret ettik” diye konuştu. 

FİLYASYON EKİPLERİNE 25 YENİ 
ARAÇ VERİLECEK

“Filyasyon ekiplerimiz için araç 
ihtiyacı hasıl olduğunda hemen 25 
araçlık bir filo oluşturup, meclis 
kararı aldık” diyen Pekyatırmacı, 
“Filyasyon ekiplerimizin kullanı-
mına sunacağımız 25 araçlık filo-
muzu da inşallah en kısa sürede 
Sağlık Müdürlüğü’müze teslim 
etmiş olacağız. Tabi bunlar bu sal-
gının olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması ve salgınla mücadele 
alanında yapmamız gereken çalış-
malardır” dedi. 

‘MORAL VE MOTİVASYONU YÜK-
SEK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’ 
“Bununla birlikte tabi ki hem-

şerilerimizin günlük yaşantıların-
da evde kaldıkları süreç içerisinde 

sosyal, kültürel ve psikolojik ih-
tiyaçlarının karşılanması nokta-
sında da ciddi çalışmalar yaptık” 
diyerek bu süreçte sosyal ve kül-
türel anlamda yapılan çalışmalara 
da değinen Ahmet Pekyatırmacı, 
“Sürecin başından itibaren Sosyal 
Ekran çalışmalarını başlattık ve 
özellikle Nisan ayından itibaren 
ciddi manada çalışmalar yürüttük. 
Belli periyodlarla hem canlı yayın-
larla, hem çekilişlerle, hem farklı 
alanlarda sunduğumuz sosyal faa-
liyetlerle vatandaşlarımızın bu sü-
reçte yalnız olmadıklarını, onlarla 
birlikte olduğumuzu hissettirme-
ye çalıştık. Çok sayıda kitap çekilişi 
yaparak hemşerilerimize çok sayı-
da kitabı gönderdik. Onların evde 
kaldıkları sürede kitapla haşır ne-
şir olmalarını, bilimsel ve kültürel 
gelişimlerine katkıda bulunmayı 
hedefledik. Yine aynı şekilde farklı 
zaman dilimlerinde bisiklet çekilişi 
yaparak vatandaşlarımızın moral 
düzeylerini yükseltmeye çalışıyo-
ruz. Biliyorsunuz Konya en uzun 
bisiklet yoluna sahip. Bu alan-
da artık sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da örnek bir şehir haline 
geldi. Konya’da bisiklet kullanımı-
nın daha da yaygınlaşması, insan-
larda bireysel bisiklet kullanımının 
yaygın hale getirilmesi amacıyla 
bisiklet çekilişlerimize devam edi-
yoruz” dedi. 

‘PROGRAM İPTAL AMA 
BİSİKLETLER VERİLECEK’

Selçuklu Belediyesi’nin Avru-
pa Hareketlilik Haftası kapsamın-

da organize ettiği ve koronavirüs 
önlemleri kapsamında iptal kararı 
aldığı etkinlikle ilgili de açıklama 
yapan Başkan Pekyatırmacı, “Ma-
lum pandemi sürecinde böyle bir 
toplu organizasyonu gerçekleş-
tirmenin çok da doğru olmayaca-
ğı kanaati oluştu. Bu nedenle bu 
programı iptal ettik. Yine sosyal 
medya üzerinden bisiklet çekiliş-
lerimizi devam ettireceğiz. Yine 
bisiklet hediyelerimizi vereceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

‘OKULLARIN HİJYENİ İÇİN 
NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ’
Her alanda vatandaşın yanın-

da olmak ve onlara hizmet etmek 
gerektiğinin bilincinde olduklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eğitim 
alanında da artık uzaktan eğitim 
sürecinde çalışmalar yürütülüyor. 
Okullarımızda da yüz yüze eğitim 
için farklı ortamlar oluşturmak 
gerekiyor. Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüzün talepleri doğrultusunda 
okullarımızdaki açık alanlarda dü-
zenleme çalışmaları yaptık, ihtiyaç 
duyulduğunda da yapmaya devam 
edeceğiz. 

Okullarımızın temizliği an-
lamında sürecin başında okullar 
açıkken dezenfeksiyon anlamında 
elimizden gelen desteği vermiş-
tik. Şimdi de 21 Eylül itibariyle 
açılan okullarımızda yine aynı şe-
kilde okullarımızda dezenfeksiyon 
çalışmalarımızı başlattık. Fiziki 
ortamların hazır hale getirilmesi 
ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şe-

kilde eğitim öğretim faaliyetlerini 
devam ettirebilmeleri için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.  Aynı 
zamanda okullarımıza destek ol-
mak için bir dezenfeksiyon standı 
ve dezenfektanların teslimini ger-
çekleştirdik” diye konuştu. 

GEZİCİ EBA İSTASYONLARINA 
DESTEK VERİLİYOR

Eğitim alanındaki desteklerin 
dezenfekte ve fizyolojik ortamla-
rın iyileştirilmesiyle sınırlı kalma-
dığına işaret eden Başkan Pekya-
tırmacı, “EBA kanalı üzerinden 
uzaktan eğitime katılan çocukları-
mız var. Bu çocuklarımızın bazıları 
dezavantajlı bölgelerde yaşıyorlar. 
Gezici EBA istasyonları oluşturma 
yönünde bir çalışmamız devam 
ediyor. Gezici EBA araçlarının te-
mini noktasında da Milli Eğitim 
camiamıza bir katkı sunuyoruz. 

Bu süreçte ekibimiz hakikaten 
büyük bir özveriyle çalıştı. Süreç 
içerisinde mutlaka belediyemizin 
personelinde de etkilenen oldu. 
Ama çok şükür şu ana kadar çok 
olumsuz bir durumla karşılaşma-
dık. Hemen gerekli müdahaleler 
yapıldı, tedavi süreci başlatıldı. Şu 
an belediyemiz bünyesinde mut-
laka kovid sürecinden etkilenmiş 
ve şu an karantina sürecinde olan 
personellerimiz var. Bu bizim be-
lediyecilik faaliyetlerini yürütme-
mizde engel olmadı. Çok şükür 
süreci en az hasarla atlatmaya ça-
lışıyoruz” dedi. 

‘RUTİN BELEDİYECİLİK 
HİZMETLERİMİZ AKSAMIYOR’
Pekyatırmacı sözlerini, “Pan-

demi süreciyle ilgili aslında doğru-
dan bizim inisiyatifimizde gerçek-
leşecek çalışmalar, yerel müşterek 
ihtiyaçları giderme noktasında. 
Bunun dışında ülke genelinde 
alınan kararlar ve yayınlanan ted-
birler neyse biz de belediye olarak 
buna uymakla yükümlüyüz. Bu 
anlamda Bilim Kurulu bir takım 
çalışmalar yapıyor, salgınla müca-
delede mevsimsel şartların oluştu-
racağı şartları tartışıyorlar. İçişleri 
Bakanlığımız tarafından yayınla-
nan tebliğler doğrultusunda biz 
de gerekenleri yapacağız. Bizim 
için önemli olan kurumsal anlam-
da her türlü ihtimale hazır olmak 
ve kendimizi diri tutmak. En başta 
temel belediyecilik hizmetlerini en 
doğru şekilde yürütmek. Çünkü 
temel belediyecilik hizmetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz-
de çevre sağlığı açısından da üze-
rimizdeki vazifeyi yerine getirmiş 
olacağız” diyerek tamamladı. 
n RASİM ATALAY
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:07 06:28 12:49 16:17 18:59 20:15
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 28 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              14 °C       30 °C

Ankara                16 °C 28 °C Hicrî: 7 Safer  1442  -  Rûmî: 11 Eylül 1436

Zaman çok hızlı geçiyor.
Konya Barosu Başkanı Mustafa 

Aladağ,  ilk aday olduğunda kendisi ile 
bir radyo programı gerçekleştirmiştik.

Sağolsun, bizi kırmadı bir de baş-
kan olduktan sonra söyleşimizi yaptık.

Sonra bir dönem daha derken…
Kendisiyle bir program daha ger-

çekleştirdik.
Şimdi takvime bakınca bir Konya 

Barosu seçiminin daha yaklaştığını 
gördüm.

Ekim ayının 10 ve 11’inde seçim 
yapılacak.

Dedim ya…
Zaman hızlı geçiyor.
Şu ana kadar 4 aday görünüyor.
Vefa Grubu’nun Adayı Mustafa 

Aladağ
İlke Grubu’nun Adayı Murat Çiçek
Birlik Grubu’nun Adayı Fatih Ru-

şen
Sosyal Demokrat Avukatlar Gru-

bu’nun Adayı Ramazan Fahri Erdem

Bütün adaylar için süreç 
hayırlı olsun…

Lakin aklımda kalan bir-
kaç konuyu paylaşmak isti-
yorum.

İlk döneminde yaptığımız röpor-
tajda Başkan Mustafa Aladağ, Mobil 
Baro, avukatların sosyal hakları, si-
yasetten uzak bir baro uygulaması 
ve hukuk fakültelerinin yapısıyla ilgili 
çalışmaların yoğun bir şekilde gerçek-
leştirilerek Konya Barosu’na farklı bir 
standart getireceklerini söylemişti.

Mutlaka başardığı bazı konular ol-
muştur.

Aklımda kalan bir konu daha var. 
Avukatların sosyal faaliyet yapa-

bilecekleri alanlar oluşturabilmek…
Ne kadarını başardı?
Bunu öğrenmek için adayların se-

çim beyannamelerine bakmak lazım.
Bu yazının yazıldığı saatlerde İlke 

Grubu Başkan Adayı Murat Çiçek 
beyannamesini açıklayacağını söyle-

di. Ama son düzeltmeleri 
yaptığı için henüz paylaş-
madığını da hatırlatayım.

Merak ettim doğru-
su…

Bugün bu yazıyı okur-
ken aynı zamanda bazı 
adayların da beyanname-
lerini belki okuyabileceğiz.

Öyle görünüyor.
Yalnız ben Murat Çi-

çek’in beyannamesinden 
bazı başlıkları aldım gibi.

En azından birebir değilse bile sin-
yaller…

“Konya Barosu’nun kapılarını 
herkese açacağız”

Belki tam metin değil ama…
Çiçek’in kadrosuna bakıldığı za-

man da her kesimden avukatlar oldu-
ğunu görebiliriz.

Genel Merkez De-
lege Adayı Latif Cem 
Baran…

Özkan Öztürk…
Daha birçok isim sa-

yabiliriz.
Yani sadece aynı si-

yasi görüşte isimler değil 
her görüşten isimlerin 
yer aldığı bir liste.

Buradan şunu an-
lamak lazım ki; siyaseti 

barodan uzak tutacak bir kadro…
Konya Barosu’nun kapılarının her-

kese açık olması da önemli…
Şimdiye kadar kapalıydı iddiası 

bana hoş gelmez çünkü buna avukat-
lar karar verecek.

Hukuk Fakülteleri ile ilgili bir çalış-
ma görmedim. Başkan Aladağ’ın söy-
lemlerinden biriydi. 

Ortak programları oldu-
ğunu biliyorum ama somut 
olarak önümüze getirilen bir 
çalışma yok.

“Stajyer avukatlar ve genç mes-
lektaşlarımıza önünü açacak çalış-
malarımız olacak”

“Stajyerlerden bağış alınıp üc-
retsiz çalıştırılıyor”

“Her yıl mesleğe 450-500 civa-
rında katılım oluyor. Yani Konya Ba-
rosu’na son iki yılda 900 avukat kayıt 
olmuş. Meslektaşlarımıza iş lazım. 
Bunun önünü açacak çalışmalar…”

Yukarıdaki cümleler İlke Grubu 
Başkan Adayı Murat Çiçek’e ait.

Ben burada sadece şu yorumu 
yapayım mı?

Başkan Mustafa Aladağ da aynı 
başlıklara sitem ediyor ve düzeltilmesi 
gerektiğini söylüyordu.

Bugün yine aynı söylemlerin olma-
sı ilginç.

İlerleyen zamanlarda bu konuya 

geniş yer vereceğiz ama şimdilik bir 
başlığı daha gündeme getirmem lazım.

Baroların siyasetten uzak durma-
ları doğru ama siyasilerin desteklediği 
barolar da var.

Bu biliniyor.
Misal, Konya Barosu seçimlerinde 

şimdiye kadar bütün adayların temsil 
ettiği bir görüş var.

AK Parti’nin desteklediği…
MHP’nin desteklediği…
İYİ Parti’nin desteklediği…
Ya da diğer partilerin…
Ama bu seçim biraz farklı olacak 

gibi.
Neden mi?
Diğerlerini bilmeme  ama siyasette 

ortak kararlar alabilen ve vatandaşın 
nezdinde Cumhur İttifakı olarak bilinen 
birliktelik Konya Barosu seçimlerine 
yansımamış!

İkisinin de adayı farklı!
Hayırlısı…
Bekleyip göreceğiz.

KONYA BAROSU SEÇİMLERİNDE CUMHUR İTTİFAKI ÇATLAĞI!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve kısmen Konya’da da hissedilen depremin ardından Konya ve bölgesindeki depremsellik durumu 
yeniden gündeme geldi. JMO Konya Şubesi, hazırladığı deprem raporunda Konya’da orta şiddetli ve yıkıcı depremlerin olabileceğini söyledi

Deprem riskimiz yüksek!
Geçtiğimiz günlerde Niğde’nin 

Bor İlçesi’nde yaşanan 5.1’lik dep-
remin ardından TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 
Fay Yasası olarak bilinen yasayla il-
gili önemli açıklamalarda bulundu. 
Yapılan açıklamada uzun zamandır 
konuşulan Fay Yasası’nın toplumsal 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde çı-
karılması gerektiği belirtildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi tarafından ya-
pılan açıklamada, Niğde’de 5.1 şid-
detinde bir deprem yaşandığı hatır-
latılarak, “20 Eylül Pazar günü saat 
22:08’de merkez üssü Bor (Nigde) 
olan Mw 5.1 büyüklüğünde bir dep-
rem meydana gelmiştir. Niğde İline 
Bağlı Bor İlçesi Obruk Mahallesinde 
meydana gelen deprem AFAD Dep-
rem Dairesi verilerine göre 5.1 şid-
detinde ve yaklaşık 7 kilometre de-
rinlikte olmuştur. Sahada yaptığımız 
incelemeler neticesinde Tuzgölü Fay 
hattına 23 kilometre uzaklıkta bulu-
nan bu deprem noktasının Leşkere 
Fayı olarak bilinen ve Tuzgölü fayı-
na dik yönde gelişen daha küçük bir 
fay zonunda meydana geldiği görül-
mektedir. Bölgede yapılan inceleme-
lerde çok büyük hasarların olmadığı 
mühendislik hizmeti almadan yapıl-
mış kerpiç evlerde çatlak ve yarık-
ların oluştuğu gözlemlenmiştir. Kü-
çük diyebileceğimiz bir fay zonunda 
oluşan 5.1 büyülüğündeki deprem 
çevre illerde hissedildiği gibi Konya 
merkezde de hissedilmiştir. Özellikle 
merkez üssüne çok yakın olan Emir-
gazi ve Ereğli ilçelerimizde daha yo-
ğun hissedilmiştir” denildi. 

KONYA DAHA BÜYÜK 
DEPREMLERE GEBE!

Konya çevresinde çok daha bü-
yük deprem üretebilecek potansiyele 
sahip birçok fay hattının bulunduğu, 
bunlardan bir kısmının şehir için-
den de geçtiği bildirilen açıklamada, 
Konya’nın Niğde’de meydana gelen 
5,1 şiddetindeki depremden çok 
daha büyük depremler yaşayabile-
ceği ifade edildi. Konya bölgesinden 
geçen fay hatlarıyla ilgili detaylı bilgi 
verilirken, “Bu fay hatlarını sayacak 
olursak Bölgesel ölçekli olarak Akşe-
hir, Tuzgölü ve Ecemiş Fay zonları, 
Ova havza sınırlarını kapsayan Kon-
ya Fay Zonu, Karaaömerler Fayı, Di-
vanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı, 
Cihanbeyli, Ilgın, Altınekin vb. Gibi 
fay zonları bulunmaktadır. Akşehir 
fay zonu genelde kuzeybatı-güney-

doğu gidisli 450 km uzunluğunda 
2-7 km genişliğinde verev atımlı 
normal faydır. Akşehir fay zonunun 
en belirgin olduğu alan Doğanhi-
sar-Akşehir-Çay ve Afyon arasıdır.

100-120 kilometre uzunluk su-
nan AFZ’nun kuzeydoğu bloku dü-
şerek Akşehir-Afyon çöküntü hav-
zasını (grabeni), güneybatı bloku da 
yükselerek Sultandağı yükselimini 
(horstunu) oluşturmuştur. Aletsel 
dönem içinde Kandilli Rasathanesi 
verilerine göre Akşehir Fay zonunun 
da içinde yer alan bölgede 1900-
2016 yılları arasında büyüklüğü 
M:5’den büyük 9 deprem meydana 
gelmiştir.

Akşehir fay zonu üzerinde alet-
sel dönemde oluşan depremler in-
celendiğinde bu zon üzerinde 25-30 
yılda bir 5,5-6.5 büyüklüğünde bir 
deprem oluşma riski vardır. 

Akşehir ve Doğanhisar, Sultan-
dağı ve Çay doğrudan bu fay zonları 
üzerinde yer almaktadır. 

Bu yerleşim alanlarının neredey-
se tamamı alüviyal zemin üzerinde 
kurulmuştur ve yörede su seviye-
sinin yüksek olması nedeniyle bazı 
kesimlerde sıvılaşma riski yüksek 
alanlar da bulunmaktadır” ifadeleri-
ne yer verildi. 
ORTA BÜYÜKLÜKTE YIKICI DEPREM 

OLMA RİSKİ YÜKSEK
Bölgede oluşan depremlerin 

genelde orta büyüklükte olduğunu, 
yörede gelecekte de orta büyük-
lükte yıkıcı deprem oluşma riskinin 
yüksek olduğunu açıklayan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi, 
“Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Orta 
Anadolu’nun en önemli kıta-içi ak-
tif fay zonlarından biridir. TGFZ ku-
zeybatıda Paşadağ ile güneydoğuda 
Bor ilçesi arasında uzanan yaklaşık 

200-220 km uzunluğunda ve 15-25 
km genişliğinde, önemli miktarda 
normal bileşeni olan sağ yanal atımlı 
bir fay zonudur Paşadağ ile Bor ara-
sındaki kesimi oldukça çizgisel olup 
5-80 km uzunlukta birbirine koşut, 
yarı koşut bir çok faydan oluşur.

Tuzgölü havzasının kuzeydo-
ğu kenarını sınırlamaktadır. TGFZ, 
uzunlukları 9 ile 30 km aras›nda de-
ğişen, birbirine koşut veya yarı koşut 
onbir geometrik fay segmentinden 
oluşmaktadır. TGFZ segmentleri-
nin azami M=6,11–6,80 büyük-
lüğünde deprem üretebilecekleri 
varsayılmaktadır Kuzeyde Erciyes 
Dağı (Kayseri) ile güneyde Mersin 
ili arasında Kuzey Doğu doğrultu-
sunda uzanan yaklaşık 300 kilo-
metre uzunluğundaki Ecemiş Fay 
Zonu Orta Anadolu’nun en önemli 
neotektonik unsurlarından biridir.  
Diri fay haritasında Yahyalı ilçesinin 
güneydoğusundan başlar ve Pozan-
tı’nın kuzeybatısına kadar uzanır. 
uzunluğu yaklaşık 107 kilometredir. 
Şaroğlu ve diğ. (2001)  tarafından 
Demirkazık, Kamışlı ve Pozantı seg-
menti şeklinde üç alt bölüme ayrılır. 
Sol yönlü aktif doğrultu atımlı fay 
zonunun 80±10 kilometre toplam 
atıma sahip olduğu tahmin edilmek-
tedir. GPS değerlerinin bu fayın iki 
bloku arasında 1-2 mm /yıl hareket 
olduğunu göstermektedir Ecemiş 
Fayı’nın son 35000 yıl içerisinde 
hareket halinde olduğunu ve dola-
yısıyla aktif bir fay olduğunu belirt-
mektedir. Ayrıca bölgede büyüklüğü 
6,5 veya daha büyük olan ve yüzey 
kırığı oluşturabilecek en az üç dep-
remin olduğunu öne sürmektedir. 
Bu verilere bağlı olarak da fayın dep-
rem tekrarlanma aralığının yaklaşık 
10 bin yıl olduğunu savunmaktadır” 

bilgisi paylaşıldı. 
KONYA İL MERKEZİNİ ETKİLEYEN 

3 FAY ZONU VAR
“Konya il merkezi çevresinde en 

önemli genç yapıları Kuzey-Güney 
gidişli Konya grabeni (çöküntüsü) ve 
yaklaşık Doğu-Batı gidişli Kızılören 
çöküntüsü oluşturur” denilen açık-
lamada, “Konya çöküntüsü; Batıda 
Konya fay zonu, Doğuda Divanlar 
Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı 
ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı 
kesimi Konya Fay zonu üzerinde bu-
lunmaktadır.

Kızılören grabeni (havzası) Batı 
Kuzeybatı-Doğu Güneydoğu gidişli 
eğim atımlı normal kenar fayları ile 
sınırlı egemen olarak Miyosen-Pliyo-
sen yaşlı kayaçları kapsayan bir çö-
küntü havzasıdır” denildi. 

Konya için durum böyleyken, 
İçişleri Bakanlığı tarafından çıka-
rılacağı yönünde açıklama yapılan 
ve kısaca Fay Yasası olarak tanım-
lanan yasaya tehlikeyi göz önünde 
bulundurarak eklemeler yapılması 
gerektiği savunulan açıklamada, 
“Toplumun doğa kaynaklı afetlere 
karşı güvenli ve hazır hale gelmesi, 
afet öncesi, sırası ve sonrası yapıla-
cak çalışmaların stratejik bir temel-
de ele alınması ve imar, planlama, 
kentleşme, yapı üretimi ve deneti-
mi, afet, afet sigortaları, kat malik-
leri kanunu, kentsel dönüşüm gibi 
birçok kanunda değişikliğini içinde 
barındırmasıyla birlikte gerekliliği 
tartışılmazdır. 

Odamız tarafından, toplumun 
doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli 
ve hazır hale gelmesi, afet öncesi, 
sırası ve sonrası yapılacak çalışmala-
rın stratejik bir temelde ele alınması 
ve imar, planlama, kentleşme, yapı 
üretimi ve denetimi, afet, afet sigor-

taları, kat malikleri kanunu, kentsel 
dönüşüm gibi birçok kanunda deği-
şikliği içinde barındıracak bir Fay Ya-
sası’nın toplumsal ihtiyaçları karşıla-
yacak şekilde çıkarılması gerektiği 
uzun zamandır dile getirilmektedir” 
ifadelerine yer verildi. 

FAY HATLARI ÜZERİNDE 
YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMESİN
Konya ve bölgesinde etkili olması 

muhtemel fay zonlarıyla ilgili yaptığı 
detaylı açıklamanın ardından öneri-
lerini de sunan Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi, açıklamasını şu 
şekilde sürdürdü: “7269 sayılı Umu-
mi Hayata Müessir Afetler Dolayı-
sıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun 
afet öncesi, sırası ve sonrası yapıla-
cak iş ve işlemlere açıklık getirecek 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanacak taşkın tehlike ve risk 
haritalarına göre taşkın riski yüksek 
olan alanlar ile heyelan, çığ ve kaya 
düşmesi tehlikesi ile karşı karşıya 
bulunan alanların yapılaşmaya açıl-
mayacağı şeklinde düzenlenmelidir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
5. Maddesindeki mekansal strateji 
planı tanımı içine, sağlık ve afet poli-
tikaları  kavramı da alınarak alınma-
lıdır. 

4708 sayılı Yapı Denetimi Kanu-
nun 3. Maddesinde düzenleme ya-
pılarak, binaların oturduğu zeminler 
için yapılacak jeolojik araştırmaların 
yerinde denetimi esas alacak şekil-
de kontrol ve denetim hizmetleri-
nin yürütüleceği açıkça belirtilmeli, 
ayrıca söz konusu kanuna ek mad-
de ilavesi ile  aktif fay zonları, dere 
yatakları, taşkın, heyelan,  kaya ve 
çığ düşmesi sınırları içinde yer alan  
alanlar içinde yapılacak olası yapı-
ların proje müellifliğini veya fenni 

mesuliyetini üstelenen mühendis ve 
mimarlara yönelik caydırıcı işlemle-
rin tesis edileceğini belirtir düzenle-
me yapılmalıdır.

Aktif fay zonlarının üstü, dere 
yatakları, taşkın, heyelan, çığ ve 
kaya düşmesi tehlikesi alan sınırları 
içinde kalan yapılar öncelikle 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 
kapsamına alınarak kamusal bir an-
layışla kentsel dönüşüm çalışmaları 
hızlandırılmalı, ancak afet riskli alan-
lar içinde bina veya konutu bulunan 
vatandaşlarımızın mağdur edilme-
mesi için uygun alanlarda barınma 
ihtiyaçlarının devlet tarafından kar-
şılanacağı çözüm önerileri geliştiril-
melidir.

Dere yataklarının doğal akışının 
değiştirilmesine, kesitlerinin daral-
tılmasına, moloz ve çöp döküm ala-
nı, yol ve altyapı tesisi amaçlı kulla-
nımına son verilmeli, bu kapsamda 
DSİ Genel Müdürlüğünce yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
5213 sayılı Büyükşehir Belediyeleri 
Kanununda değişiklik yapılarak, ak-
tif fay hatlarının üstü, dere yatakla-
rı, taşkın alanları, heyelan çığ veya 
kaya düşmesi tehlikesi yaşanacak 
alanların yeşil alan kullanımı dışın-
da, hiçbir amaçla kullanılmayacağı, 
bu alanları farklı amaçla kullanıma 
açanlara yönelik idari ve cezai yap-
tırımların uygulanacağına yönelik 
düzenlemeler yapılmadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 
2644 sayılı Tapu Kanunu, 6102 sa-
yılı Türk Ticaret Kanunu’nda deği-
şiklik yapılarak, kanunun yürürlük 
tarihinden sonra aktif fay hatlarının 
üstü, dere yatakları, taşkın alanları, 
heyelan, çığ veya kaya düşmesi teh-
likesi bulunan alanlarda yapılacak 
yapıların alım, satım ve devir iş-
lemlerinin yapılamayacağına ilişkin 
kısıtlayıcı düzenlemeler gerçekleşti-
rilmelidir.

Türk Ceza Kanunda değişiklik 
yapılarak aktif fay hatlarının üstü, 
dere yatakları, taşkın alanları, heye-
lan ve kaya düşmesi tehlikesi bulun-
masına rağmen bu alanlarda yapı 
yapılmasına müsamaha gösteren 
veya izinsiz yapı yapmak suretiyle 
can kayıplarına neden olanlar hak-
kında cezai işlemler yürütülmesini 
sağlayacak düzenlemeler yapılmalı-
dır.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK



4 24 EYLÜL 2020HABER

‘Ahiliği ve ustalığı sahiplenmesi gereken doğru yer Konya’dır’
Ahilik Haftası kutlamaları kap-

samında Yılın Türkiye Ahi Çırağı 
seçilen Ahmet Durmaz, Yılın Kon-
ya Ahisi Abdullah İyitaşcılar ve 
yine Yılın Konya Kalfa Ahisi Atılay 
Özkan, KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak ile birlikte Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Başkan 
Altay, ahiliğin bir Selçuklu gelene-
ği, Ahi Evran’ın da Selçuklu değeri 
olduğunu belirterek, payitaht şehir 
olarak; ahiliği, sanatı, sanatçıyı ve 
ustalığı sahiplenmesi gereken doğ-
ru yerin Konya olduğunu söyledi.

Kırşehir’de düzenlenen 33. Ahi-
lik Haftası kutlamaları kapsamında 

Yılın Türkiye Ahi Çırağı Ahmet 
Durmaz, Yılın Konya Ahisi Abdul-
lah İyitaşcılar ve Yılın Konya Kalfa 
Ahisi Atılay Özkan, Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak ile 
birlikte Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir 
araya geldi. Başkan Altay, ahiliğin 
bir Selçuklu geleneği, Ahi Evran’ın 
da Selçuklu değeri önemli bir şah-
siyet olduğunu belirterek, payitaht 
şehir olarak; ahiliği, sanatı, sanatçı-
yı ve ustalığı sahiplenmesi gereken 
doğru yerin Konya olduğunu kay-
detti. Başkan Altay, “Bunu da 3 dö-
nemdir gösteriyorsunuz. Allah razı 

olsun. Bütün arkadaşlara başarılar 
diliyorum, hepsini tebrik ediyorum. 
Allah nazardan saklasın. Önemli 
olan gençlerimize iyi örnekler or-
taya koyabilmek. Yeni nesil daha 
kolay ve hızlı hareket etmek istiyor. 
Ama bir emek, alın teri olmadan 
hem kazanç olmuyor, hem de ka-
zancın bereketi olmuyor. Gençleri-
miz için de çok iyi bir örnek teşkil 
etti. Hayırlı olsun.” diye konuştu. 

PANDEMİ SÜRECİNDE 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ 
ESNAFIMIZA DESTEK OLDU 
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak ise 2018 yılın Türki-
ye Ahisi, 2019 yılının Türkiye Ahi 

Çırağı ve 2020’nin Türkiye Ahi 
Çırağı’nın Konya’dan çıktığını ha-
tırlatarak, “Ben burada oda başkan-
larımıza, teşkilatımıza ve seçilen ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bu arkadaşlarımız inşallah örnek 
olacak. 

Bir pandemi süreci geçirdik. Bu 
süreçte özellikle Büyükşehir Bele-
diyemizin 35 bin esnaf ve sanat-
kârımıza, ihtiyacı olanlara, yanında 
çalıştırdığı kardeşlerimize desteği 
oldu. Bu, unutulmayacak ve sürekli 
zikredilmesi gereken konulardan 
bir tanesi olacak. Tekrar çok teşek-
kür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akyürek Derbent’te 
kırtasiye malzemesi dağıttı

AK Parti heyetinden Harita
Mühendisleri’ne ziyaret

Derbent Belediye Başka-
nı Hüseyin Ayten, 2020-2021 
Eğitim-öğretim yılında yüz yüze 
eğitime başlayan öğrencilere Kır-
tasiye ve dezenfektan dağıttı. Da-
ğıtım törenine Derbent’e ziyarette 
bulunan Bayındırlık İmar Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu Başka-
nı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek dee katıldı.

Derbent İlçesinde 2020-2021 
eğitim-öğretim yılı Derbent’te 
anaokulu ve ilkokul 1.nci sınıf-
larda yüz yüze eğitim ile başladı. 
Derbent Belediye Başkanı Hüse-
yin Ayten AK Parti İlçe Başkanı 
Musa Akgün, Derbent İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Adem Yaldız ve 
Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Tu-
rizm Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Tahir Ak-

yürek oluşan ekip, Derbent Şahit 
Mustafa Doğramacı İlkokulunda 
yüz yüze eğitime başlayan öğ-
rencileri ve öğretmenleri ziyaret 
ettiler.

İlk önce öğretmenleri ziyaret 
eden heyet, daha sonra yüz yüze 
eğitime başlayan öğrencilerle okul 
bahçesinde maske, sosyal mesa-
fe kuralı çerçevesinde bir araya 
geldiler. Heyet ziyaret sonunda 
Derbent Belediyesi tarafından 
hazırlanan Kırtasiye ve Dezen-
fektan hediye setini öğrencilere 
dağıttılar. Derbent Belediyesinin 
yüz yüze eğitim gören öğrenci-
lerine yaptığı kırtasiye ve dezen-
fektan dağıtımı öğrenci velileri ve 
Derbent halkı tarafından takdirle 
karşılandı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, AK Parti Selçuklu ilçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
AK Parti Konya İl Yönetim Kuru-
lu Üyesi Dilek Pekkutucu, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Konya Şube Başkanlı-
ğını ziyaret etti. Gerçekleştiren 
ziyarette AK Parti heyetini  Şube 
Başkanı Süleyman Erden Şireci, 
Oda Genel Sekreteri Sami Çe-

tinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Şası tarafından ağırlan-
dı. Gerçekleştiren ziyarette Ülke 
ve Konya gündemini değerlen-
dirirken,  Milletvekili Selman 
Özboyacı ve AK Parti heyetine, 
TMMOB yasası ve Harita Mü-
hendislerinin sorunları aktarıldı. 
Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Şireci, 
AK Parti heyetine çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ile yaptığı işbirliği ile Konya’ya hem öğrencilerin 
eğitim alabileceği hem de sivil havacılık faaliyetlerinin yapılabileceği hava parkının pistini yaptı

Selçuklu’dan sivil
havacılığa destek

Selçuklu Belediyesi eğitim ve 
sosyal faaliyetlere katkısını sürdü-
rüyor. Selçuklu Belediyesi, KTO 
Karatay Üniversitesi işbirliği ile Sel-
çuklu’ya sivil havacılık faaliyetlerin-
de kullanılacak hava parkının pistini 
yaptı. Sivil havacılık faaliyetlerinin 
yanı sıra KTO Karatay Üniversitesi 
Pilotaj Eğitimi bölümünün uygula-
malı eğitimlerinin yapılacağı hava 
parkında 30 metre genişliğinde ve 
bin 500 metre uzunluğunda uçuş 
pisti yapıldı. Bu pistin yanında 15 
metre genişliğinde ve bin 500 met-
re uzunluğunda taksi yolu Selçuklu 
Belediyesi tarafından yapılırken, 40 
metre genişliğinde ve bin metre 
uzunluğunda çim pisti ve hangarlar 
KTO Karatay Üniversitesi tarafından 
yapılacak. Alana ayrıca 8 bin metre 
kare apron ve 4 bin 250 metre kare 
otopark alanı yine Selçuklu Beledi-
yesi tarafından kazandırılacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Selçuk Öztürk ile birlikte alan-
da incelemelerde bulundu. Başkan 
Pekyatırmacı, Belediyenin alanda 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Asfaltlama çalışmalarını ince-
leyen Pekyatırmacı, daha sonra KTO 
Karatay Üniversitesi’nde Pilotaj eği-
timi bölümünde eğitim veren öğre-

tim görevlilerinden alanda yapılacak 
çalışmalar hakkında brifing aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
SİVİL HAVACILIĞA BÜYÜK 

KATKI SUNACAĞIZ
Belediyecilik faaliyetlerinin yanı 

sıra kurumlarla da ortak çalışmalar 
yürüttüklerini belirten Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 
“Üniversitelerimizle ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. KTO Karatay Üniver-
setimizle de çok ciddi bir çalışmaya 
imza atmış bulunuyoruz. Üniversi-
temizle aramızda yaptığımız proto-
kol kapsamında sadece Konya’mıza 
değil bölgemize ve ülkemize çok 
önemli bir hava parkını kazandırmış 

oluyoruz. Bu proje çok önemli bir 
proje çünkü ülkemizde havacılık ala-
nında çok önemli bir eksiği kapatmış 
olacak. Burada hem eğitim faaliyet-
leri yapılacak hem de sivil havacılık 
alanında faaliyetler gerçekleştirile-
cek. Biz de Selçuklu Belediyesi ola-
rak pistin 30 metre genişliğinde ve 
bin 500 metre uzunluğundaki as-
faltlama işini üstlenerek bir nebze 
de olsa katkıda bulunmuş olduk. 
İnşallah Belediyemiz bünyesinde 
kuracağımız havacılık kulübü ile de 
burada üniversitemizle birlikte çok 
ciddi faaliyetlere imza atacağız ve 
sivil havacılığın gelişmesinde çok 
büyük katkımızın bulunacağına ina-

nıyorum.” ifadelerini kullandı.
ÖZTÜRK: BURADA TÜM HAVACILIK 

FAALİYETLERİ YAPILACAK
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk: “ İçersinde bulundu-
ğumuz bu hava parkı Türkiye’de bir 
ilk. Ben öncelikle sayın bakanımız 
Murat Kurum Bey’e, Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve tabi ki Sel-
çuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı’ya çok teşekkür ediyo-
rum bu süreçte çok büyük destekleri 
oldu. Yerin tespit edilmesinden bu-
güne kadar gerçekten desteklerini 
hissettik. Bu süreç üç yıl önce başladı 
artık sona yaklaşıyoruz. Selçuklu Be-
lediyemizin büyük desteğiyle pist-
lerimiz yapılmaya başlandı. Konya 
Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası 
Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesi 
işbirliği ile yapılan hava parkımızda 
öncelikle eğitim amaçlı olmak üzere 
tüm havacılık faaliyetlerinin yapıla-
bileceği 30 metre genişliğinde 1500 
metre uzunluğunda asfalt pist, 15 
metre genişlikte 1500 metre uzun-
luğunda taksi yolu, 40 metre geniş-
likte 1000 metre uzunluğunda çim 
pist bulunmakta.” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi’nin 21 bin 
ton asfalt serimi gerçekleştireceği 
alanda çalışmalar 10 gün içerisinde 
tamamlanacak.
n HABER MERKEZİ
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Oprukçu: Ereğli’de yol 
sorunu bırakmayacağız!

Gönül Gözü Derneğinden 
engelsiz tamir istasyonu çağrısı

Ereğli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve 
onarım çalışmalarına devam edi-
yor. 

Çalışmaları yakından takip 
eden Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu: “Şehrimize hizmet nok-
tasında tüm imkanlarımızı se-
ferber ederek vatandaşlarımızın 

istek ve taleplerini yerine getiriyo-
ruz. Ereğli’mizin genelinde ihtiyaç 
olan bölgelerde gerek asfalt çalış-
malarımızı gerekse yol bakım ve 
onarım çalışmalarını gerçekleşti-
riyoruz. Elimizden geldiğince yol 
sorunu bırakmamak adına özveri 
ile hizmetlerimize devam edece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Genel Başka-
nı Devriş Ahmet Şahin  yapmış 
olduğu yazılı açıklama ile Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’a çağrıda 
bulunarak Büyükşehir Belediyesi  
bünyesinde engelsiz tamir atölye-
si kurulmasını talep etti.

Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Ev-
ler ve şehrin bir çok yerine kuru-
lan Engelsiz Şarj istasyonları ile 
engelsiz yaşam konusunda  örnek 
bir şehir olan Konya’da ortalama 
olarak 5 bin akülü engelli aracı 
kullanan bireyin olduğunu dile 
getiren Başkan Şahin, Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde kurulacak 
bir Engelsiz Tamir İstasyonu ile 
akülü ve manuel tekerlekli san-
dalye kullanan  engelli bireylerin 
rahata kavuşacaklarını dile getir-
di.

Kurulacak Engelsiz Tamir İs-
tasyonu ile hem engelli bireyle-
rin araçlarının ücretsiz bakımının 
yapılması hem de engelli bireyle-
rin üzerindeki mali yük ve yolda 
kalma korkularının giderileceğini 
belirten Başkan Şahin, ayrıca bu 
uygulamanın Konya’nın taşra il-
çelerinde yaşayan engelliler için-
de büyük bir sevinç kaynağı ola-
cağını belirtti. n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bitlis’ten gelen belediye başkanlarını ağırladı. Başkanlar, her za-
man işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek belediyecilikte tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı

Bitlisli başkanlardan 
Hasan Kılca’ya ziyaret

Bitlis Günkırı Belde Belediye 
Başkanı İlhan Çetinsoy, Yolalan Bel-
de Belediye Başkanı Kerem Çabuk 
ve Kavakbaşı Belde Belediye Baş-
kanı Veysi Oğuz, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Bitlisli ko-
nuklarına Karatay Belediyesi olarak 
yaptıkları hizmetler ile hayata geçir-
dikleri projeler ilgili bilgi verdi.

Misafirperverliğinden dolayı 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür eden Bitlisli baş-
kanlar, Konya ve Bitlis arasındaki 
kardeşlik bağının daha da güçlen-
mesi adına her türlü işbirliğine hazır 
olduklarını ifade ettiler.

BİTLİS VE KARATAY 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Bitlis ile Konya belediyeleri 
arasında “Kardeş Şehir Protokolü” 
imzalandığına dikkat çeken Bitlisli 
başkanlar, “Konya belediyeleri, her 
zaman fikir alışverişinde bulundu-
ğumuz, tecrübe paylaşımı yaptığı-
mız belediyelerimizdir. 

Karatay Belediyemiz ile de bu 
işbirliği ve kardeşliğimizin daha da 
pekişmesi adına ortak birçok yap-

mayı arzuluyoruz” ifadelerini kul-
landılar.

‘MİLLETE HİZMET 
GÖMLEĞİNİ KUŞANDIK’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, Bitlisli Belediye Başkanla-
rını Konya’da ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek 
millete hizmet yolunda birlik ve be-
raberliğin önemine vurgu yaptı. AK 
Parti Belediyeciliğinin sadece Türki-
ye’de değil, tüm dünyada bir marka 

olduğunu söyleyen, bu doğrultuda 
belediyeler arasında deneyim ve 
tecrübe paylaşımının önemli oldu-
ğunu aktaran Başkan Hasan Kılca, 
Konya ve Bitlis gibi iki kadim şehrin 
bu bağlamda birbirlerine katacağı 
çok şeyin olduğuna inandığının al-
tını çizdi.

Hasan Kılca, “Millete hizmetin 
önemli kurumlarından olan beledi-
yeler olarak Doğu’dan Batı’ya birlik 
ve beraberlik içerisinde gönül köp-

rüleri kurmaya devam ediyoruz. 
AK Partili belediyeler olarak mille-
te hizmet gömleğini kuşandık ve 
ülke genelinde güzel bir birliktelik 
içerisindeyiz. Ortak paydamız mil-
letimiz memleketimiz. Her birimiz 
emanetçisi olduğumuz makamları-
mızda şehirlerimizi aşkla, şevkle ve 
heyecanla geleceğe hazırlıyoruz. Bu 
bağlamda daha önce Konya Büyük-
şehir ve merkez ilçe belediyelerimiz 
ve Bitlis’teki belediyelerimiz arasın-
da kardeş şehir protokolü imzalan-
dı. Karatay Belediyesi olarak bizler 
de geçtiğimiz aylarda ise Tatvan 
ve Günkırı Belediyelerimizle kar-
deş şehir protokolünü imzalamış-
tık. İnşallah bu adımla deneyim ve 
tecrübe paylaşımlarımız sayesinde 
şehirlerimiz önemli kazanımlar elde 
edecekler. Bitlisli belediye başkanla-
rımız da bugün bizleri ziyaret ettiler. 
Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 
Başkanımızla belediyelerimizin bir-
likte neler yapabileceğini konuştuk 
ve oldukça da verimli bir görüşme 
oldu. İnşallah Doğu’muzun incisi 
Bitlis’imizin belediyeleri ile de proje 
ve hizmetlerimizde güzel çalışmalar 
yapacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK),2020 1’inci dönem elektrik 
ve doğal gaz fiyatları istatistikleri-
ni açıkladı. Konutlarda bu yılın ilk 
6 ayında kullanılan 1 kilovatsaat 
elektrik için ortalama 71,2 kuruş, 1 
metreküp doğal gaz için 182,6 ku-
ruş ödendi. Söz konusu dönemde 
sanayide 1 kilovatsaat elektrik için 
ortalama 58,6 kuruş, 1 metreküp 
doğal gaz için ise ortalama 189 ku-
ruş ödeme yapıldı

Konutlarda bu yılın ilk yarısında 
kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için 
ortalama 71,2 kuruş, 1 metreküp 
doğal gaz için ortalama 182,6 kuruş 
ödeme yapıldı. Türkiye İstatistik Ku-
rumu, 2020 yılının ocak-haziran dö-
nemine ilişkin elektrik ve doğal gaz 
fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönem-
de konutlarda kullanılan 1 kilovatsa-
at elektrik için ortalama 71,2 kuruş 
ödendi. 

Konutlarda, 1 kilovatsaat elekt-
rik için tüketiciler yılın ilk yarısında 
en küçük tüketim aralığı olan 1000 
kilovatsaatin altında ortalama 71,2 
kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 

15 bin kilovatsaat ve üstünde ise or-
talama 70,6 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elekt-
rik için bu dönemde ortalama 58,6 
kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı 
dönem elektrik fiyatlarına bakıldı-
ğında, en küçük tüketim aralığında 
(20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 
kilovatsaat elektrik için ortalama 
75,7 kuruş, en büyük tüketim aralığı 
için (150 bin megavatsaat üstü) ise 
ortalama 51,5 kuruş ödeme yaptı.

DOĞALGAZ FİYATLARI
Söz konusu dönemde konutlar-

da 1 metreküp doğal gaz için ortala-
ma 182,6 kuruş ödendi. 

Konutlarda, 1 metreküp doğal 
gaz için en küçük tüketim aralığı 
olan 522 metreküp altında ortalama 
185,9 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 
219 metreküp aralığında ortalama 
182,3 kuruş ve 5 bin 219 metreküp 
ve üstünde ise ortalama 180,2 ku-
ruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz 
tüketimine bu dönemde ortalama 
189 kuruş verildi. Aynı dönemde 
nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına 
bakıldığında tüketiciler, en küçük 
tüketim aralığında (26 bin 94 met-
reküp altı) 1 metreküp doğal gaz 
için ortalama 184,2 kuruş, en yük-
sek tüketim aralığında (104 milyon 
376 bin metreküp üstü) ise ortalama 
188,3 kuruş ödedi.
n MERVE DURGUT

Günümüzde gelişen dünya genelin-
deki rekabetçi yapıda yer edinmek ve söz 
sahibi olabilmek 

Ar-Ge’ye(Araştırma-Geliştirme) veri-
len önemle birlikte oluşuyor.  

Teknolojinin sürekli kendini yeniledi-
ği bir dönemde, yenilikleri takip ederek 
uygulayan ülkeler ihracat yapabiliyor.

Bu sayede ülkeler ihracatlarını artı-
rarak katma değerlerini yükseltirlerken, 
istihdam sorunu da yaşanmıyor. 

Adı üstünde, Ar-Ge, devam eden 
mevcut üretimde, ürünleri yenileyip 
geliştirilmesi anlamına gelmektedir. 

Bilgi ve teknolojiyi temel alarak, 
rekabetçi olabilmek, toplumsal ve eko-
nomik fayda sağlayabilmek için olmaz-
sa olmaz şart Ar-Ge’dir.

Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek, 
maliyetleri düşürebilmek ve karlılığı artıra-
bilmek içinde Ar-Ge çalışmaları hayati bir 
önem taşıyor.  

İşletmeler yeteneklerini, kaynaklarını 
doğal ve esnek bir süreç içinde, yenilikçi 
bir yapıya kavuşturarak, rekabetçi kültüre 

sahip olabilirler.
Rekabetçi kültürünü gelişti-

rebilin işletmeler bu sayede hem 
dünya hemde ülkemiz ekonomi-
sinde rakiplerine bir üstünlük sağlar-
ken, ihracatını da yükseltebilirler.

Gelinen noktada artık sanayicimiz, 
üreticimiz Ar-Ge’ye gereken önemi vere-
rek, dünya genelinde Rekabetçi Pazarda 
yer alarak, başarılar elde ediyorlar.

Gelişen, teknolojide önemli bir yer-
de olan ülkelerin Ar-Ge için ayırdıkları 
paralara bakarsak çok ciddi bütçelerle 
karşılaşırız. 

2 yıl öncesi ortaya çıkan verilere 
göre dünyada Ar-Ge çalışmalarına en 
çok bütçe ayıran 10 ülke sıralamasının 
başında; Amerika Birleşik Devletleri 
yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri: 476,5 
milyar Dolar. Çin 370,6 milyar Dolar. 
Japonya: 170,5 milyar Dolar. Alman-
ya: 109,8 milyar Dolar. Güney Kore: 
73,2 milyar Dolar. Fransa: 60,8 milyar 
Dolar ve Hindistan: 48,1 milyar Dolar 

Ar-Ge için bütçe ayırmış-
lar.   

Ülkemizde ise son 10 
yılda Ar-Ge için yapılan 
harcama ise, 63 milyar 
doları geçmektedir. 

Ülkemizde ve şehrimiz-
de Ar-Ge harcamalarının 
artması yerinde olduğu 
kadar, güzel bir gelişmedir.

Bu durum Ar-Ge kültü-
rünün gelişmesi ve dünya 
genelindeki rekabetçi yapıda yerimizi 
almaya başladığımız anlamına da gel-
mektedir. 

Firmaların faaliyet harcamaların-
daki alt kalemlerden Ar-Ge giderleri, 
2010-2019 dönemini kapsayan 10 
yılda 63 milyar lirayı geçerken, imalat 
sektörü yaklaşık 28 milyar lirayla ilk 
sırada yer alıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası iş birliğiyle ya-
pılan “Sektör Bilançoları 
2019” araştırmasına 
göre, firmaların faaliyet 
giderlerinin alt kalemi 
olan Ar-Ge harcamaları-
nın, son 10 yılda sürekli 
arttığı görülüyor. 

Firmaların Ar-Ge 
giderlerine bakarsak, yük-
selişin yıldan yılda arttığını 

görürüz.
 2010’da 2,4 milyar lira, 2011’de 

3,3 milyar lira, 2012’de 3,6 milyar lira, 
2013’te 4 milyar lira, 2014’te 4,8 milyar 
lira Ar-Ge gideri yapılıyor.

2015’te 5 milyar lira, 2016’da 5,9 
milyar lira, 2017’de 7,8 milyar lira, 
2018’de 10,6 milyar lira ve 2019’da 15,9 
milyar lira oluyor.

Böylelikle firmaların, 2010-2019 dö-

neminde Ar-Ge giderlerinin toplamı 
63,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetlere göre 
firmaların gelir tablosu incelen-

diğinde, 10 yılda en çok Ar-Ge gideri 
kaydeden sektör, 27,9 milyar lirayla 
imalat sektörü oldu.

Bu dönemde, imalat sektörünü bil-
gi ve iletişim sektörü 12,9 milyar lira, 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
11,1 milyar lira Ar-Ge gideriyle takip 
ediyor. 

Toptan ve perakende ticaret, motorlu 
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarı-
mı sektöründe 4,5 milyar lira, mesleki, 
bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe 
3,5 milyar lira Ar-Ge gideri yaptığı kayde-
diliyor.

10 yılda kültür, sanat, eğlence, din-
lence ve sporda 634 milyon lira, ulaş-
tırma ve depolamada 620 milyon lira, 
inşaatta 534 milyon lira, idari ve destek 
hizmet faaliyetlerinde 495 milyon lira, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üre-
timi ve dağıtımında 423 milyon lira, tarım, 

ormancılık ve balıkçılıkta 231 milyon lira 
olarak Ar-Ge gideri hesaplandı.

Bunun yanında Gayrimenkul faa-
liyetleri 137 milyon lira, konaklama ve 
yiyecek hizmeti faaliyetleri 93 milyon lira, 
eğitim 87 milyon lira, insan sağlığı ve 
sosyal hizmet faaliyetleri 76 milyon lira, 
diğer hizmet faaliyetleri 46 milyon lira ve 
su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri 19 milyon lirayla 
2010-2019 döneminde en az Ar-Ge gi-
deri kaydeden sektörler olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Daha çok kaliteli ve rekabet edecek 
ürünler üretmenin en önemli yolunun 
Ar-Ge’den geçtiğini hepimiz bildiğimi-
ze göre,  bu çalışmadan hiçbir şekilde 
taviz vermemeliyiz. 

İktidar ve ilgili bakanlıkta Ar-Ge 
destekleri ve çalışmaları konusunda 
sanayicimize, KOBİ’lere ve üreticileri-
mize daha çok destek vererek, sahip 
çıkmalıdır.

Ne dersiniz sizce de öyle olması 
gerekmez mi? 

REKABETÇİ DÜNYADA AR-GE HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Elektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri açıklandı
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Tefecilik operasyonunda
13 kişi gözaltına alındı

Kamyonetle çarpışan otomobil
devrildi, 3 kişi yaralandı!

Konya’da 40 ayrı olayda 41 
müştekiye yönelik örgütlü tefeci-
lik yaptıkları tespit edilen 13 kişi 
gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından örgütlü tefecilik 
yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli 
hakkında soruşturma başlatıl-
dı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şube Müdürlü-
ğü ekiplerinin teknik ve fiziki taki-

binin ardından elde edilen veriler 
doğrultusunda eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. 13 kişinin gözal-
tına alındığı operasyonda, firari 
olan 1 kişinin de yakalanması için 
çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin 
40 ayrı olayda 41 kişiyi tefecilik 
eylemi sonucu mağdur ettiği öğ-
renildi. KOM Şube Müdürlüğüne 
götürülen şüphelilerin sorgusu 
devam ediyor.
n İHA

Beyşehir ilçesinde otomobil 
ile kamyonetin çarpışması sonu-
cu meydana gelen trafik kaza-
sında 3 kişi yaralandı. Kaza, Bey-
şehir-Seydişehir Karayolu’nun 
8.kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. 
Yönetimindeki 42 B 7366 plaka-
lı otomobil, Gökçimen Mahallesi 
yakınlarında karşı yönden gelen 
Durmuş Ali A. İdaresindeki 42 B 

6284 plakalı kamyonetle çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle devrilerek 
ters dönen otomobilin sürücüsü 
ile kamyonet sürücüsü ve araçta-
ki Meryem A. yaralandı. Yaralılar, 
adrese sevk edilen ambulanslar 
tarafından kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili başlatılan so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Antalya’da görevde olduğu sırada geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 
şehit düşen polis memuru Onur Küçük, memleketi Seydişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Onur
Küçük’e son görev

Antalya’da görev başındayken 
geçirdiği trafik kazasında şehit olan 
polis memuru Onur Küçük memle-
keti Konya’nın Seydişehir ilçesinde 
son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Küçük’ün cenazesi, An-
talya’daki törenin ardından mem-
leketi Seydişehir’e getirildi. 

Şehit Onur Küçük için Mual-
limhane Camii’nde ikindi namazını 
müteakip cenaze töreni düzenlen-
di. Şehit Onur Küçük’ün özgeçmi-
şinin okunmasının ardından, dua 
edildi. 

Küçük’ün babası Savaş, annesi 
Hacer, eşi Gül, kardeşleri Musa ile 

Emir Küçük, tabuta sarılarak göz-
yaşı döktü. Kılınan cenaze namazı-

nın ardından şehidin naaşı, Akyol 
Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedil-

di.
Cenaze törenine, şehit Kü-

çük’ün yakınları ile Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Aktaş, Konya Va-
lisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem, Kon-
ya ve Antalya il emniyet müdürleri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya’da Yunus ekiplerinden 
polis memuru Tuncay Çakar’ın 
kullandığı motosiklet, Muratpaşa 
ilçesi Mevlana Üst Geçidi’nde kont-
rolden çıkarak demir bariyerlere 
çarpmış, kazada yaralanan polis 
memuru Onur Küçük, kaldırıldığı 
hastanede şehit olmuştu. n AA

Karaman’da park halindeki bir 
otomobilde çıkan yangın itfaiye 
tarafından söndürülürken, araçta 
maddi hasar oluştu. Yangın, saat 
14.30 sıralarında Alacasuluk Ma-
hallesi 569 Sokak’ta çıktı. Edinilen 

bilgiye göre, park halindeki 45 F 
7011 plakalı otomobilden duman-
ların yükseldiğini gören çevredeki 
vatandaşlar durumu itfaiye ve po-
lise bildirdi. Olay yerine gelen polis 
ekipleri sokak içerisinde güvenlik 

tedbiri alırken, itfaiyede yanan oto-
mobile müdahale etti. Kapıları kitli 
olan otomobil, itfaiye ekiplerince 
camları kırılarak soğutma çalışması 
yapıldı. Yangının çıkış sebebi he-
nüz belirlenemezken elektrik kon-

tağından dolayı şıkmış olabileceği 
ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, 
sahibine ulaşamadığı otomobili 
otoparka çektirirken yangınla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da park halindeki otomobil yandı

Silahlı kavgada polis memurunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı
Karapınar ilçesinde husumetli 

iki aile arasında çıkan silahlı ve bı-
çaklı kavgada, polis memurunun da 
aralarında bulunduğu 6 kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre, ilçe mer-
kezinde husumetli iki ailenin fertleri 
arasında tartışma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine taraf-
lardan bazıları hafif yaralandı. Yara-
lılar Karapınar Devlet Hastanesine 
kaldırılınca taraflar burada yeniden 
karşılaştı. Burada da devam eden 
tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya 
dönüştü. 

Hastane polisi ile güvenlik gö-

revlilerinin müdahalesi yetersiz 
kalınca bölgeye takviye polis ekibi 
istendi. Silah ve bıçakların kulla-
nıldığı kavgada B.A, H.A, B.A, F.U, 
S.U. ile kavgaya müdahale etmek 
isteyen polis memuru H.İ.G. yara-
landı. Takviye polis ekiplerinin mü-
dahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi 
gözaltına alındı. Yaralılar Konya’da-
ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte 
yandan polis memuru H.İ.G’nin tü-
fekten çıkan saçmalarla ayağından 
yaralandığı, sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruş-
turma sürdürülüyor. n AA
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Celal Candan, Halkbank
Genel Müdür Yardımcısı oldu

2011 yılından bu yana fark-
lı kamu bankalarında üst düzey 
görevlerde bulunan ve son olarak 
Halk Bank Risk Takip Tasfiye 1. 
Daire Başkanlığı görevini yapan 
Celal Candan, Halk Bank Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. 

CELAL CANDAN KİMDİR?
28 Mart 1970 tarihinde Çum-

ra’da doğdu. Merkez Atatürk 
ilkokulunu 1981 yılında bitirip, 
aynı yıl Çumra imam Hatip Lisesi 
ortaokuluna başladı. 1988 yılında 
Çumra imam Hatip Lisesinden 
mezun oldu. 1990 yılında başladı-
ğım İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinden 1994 yılında me-
zun oldu. Stajımı tamamladıktan 
sonra Konya’da bir süre serbest 
Avukatlık, Şirket Avukatlığı ve 
Hukuk Müşavirliği yaptı. 2011 - 
2013 yılları arasında Vakıfbank 
İstanbul Anadolu Yakası Hukuk 
işleri Müdürlüğü görevinde bu-
lundu. Yine Konya’da bir süre 
Serbest Avukatlık yaptıktan sonra 
2015 yılında Halkbank Risk Takip 
Tasfiye 1.Daire Başkanlığı görevi-
ne başladı. Celal Candan, son ola-
rak kısa bir süre önce Halk Bank 
Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görevlendirildi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ziyaretinde ilçe adına büyük önem taşıyan memba suyunun 
verilmesi ile ilgili müjdeyi açıkladı. Çumra, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla içme suyuna kavuştu

Çumra memba suyu
kalitesine kavuştu

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan ile 
projeler üzerine yaptığı görüşme-
lerin ardından basın mensupları ile 
bir araya geldi. Başkan Altay, yaptığı 
açıklamada Büyükşehir Belediye-
si’nin çalışmaları ile ilçeye memba 
suyunun verildiğini söyledi. 

Vatandaşlara sağlıklı içme su-
yunu götürmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını kaydeden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay; “ Çumra’ya bir müj-
deli haberle geldik. 2018 yılında 
Seçme Su Arıtma Tesisleri Projesi 
kapsamında Seçme, Alibeyhüyüğü, 
Beylerce ve İçeriçumra Mahallele-
rinde kullanılan memba suyu dün 
itibariyle Çumra merkezimizde de 
kullanılmaya başlandı. Çumramızın 
musluklarında artık memba kalite-
sinde su akacak. Çumramıza hayırlı 
olsun. Konya’mızında bir hayali olan 
2018 yılında ki Seçme Su Arıtma 
Tesisi Projesi’nin açılışını yapan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyo-
rum. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak Çumramıza hizmet etmeye 
devam edeceğiz. “ dedi. 
‘ÇUMRA İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE 

KATAN BİR ARKADIŞIMIZDI’
Geçtiğimiz ay vefat eden Çum-

ra Belediye Başkanı Halit Oflaz’a 
Allah’tan Rahmet diliyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay; “ Selçuklu Belediye-
si’nde de birlikte çalışmıştık. Çalış-
kan, gayretli, dürüst ve Çumra için 
gecesini gündüzüne katan bir ar-
kadışımızdı. Allah Rahmet eylesin, 
mekanı cennet olsun. Çumra Bele-

diye Meclisimizin yaptığı toplantı 
sonrası başkan olarak seçilen Recep 
Candan Bey’e görevinde başarılar 
diliyorum. İnşallah Konya Büyük-
şehir Belediyesi olarak Çumra Be-
lediyemizle koordinasyon içerisinde 
çalışmaya devam edeceğiz.” ifade-
lerini kullandı. 

‘ÇUMRA İÇİN TARİHİ BİR GÜN’
Çumra’nın yıllardır beklenilen 

ve hayati öneme sahip olan memba 
suyuna kavuşma hasretinin sona 
erdiğini belirten Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, Çumra adı-
na tarihi bir gün yaşadıklarını kay-
detti. Başkan Candan konuya ilişkin 
yaptığı açıklamasında; “ Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Uğur İbrahim Altay’ın teşrifleri ile 
bereber Konya’mızında yüz yıllık 

rüyası olan Mavi Tünel Projesi’nin 
gerçekleşmesiyle birlikte bu projeye 
bağlı olarak Seçme Su Arıtma Tesisi 
ile birlikte önce Konyamız akabinde 
de dün itibariyle Çumramız içme 
suyuna kavuşmuş oldu. Bu hizme-
tin gerçekleşmesinde başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur İb-
rahim Altay ve emeği geçen herkeze 
teşekkür ediyorum. Çumramız için 
tarihi bir gün... 

Konya ve Çumra için tarım-
sal sulamada Mavi Tünel’in önemi 
nasılsa içme suyu anlamında da 
bu projenin önemi bizler için çok 
kıymetli.... Hemşehrilerimiz gönül 
rahatlığı ile musluklarından mem-
ba suyunu kullanabilecek. İnşallah 
daha güzel hizmetleri Konya Büyük-
şehir Belediyemizle gerçekleştirmek 
için var gücümüzle çalışacağız. bu 
vesile ile Rahmet Halit Oflaz Baş-
kanımıza Cenab-ı Hak’tan Rahmet 
niyaz ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak 
defalarca yazılar yazdık ve bu sözleş-
menin bizim yapımıza uygun olmadığını 
belirterek derhal iptal edilmesi gerektiği-
ni sürekli dile getirdik.

Maalesef sesimizi bugüne kadar 
duyan olmadı. 

Adı İstanbul Sözleşmesi olan as-
lında Batı Kulübü Sözleşmesi olan bu 
ucube maalesef devam ediyor.

Bu sözleşme toplumuzda öyle bir 
iğrenç olayların meydana gelmesine se-
bep oldu ki biz bunu yazarken bile hayâ 
ediyoruz. 

Daha önce yazdığımız yazılarda bu 
sözleşmenin maddelerini inceleyerek, 
bu maddelerin ihtiva ettiği manaları siz-
lerle paylaşmıştım.

Özet olarak tekrar hatırlayacak olur-
sak önemli bazı maddeler şöyledir:

Sözleşmenin 3. Maddesinin b fık-
rasında, “aynı evi paylaşsa da paylaş-
masa da, eski veya şimdiki eşler veya 
partnerler arasında meydan gelen her 
türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya 
ekonomik şiddet eylemi anlamına ge-
lir” denmektedir.

Maddede geçen “partnerler” deyi-
minin içine homoseksüel ilişkide bulu-
nanlar da girmektedir. Maddede, “eşler 
veya partnerler” denilerek eş ile partner 
sınıfına girenleri eşit derecede değerlen-
dirmekte ve homoseksüellik yasal temi-

nat altına alınmış olmaktadır.  
Sözleşmenin  4. madde 3. fıkrasın-

da; “Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrımcı-
lık Yapmama” başlığı altında, “Cinsel 
tercih/Yönelim” de sayılmakla, her tür-
lü sapıklık, açıkça meşrulaştırılmaktadır. 
Yani bu maddeye göre homoseksüellik 
ve lezbiyenlik temel bir hak olarak ifade 
ediliyor. 

Sözleşmenin 4. Maddesinin 4. fıkra-
sında, “Kadınların lehine alınacak her 
türlü tedbir, ayrımcılık sayılamaya-
cak” denilerek konu kadın – erkek eşit-
liğinin de ilerisinde tamamen feminizme 
kayan bir boyuta taşınmakta, erkeklerin 
çok büyük mağduriyetine sebep teşkil 
edecek konuma getirilmektedir. 

Sözleşmenin 12. maddesinin 1. 
fıkrasında; “Kadınlar ve erkekler için, 
alışılagelmiş rollerin bulunduğu dü-
şüncesine dayanan ön yargıları, örf ve 
adetleri, gelenekleri ve her türlü farklı 
uygulamaların kökünün kazınması 
amacıyla, kadın ve erkeklere ilişkin 
toplumsal ve kültürel davranış model-
lerinde değişim sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır” denmektedir.

Burada “Kadınlar ve erkekler 
için alışıla gelmiş rollerin bulunduğu 
düşüncesine dayanan ön yargıları, 
örf ve adetleri, geleneklerin kökünün 
kazınması ” deyimiyle, inanç, iman ve 
ahlâki değerlerimizden süzülüp gelen 

örf ve adetlerimize bağlı ka-
rı-koca sorumluluk ilişkileri 
tamamen inkâr edilmekte, 
bunların ortadan kaldırıla-
rak toplumumuzun, inanç 
referanslarımızdan, değer-
lerimizden uzaklaştırılması 
ve kökünün kazınması is-
tenmektedir.

12. Maddenin 5. Fık-
rasında, “Taraflar kül-
tür, töre, gelenek veya 
SÖZDE NAMUS gibi kavramların bu 
sözleşme kapsamındaki herhangi bir 
şiddet eylemine gerekçe olarak kul-
lanılmamasını temin edeceklerdir” 
denmektedir. Maddede geçen “sözde 
namus” terimi üzerinde iyi düşünmek 
gerekir.

İstanbul Sözleşmesi gereğince, 
2012 Eylül ayında yürürlüğe giren, 
“Ailenin Korunması ve Kadına Kar-
şı Şiddetin Önlenmesi Kanunu” adlı 
6284 sayılı kanun, dönemin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 
tarafından, çoğunluğunu LGBT destek-
çisi derneklerin oluşturduğu feminist 
kadın dernekleriyle birlikte hazırlayarak 
çıkartılmıştır.

Sözleşmenin 52. Maddesine göre; 

6284 sayılı  Ailenin Ko-
runması ve Kadına Kar-
şı Şiddetin Önlenmesi 
Kanunu  kapsamında 
yüzbinlerce erkek evin-
den uzaklaştırılmıştır. 

Hiçbir delil, belge, 
şahit, ispat aranmaksızın 
sadece kadının ifadesiyle 
evin erkeği evinden atıl-
makta ve sokağa terkedil-
mektedir. 

Evdeki bir hayvanın bile sokağa 
atılamadığı bir ortamda bugün yüzbin-
lerce erkek evinden, yuvasından sokağa 
atılmaktadır. Bu durum şiddeti önlemeyi 
bırakın daha da arttırmaktadır. 

Zira sokağa atılan erkeğin bunalıma 
girmemesi mümkün değildir. Şuuru 
kaybolmuş, bunalıma girmiş bir halde, 
sokakta şiddete hatta cinayete başvur-
maktadır.

Bununla da kalınmamakta evden 
atılan erkeğin telefonları dinlemeye alın-
makta ve eşiyle temas kurup kurmadığı 
takip edilmektedir. Sokağa atılan erkek 
eşini telefonla arar da “gel şikâyetinden 
vazgeç barışalım” dediği anda veya 
çocuklarının durumunu sorduğu anda 
yakalanıp hapse atılmaktadır.    

Kadının tek taraflı beyanı ile böy-
lesine cezalar verilmesi hakkaniyetle, 
adaletle, insafla, insan hakları ile bağ-
daşmaz, inancımızın prensiplerine 

zaten uymaz. 
İstanbul Sözleşmesi denilen ucu-

be Avrupa Konseyi sözleşmesi, bizim 
değerlerimize taban tabana zıt madde-
ler ihtiva etmektedir. Avrupa Birliğine 
girmek adına 2011 yılında imzalanan 
bu sözleşmenin derhal iptal edilmesi 
gerekmektedir. 

Bu sözleşmeye dayalı olarak çıkar-
tılan kanunlarda ömür boyu nafaka, dini 
nikâhla yapılan gönüllü evliliklere ağır 
cezalar verilmekte ve adı cinsel istismar 
olan ancak boyutu belli olmayan fiillere 
cezalar uygulanmaktadır. 

Boşanan ve artık onun için yaban-
cı olan bir kadına ömür boyu nafaka 
verilmesi uygulaması hangi vicdana 
sığmaktadır. 

Bu ülkede zina alabildiğine serbest 
icra edilirken, hele hele 18 yaş altı dini 
nikâhla yapılan gönüllü evliliklerde erkek 
tecavüzcü diye hapse atılmakta kadın ve 
çocuklar mağdur edilmektedir. 

Bir ifadesi ile kocasını evden attıra-
bilen kadın burada dinlenmemekte her 
ne kadar ben gönüllü evlendim dese de 
“sen çocuksun, senin ifaden geçer-
siz” denmektedir. 

Bu yazımızda sözleşmenin bazı 

maddelerine değindik. Daha fazla bilgi 
için daha önce geniş olarak ele aldığımız 
“İstanbul Sözleşmesi Dedikleri” baş-
lıklı yazımızı okumanızı öneririm.

http://www.konyayenigun.com/
istanbul-sozlesmesi-dedikleri-maka-
le,9142.html

Sözleşmenin bazı maddelerini özet 
olarak tekrar hatırlattıktan sonra bu söz-
leşmenin getirdiği noktaya bakalım.

Şu haberi okur musunuz?
“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı 

yasa gereğince eşini evden uzaklaştıran 
kadın, evine sevgilisini aldı. Karısından 
şüphelenen evden uzaklaştırılan adam, 
yasak olmasına rağmen evine girdi ve 
kendi yatak odasında eşini sevgilisiyle 
uygunsuz bir şekilde yakaladı.”

Bu iğrenç olay, İstanbul Sözleşmesi 
ve ona bağlı olarak çıkartılan 6284 sayılı 
yasanın, ahlaksızlığı nasıl arttırdığına 
çarpıcı bir örnektir.

İstanbul Sözleşmesi denilen Batı 
Kulübü ve Avrupa Konseyi sözleşmesi-
nin artık iptal edilmesinin zamanı çoktan 
geçmiştir. 

Acılara, ahlaksızlıklara, cinayetlere 
ve adaletsizliklere daha fazla yol açma-
dan bu ucube sözleşme ve 6284 sayılı 
yasa derhal ama derhal kaldırılmalıdır. 

Aksi halde bu haberleri bundan 
sonra daha fazla duyar olacağız. Sağlıklı 
ve mutlu yarınlar efendim.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN GETİRDİĞİ NOKTA

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Çumra’nın sevilen işadamlarından olan, ilahiyatçı kimliğiyle de tanınan 
Vedat Demirci, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti

Çumralı Demirci
ailesinin acı kaybı

Çumra eşrafının sevilen isim-
lerinden, Çumra’da inşaat, tarım 
ve hayvancılık sektörlerinde faali-
yet gösteren genç işadamı Vedat 
Demirci, bir süredir kanser teda-
visi görüyordu. 

Rahatsızlığının ilerlemesi üze-
rine hastaneye kaldırılan Vedat 
Demirci, dün sabah saatlerinde 
hastanede hayatını kaybetti. 

43 yaşında ve 3 çocuk babası 
olduğu öğrenilen Vedat Demirci, 
dün öğle namazına müteakip kı-
lınan cenaze namazının ardından 
Çumra Merkez Mezarlığı’nda top-
rağa verildi. 

Merhum Vedat Demirci’yi 
bu son görevinde akrabaları, 
dostları ve sevenleri de yalnız 
bırakmadı. 

Demirciler Petrol ve İnşaat 
AŞ sahibi Orhan Demir’in de 
yeğeni ve damadı olan Vedat 
Demir’in cenaze merasiminin 
ardından ailesi taziye dileklerini 
kabul etti. 

Merhum Demir’e Yenigün 
Gazetesi olarak yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakın-
larına başsağlığı ve sabr-ı cemil 
niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Çumra’nın sevilen işadamlarından, dostumuz 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Orhan DEMIRCI’nin

Vedat DEMIRCI’nin

damadı

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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Karatay Termal, modern yapısıyla şifa dağıtacak
İlçeye ve şehre önemli bir termal tesis kazandıran Karatay Belediyesi, bu yatırımla büyük takdir toplamış durumda. Yaklaşık 1,5 ay önce hizmete giren 

Karatay Termal Tatil Köyü, farklı ve kaliteli konseptiyle, modern altyapısıyla, Konya’nın termal turizmde kısa sürede söz sahibi olmasını sağlayacak
Tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgedeki termal suyun mineral bakımından zengin, sıcaklık bakımından oldukça uygun 

olduğunu söyledi. Kılca, “Buraya gelen misafirlerimiz hem dinlenecekler hem şifa bulacaklar hem de onları dingin bir şekilde buradan yolcu edeceğiz” dedi

Altyapı ve üstyapı çalışmaları-
nın yanında, Karatay’ın ve şehrin 
her alanda gelişimine katkı sunmayı 
amaç edinen Karatay Belediyesi, bu 
anlamda önemli yatırımlar yürütü-
yor. Biryandan şehrin eğitimine, kül-
türüne destek veren Karatay Beledi-
yesi, tarihi ve kültürel açıdan önemli 
bir şehir olan Konya’nın turizmini 
geliştirmek için de büyük bir gayret 
sarf ediyor. Bu kapsamda, ilçeye ve 
şehre önemli bir termal tesis kazan-
dıran Karatay Belediyesi, bu yatırım-
la büyük takdir toplamış durumda. 
Yaklaşık 1,5 ay önce hizmete giren 
Karatay Termal Tatil Köyü, farklı ve 
kaliteli konseptiyle Konya’nın termal 
turizmde kısa sürede söz sahibi ol-
masını sağlayacak.

ULAŞIMI KOLAY, 
ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN

Karatay Termal Tatil Köyü, ol-
dukça modern ve teknolojik altyapı-
sıyla hizmete girerken, ulaşılabilirlik 
noktasında da iyi bir konumda bulu-
nuyor. Bu anlamda Karatay Termal 
Tatil Köyü Türkiye’nin en çok turist 
ağırlayan müzelerinden biri ve tüm 
dünyaya hoşgörü felsefesini ulaştıran 
Hz. Mevlana’nın kabri olan Mevlana 
Müzesine 53 kilometre mesafede bu-
lunuyor. Konya-Adana yolunun 50. 
kilometresinde bulunan tesis, renga-
renk atmosferi ile büyüleyici bir gör-
sel şölen sunan İsmil Lale Tarlalarına 
ise 16 kilometre yakınlıkta yer alıyor. 
Ayrıca havalimanına 66 kilometre, 
otogara 59 kilometre, YHT Garına 58 
kilometre uzaklıkta bulunan Karatay 
Termal Tatil Köyü, rahat ulaşılabilir 
olmasıyla dikkat çekiyor.  

MODERN BİR TESİS
Konya’nın en yeni ve modern te-

sisi olan Karatay Termal Tatil Köyü, 
son teknolojik alt yapı ile dizayn edi-
lerek misafirlerine modern, şık ve 
lüks bir konaklama imkanı sunuyor. 
Her aşamasının hassas bir titizlikle 
tasarlandığı yeni nesil bir tatil mer-
kezi, misafirlerine eşsiz bir zaman 
geçirme olanağı sunuyor. Toplam 
100 bin metrekare alan üzerinde 7 
modern bloktan oluşan Karatay Ter-
mal Tatil Köyü’nde 28 adet 2+1 ve 
84 adet 1+1 geniş aile odaları bu-
lunuyor. Yüksek hijyen kurullarına 
uygun olarak sık sık temizlenen ve 
dezenfekte edilen odaların şık banyo-
larında misafirleri özel bir keyif bek-
liyor. Karatay Termal Tatil Köyü’nde 
tüm Odalarda Termal küvet ve duşa-
kabin, elektronik kasa, ücretsiz wifi, 
smart TV – Netflix, oda servisi, (24 
Saat Mini Mutfak Alt Yapısı), saç ku-

rutma makinası, elektronik kapı kilit 
sistemi, telefon, tüm odalarda çay 
- kahve set up, split klima, oturma 
grubu, ütü-ütü masası, tüm odalarda 
geniş balkon imkanı bulunuyor. 
ÖNEMLİ BİR SOSYAL İMKANA SAHİP

Karatay Termal Tatil Köyü, rahat 
ve konforlu odaların yanında, önemli 
bir sosyal alanları da içinde barındı-
rıyor. Bay-bayan termal havuzlar, 
fitness-jakuzi-sauna-buhar odası, 
masaj odaları, vitamin bar, Türk Ha-
mamı, kese, köpük masaj hizmetleri, 
dinlenme odaları, basketbol-voley-
bol-tenis spor sahaları, tartan pist yü-
rüyüş yolu, çocuk oyun alanları (Play 
Station Vb.), çocuk oyun parkları, ye-
tişkin eğlence alanları(Masa Tesini-
Bilardo-Langırt) alanlarıyla Karatay 
Termal Tatil Köyü, eğlenceli ve spora 
dayalı güzel bir zaman geçirme fırsatı 
sunuyor. 

OYUN ALANLARI DİKKAT ÇEKİCİ
Ailecek vakit geçirilecek alanlar-

da belki de en önemli konu çocuk-

ların eğlenceli zaman geçirebileceği 
alanların olması. Karatay Termal 
Tatil Köyü, bu anlamda oluşturdu-
ğu özel bölümlerle çocukların güzel 
vakit geçirmesini sağlıyor. Çocuk-
lar, saatlerce eğlenerek zaman ge-
çirecekleri oyun alanlarına sahip 
olan çocuklar, Karatay Termal Tatil 
Köyü’nde konaklamaktan çok mutlu 
olacaklar gibi görünüyor. 

Ayrıca yetişkinlerin de, eğlene-
rek zaman geçirecekleri, çocuk oyun 
alanıyla bitişik, içerisinde bilardodan 
oyun konsollarına kadar bir çok ke-
yifli aktivitelerin olduğu bir yetişkin 
oyun alanı da bulunuyor. 

ANADOLU MUTFAĞININ EŞSİZ 
LEZZETLERİ BURADA

Dinlenmek ve tatil yapmak için 
ailecek birarada olan vatandaşlar için 
konaklanan yerdeki yemekler de ol-
dukça önemli. Damak tadına hitap 
eden yemeklerin tercih edildiği bu 
tür alanlar, vatandaşlarca oldukça 
tercih ediliyor. Bu kapsamda Ka-
ratay Termal Tatil Köyü de önem-
li bir tercih sebebi. Konya’nın ve 
Anadolu Mutfağının eşsiz lezzetleri, 
alanlarında uzman şefler tarafından 
misafirlere sunuluyor. Hijyenik mu-
hafaza şartlarında korunan taze lez-
zetlerden oluşan açık büfe kahvaltısı 
ve en özel tatların bir araya geldiği 
akşam yemeği ayrıcalıkları Tarçın 
Restaurant’ta maharetli ustalarca 
hazırlanarak kusursuz bir şekilde va-
tandaşlara sunuluyor.

LEZİZ BİR BAHÇE “PARK KAFE”
Karatay Termal Tatil Köyü’ne 

giden vatandaşlar, Konya’nın meş-
hur yöresel lezzetlerinin tatları ve 
modern lezzetleri keyifle tadarken, 

doğanın içinde kendinizi dinleyecek 
ayrıcalıklı bir zamana sahip olacaklar. 
Bu özel alanda etliekmek, pizza,

hamburger, tatlı çeşitleri ve sı-
cak-soğuk içecekler gibi zengin bir 
menü vatandaşların tercihlerine su-
nulmuş durumda. 

PAPATYA KAFE
Sosyal tesis içerisinde yer alan Pa-

patya Kafe misafirleri 15.00 - 17.00
saatleri arasında aparatif lezzet-

ler ile 5 çayında ağırlıyor. Günün 
Her Saati, Her Dakikası Oda Servisi 
hizmeti bulunurken, vatandaşların 
yeme-içme ihtiyaçları kaliteli bir şe-
kilde karşılanmış oluyor. 
SPOR ALANLARI GÖZ DOLDURUYOR

Karatay Termal Tatil Köyü, sa-
dece eğlence değil, spor alanında 
önemli imkanlar sunuyor. İçerisinde 
barındırdığı sportif alanlarla dikkat 
çeken Karatay Termal Tatil Köyü, 
bu anlamda vatandaşların beğenisini 
kazanmış durumda. Termal havuz-
larından fitness salonuna, saunadan 
masaj odalarına, Türk Hamamından 
spor sahalarına, yürüyüş yolundan 
yetişkin ve çocuk eğlence alanlarına 
kadar onlarca aktivite, keyif ve ayrı-
calık en modern halleri ve en kaliteli 
uygulamalarıyla vatandaşların hiz-
metine sunulmuş durumda. 

MODER VE TEKNOLIOJİK ALTYAPI
Karatay Termal Tatil Köyü’nü 

Yenigün ekibine gezdiren Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, tatil 
köyü hakkında önemli bilgiler verdi. 
Karatay Termal Tatil Köyü’nün yak-
laşık 1 buçuk ay önce hizmete başla-
dığını hatırlatan Başkan Kılca, tesisin 
yaklaşık 100 bin metrekare alan üze-
rine kurulduğunun bilgisini paylaş-

tı. Tesisin teknik altyapısı hakkında 
bilgiler veren Başkan Kılca, şunları 
söyledi, “Tesisimiz 7 tane blok ol-
mak üzere apart daireden oluşuyor. 
Tesisimizde toplam 112 odamız var, 
bunların 26 tanesi 2+1 diğerleri 
1+1 şeklinde. Aynı zamanda büyük 
bir sosyal tesisimiz var. Sosyal tesisin 
içerisinde kadın ve erkeklerin ayrı 
ayrı kullanabileceği havuzlar, fitness 
salonları, saunalar, Türk hamamları, 
buhar odaları, SPA merkezleri, ma-
saj odaları, hidroterapi odaları var. 
Çok güzel bir tesis oldu. Yine sosyal 
tesis alanın içerisinde 500 ve 100 
kişilik olmak üzere 2 ayrı toplantı 
salonları mevcut. Yine kafeterya ve 
kafe mevcut. Tesisimizin büyük bir 
bölümü peyzaj alanı. Peyzaj alanının 
içerisinde kamelyalar, yeşil alanlar, 
kafeterya, basketbol, voleybol, futbol 
olmak üzere 3 sahamız var. Şuanda 
gelen hemşehrilerimiz buradan is-
tifade edebiliyorlar. Büyük bir cami-
miz var, şadırvanımız var. Büyük bir 

marketimiz var. Bu marketten gelen 
misafirlerimiz ihtiyaçlarını giderebili-
yor. Buraya gelen misafirlerimiz hem 
dinlenecekler hem şifa bulacaklar 
hem de onları dingin bir şekilde bu-
radan yolcu edeceğiz. 

GERİ DÖNÜŞLER ÇOK İYİ
Karatay Termal Tatil Köyü’nün 

açıldığı günden buyana çok güzel 
geri dönüşler aldığını belirten Baş-
kan Kılca, “Bugüne kadar ki müşte-
rilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. 
Çok güzel tebrikler ve geri dönüşler 
alıyoruz. Konya’mıza yakışır bir tesis 
oldu. Konya’ya yakın olması da bü-
yük bir avantaj. Çünkü biliyorsunuz 
Konya’nın bir kaplıca alışkanlığı var. 
Bu ihtiyacı gidermek için vatandaş-
larımız en yakın olarak Ilgın, Afyon, 
Denizli gibi bölgelerdeki termal te-
sislere gidiyorlardı. Ama artık bura-
da Konyalı hemşehrilerimizin burayı 
tercih edeceğini düşünüyoruz. Kaldı 
ki Adana, Mersin, Hatay, Antep, Niğ-
de, Aksaray bölgelerinden de buraya 

ciddi anlamda müşterilerimiz geliyor. 
Hatta yoldan geçerken merak edip 
durup, burada kalmaya karar veren 
müşterilerimiz var. Yaptığımız tanı-
tım çalışmalarıyla ve buraya gelen 
vatandaşlarımızın yaptığı tavsiye-
lerle müşteri potansiyelimiz artma 
eğilimi gösteriyor. Pandemi dönemi 
olmasına rağmen ciddi manada bir 
müşterimiz var. Bu arada pandemiy-
le ilgili tüm tedbirleri almış durum-
dayız. Kovid-19 TSE Belgesini aldık. 
Açık alanlarımız, mesafeli kullanım 
alanları olması ciddi bir avantaj. Bu 
anlamda vatandaşlarımız da tercih 
ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

SUYU OLDUKÇA ŞİFALI
Başkan Kılca, Karatay Termal Ta-

til Köyü’nde hizmete sunulan termal 
su hakkında da önemli ayrıntılar pay-
laştı. Termal suda mineral yapısı ve 
sıcaklık konularının önemli olduğuna 
değinen Başkan Kılca, şu bilgileri ak-
tardı, “Türkiye’de termal su dediğiniz 
zaman öncelikle sıcaklığına ve mine-
ralizasyon özelliğine bakılıyor. Bizim 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden al-
dığımız raporlara baktığımız zaman, 
suyumuzun mineralizasyon değeri 
3100’lerde. Bu oldukça yüksek bir 
rakam. Türkiye’deki diğer kaplıcalara 
baktığımız zaman ilk 7-8 kaplıcanın 
içindeyiz. Birçok tanınmış kaplıcanın 
suyundan da bizim suyumuzun daha 
kaliteli olduğunu iddia ediyoruz. Ra-
porlarla bu ispat edilmiş durumda. 
İçindeki faydalı mineraller çok yük-
sek. Bu kapsamda suyumuz cilt has-
talıklarına, eklem ağrılarına, romatiz-
ma hastalıklarına, ameliyat sonrası 
hastalıklara, bel fıtığı, boyun ağrıları, 
bel ağrıları gibi ağrılı kireçlenmelere 

oldukça faydalı ve şifalı bir suyumuz 
var.” 
TARIMLA İLGİLİ DE PROJE YÜRÜYOR

Karatay Termal Tatil Köyü böl-
gesinde farklı projeler de yürüttük-
lerinin altını çizen Başkan Kılca, bu 
projelerin en önemlisinin de termal 
seracılık olduğunu söyledi. Bölgede 
konuyla ilgili Maden Tektik Arama 
ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü 
söyleyen Başkan Kılca, şöyle devam 
etti, “İsmil bölgemiz ova bölgesi. Bu-
rada tarım arazileri oldukça yoğun. 
Bu bölgede biz Maden Tektik Arama 
termal seracılıkla ilgili bir çalışma yü-
rütüyoruz. Bölgede termal seracılık 
yapmak için uygun bir su derecesi 
yakalayabilirsek, o yönde bir faaliye-
timiz, yatırımımız olacak. Bunu biz 
sadece belediye olarak değil, vatan-
daşların bu işe eğilmesi ve bu konu-
da istihdam oluşması konusunda bir 
öncü olmayı istiyoruz. Böylece bölge-
deki vatandaşlarımızın gelir seviye-
sine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu 
çalışmayı yaparsak bölgedeki ürün 
çeşitliliği de artacaktır.”

TESİSTE HEDEFLER VAR
Karatay Termal Tatil Köyü için 

gelecek dönemlere yönelik farklı 
planlamaların da olduğunu vurgu-
layan Başkan Kılca, “Tesisimizin ka-
pasitesi 112 oda şeklinde. Yaklaşık 
350-400 kişiye yakın misafiri bura-
da ağırlayabiliyoruz. Ama ilerki dö-
nemlerde tesisin zenginleştirilmesi 
yönünde çalışmalarımız var. Bunun 
dışında yatırımcı bulabilirsek özel 
yatırımcıları buraya getirmeye çalışa-
cağız. Şuanda bizim önceliğimiz Ka-
ratay Termal Tatil Köyü’nü bir mar-
ka değeri olarak tanıtmak ve önemli 
bir marka değeri oluşturmak. Zaten 
bunu başarabilirsek, özel teşebbüs-
lerin bu bölgeye yatırım yapacağına 
inanıyoruz” diye konuştu. 

SU BOŞA GİTMİYOR
Karatay Termal Tatil Köyü’nde 

kullanılan suyun boşa gitmeme-
si adına modern bir geri dönüşüm 
altyapısının olduğunu da belirten 
Başkan Kılca, “Normalde sera veya 
şehir ısıtmasında kullanılan sular, 
hiç borudan çıkmadan, günyüzünü 
görmeden dolaşıp tekrar yerin altına 
enjekte ediliyor. Ama termalde kulla-
nılan sular, kullanılmış su hüviyetin-
de olduğu için öyle bir şans olmuyor. 
Biz burada yeniden kullanılmak üze-
re KOSKİ kanallarına deşarj ediyoruz. 
Böylece su yine boşa gitmiş olmuyor” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-
SEFA SALİH KULA

Hasan Kılca

24 EYLÜL 2020

Karatay Termal Tatil Köyü, oldukça şık ve konforlu odalara sahip. Odalarda misafirlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak imkanlar mevcut.

Tesiste misafirleri profesyonel bir ekip karşılıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yenigün ekibine Karatay Termal Tatil Köyü’nü gezdirdi. 

Tesiste oyun alanları bulunuyor.

Tesisin spor alanları göz dolduruyor.

Açık havada dinlenilecek alanlar mevcut.

Tesisin şık ve güzel bir restoranı var. 

Tesiste 2 ayrı toplantı salonu bulunuyor. 

Karatay Termal Tatil Köyü’nde sıcaklıkları 40, 38 ve 35 dereceyle değişen 3 ayrı havuz bulunuyor. Ayrıca Türk Hamamı, sauna, eğlence alanları mevcut.



10 24 EYLÜL 2020İLAN

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;

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

• Makine tasarımı yapabilen,
• İletişimi ve 
      Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına Yatkın,
• Makine Mühendisi

• Makine Mühendisliği 
      Bölüm Mezunu,
• Askerliğini yapmış,
• Solidworks Programına Hakim,
• Orta Derece İngilizce Konuşabilen

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

ADRES: GAZANFER MAH. DR. AHMET 
ÖZCAN CAD. NO: 128/A MERAM / KONYA
TEL :0549 618 08 86

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

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

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

LAZER KESİM ÖPERATÖRÜ

F Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi
F Malzeme bilgisi olan
F En az 2 yıl deneyimli

F Durma marka lazer kesim kullanabilen
F En az 2 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan eleman aranıyor

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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  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.

 

İHTİYAÇ FAZLASI SONDAJ MAKİNASI KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinin (a) bendine 
göre kapalı teklif usulü ile  ihale  edilerek satılacaktır.
Madde 1 – SATIŞA  KONU MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
İngersollRand marka HR2-900 tip 1992 model sondaj makinası ve ekipmanları(Ayrıntılı malzeme 
listesi ihale dokümanındadır.) 
Muhammen bedel: 1.068.750,00 TL              Geçici Teminat : 32.062,50 TL
2-İdarenin 
a) Adresi   : Ferhuniye Mah. Sultanşah Cd. No :44 , 42060 Selçuklu/Konya
b) Telefon ve faks numarası : 03322216100
c) Elektronik posta adresi  : 03322216717
ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.koski.gov.tr
internet adresi (varsa)
3-İhale konusu malın 
b) Teslim [yeri/yerleri]  : KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri KONYA
c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde 
4-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.
      Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 07.10.2020 Çarşamba günü Saat:14.30
1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Standart forma uygun teklif mektubu,
d) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
2.1.İhale dokümanı, KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/
KONYA adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HorozluhanMah.AlbayrakCad.
No: 38 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
4-İstekliler en az 32.062,50TL geçici teminat vereceklerdir.
İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir.

SATIŞ İLANI
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ(KOSKİ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1225283

ELEMAN 
ARANIYOR

 T.ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO:19 SELÇUKLU/KONYA
(0332) 239 10 80 / (0332) 239 10 82 /

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK PİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR ALINACAKTIR.

BEDEN İŞÇİSİ ALINACAKTIR.

Takım arkadaşları aramaktayız.

bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. 
LTD. ŞTİ. TATLICAK MAH. BADEMYAĞI 

SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

İLETİŞİM :

0 332 334 0 334 &
 0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde

çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,

* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı

hedefleyen,
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Önceki gün kardeşi İbrahim Berigel’i ani kalp krizi sonucu kaybeden Ribat FM 
Reklam Müdürü Mustafa Berigel’in babası Mevlüt Berigel de hayatını kaybetti

Mustafa Berigel’in
babası vefat etti

Önceki gün geçirdiği kalp kri-
zi sonucu kardeşi İbrahim Berigel’i 
kaybeden Ribat FM Reklam Müdürü 
Mustafa Berigel, bir gün arayla ikinci 
bir acı daha yaşadı. Mustafa Beri-
gel’in koronavirüse yakalanan 77 
yaşındaki 5 çocuk babası Mevlüt Be-
rigel, bir süredir tedavi görüyordu. 
Tedaviye olumlu yanıt veremeyen 
Mevlüt Berigel, dün hayatını kaybet-
ti. Merhum Mevlüt Berigel’in cena-
zesi dün ikindi namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Yaylapınar Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Koronavirüs tedbirlerinin 
uygulandığı cenaze merasiminin 
Mustafa Berigel taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi ola-

rak merhum Mevlüt Berigel’e yüce 
Allah’tan rahmet, Mustafa Berigel 
başta olmak üzere Berigel ailesinin 

sevenleri ve yakınlarına da başsağlı-
ğı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Ribat FM Reklam Müdürü 

GAZETESİ

Mustafa BERİGEL’in babası

MEVLÜT BERİGEL’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

‘DEVA, ihtiyaç duyulan yeni siyasi hareketin karşılığı’
DEVA Parti Genel Başkan Yar-

dımcıları Konya’da basın ile bir 
araya gelerek Konya ve ülke günde-
mine dair değerlendirmelerde bu-
lundu. DEVA Partisi İl Başkanlığı’n-
da gerçekleştirilen toplantıya Genel 
Başkan Yardımcıları Nihat Ergün, 
Sadullah Ergin ve Burak Dalgın, 
Kurucular Kurulu Selma Aliye Ka-
vaf ile İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 
katıldı. İl ve ilçe yönetim kurulunun 
da katıldığı toplantıda konuşan İl 
Başkanı Seyit Karaca kısa sürede 
Konya teşkilatlanmasını yaptıklarını 
ve ilçe teşkilatlanmasının da sona 
yaklaşıldığını ifade etti.  

“Konya bize sorumluluk yük-
ledi” diyen DEVA Partisi İl Başka-
nı Seyit Karaca, “Bugün itibarıyla 
görevlendirilmemizin 3 ayı doldu. 
Konya’da bu 3 aylık süreçte ciddi 
çalışmalar gerçekleştirdik. Konya 
teşkilatı olarak ne yapacağımızı an-
latmak üzere çalışma yürüttük. Bu 
çalışmalar içerisinde yer alan de-
ğerli genel başkan yardımcılarımız 
ve kurucular kurulu üyelerimize 
çok teşekkür ediyorum. Hemen 
arkasından ilçelerde teşkilatlanma-
larımızı tamamlamak üzere çalış-
malarımıza başladık. Malum, Konya 
İstanbul’dan sonra en fazla ilçesine 
sahip ikinci ilimiz. Dolayısıyla teş-
kilatlanma açısından üzerimize çok 
büyük bir yük düştü. Önümüzdeki 
günlerde de kongre süreci takvimi-
ni açıklayacağız” dedi.

‘DEVA ZOR ŞARTLARDA KURULDU’
DEVA Partisi’nin çok zor şart-

larda kurulduğunu söyleyen DEVA 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Nihat Ergün, “Bu zor şartlardan 
kastım pandemi değil. DEVA Par-
tisi’nin açıklandığı gün ilk korona 
vakasının açıklandığı gündü. Ar-
dından sıkı tedbirlerin uygulandığı 
gündü. Biz bu şartlar altında DEVA 
Partisi’ni kurduk. Şu an itibarıyla 74 
ilde teşkilatlanmamızı tamamladık. 
İnşallah kısa zaman içinde 81 ilimi-
zin teşkilatlanması da tamamlan-
mış olacak. Ülkede diğer şartlar da 
zor olmasaydı bir siyasi parti ihtiyacı 
doğmazdı. Yani toplumda yeni bir 
siyasi harekete kapsamlı bir ihtiya-
cın olduğunu vatandaşlardan mesaj 
yoluyla almasaydık böyle bir siyasi 
partinin kuruluşu gerçekleşmezdi. 

Türkiye’de siyaset yapması gereken 
işi yapmadığı için yeni bir harekete 
ihtiyaç doğdu. Siyasetten beklenen 
şey; bir ülkede barış adalet hukuk 
üretmesi gerekiyor. Siyasetin görevi 
budur. Bir ülkede bunlar yapılıyorsa 
siyaset işini yapıyor demektir. Ama 
uzunca bir süre siyaset Türkiye’de 
çatışma ve gerginlik, kutuplaştırma, 
ötekileştirme, eşitsizlik üretiyor” 
ifadesini kullandı. 

‘EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR’
Ülkede ekonominin her geçen 

gün kötüye gittiğini söyleyen Er-
gün, “Ekonominin de sağlıklı yü-
rüyebilmesi için iyi bir altyapıya 
ihtiyaç var. Hukukun, adaletin ol-
madığı yerde ekonomi olmaz. Öz-
gürlüğün olmadığı yerde ekonomi 
olmaz. Kutuplaşmanın, kavganın 
olduğu yerde ekonomi olmaz. Eko-

nominin güvene ihtiyaca ihtiyacı 
var. Bu nedenle Türkiye ekonomisi 
yapması gereken görevini yapamı-
yor. Türkiye ekonomisi borç, yük-
sek faiz, pahalılık üretmeye başladı. 
Yol yaparken yolsuzluk yaptılar. Biz 
DEVA’yı bunun için kurduk. Tür-
kiye’deki yanlış ve doğruları çözü-
münü de göstererek dile getirmek 
ve sorumluluk almak için partiyi 
kurduk. Şikâyet etmeyi bırakıp mü-
cadele etmemiz gerekiyor. Şikâyet 
edip sızlanıp durmayalım gelin bir-
likte mücadele edelim. Onun için 
yollara çıktık” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İYİ YÖNETİLEMİYOR
Konya’nın yerinin ayrı olduğu-

nu ifade eden Genel Başkan Yar-
dımcısı Burak Dalgın da “Burada 
siyaset yapmamın iki nedeni var. 
Birincisi Türkiye’nin iyi yönetilemi-

yor olması ikincisi de Türkiye’nin iyi 
yönetilebilecek olması. DEVA Par-
tisi olarak mantıklı çözümler getir-
mek için buradayız” diye konuştu.

KONYA SİYASETEN ÖNEMLİ BİR İL
Türkiye’de teşkilat çalışmala-

rına hız verdiklerini anlatan Ku-
rucular Kurulu Üyesi Selma Aliye 
Kavaf “Partimiz kurulduktan sonra 
hızla teşkilatlanma çalışmalarına 
geçtik. Konya’da teşkilatlanma ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye 
önemli ama Konya Türkiye içeri-
sinde önemli bir il zira iki başba-
kan çıkarmış bir il. Dolayısıyla biz 
de Konya’da iddialıyız. Konya çok 
nemli başarılara imza atacağını dü-
şünüyorum.”

ŞU ANDA TABLO KÖTÜ
DEVA Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Sadullah Ergin ise “Tür-

kiye’de liyakat ve istişarenin olduğu 
yıllarda çok önemli başarılara imza 
atıldı. Yatırımlar arttı, milli gelir 
yükseldi. Ama ne zaman bu değerli 
ilkelerden uzaklaşmaya başladık o 
zaman iyileşen tablolar kötü nokta-
ya gelmeye başladı. Böyle tabloda 
haklar, özgürlükler insafa bırakıl-
dı. Dolayısıyla bunun sonucunda 
çoğulcu bir yapıdan çoğunluğun 
üstünlüğüne geldik. Yatırım olma-
yınca işsizlik başladı. Bugün Tür-
kiye’de her üç kişiden 1’i işsiz. Fa-
kirleşiyoruz. Böylesine bir ortamda 
DEVA Partisi kuruldu ve partimiz 
bu bozulan ortamı yeniden düzelt-
mek, evrensel değerler ile barışık 
hale getirmek, adaleti inşa ederek 
yanlışlıkları düzeltmek adına bir 
yolculuğa başladık” dedi.
n MEHMET ALİ ELMACI

Mahmut Sami Aldur
doktorasını tamamladı

Geçtiğimiz dönemlerde Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nde ve 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’n-
de çeşitli görevlerde bulunduktan 
sonra yakın zamana kadar Me-
ram Belediyesi Başkan Yardım-
cılığı görevini de yapan Mahmut 
Sami Aldur, kamu yönetiminde-
ki kariyerine yüksek öğrenimde 
devam etti. Konya basınının da 
yakından tanıdığı isimlerden olan 
Mahmut Sami Aldur, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Siyaset bilimi ve 
Kamu Yönetim Bölümü Yönetim 

Bilimleri Anabilim Dalı’ndaki dok-
torasını başarıyla tamamlayarak 
doktor unvanını aldı. Aldur, sosyal 
medyada yaptığı “Bu zorlu yolcu-
lukta tahammül ve destekleriyle 
yolumu aydınlatan Saygıdeğer 
Doç. Dr. Erdal Bayrakçı ve Doç. 
Dr. Yusuf Sayın Hocalarıma şük-
ranlarımı arz ediyorum. Prof. Dr. 
Hacer Tuğba Eroğlu ve Doç. Dr. 
Sefa Usta Hocalarımın da verdik-
leri emek ve gösterdikleri özveriye 
minnettarım” açıklamasıyla dok-
torasını tamamladığını duyurdu. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Millet Bahçesinde oturmanın insanların işsizlik sorununa ve ekonomik darboğazına çare olmayacağını söyleyen Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Konya’nın yatırımda önceliğinin Millet Bahçesi olmadığını söyledi

‘Konya’nın önceliği
Millet Bahçesi değil’

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili ve Gençlik Kolları Genel Başka-
nı Abdulkadir Karaduman, Saadet 
Partisi Konya İl Başkanlığı bina-
sında bir basın toplantısı düzen-
ledi. Ülke ve Konya gündeminin 
değerlendirildiği toplantıya Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam ve bazı il başkan yardım-
cıları katıldı. 

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili Abdulkadir Karaduman, 6 
ayı aşkın bir süredir Türkiye’nin 
pandemiyi yaşadığını dile getirdi. 
Turizm sektörünün yara almama-
sı adına önlem ve tedbirlerin rafa 
kaldırıldığını ifade eden Karadu-
man, “İktidar, bilim adamlarına 
değil, iş adamlarına kulak kabarttı. 
Vaka sayıları artık kontrol edile-
mez bir hale geldi. Mızrak artık çu-
vala sığmıyor. İktidarın artık vaka 
sayılarını gizlememesi gerekir. 
Konya’da 2017 yılında 313 kişi, 
2018’de 382, 2019’da 398 kişi, 
2020 yılında da hayatını kaybeden 
kişi sayısı 882’ye ulaştı. Doğrular 
kabul edilmediği müddetçe vatan-
daş yetkililerin söylemlerine inan-
mayacaktır” dedi. 

‘KONYA DEĞİL RUS ÇİFTÇİSİ 
DESTEKLENİYOR!’

“Toprak Mahsulleri Ofisi 

(TMO)’nin taban fiyatına göre ek-
meklik buğday bin 650 TL, makar-
nalık buğday bin 800 açıklandı” 
diyen Karaduman, şunları kay-
detti: “Makarnalık buğday ithalatı 
yaptık. Yabancı üreticiye bin 524 
lira verip, makarnalık buğday ithal 
ettik. Bu anlayışla ekonomi düzlü-

ğe çıkartılamaz. Konya çiftçisi zor 
durumda. 18 yılda çoğu üründe 
ithalat arttı. Bu hem çiftçimize 
hem de ülke ekonomisine ciddi 
bir darbedir. Tarım, milli güvenlik 
meselesidir. Tarımda dışa bağımlı 
bir ülke, dış politikada asla başarılı 
olamaz. İthalatı değil, üretimi ar-

tırmalıyız. Sürdürülebilir bir tarım 
politikasına ihtiyacımız var. Çift-
çiden vergi alınmaması gerekir. 
Gübre, mazot be ilaç gibi girdi ma-
liyetlerinin de düşürülmesi gereki-
yor. Desteklemelerin zamanında 
verilmesi gerekir. Buğday tohum 
ekimi dönemindeyiz. Tohum fiyat-
ları çok afaki bir artış içinde. Çiftçi-
lerden bu konu ile ilgili şikayetler 
alıyoruz.”

‘MİLLETİN ÖNCELİĞİ 
MİLLET BAHÇESİ DEĞİL!’

Eski stadyum alanına yapılacak 
olan ve TOKİ’nin üstlendiği Millet 
Bahçesi projesiyle ilgili de değer-
lendirmelerde bulunan Karadu-
man, “Millet Bahçesi, 52 milyon li-
raya mal olacak. Biz, Saadet Partisi 
olarak kesinlikle Millet Bahçesinin 
yapılmasını eleştirmiyoruz. Bizim 
eleştirdiğimiz nokta vatandaşın 
önceliğinin dikkate alınmaması. 
Millet Bahçesi açarken, fabrikaları 
özelleştiriyorsunuz, istihdam alan-
larını küçültüyorsunuz. Konya, bu 
şekilde nasıl yaşanabilir bir halde 
olacak? 52 milyona bahçe yapmak 
yerine, o para AR-GE çalışmaları-
na ayrılsaydı, Konya’nın binlerce 
gencine iş bulabilecek bir altyapı 
oluşturulurdu” dedi. 
n HABER MERKEZİ

BAŞSAĞLIĞI
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M. ALİ KÖSELER GRUBU
1954 doğumlu 1996 yılında Ti-

caret Odası’ndan emekli olan M.Ali 
Köseler, Konya’mızın sporla yoğ-
rulmuş mahallesi Dolav çocuğu. 
1968’den beri sporun içinde olan 
M.Ali Bey, Konya’mızda sporcu 
aileler olarak tanınan Köseler ve 
Renklibay sülâlesinin bir ferdi. Bu 
iki ailensin erkek çocuklarından fut-
bol oynamayan hemen hemen yok 
gibidir.

Kaptan Mehmet Lakaplı Baba 
Mehmet Köseler 1944 – 1966 yıl-
ları arasında toplam 22 yıl futbol 
oynadıktan sonra 14 yılda futbol 
antrenörlüğü yaptı. İki oğlu M.Ali 
ve Muammer’de spor camiasının 
centilmen çocuklarıdır.

M.Ali Köseler’in halaoğulları 
Rahmetli Bay Gol Naci Renklibay 
2. ve 3. Ligde, kardeşi Ali Osman 
Renklibay ise 1. Ligde gol kralı ol-
muş ve tarihe geçmişlerdir. Bu iki 
soyaddan toplam 20 ye yakın genç 
futbol sahalarında ter dökmüştür.

1998 yılından beri 50’ye yakın 
ferdin spor yapmasına emek sarf 
eden gurup lideri M.Ali Köseler’de 
1968 – 1988 arasında 20 yıl futbol 
oynadı. Bu dönemde siyah – beyaz 
Konyaspor, Demirspor, Şekerspor, 
Ceyhanspor, Ankara Şekerspor, 
tekrar Demirspor, Selçukspor ve 
Teksinspor’un formasını giyen Kö-
seler bir sürede Selçukspor da ant-
renörlük yaptı.

Spor müptelâsı M.Ali Köseler 
bir taraftan kulübün antrenman 
ve maçlarına iştirak ederken, bir 
taraftan da bendeniz Muzaffer Tu-
lukcu’nun 1986 yılında kurduğu 
Masterlerin antrenmanlarına iştirak 
etmişti.

1996 yılında emekli olan Köse-
ler 1998 itibariyle ailesi ile birlikte 
Stad’da sağlık için spor yapmaya 
başladı. Kısa sürede Mustafa Al-
tun, Bekir Küçükkut, Ömer Boysal, 
Hasan Kargıcı, Erhan Sözen, Kasım 
Kumuna eşleri ile Halil Baz ve Yaşar 
Bulu’da ferdi olarak Köseler’in ekibi-
ne katıldılar.

Bir yıl sonra ise ferdi olarak Hilmi 
Akdeniz, Süleyman Karababa, Ah-
met Özdede, Hasan Erben, Zekeriya 
Mızrak, Sefa Ortaç, Mustafa Göm-
celi, İbrahim Okka, Lütfi Dülger, 
Mehmet Hançerli, Musa Topu ve 
Muammer Eker Köseler’in nezare-

tinde çalışmalara iştirak ettiler.
2001 yılına gelindiğinde Köseler 

Masterler Gurubuna, Davut Berber, 
Ali Büyükbayram, Kenan Köprü-
lü, Ziya Özboyacı, Tunahan Aygın, 
Yusuf Kuzu, Bekir Serin, Emin 
Türk,Arif Aydoğan, Abdurrahman 

Karaağaç, Ali Sağlam, Ali Aydoğan, 
Hasan Bellier, H.Hüseyin Kayapınar, 
Ali Süzgün, Ömer Zengin ve Ahmet 
Baloğlu’da katıldılar.

Tüm masterler gruplarında ol-
duğu gibi, M.Ali Köseler gurubunda 
da, gençliğinde spor yapanlarda 
var tam tersi gençliğinde spor ile 
tanışmayanlarda var.

Siyah – Beyaz Konyaspor’un 
centilmen kaptanı Ali Büyükbay-
ram başta olmak üzere, Milli Bi-
sikletci Rahmetli Davut Berber, 
eski futbolculardan Kasım Kumuna, 
Erhan Sözen, Ahmet Baloğlu, Ah-
met Tavukcuoğlu,  Mustafa Göm-
celi, Sefa Ortaç, Kenan Köprülü, 
Mustafa Altun ile eski atlet Yaşar 
Bulu ve Milli Atlet, futbolcu, antre-
nör Ömer Zengin – Köseler Master-
ler Grubu’nun eski sporcuları.

Salı, perşembe, cumartesi ve pa-
zar günleri bir araya gelerek Atatürk 
Stadı’nda antrenmanlarını sürdüren 
Köseler’in ekibi 2019 yılında Stad’ın 
yıkılması üzerine şimdilerde Evliya 
Çelebi ve İstasyon Parklarında bu-
luşup terliyorlar.

Bu ekibin en önemli artısı da 
tabiat ve havası güzel Tekkeli 
Dağı 3 sefer, Loras Dağı’nı 1 se-
fer, Sille Barajı ve çevresini 8 kez 
turlamaları. Meram Tavusbaba 
Ormanları zaten onların demirbaş 
mekânları.

Konya’nın dışına da taşan Kö-
seler’in Masterleri özellikle Ok-
kalar İnşaat İbrahim Okka’nın ev 
sahipliğinde İstanbul’a giderek 1 
seferinde Maltepe Sahili’ni ertesi 
gün Dragos’u, bir günde Adalar’ı 
turlayarak Konya’ya döndüler.

Tüm takımlarda, ekiplerde li-
der önemlidir, sonrasında o eki-
bin harcı olanların fonksiyonuda 
önemlidir. 

M.Ali Köseler Masterler Gru-
bunda İbrahim Okka, Lütfi Dülger, 
Hasan Elben, Arif Aydoğan, Mus-
tafa Topuz (2.Başkan), Süleyman 
Karababa ve rahmetli Halil Baz’ın 
değişik fonksiyonları takım ruhunu 

pekiştirmektedir. Zaman zaman 
Karatay Belediye Başkanı olduğu 
dönemde antrenmanlara katılan 
Mehmet Hançerli’de ekibin motive-
sini artırmıştır. Dülger ve Erben’in 
tatlı atışmaları ekibi neşelendirirken, 
son zamanlarda çalışmalara katıl-
mayan H.Hüseyin Karapınar’ın tatlı 
fıkralarını da unutmamak gerekir. 
Antrenmanları Arif Doğan’ın denet-
lemesi bile antrenmanlara katılımı 
teşvik etmekte

Masterlerin en önemli artısı 
ise, antrenmanlar dışında da bir 
araya gelinerek, sosyal aktivite-
lerle takım ruhunun geliştiği dik-
kat çekmektedir.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU
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1968-1988 yılları arasında 20 yıl futbol oynayan 
Mehmet Ali Köseler, 1998 yılından beri 
22 yıldır Masterler’a hizmet ediyor...

M. Ali Köseler memuriyetini 1982 - 1996 yılları 
arasında Ticaret Odası’nda yapmıştı…

M. Ali Köseler 100 metre Konya rekortmeni
 Bahri Güzelkılıç ila de futbol oynamışlardı...

Master’lerın centilmen futbolcusu (Milli) 
Siyah-Beyaz Konyaspor kaptanı Ali  

Büyükbayram da Masterlara renk katıyor…

Köseler Ailesi ve arkadaşları İstanbul’da...

Masterler yaz - kış demeden sağlık ve huzurları için spor yapmaya devam ediyorlar...

Masterler, 1675 rakım da TAKKELİ DAĞ ZİRVESİNDE...

Masterler zaman zaman, özellikle İbrahim Okka’nın ev sahipliğinde antrenman 
dışında da bir araya geliyorlar...

Masterler Loras Dağı eteklerinde  kültür fizik hareketleri  yaparken...

Ziya Özboyacı, İbrahim Okka, Sefa Ortaç. Spor vesilesiyle tanışıp dost oldular.

2013, İstanbul Dragost M.Ali Köseler, Lütfi Dülger, Hışım Akdeniz, 
Musa Topuz, Ali Büyükbayram ve Hasan Bellier…Masterler kış günüde olsa LORAS DAĞI’nı mesken tutarlar…
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Süper Lig’de son 40 sezonun en kısır 2. haftası
Süper Lig’in ikinci haftasında 

oynanan 10 karşılaşmada 17 gol 
atıldı. Bu sayı ligde son 40 sezonun 
ikinci haftalarında atılan en düşük 
gol sayısı olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezo-
nunun ikinci haftası dün oynanan 
ve golsüz beraberlikle sona eren 
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor mü-
cadelesiyle sona erdi. 

Bu haftaki 10 müsabakada ta-
kımlar toplam 17 gol attı. Üç karşı-
laşmada gol sesi çıkmazken, hafta-
nın en gollü maçı ise Gaziantep’te 
yaşandı. Gaziantep FK ile Fatih Ka-
ragümrük arasındaki müsabakada 
4 gol atıldı. 

Ligin ikinci haftası geçmiş se-
zonlara baktığımızda skor bakımın-
dan son 40 sezonun en kısır geçen 
dönemi olarak dikkat çekiyor.

1980-1981 SEZONUNDAN 
SONRA EN AZ GOL

Süper Lig’de 1980-1981 sezo-

nunun ikinci haftasında 8 maçta 16 
gol kaydedilmişti. 

Söz konusu dönemden 2020-
2021 sezonuna kadar olan süreçteki 
39 sezonun ikinci haftalarında 18’in 
altında gol sayısı çıkmadı.

 İçinde bulunduğumuz sezonun 

ikinci haftası, 1980-1981’den sonra 
en az golün atıldığı hafta oldu.

Geçtiğimiz sezon bu haftada ağ-
lar 28 defa sarsıldı

. Alanyaspor - Kasımpaşa ve 
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç-
ları 4-1’lik skorlarla bitmiş ve en 

gollü maçlar olarak ön plana çık-
mıştı.

2018-2019 sezonunda ise bu 
sayı 23’e geriledi. Antalyaspor ile 
Konyaspor arasında oynanıp 3-3 
sona eren karşılaşma, futbolse-
verlerin gole doyduğu müsabaka 

olmayı başardı.
2017-2018’in ikinci haftasında 

atılan 31 gol de son sezonların skor 
açısından en üretken süreci oldu. 
Bursaspor’un Alanyaspor’u 3-2 yen-
diği karşılaşma da haftanın en gollü 
maçıydı.

EN ÇOK GOL 1994-1995’TE 
OLDU

1980-1981 ile 2020-2021 se-
zonları arasındaki bölümün söz ko-
nusu haftasında en fazla gol 1994-
1995’te atıldı. 9 mücadelede 35 gol 
kaydedilirken, Beşiktaş’ın Koca-
elispor’u 7-1 mağlup ettiği maçta 
topla gol sayısının yüzde 22’si kar-
şılanmış oldu. 1994-1995 sezonunu 
34 golle 2001-2002 izledi. 1988-
1989, 1992-1993 ve 2017-2018 se-
zonlarının ikinci haftalarında da 31 
kez gol sevinci yaşandı.

6 SEZONUN İKİNCİ HAFTASI 
18 GOLDE KALDI

39 sezonluk bölümün 6’sında 
ikinci haftalar 18 golde kaldı. 1983-
1984, 1984-1985, 1990-1991, 
2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 
sezonlarında atılan 18 gol, 2020-
2021’in ardından en az golün üretil-
diği dönemler olarak sporseverlerin 
hafızalarında kaldı. n İHA

Konya’da, Avrupa Spor Haftası kap-
samında “Ulusal Herkes İçin Spor ve 
Sağlık Günleri” etkinliği, açılış töreniyle 
başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından merkez Selçuklu ilçesi Cum-
huriyet Spor Sahası’nda düzenlenen 
etkinlikte, ateşleri ölçülerek alana giren 
sporcular, sosyal mesafe ve maske taka-

rak spor yaptı.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Abdurrahman Şahin, Avrupa Spor Hafta-
sı’nın tüm dünyada 23-30 Eylül tarihleri 
arasında coşkuyla kutlandığını söyledi. 
Konya’da Avrupa Spor Haftası’nın bugün 
yapılan çeşitli etkinliklerle başladığını 
anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Bugün 

burada hareketlilik bilincinin artırılma-
sı, 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın 
sporla tanışması ve sporu bir yaşam tarzı 
haline getirmeleri için açılış programı 
düzenledik. Wushu, cimnastik ve atle-
tizm branşındaki sporcuların gösterilerini 
izledik. Bu hafta kapsamında 30 Eylül’e 
kadar her gün 2-3 branşımızın faaliyet-

lerini izleyeceğiz. İnşallah sporcularımız, 
sosyal mesafeye dikkat ederek maskeli 
bir şekilde hijyen kuralları çerçevesinde 
bu haftayı en güzel şekilde kutlayacaklar-
dır.”  Öte yandan gösterilere katılan ço-
cuklar da bu tür etkinliklerin hedeflerine 
giden yolları aşmalarında kolaylık sağla-
dığını belirtti. n AA

Konya’da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi 
de etkisi altına alan, insan yaşamı başta 
olmak üzere sosyal, kültürel, sportif ve 
ekonomik anlamda olumsuz süreçleri 
yaşatan Kovid 19 virüsü ile mücadele-
miz devam ediyor.

Devletimizin tüm organlarıyla de-
vam ettirdiği bu mücadele kapsamında 
kişi, kurum ve kuruluşlarımız insanları-
mızı koruma önceliği arasında sosyal, 
kültürel ve sportif alanlarda çeşitli uy-
gulama ve etkinlikler ile özellikle çocuk 
ve gençlerimizin gelişime katkı verme 
çabası vermektedir.

Pandemi sürecinin çocuk ve gençle-
rimizi daha fazla olumsuz etkilememesi 
adına Konya Basketbol İl Temsilciği Co-
vit 19 Virüsünden korunmanın 3 temel 
ilkesi olan (Maske – Mesafe – Temizlik) 
kuralına tam uyum içerisinde Fair Play 
temasıyla “3 PROJE, 1000 Kitap” slo-
ganıyla çeşitli etkinliklere imza atması 
takdirle karşılandı.

SPORCULARA OKUMA ALIŞKANLIĞI 
KAZANDIRMAK İSTEDİK

Bu projenin mimarı Konya Basketbol 
İl Temsilcisi, Hakan Kuşçu; “Pandemi 
sürecinde maçları yarım kalan U10, 
U11, U12 kategorilerindeki kadın/erkek 
sporcularımızın moral ve motivasyon-
larına destek olmanın, fiziksel gelişim-
cilerini korumanın görevimiz olduğunu 
düşündük. 

Bizler sosyal sorumluluğumuzun 
gereği, sporcularımıza görevimiz olarak 
planladığımız bu etkinliklerimizi gerçek-
leştirdiğimiz alanlarda ‘Zeki, Çevik ve 
Ahlaklı basketbolcular olacağız ‘Pan-
kartları da asarak gerçek sporcuda ol-
ması gereken özellikleri sporcularımızın 
benliklerine yerleştirmek, topluma bir 
mesaj vermek istedik. Fair-Play ruhunu 
öğrenmeleri, benimsemeleri adına 780 
sporcumuzun tamamına madalya, ka-
tılım belgesi ve Dünya Fair-Play Büyük 
Ödülünü alan ilk Türk olan sayın İsmet 

Karababa’nın kaleme aldığı ‘Bay Fa-
ir-Play’ adlı kitabını temin ederek spor-
cularımıza ulaştırarak okuma alışkanlı-
ğını kazandırmanın yanı sıra Fair-Play’i 
bir yaşam biçimi haline getirmeleri adı-
na yaşanmış örnek bir hikayeden öğren-
sinler istedik.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİMİZ OLUMSUZ 
ETKİLENMEKTEDİR

‘Bay Fair Play’ adlı eserin sahibi, İs-
met Karababa ise; “Ülkemiz önemli bir 
süreçten geçmektedir. 

Geleceğimiz olarak gördüğümüz 
çocuk ve gençlerimiz bu süreçten her 

anlamda olumsuz etkilenmektedir. Bu 
anlamda Basketbol İl Temsilcisi sayın; 
Hakan Kuşçu Beyin başlattığı bu projeyi 
çok anlamlı, fair play temasını çok de-
ğerli buluyorum. Benim 45 yıllık bir Fut-
bol geçmişim var. 

Dünya Fair Play Büyük ödülü alan ilk 
Türk sporcuyum. Futbol branşında hala 
bu ödülü alan ilk ve tek sporcu özelliğimi 
de koruyorum. 

Futbolun içerisinde yaşadıklarım ve 
yaşattıklarımla Futbol Ailesinin bir par-
çası olmama rağmen eserimi Basketbol 
il temsilciliğin değer görüp tüm sporcu-
larıyla buluşturması benim adıma farklı 
bir mana ve anlam yüklemektedir. Bu 
duyarlılıklarından dolayı, Basketbol 
Federasyonu Başkan Yardımcısı sayın; 
Alper Arıkoğlu ile Basketbol İl Temsilcisi 
sayın; Hakan Kuşçu başta olmak üzere 
yönetici, antrenör ve sporcularına ilgi 
ve alakalarından dolayı teşekkür etmek 
isterim.”
 n SPOR SERVİSİ

3 proje, 1000 kitap etkinliği
Konya Basketbol İl Temsilciliği, U10, U11, U12 kategorilerindeki sporculara destek ve motivasyon programı 
düzenlendi. Programda konuşan Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan Kuşçu, “Sporcularımızın Fair-Play’i 

bir yaşam biçimi haline getirmeleri adına bu konuyu İsmet Karababa’dan öğrenmelerini istedik.” dedi

1922 Konyaspor 
Karacabey’e hazırlanıyor

Yavru Kartal’ın 
maçına Avcı atandı

Misli.com 2. Lig Kırmız Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, ikinci haftada oynayacağı Karacabey Belediyespor 
maçı hazırlıklarını sürdürdü. Cumartesi günü zor bir maça 
çıkacak olan Yeşil-Beyazlılar, Bursa deplasmanına hazırla-
nıyor. İlk hafta puanla tanışamayan 1922 Konyaspor ikinci 
haftada ilk puanını almak istiyor. Bu doğrultuda çalışma-
larını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, galibiyet planları yapıyor. 
Rakip Karacabey Belediyespor ise sahasında kayıp istemi-
yor. İlk hafta deplasmanda Kastamonuspor ile deplasman-
da karşılaşan Bursa ekibi 1-1 berabere kalmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 2.  Haftasında dep-
lasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin 
ilk haftasında iyi mücadele etmesine karşın Sakaryaspor’a 
1-0 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, Bursa deplasmanından 
galibiyetle dönmek istiyor. Cumartesi günü saat 16.00’da 
oynanacak karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Karacabey 
Belediyespor-1922 Konyaspor maçını hakem İlker Yasin 
Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılıklarını ise Süleyman Ya-
vaşoğlu ve Şenol Bektaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü 
hakemi ise Batuhan Bayar olacak. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2.MAMAK FK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.SERİK BLD 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
5.SAKARYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.KASTAMONUSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.KARACABEY BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
9.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
11.TARSUS İY 1 0 1 0 1 1 0 1
12.VANSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1922 KONYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BODRUMSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRŞEHİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.PENDİKSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
20.KARABÜKSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 

2020-2021



SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

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

Gözbaşı: İlk 11 
garantisi istedi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya 
hesabından Ukraynalı santrfor Artem Kravets hakkında bir 
açıklama yayımladı. Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Artem Kravets 
hakkında Berna Gözbaşı, “Kravets gelmek istedi, “gel” 
dedik. Ama ilk 11 garantisinde ısrar edince anlaşamadık.” 
dedi. Son 2.5 sezondur Kayserispor’da forma giyen Ukray-
nalı santrfor, 63 maça çıkarken 21 gol, 1 asitlik bir perfor-
mans sergilemişti. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, önceki gün 3 oyuncu 
ile resmi sözleşme imzaladı. 

Yeşil-Beyazlılar, kaleci Erten 
Ersu, orta saha Oğuz Kaan Güçtekin 
ve santrfor Artem Kravets’i kadrosuna 
kattı. 

Erten ve Kravets ile 2 yıllık sözleş-
me imzalayan Anadolu Kartalı, Oğuz 
Kaan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Konyaspor’un bünyesine katılan 
oyuncular ise resmi sosyal medya he-
saplarından Konyaspor’a katıldıkları 
için mutlu olduklarını ifade etti.

ERTEN ERSU
Bedelsiz olarak Konyaspor’a katılan 

tecrübeli kaleci Erten Ersu “İttifak Hol-
ding Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme im-
zalayarak kariyerimde yeni bir sayfa aç-
mış bulunmaktayım. Yeşil-Beyaz forma 
altında mücadele edecek olmamdan çok 
mutlu ve heyecanlıyım. Transferimizde 
emeği geçen başta Başkanımız, Hilmi 
Kulluk, Sportif Direktörümüz Adnan Er-
kan, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal 
ve menajerim Ogün Erdem’ teşekkür 
ediyorum. Konyaspor’umuz ve tarafta-
rımızın bana olan güvenine layık ola-

bilmek için canla başla çalışacağım.” 
İfadelerini kullandı.

ARTEM KRAVETS
İttifak Holding Konyaspor’un Ar-

tem Kravets transferini ise bir video ile 
duyurdu. Anadolu Kartalı’nın transfer 
videosunda konuşan Ukraynalı santrfor 
Artem Kravets, “Konyaspor için bütün 
kalbimi vereceğim. Çok çalışacağım ve 
goller atacağım. Takım arkadaşlarımla 
birlikte, Konyaspor için sonunda kadar 
mücadele edeceğiz. Bundan böyle Kon-
yaspor için oynayacağım.” ifadelerini 
kullandı. Öte yandan resmi sosyal med-

ya hesabından da açıklama yayımlayan 
Kravets şunları söyledi: “İttifak Holding 
Konyaspor ile sözleşme imzaladığım 
için mutluyum. Bu kadar büyük bir ilgi 
hissetmek güzeldi. Elimden geleni ya-
pacağım.”

OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN
Konyaspor kadrosuna kattığı bir di-

ğer isim Oğuz Kaan Güçtekin ise, “Kon-
yaspor ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Bu 
büyük camia için elimden gelenin en 
iyisini yapacağıma kimsenin şüphesi 
olmasın.” ifadelerini kullandı.
 n SPOR SERVİSİ

‘Çok çalışacağım 
ve goller atacağım’
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un yeni transferi Ukraynalı golcü Artem Kravets, iddialı 
açıklamalarda bulundu. Konyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Anadolu Kartalı’nın yeni golcüsü, 

“Konyaspor için bütün kalbimi vereceğim. Çok çalışacağım ve goller atacağım.” İfadelerini kullandı

RPS

Anadolu Kartalı’nda 
sakatlık şoku

Beşiktaş maçının hakemi 
Abdülkadir Bitigen

Süper Lig temsilcimiz ittifak 
Holding Konyaspor’a Beşiktaş 
maçı öncesi kötü haberler geldi. 
Anadolu Kartalı’nda Gençlerbir-
liği maçında sakatlanan Marin 
Anicic’in Diz Ön Çapraz Bağında 
tama yakın rüptür ve iç yan bağın-
da kısmi yırtık saptandığı öğreni-
lirken, Alper Uludağ’ın ise kası 
zarında yırtık ve kanama tespit 
edildi. Antrenmanda sakatlanan 
Erdon Daci’nin de sol diz iç yan 
bağında 1. derece esneme ve 
ödem tespit edildi. 

ANİCİC VE ALPER’DEN 
KÖTÜ HABER

Futbolcuların sağlık durumla-
rı hakkında açıklama yayımlayan 
Konyaspor şu ifadeleri kullandı: 
“Kulüp Doktorumuz Gökhan Öz-
han futbolcularımız Marin Anicic, 
Alper Uludağ ve Erdon Daci’nin 
sağlık durumlarıyla ilgili açık-
lama yaptı. Dr. Gökhan Özhan 
açıklamasında “Deplasmanda 

oynadığımız Gençlerbirliği maçı-
nın 63. dakikasında sağ dizinde 
esneme olması üzerine oyundan 
çıkan Marin Anicic’in yapılan mu-
ayene ve ileri tetkikleri sonucun-
da, Diz Ön Çapraz Bağında tama 
yakın rüptür ve iç yan bağında 
kısmi yırtık saptanmıştır. Oyun-

cumuzun isteği ve sağlık ekibinin 
onayıyla cerrahi açıdan değer-
lendirilmek üzere Marin Anicic 
ülkesine gidecek ve rehabili-
tasyon sürecine sağlık ekibimiz 
gözetiminde devam edilecektir. 
Alper Uludağ ise Gençlerbirliği 
maçı öncesinde antrenmanda 
sakatlanmış, oyuncumuzun sağ 
lateral gastroknemius kası zarın-
da yırtık ve kanama tespit edil-
miştir.  Futbolcumuzun yaklaşık 
4 hafta sahalardan uzak kalması 
öngörülmektedir.  

ERDON DACİ’DE ÖDEM
Erdon Daci’nin de sakatlandı-

ğını açıklayan Konyaspor, “Ant-
renman sırasında sakatlanan 
Erdon Daci’nin sol diz iç yan ba-
ğında 1. derece esneme ve ödem 
tespit edilmiştir. Tedavisinin 
ardından fizyoterapist eşliğinde 
bireysel çalışmalara başlayacak-
tır” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un Pazar günü 
evinde Beşiktaş’ı ağırlayacağı 
maçı hakem Abdülkadir Bitigen 
yönetecek.

Süper Ligin 3.haftasında 
27 Eylül 2020 Pazar günü Kon-
ya’da oynanacak olan İttifak 
Holding Konyaspor ile Beşiktaş 
A.Ş maçında Abdulkadir Bitigen 
düdük çalacak. Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumunda oynana-
cak olan karşılaşma saat 16.00’da 
başlayacak.

Bitigen’in bu zorlu müsaba-
kada yardımcılıklarını Alpaslan 
Dedeş ve Mustafa Savranlar ya-
pacak. Maçın 4.Hakemi Sarper 
Barış Saka.

Abdulkadir Bitigen ligin 1.haf-
tasında oynanan Fatih Karagüm-
rük ile Yeni Malatyaspor maçında 
görev yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF), Süper Lig’in 3. haftasında 
oynanacak müsabakaları yönete-
cek hakemleri açıkladı. Buna göre 
27 Eylül Pazar günü Türk Telekom 
Stadyumu’nda saat 19.00’da baş-
layacak Galatasaray-Fenerbahçe 
maçında Ali Palabıyık görev ala-
cak. 

Süper Lig’de 3. haftanın prog-

ramı ve maçları yönetecek ha-
kemler şöyle:

25 Eylül Cuma: 20.00 Fatih 
Karagümrük-M.Başakşehir: Ali 
Şansalan

26 Eylül Cumartesi: 13.30 
Kayserispor-BB Erzurumspor: 
Tugay Kaan Numanoğlu, 16.00 
A.Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin 
Göçek, 16.00 Göztepe-Gazian-
tep FK: Yasin Kol, 19.00 Trab-
zonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür 
Yankaya

27 Eylül Pazar: 13.30 Ç.Ri-
zespor-A.Alanyaspor: Fırat Ay-
dınus, 16.00 DG Sivasspor-MKE 
Ankaragücü: Arda Kardeşler, 
16.00 İH Konyaspor-Beşiktaş: Ab-
dulkadir Bitigen, 19.00 Galatasa-
ray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi: 20.00 FT 
Antalyaspor-Denizlispor: Halis 
Özkahya
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