• 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ		

• www.konyayenigun.com

• 1,5 TL

Bisikletin başşehriyiz

Yeşil Türbe’nin
çinileri yerleştirildi

Türkiye’nin en güçlü bisiklet altyapısına sahip şehri olan Konya’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte şehiriçi
ulaşımda bisiklet kullanımı arttı. Pandeminin de etkisiyle bisiklete olan ilgi artınca, bisiklet satıcılarının yüzü gülüyor
BÜYÜKŞEHİR’DEN
ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Konya Büyükşehir Belediyesi,
550 kilometre ile Türkiye’nin en
uzun bisiklet yolunun bulunduğu Konya’da bisiklet kültürünü ve farkındalığı artırmaya
yönelik çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Hem bu çalışmalar
nedeniyle hem de pandeminin
etkisiyle her geçen gün Konya’da bisiklet kullanımı artıyor.
Havaların ısınmasıyla da motorlu
taşıtların yerini bisikletler alıyor.

Arslan ailesinin acı günü

AYŞE ARSLAN DUALARLA
TOPRAĞA VERİLDİ

BİSİKLETLİLERE
SAYGI GÖSTERİLSİN
Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Ömer Bardakçı, ulaşımda motosiklet ve bisiklet
kullanarak çevremizdeki inanların
korunabileceğine dikkat çekti. Ayrıca
bisiklet kullananlara trafikte saygı gösterilmesini isteyen Başkan Bardakçı,
bu sayede trafik kazalarının da önüne
geçilebileceğine işaret etti. Bunun yanında Bardakçı, bisiklet alırken dikkat
edilmesi gerekenlere de vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’nın simgesi olan Mevlana Türbesi’ndeki Kubbe-i
Hadra’da tarihinde 8’inci kez
yapılan restorasyon çalışmaları
kapsamında yeni çiniler Konya
protokolünün katılımı ile monte
edildi.
n HABERİ SAYFA 13'TE

Ömer Bardakçı

Çiftçinin zararı
tazmin edilmeli

Akören’in ‘kızıl elması’ tamam
MHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Konya Milletvekili Mustafa
Kalaycı, Konya’da kuraklık
nedeniyle bir afet yaşandığını
belirterek, meydana gelen
hasarların tespit edilip çiftçinin zararının tazmin edilmesi
gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 10'DA

Tarım Fuarı
kapılarını açıyor

Konya’ya yakınlığı ile bilinen Akören’de yatırımlar pandemiye rağmen hız kesmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay’ın da destekleriyle Akören’e çok güzel hizmetler kazandırdıklarını belirten Belediye
Başkanı İsmail Arslan 2 yılını Yenigün Gazetesi’ne anlattı. Salgın sürecinde yatırımlar
yavaşlasa da aksamadığını vurgulayan Başkan Arslan, Akören’in Kızılelması’nın da çözüldüğünü söyleyerek Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür etti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Gazetemizin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve Arslan Oto Sahipleri Bayram, Şükrü ve Hüseyin Arslan ile Hatice Çelik’in anneleri Ayşe Arslan 81
yaşında vefat etti. Merhume Arslan dualarla Çumra’da aile kabristanına defnedildi.
n HABERİ SAYFA 5'TE
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Ahmet Alıcı, sporda
da başarılı oldu

Arslan, Kolaylı ve
Erzen güvenoyu aldı

Bisiklet yarışmasında “arayı açarsam ayıp olur” düşüncesiyle pedala fazla basmamasına rağmen birinci
olan Ahmet Alıcı, “150 kişinin katıldığı “Düz Bisiklet
Yarışlarında” açık ara Konya birincisi oldum” dedi.

Basın İlan Kurumunun (BİK) Genel Kurulu’na katılacak
olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin
seçimi, Ankara’da gerçekleştirildi. Seçime katılan tüm
delegelerin oylarını alan Mustafa Arslan, Mehmet Nuri
Kolaylı ve Şevket Erzen seçimi kazanarak, BİK Genel
Kurul üyeliğine tekrar seçildi. n HABERİ SAYFA 9'DA

n HABERİ SAYFA 2'DE

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı tarım fuarlarından olan Konya Tarım Fuarı,
pandemi nedeniyle verilen 2
yıllık aranın ardından kapılarını
yeniden açacak. 7-11 Haziran
tarihleri arasındaki fuara titizlikle hazırlanıldığı bildirildi.
n HABERİ SAYFA 11'DE
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KONYALI ŞAİR, SÖZ YAZARI VE BESTEKARLAR
Bisiklet yarışmasında “arayı açarsam ayıp olur” düşüncesiyle pedala fazla basmamasına rağmen birinci olan Ahmet Alıcı, “150 kişinin katıldığı “Düz Bisiklet Yarışlarında” açık ara Konya birincisi oldum. O gün Nurettin abiyi dinleseydim, o güne kadar yapılmış olan Konya Düz Bisiklet Yarışlarında bütün rekorları kırabilirdim” dedi

Sporda da başarılı oldu
Sahnelerin renkli sesi, Konya
folklorünün önemli ismi Ahmet Alıcı, bir dönem bisiklet sporuyla da
ilgilendi. Burada da başarılı olan Alıcı, Konya’da ses getiren bir derenin
sahibi oldu. Alıcı’nın röportajının 5.
bölümünde anlattıkları şöyle;
Sporcu yönünüzü şu ana kadar
gereğince konuşamadık. Bisiklet
sporuna kimin teşvikiyle başladınız ve kazandığınız başarılardan
bahseder misiniz?
Bunun da enteresan bir hikayesi var. Ankara Bölgesinin bisiklet
sporcuları Konya’da yapılan bisiklet yarışlarına geldiklerinde benim
çalıştığım otelde kalırlardı. Yarışlar
yapıldıkça, zaman içerisinde onlarla
arkadaş olduk. Öncelikli olarak, onların renkli bisikletleri, renkli formaları, özel olan bisiklet ayakkabıları,
eşofmanları, bisiklet eldivenleri beni
cezbetmişti. Bazen onlar yarıştan
veya antrenmandan geldikten sonra, onlara ait herhangi bir bisikleti
otelin bahçesinden sessizce kaçırıp, Alaaddin Caddesinin arka sokaklarında bindiğim olurdu. Hatta
birisinde biraz hızlı giderken yanlış
fren sıkınca takla atmıştım. Bir muhabbet sırasında Ankara Bölgesi ve
Bisiklet Milli Takım Antrenörü olan
Mustafa Palaska’ya, “Acaba ben
de bisiklet sporu yapabilir miyim?”
dedim. Mustafa abi “Çok çalışırsan olur, belki milli bile olabilirsin.
Ama Konya’da rekabet çok, burada
çok başarılı bisikletçiler var” dedi.
Psikolojik olarak, ilk adımı böylece
atmıştım. Önce antrenman yapıp,
düz bisiklet yarışlarına katılmam gerekiyor, bu da yetmiyor, düz bisiklet
yarışlarında ilk üç dereceye girmek
gerekiyordu. Fakat benim kendime
ait bir bisikletim bile yoktu. Başkalarına ait bisikletlerle birkaç antrenman sonrasında yarışlara katıldım.
Bu yarışta başarısız oldum. Yaklaşık
olarak 120 kişinin girdiği yarışta, ilk
ona zor girmiştim. Bu durum, benim gücüme gitti. Hemen ertesi gün
bir arkadaşıma Senin bisikletinle,
5-6 ay antrenman yapabilir miyim?
Bu yarışmayı mutlaka kazanmalıyım” dedim. Arkadaşım “Sadece
antrenman zamanları verebilirim”
dedi. Ben çok sevindim, “Çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettin”
dedim. Neyse ben emanet bisikletle
yaklaşık altı ay kadar kendi kendime
sıkı bir antrenman yaptım. Aynı yarışa yeniden iştirak ettim ve bu sefer
daha yarışın başındayken en öne
fırladım ve arkamdaki grupla olan
mesafe yaklaşık olarak, iki kilometre
kadar açtım. En önde birinci durumdaydım, çok iyi gidiyordum. Çok iyi
hazırlandığımın farkındaydım çünkü
hiç zorlanmadan koşuyordum. Ara
açıldıkça açıldı. Yanımda büyükler
kategorisinde koşan ve defalarca
kez milli formayı giymiş olan, Nurettin Kirpiksiz adında milli bir bisikletçi vardı. Nurettin abi, bana şöyle
bir baktı, herhalde zinde ve güçlü
görmüş olmalı ki “Bas bas, iyi bas,

mesafeyi açalım” dedi. Ben mesafeyi çok açarsak diğer arkadan gelen
arkadaşlara ayıp olmaz mı, Nurettin
abi” dedim. “Bas, niye ayıp olsun,
güçleri varsa onlarda bassın” dedi.
Ben yine de basmadım, mesafe çok
açılırsa, ayıp olur diye düşündüm.
Oysa yanlış düşünmüşüm. Basmalıymışım. Fazla basmadığım halde
yaklaşık 150 kişinin katıldığı “Düz
Bisiklet Yarışlarında” açık ara Konya
birincisi oldum. O gün Nurettin abiyi
dinleseydim, o güne kadar yapılmış
olan Konya Düz Bisiklet Yarışlarında
bütün rekorları kırabilirdim. Hatta
o günden sonra bile kırılması çok
zor olurdu. Ama geçti gitti. Nurettin
Abi’yi dinleseydim ilk yarışımda rekortmen olabilirdim. O gün, bisiklet
sporunda Konya’da olmayan bir şey
oldu. Bisiklet antrenörleri “Bu sporcu adayı çok iyi çalışmış, biz Ahmet
Alıcı’nın derecesini lisanslı bisikletçiler kategorisinde değerlendirelim”
demişler. Lisanslı sporcu olamama
karşın, beni yarışmacı olarak o gün,
lisanslı sporcu kategorisine soktular ve orada da dördüncü oldum.
Acemilerde birinci olacakken ustalar arasında dördüncü ilan edildim.
Böyle saçma bir şey oldu. Arkamdan ikinci olanla mesafe çok açıldıysa, suç çok bastığım için benim mi,
yoksa geride kaldıkları için onların
mı; değil mi ama? Ne yapayım yani?
Bu yarışma; Konya’da yayımlanan yerel gazetelerin arkasındaki
spor sayfasında haber konusu olmuştu. İyi bir sükse yapmıştım. Bu
durum, çalıştığım oteldeki müşteriler arasında da büyük ilgiyle karşılandı. Zira oteldeki müşterilerle
abi kardeş gibiydik. Başarıma onlar
da çok sevindi. Yarışı kazanmıştım
ama spor yapacak bir bisikletim
yoktu. Konya Beden Terbiyesi’nden
İl Müdürlüğü, bisikletlerin bakımda
ve tamirde olduğunu, zimmetli bisikletlerin teslimatlarının biraz gecikebileceğini söylediler. Bu durumda
bana bir bisiklet gerekliydi. Akşam
otelde bu konuyu samimi olduğum
müşterilerle konuşuyorduk. Ankaralı Turgay Dakni ve inşaat mühendisi
Ahmet Kabadayı adında liseden sınıf
arkadaşları olan ve inşaat işleriyle
uğraşan iki müşterimiz vardı. Beni
çok severlerdi. Benden 8-9 yaş büyük olduklarını tahmin ediyorum.
Bir akşam birlikte çay içerken “Sana
bir teklifimiz var, sana güzel bir yarış bisikleti alalım. Ama bisiklet kaç
lira ise üçte ikisini biz, üçte birini sen
ödeyeceksin” dediler. Bu teklif karşısında çok heyecanlandım ve çok
sevindim.
Nihayet benimde bir bisikletim
olacaktı. Fakat sonra beni bir düşünce aldı. Acaba bana düşen üçte bir
para tutarını ödeyebilecek miydim?
Çok sıkıntıya girecektim ama başka
da çıkar yol yoktu. Ahmet ağabey
ile Turgay ağabey bana kimsenin
yapmayacağı bir teklif sunmuşlardı. Ben “Tamam, size çok ama çok
teşekkür ederim. Beni çok mutlu

Ahmet Alıcı, TRT’den Nursaç Doğanışık ile.

Ahmet Alıcı, TRT’den İbrahim Can ile.
ettiniz” dedim. Ertesi gün, Mevlana
Caddesinde bulunan ünlü bir bisiklet
mağazası olan Sakallıoğulları’na gittik. Mavi renkli Peugeot markalı bir
yarış bisikleti almıştık. Hayatımda ilk
kez bir bisikletim oluyordu. Hem de
yarış bisikleti…
O gece sevinçten uyuyamadım.
Hatta belki çalınır diyerek, bisikletimi yattığım odaya aldım. Bisikletimi
hemen her gece, oteldeki odama alıyordum. Daha sonra ki zamanlarda;
devletin üzerime zimmetleyip verdiği, kırmızı ve beyaz olmak üzere
iki bisikletim daha oldu. Konya’nın
bütün kara yolları artık benimdi. Her
sabah antrenör eşliğinde, takım arkadaşlarımla birlikte antrenmana çıkıyor, çok sıkı çalışıyordum. Konya
Bölgesi’nde yapılan birçok yarışta;
Konya şampiyonu oldum. Bir kez
Türkiye ikincisi, bir kez de Türkiye
üçüncüsü oldum. Gençler kategorisinde, iki kez genç milli takıma çağrıldım. Erol Küçükbakırcı’nın birinci
olduğu Uluslararası Mevlana Bisiklet
Turu’nda ben 12.oldum. Erol ağabey Bisiklet Federasyonu Başkanlığı yapmaktadır. Vermiş olduğum
bu gayret ve çabaların karşılığında

Konya Bölgesi Lisanslı bisiklet sporcusuyken, Yusuf Ecevit ağabeyin
isteği doğrultusunda Konya Şeker
Spor Bisiklet takımına transfer oldum. Bir ara Konya Bölgesi’ndeki
en iyi yokuş tırmanıcı ve en iyi yokuş
aşağı inen sporcusu durumundaydım. Düz yolda koşmayı hiç ama hiç
sevmezdim. Benim parkurumda; ya
yokuş tırmanma olmalı ya da yokuş
inişi olmalıydı. Böyle yarışları çok
zevk duyarak koşardım. Konya Atatürk Stadyumunda bulunan bisiklet
pistinde 172 tur atarak, bir rekor
kırdım.
Burada yapılan, Bisiklet Pist
Yarışları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye dördüncüsü oldum.
Konyaspor’un siyah beyaz, Konya
İdmanyurdu’nun yeşil beyaz olduğu zamanlarda; Konya İdmanyurdu’nun başka bir futbol takımıyla
oynadığı bir maçın devre arasında
yapılan pist yarışında birinci oldum.
Benim de içinde bulunduğum Konya Bisiklet Takımı; bir Türkiye şampiyonasında Türkiye birincisi oldu.
İlgilisi bilir; bisiklet takımı 4 kişiden
oluşur ve yarış boyunca birbirinden
hiç ayrılmadan, birbirlerini dinlendir-

me yoluyla koşarlar. Bisiklet Takım
Yarışında, bireysel yarışlarda olduğu gibi bütün sporcular aynı anda
yarışa başlamaz. Örneğin; Konya
Bölgesi Bisiklet Takımı yarışa başlar,
arkasından koşacak olan bölge takımı hemen koşmaz, bir zaman geçtikten sonra koşmaya başlar. Burada ki kural şudur; yarış mesafesini
en kısa sürede hangi takım koşarsa,
o takım birinci olur. Bisiklet sporu,
çok pahalı bir spordur. Lastik pahalı,
forma pahalı, mayo pahalı, bisiklet
malzemeleri çok pahalıdır. Hatta o
zamanlar bulmakta çok zordu. Bizim
zamanımızda yeni lastik bulamazdık,
patlayan lastiğe defalarca yama yapardık. Çoğu zaman da eğer lastik
çok hasar almışsa daha eski olan
bir lastiği keserek, işimize yarayacak
olan lastiğin üzerine geçirip, tamir
ederek yarışlara katılırdık. Lastik
isterdik, lastik yok derlerdi. Parayla
lastik almak isterdik ama hem pahalı
oluşundan, hem de bulunmadığından ötürü alamazdık. Çok enerji harcandığı için, çok iyi beslenmek de
gerekirdi. Yılını tam hatırlamıyorum,
bir Türkiye şampiyonası öncesinde
“Ege Gençler Bisiklet Turu” adında;
Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde başlayıp Ayvalık İlçesi’nde sona erecek
ve ertesi gün ise ters tarafa koşulacak olan bir yarışa gitmiştik. İsmini
vermek istemediğim, bir antrenör
“Senden, bütün etapların birinciliklerini, yani dolayısı ile tur birinciliğini, bekliyorum” dedi. Ben de o sene
çok ama çok formdaydım. Yarış
başladı, henüz yarışın başındayken
8-10 kişilik bir grup, asıl gruptan
kopmuş gidiyorduk. Bir süre sonra
8-10 kişilik grup ikiye parçalandı.
Ben, en öndeki grupta bulunuyordum. Her şey çok iyi gidiyordu; fakat
birdenbire lastiğim patladı, lastiğim
çok eskiydi. Yarış öncesinde hemen
hemen bütün bölgeler sporcusuna,
yeni yani sıfır lastik verirdi. Yeni
lastik alamayan bölge sporcuları;
parası varsa kendi cebinden yeni
lastik alarak, yarışa başlardı. Bizim
gibi parası olmayanlar da eski lastiklere yama yaparak, eski lastikleri
tamir ederek yarış koşardı. Hemen
patlayan lastiğimi değiştirip, öndeki
grubu tekrar yakaladım. Bir müddet
sonra lastik tekrar patladı. Ben tekrar lastik değiştirip, ön grubu tekrar
yakaladım ve yine önde gidiyordum
derken lastik bir kez daha patladı ve
bu durum karşısında rakip takım
sporcularının kimisi güldü, kimisi de
sevindi. Bu olaya çok içerledim ve o
etapta yarışı terk ettim. Zaten Ayvalık’a girmek üzereydik. O gece hep
lastik tamir ettim. Moral olarak çökmüştüm. Ertesi gün de buna benzer
olaylar yaşadım. Açık ara birinci
olacağım tur elimden uçup gitmişti.
Bütün mesele yeni lastik meselesiydi. Oysa antrenör bağırıp duracağına, bana yeni lastik verseydi, tur
birinciliği Konya’nındı. Kısa bir süre
sonra da Bisiklet Türkiye Şampiyonası Konya’da yapılmaktaydı. Çok

Ahmet Alıcı, TRT Sanatçısı Rüstem Avcı ile.

Ahmet Alıcı-5
formdaydım,
antrenör bütün takıma
dönüp “Sizden, Türkiye
Şampiyonluğu, bekliyorum” dedi.
MUSTAFA GÜDEN
Ben
“Hohaber@konyayenigun.com
cam, yeni
lastik istiyorum, lastiklerim yamalı
ve eski. Lastik patlarsa şampiyonluk
zora girer” dedim. O ise “Lastik yok,
başının çaresine bak” dedi. Ben, bu
duruma bu sefer çok ama çok kızmıştım ve içimden; “Hadi oradan,
hadi oradan
dedim. Ben
“Bu durum karşısında şampiyonayı
koşmayacağımı ve sporu an itibarı
ile bıraktığımı” söyledim. Araya girenler oldu ama artık dönüşü yoktu.
Böylece bisiklet sporunu bırakmış
oldum. Konya’daki diğer başarılı
sporcularla kıyaslayacak olursanız,
başarılı bir sporcu sayılmazdım. Benim kendime olan, sporcu bakışım
budur.
Bir dönem yerel televizyonda
türkü programı da yaptınız. Nasıl
bir deneyimdi?
Evet, Kon TV’de 2003-2004
yıllarında “Ahmet Alıcı ile Türkülerimiz” adında bir programın yapımcı
ve sanatçılığını icra ettim. Bence
çok hoş bir programdı. Programa
konuk ve konuklar da geliyordu. Konuklarım arasında; rahmetli İbrahim
Dülger’de vardı. Dülger’in Ulusal Kanallar haricinde katıldığı tek yerel ve
bölgesel televizyon programı da benim programım olmuştu. Bestekar
Âşık Salihi, Şeref Demirel ve Bedia
Akartürk’de konuklarım arasındaydı.
Bedia Hanım o zamanlar bir albüm
yapmıştı. Tanıtımı için Ulusal Kanallar dâhil olmak üzere; Türkiye’de ilk
olarak, Kon TV’yi yani benim programımı tercih etmişti. Oysa başka
programlarda vardı. Benim programımı tercih etmesi benim adıma gurur verici bir olaydı. Bizim programlarımızın hepsi paket olarak değil,
canlı olarak yayınlandı. Canlı yayın
programcılığın bana kattığı farklı bir
güzellik ve özellik oldu. Canlı yayında
şiir okuması için, güzel şiir yazan ve
de okuyan bir arkadaşı davet ettim.
Şair arkadaş, davetimi kabul etti;
fakat nedensiz olarak programa katılmadı. Bu olay karşısında çaresiz
olarak hayatımda ilk kez bir televizyon programında şiirler okudum.
Ondan sonra hemen hemen müzik
programımda şiir okudum. O arkadaş, programa katılmamakla bana
büyük bir iyilik yapmış oldu. Bana,
istemeden şiir okuma özgüvenini
verdi. Programa yoğun bir ilgi vardı ve çok iyi gidiyordu. Sponsorluk
bitince, program da bitti. Programın
sponsorluğunu çok sevgili hocam
Haşim Bayram’ın aracılığı ile KONGAZ yapmıştı. Sonra ki zamanlarda
sponsor bulup, programı sürdürme
çabalarımız oldu ama başarılı olamadık. DEVAM EDECEK

HAVA
DURUMU

Gece

Gündüz

Konya

17 °C

30°C

Karaman

15 °C

29°C

Aksaray

16 °C

32°C

Ankara

15 °C

31°C

Önceki günlerde ilçe ziyaretlerimiz
oldu.
Vatandaşlarla konuşma fırsatımız
da…
Üreticilerden bahsediyorum…
Üretici dertli…
Yağış yok…
Nasip ama su getirme projesinin
hızlıca devreye alınması gerekiyor.
Zira…
Konya Ovası’nın susuzluğu Türkiye’yi etkiler.
Zira, hububat başta olmak üzere
tarım ve hayvancılık ürünlerinin büyük
yüzdeleri Konya’da yetişiyor.
Geçtiğimiz günlerde Konya’da bir
ziraat odası başkanı “Bize su getirin
Türkiye’yi doyuralım” demişti.
Bunun tersini düşünün…
‘Konya Ovası üretemez ise Türkiye
aç kalır’
O zaman…

Bu yıl yağışların yetersiz ve zamansız
olması, Konya Ovası’nın üretimdeki sıralamasını çok büyük ölçüde etkileyecek.
Allah korusun…
Kıraç araziler şimdiden hasattan
umudu kesmiş.
Diyorlar ki; yağışların yetersizliği hububat ekili tarlaları sıfırladı.
Peki sulu araziler…
Onlar da endişeli ama yine Konya
Ovası’nın ağırlığını kaldıracak olan da
sulu araziler.
Endişe mi?
Her yıl 3-4 su ile hasat edilen tarlalar şimdiden 4’üncü suyu almasına
rağmen ‘yüz ağartacak bir duruma gelmemiş’
Bu ne demektir?
Maliyet yüksek olursa tüketiciye de
yüksek yansır.
Devletin fiyat belirlemesi bile yeterli
gelmez.

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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ADIM ATIN, GEÇ KALMAYIN!
Ürün az olursa, üretici
Kardeşim, Konya’nın
yüksek maliyetle ürettiği
15 tane vekili var. Bunu
ürünü kolay kolay satmaz.
hiç gündeme getirmiyorBunlar en kötü senarlar mı?
yo…
Bununla ilgili çalışBu senaryolara maruz
malara kulak mı tıkıyorkalmamak için neler yaplar?
malı?
Ziraat odaları bas bas
Su…
bağırıyor.
Konya Ovası’na suyu
Neden sessiz kalınıMEHMET ALİ ELMACI
malik@konyayenigun.com
getirmeli.
yor?
İvedi…
Anlayabilmiş değiBu konuda çok fazla çalışma yaptık. lim.
Basın olarak diyorum…
Bildiğim kadarıyla meclis bünyesinHaberler yaptık, yapıyoruz.
de ‘Kuraklık ve Çölleşme Komisyonu’
Köşe yazıları…
kuruldu.
Programlar…
Fakat bir adım yok.
Lakin…
Önemli bir komisyon…
Henüz bir adım atılmış değil.
Hatta su getirme çalışmaları ile bir-

İMSAK

GÜNEŞ ÖĞLE

İKINDI	AKŞAM

YATSI

03:48

05:28

16:43

21:38

12:52

20:05

Hicrî:
Hicrî:
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10 Şevval1441
1442-- Rûmî:
Rûmî:12
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Haziran
1437
1436

likte iki başlığı daha hayata geçirmemiz
lazım.
Kuraklığa dayanıklı (Bölgesel
ürün çeşitliliği) ürünler…
Bir de…
Yerel yönetimler ya da devlet eliyle atıl arazilerin kullanımı.
Atıl arazilerin üretime kazandırılması çalışması devlet eliyle yapıldı ama şu
anda bile yüzlerce dönüm arazi halen
kullanılamıyor.
Demek ki gözden kaç bir durum
var.
Dedim ya…
İlçeleri geziyoruz diye…
Görebildiğimiz kadarıyla atıl durumda olan yüzlerce dönüm arazi var.
Kardeşler arasındaki anlaşmazlık ya
da farklı nedenlerden dolayı ekilemeyen
araziler bizim geleceğimizi riske ediyor.
Bu arazileri devlet eliyle ekin.
Hızlıca hem de…

Bizim hem bölge hem de ülke olarak böyle bir lüksümüz yok.
Neyse…
Bir de, Konya’ya su getiremiyorsanız suyu az tüketen ürünler ekin ya da
ektirin.
Bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak…
Zira bu yıl kuraklıktan dolayı kıtlık
yaşanabilir.
Ben demiyorum…
İşin uzmanları böyle diyor.
Hadi artık bu konuda adım atalım.
Geç kalmadan…
Yoksa…
Konya Ovası kuruyacak!
Çözüm nasıl olacak?
Konya Ovasına su getirerek…
Getiremiyorsanız…
Alternatifleri devreye sokun.
Adım atın…
Geç kalmayın…

Türkiye’nin en güçlü bisiklet altyapısına sahip şehri olan Konya’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte şehiriçi ulaşımda bisiklet kullanımı arttı.
Salgın nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanmaktan çekinen vatandaşlar da bisikleti tercih edince bisiklet satıcı ve servislerinin yüzü güldü

Bisikletçilerde yoğun mesai
Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs insanların yaşam ve tüketim alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdi. Bu dönemde tüketicilerin bazı ürün ve davranışlara karşı
gösterdiği ilgi artarken bazılarına da
azaldı. Bu kapsamda pandemi sürecinde insanların yoğun olarak rağbet
gösterdiği araçlardan biri de bisiklet
oldu. Türkiye’nin en büyük bisiklet yollarına sahip olan Konya’da da
havaların ısınması ile birlikte bisiklet
satışlarında artışlar yaşandı. Yaşanan
hareketlilik satıcıların yüzünü güldürdü. Öte yandan bisiklete gönül
verenler, trafikte kendilerine saygı
gösterilmesini istiyor.
‘BİSİKLET
BİSİKLETÇİLERDEN ALINMALI’
Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Ömer
Bardakçı, ulaşımda motosiklet ve
bisiklet kullanarak çevremizdeki
inanların korunabileceğine dikkat
çekti ve vatandaşların bisikletlerini
bisikletçilerden alması konusunda

vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Başkan Bardakcı, “Yıllardır bisiklet
en gözde hediye olarak ve en sağlıklı ulaşım aracı olaraktan ünvanını
korumaya devam ediyor. Havaların
ısınması ile birlikte Konya’mızda bisiklet kullanımında büyük ve hızlı
artışlar yaşanıyor. Bisikleti olan ve kışın bisikletlerini kullanmayan hemşerilerimiz bisikletlerin bakımlarını
yaptırma telaşına girerken bisikleti
olmayan vatandaşlarımızda bisiklet
alacak. Yeni bisiklet alırken nelere
dikkat etmeliyiz. Kimden ve bereden
bisiklet almalıyız.
Alacağımız bisikletin özellikleri
ve dikkat edeceğimiz hususları bilirsek hem verdiğimiz para boşa gitmez hem de uzun süreli ve verimli
kullanacağımız bize fayda sağlayan
bir bisiklet almış oluruz. Vatandaşlarımızın bisikletleri market vb yerlerden almaları yerine oda üyesi bisikletçi meslektaşlarımızdan alması
çağrısını vatandaşlarımıza bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer Bardakçı

Yusuf Kartal

‘BİSİKLET ALIRKEN
BUNLARA DİKKAT’
Bisiklet alırken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi veren
Başkan Bardakcı, “Bisiklet mutlaka
bisiklet satan yetkili bayiden alınmalıdır. Merdiven altı imal edilmiş
bisikletler kesinlikle alınmalıdır.
Alınan bisikletin kesinlikle faturası
ve teknik belgesi olmalıdır. İlk önce
alınacak bisikletin kullanım amacı
belirlenmeli. Bisikleti nerede ve ne

zaman nasıl ne şekilde kullanacağımız belirlenmeli. Yine alınacak bisikletin yüksekliği boyumuza, yaşımıza,
kilomuza uygun olmalıdır. Çin malı
bisikletlerden uzak durulmalı. Alınacak bisikletin yaşanılan şehirde
yeteri kadar teknik servisinin mutlaka yeteri kadar olup olmadığı tespit
edilmeli. Bisikletin yedek parçası kolaylıkla bulunmalıdır.
Bisiklette ayna zil ve ışıklandırma
tertibatı olmalı. Koruyucu güvenlik

Kovid-19 bisiklete ilgiyi artırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle
yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanan kısıtlamalar sonucunda vatandaş değişik alternatiflere yöneliyor. Bisiklet
sporcusu ve Özay Ticaret Bisiklet
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ay,
salgın döneminde başta Konya olmak üzere tüm yurtta bisiklet kullanımının 5 kat arttığını söyledi. Ay,
vatandaşın özellikle toplu taşıma
araçlarında bulaşma riskinin yüksek
olması nedeniyle ulaşımını bisiklet
ile sağladığını kaydetti.
Vatandaşın sinema, kafe, restoran gibi sosyal alanlarda vakit geçirememesi nedeniyle alternatiflere
yöneldiğini vurgulayan Özay Ticaret
Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Ay, “Özellikle hafta sonu ve
hafta içi mesai saatleri dışında spor
amaçlı ve ulaşım amaçlı olmak kay-

dıyla bisiklete yoğun ilgi gösteriyor.
Tüm yurtta oluşan yoğun talep üzerine bisiklet firmaları bisiklet üretimi ve tedarikinde talebe karşılık
veremiyor. Gelen ürünler ise kısa
sürede tükeniyor. Özellikle pande-

mi başlangıcından bu yana çocuk ve
gençlerimiz çağımızın teknolojisine
tutkundu. Uzun bir süre evde kalan,
tablet, telefon ve bilgisayar ile vakit
geçiren çocuklarımız ve gençlerimiz
artık bu teknolojilerden de sıkıldılar.
Oynadıkları oyunlar ve izledikleri
videolarda doyum noktasına geldiler. Alternatif arayışının olduğu bir
dönemde havaların da ısınmasıyla
birlikte bisiklete olan ilgi ciddi oranlarda arttı.
Gençlerimizin hem fiziksel hem
de zihinsel sağlığı için bisiklet kullanımının faydalı olduğunu düşünüyoruz.
Bu manada hareketsiz kalan
gençlerimizin yeniden harekete geçmesinden ve bisiklete yönelmesinden duyduğumuz memnuniyeti de
dile getirmek istiyoruz” ifadelerini

kullandı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖRNEK OLDU
Bisiklet şehri Konya’da bisiklet
altyapısını güçlendirmek için Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay’ın da ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Haluk Ay,
“Hemşerilerimizin güvenli bisiklet kullanımı için şehir merkezinde
550 kilometre bisiklet yolu yapıldı.
Diğer yandan eski bir tramvay bisiklet tramvayı olarak dizayn edildi.
Bunlar Türkiye’ye ve hatta dünyaya
örnek olacak çalışmalardı. Konya’nın
bisiklet şehri olması için gösterdiği
gayretten ötürü de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz”
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

kilidi gece görüşünü sağlayan reflektörler olmalıdır. Bisikletlerin bakımı
mutlaka yapılmalı. Frenlerin lastik
ve diğer aksamları kontrol edilmeli.
Bu sıkıntılı günde ulaşımda Motosiklet ve Bisikletimizi kullanarak hem
kendimizi hem de çevremizdeki insanları sevdiklerimizi koruyabiliriz.
Bisiklet ve Motosiklet tek başına kullanılan bir ulaşım aracı olduğundan
Sosyal Mesafeyi Korumada en sağlıklı ulaşım aracıdır.” diye konuştu.
‘YOĞUN GÜNLER YAŞIYORUZ’
Bisiklet satıcısı Yusuf Kartal havaların ısınması ile birlikte işlerinde
yoğunluk yaşandığını ifade ederek,
“Bisiklet önceden karne hediyesiydi.
Sadece çocuklara alınırdı. Salgınla
beraber insanlar artık bisikleti bir
ulaşım aracı olarak görmeye başladı.
Pandemi bazı sektörleri olumsuz etkilese de bizim sektörümüzü olumlu
etkiledi. Konya’da da havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet satışlarında
artışlar yaşanmaya başladı.
Konyalılar toplu taşıma araçla-

rındaki risklerden kaçmak ve spor
yapmak amacıyla bisiklete yoğun ilgi
gösteriyor. Türkiye genelinde bisikletçiler tarihinde görmediği satışları
gerçekleştiriyor. Bisikletler marketler yerine bisikletçilerden alınması
oldukça önemli. Yine bisiklet alındığında bisikletin ilk ayarları oldukça önemli. Bizlerde bisiklet çeşitleri
oldukça fazla. Her bütçeye uygun
bisiklet seçenekleri vatandaşlarımıza
sunuyoruz. Çocuklarda renkli bisikletler yoğun ilgi görürken son yıllarda yetişkinler katlanabilir bisikletlere
yoğun ilgi gösteriyor. Konya’da şehir
bisikleti satışları oldukça yoğun ve
ilgi yüksek. Şu anda çocuk bisikletleri 500- 1000 TL arasında değişiyor.
Yetişkinliklere yönelik bisiklet çeşitleri fiyatı da 1000 – 2000 TL arasında. Bisiklet ilk alındığında bakımların
tam olması oldukça önemli. Bisiklet
kullanırken kast mutlaka kullanılmalı. Akşam sürüşlerinde ise aydınlatma bisikletlerde oldukça önemli”
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Teknoloji ve televizyon
bağımlılığını anlattılar
Cumhurbaşkanlığı
İletişim
Başkanlığı, Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi ve Çumra Anadolu Lisesi işbirliğiyle “Teknoloji
Bağımlılığı ve Televizyon Bağımlılığı” konulu online konferans düzenlendi.
Çumra Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı
programda konuşan Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Cengiz Şahin teknoloji bağımlılığı
hakkında detaylı bilgi verdi.
Şahin konuşmasında teknolojinin ne olduğu ve teknoloji bağımlılığının nasıl başladığını anlattı.
Teknoloji bağımlılığı tanı ve
göstergelerine de değinen Şahin,
teknoloji bağımlılığının olumsuz
sonuçları, davranışsal bozukluklar,
TÜİK araştırma sonuçları, uygun

olan ve olmayan teknoloji kullanımlarının sonuçları hakkında bilgi
verdi.
Cumhurbaşkanlığı
İletişim
Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Serkan Ökten ise konuşmasında televizyon bağımlılığının tanımını ve
belirtilerine değinerek televizyon
bağımlılığının etkileri ve sonuçları,
televizyon bağımlılığı tedavisi ve
bu konuda alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verdi.
Ökten konuşmasını televizyon
bağımlılığının geleceğine değinerek sonlandırdı. Teknoloji ve televizyon bağımlılığı hakkında toplumsal farkındalığın arttırılmasının
amaçlandığı program okul öğretmenlerinden Melek Tokgöz’ün
koordinatörlüğünde katılımcıların
sorularının cevaplanması ile son
buldu. n HABER MERKEZİ
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Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan Akören yatırımları ve beklentilerini Yenigün’e anlattı. Başkan Arslan, “Akören’de koronayı bitirdik. Rabbim
bu musibeti tez zamanda üzerimizden kaldırır ve eski günlerimize döneriz inşallah. Zira vatandaşlarımızla kucaklaşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi

Akören’de korona vakası sıfırlandı
Konya’ya yakınlığı ile bilinen
Akören’de yatırımlar pandemiye
rağmen hız kesmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay’ın da destekleriyle Akören’e çok güzel hizmetler
kazandırdıklarını anlatan Belediye
Başkanı İsmail Arslan 2 yılını Yenigün Gazetesi’ne anlattı. Salgın sürecinde yatırımlar yavaşlasa da aksamadığını belirten Arslan, Akören’in
Kızılelamsı’nın da çözüldüğünü
söyleyerek Bakan Kurum ve Başkan
Altay’a teşekkür etti.
Akören’de pandemi nasıl geçti?
13 Mart 2020 itibarıyla İçişleri
Bakanlığı genelgesi doğrultusunda
gerekli tedbirleri aldık ve süreci Akörenli hemşerilerimizle birlikte yönetmeye başladık. Hemşerilerimizin bu
konudaki hassasiyetleri sonrasında
şu anda sadece bir temaslı haricinde
vaka sayısını sıfırladık. Rabbim bu
musibeti tez zamanda üzerimizden
kaldırır ve eski günlerimize döneriz
inşallah. Zira vatandaşlarımızla kucaklaşmayı dört gözle bekliyoruz.
Pandemi döneminde neler yaptınız?
Öncelikle bu süreçte fedakarca
çalışan sağlık çalışanlarımız ve belediye personelimize şükranlarımı
sunuyorum. Pandemide ibadethanelerimiz, okullarımız, sağlık çalışanlarımızın çalışma ortamı, emniyet teşkilatımızın çalışma ortamı ve
resmi kurumlarımızın çalışma ortamlarındaki hijyeni sağlayabilmek
için var gücümüzle çalıştık. Dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarımıza
hiç ara vermedik. Belediyemizin
çöp toplayan personelleri de çöpleri
aldıktan sonra konteynerleri ilaçladılar. Bu çalışmalar esnasında uyku
uyumayan personelimiz oldu, 24
saat görev yaptılar. Allah hepsinden
razı olsun. Akörenli kardeşlerimiz
de bu konuda tedbirlere uyarak bize
yardımcı oldular ve hamdolsun bugünkü geldiğimiz noktada vaka sayıları sıfırlanmış oldu.
Vaka sayısını sıfırlamak için özel
bir çalışma yaptınız mı?
Sık sık camilerimizden ve belediyemizden anonslar yapıldı. Belediye personelimiz kapı kapı dolaşarak
maske ve dezenfektan dağıttı. Biz
uyarılarımızı sürekli yaptık ve her
zaman devletimizin yanında olan
kadirşinas milletimiz de bu konuda
duyarlılık gösterip bizlere yardımcı
oldu. Hep beraber bir yumak olup
bu salgının üstesinden geldik Allah’ın izniyle. Geldiğimiz sonuç ise
çok sevindirici.
2 yılda neleri başardınız?
Göreve geldikten sonra, dağları
aşacağız diyerek kolları sıvadık. Seçim beyannamemizde ne söz verdiysek hepsini masaya yatırdık ve öncelik sırası belirleyerek çözüm için yola
koyulduk. Akören Konya’ya yakın 3
ilçeden birisi ve en büyük sıkıntısı is-

İsmail Arslan
tihdam idi. Kırsal bir kesim ve yarısı
dağlık, yarısı ova bir yer. İş olmazsa
aş olmaz dolayısıyla vatandaşın da
bu konuda beklentisi vardı. İstidam
konusunu nasıl aşarız? sorusu sorarak çalışmalara başladık. Akören
5.800 nüfuslu bir yer ve Akören’e
sanayi getirme şansımız yok. En son
çözümü tekstil firmalarıyla görüşerek burada bir atölye kurmaya karar
verdik. KOP bu projeye destek verdi
ve Akören’e 100’ün üzerinde kişiyi
istihdam eden bir atölye kurduk. Şu
anda pandemiden dolayı bir sıkıntı
yaşadık ama tekrar faaliyete başlaması için hazırlıklarımız tüm hızıyla
sürüyor. Yeni bir firmayla anlaştık ve
çok yakın zamanda tekrar faaliyetine başlayacak. İstihdam konusunda
yine mantar üreticiliği çalışması başlattık. Bir başka konu ise atıl durumda olan değirmendi. Biz ilmek ilmek
işledik ve değirmeni Akörenli hemşerilerimize ve civar mahallelerimizin hizmetine sunduk. Yine pandemi
başladıktan sonra düğünler kısıtlamaya gidince ivedilikle Dorukuyu
Mevkii dediğimiz yerde Şehit Hayati
Yoncalık Parkı’nın içerisine 2124
metrekarelik bir alana kır düğün
salonu yaptık. Kapalı ortamlardan
pandemi ile birlikte de açık ortamda
hemşerilerimizin düğünlerini yapma imkanı sunuyoruz. Akören’e bir
kütüphane kazandırdık. Ziraat Bankası’ndan aldığımız hibe ile de bu
alana 4-5 bilgisayar koyarak okuma
alanı oluşturduk. Bir giyim bankası
kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlar eksiklerini buradan karşılıyorlar.
e-Belediyecilik başlığını aktif ettik
ve vatandaşımızın talep ve istek-

lerine daha kolay çözüm bulmanın
yolunu da açtık. Göreve geldikten
sonra Alparslan Türkeş Meydanı’nın
düzenlemesini de yaparak 30 metre
yüksekliğinde çevre ilçelerden bile
görünecek şanlı bayrağımızı diktik
ve şehitlik anıtı yaptık. Büyükşehir
Yasası sonrasında bize bağlanan
mahallelerimizin içme suyu gibi ihtiyaçlarının yanında asfalt çalışmalarını da yaptık. Belediye bünyesinde
Bayaz Masa birimi kurduk.
Büyükşehir Belediyesi ile irtibatınız nasıl, destek alabiliyor musunuz?
Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun.
İstediğimiz birçok şeyi ilçemize kazandırdık. Toplu taşıma için bir araç,
belediyemize bir araç ve vidanjör istedik. Hepsini de karşıladı sağolsun.
Soğuk asfalt ve sıcak asfalt konusunda bize destek veriyor. İlçemizin fiziksel ve sosyal eksikleri konusunda
bizlere yardımcı oluyor. 14 mahalleye ilçeye hizmet götürüyoruz ve
bunda Büyükşehir Belediyesi’nin
çok büyük katkısı var.
30 kilometre uzaklıktaki mahalleye hizmet götürmek kolay değil. Nasıl başardınız?
Öncelikle bunu ekibime borçluyum. Bir bütün olmak önemli ve 42
personelimizle Akören’i karış karış
taradık eksikleri tespit ederek bunu
başardık. Salgın sürecinde 7-8 personelimiz pozitif oldu, filyasyon ekibine dahil olan arkadaşlarımızın da
olduğunu belirterek buna rağmen
çalışmalarımızı aksatmadık. Tabi bir
de Büyükşehir Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın desteklerini hep arkamızda hissettik.
Keşke dediğiniz bir konu var
mı?
Öyle bir durumum olmadı ama
seçimler öncesinde “telefonum 24
saat açık” sözü verdim. Bunun biraz
sıkıntısını yaşadım diyebilirim. Şöyle ki; vatandaşların tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilmek kolay değil. Dolayısıyla direkt talepler bizi birazcık
zorladı. Onun haricinde çok şükür
keşkelerimiz yok, olmadı. En büyük
projemiz de gençlik merkezi idi.
Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız manifestosunda açıkladı.

Dolayısıyla onu da Akören’e kazandırmış olduk. Yeri gelmişken Başkanımıza bir kez daha teşekkür edelim.
Yine bir sosyal tesis sözümüz vardı
onun da temelini attık. Kayasu için
de sosyal tesisini yine Büyükşehir
Belediyemiz yapıyor. Mahallelerimize yapılan yatırımlar, Akören tarihinde ilk defa bordür parke çalışması ve
ağaçlandırma çalışması kapsamında
14 bin fidan diktik. Yine yeşillendirme konusunda 838 dekarlık bir alan
bal ormanı projesini tamamlamak
üzereyiz. Bal arıcılığı için de bir altyapı olmuş oldu. Hayvancılık sahası
yine bizim önemli projelerdendi. Bu
sahada da arsa tahsisi her geçen gün
artıyor. Parselasyon işlemlerini yaptık, Milli Emlak’tan satışlarını istedik,
pandemiye rağmen çözmeye çalışıyoruz. Yine, güneş enerjisi projemiz
vardı onu da takip ediyoruz. Dolayısıyla keşkelerimiz hiç olmadı. Bizim
amacımız en güzelini hak eden Akören’e daha güzel şeyler kazandırmayı istiyoruz.
Akören’in Kızılelması var mı,
nedir?
Akören’in uzun yıllardır kanayan
yarası haline gelen bir sorunu vardı.
Doğalgaz da bizim en büyük hedefimizdi ama nüfustan dolayı bunu
henüz kazandıramadık. Buna farklı
alternatifler geliştirerek başarmak
için çalışıyoruz. Akören’in Kızılelması yıllardır yapılamayan yolu idi. Burası Antalya’ya açılacak olan tünellere 68 kilometre. İşte o yol Bakanımız
Murat Kurum’un talimatıyla, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay’ın adımlarıyla yapılmaya başlandı. 138 kilometrelik yol
90 kilometreye düşecek olan yolun
yapılması Akören’in albenisini artıracak. Bu yol açıldığı zaman sadece
Akören değil, Bozkır, Yalıhüyük ve
Ahırlı da bu büyük yatırımdan nasibini almış olacak. İnşallah bu büyük projeyi başarmak da bize nasip
olacak. Bu yatırım Akören’in Kızılelması idi. Bunu başardığımız zaman
da tünellere yakınlığı ile bilinen bu
yolumuz Akören ve diğer ilçeleri de
şaha kaldıracak.
İsrail’in işlediği insanlık suçu ile
ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet
Bahçeli’nin dik duruşları Filistin için
büyük destek oldu. Vahşetin durdurulması konusunda devletimiz nezdinde gerekli girişimler de yapıldı.
Ben buradan İsrail’i kınıyorum. Vahşet hiçbir zaman ilelebet sürmez ve
zulüm neredeyse biz Müslümanlar
olarak zalimin karşısında durmamız gerekiyor. Ülke olarak da bunu
gösterdik ve zalimin hep karşısında
mazlumun yanında yer aldık. Akören Belediyesi olarak da Filistinli
kardeşlerimizin yanındayız ve devletimizin emrinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. n MEHMET ALİ ELMACI
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Gazetemizin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Arslan Oto Sahipleri Bayram, Şükrü ve Hüseyin Arslan ile
Hatice Çelik’in anneleri Ayşe Arslan 81 yaşında vefat etti. Merhume Arslan dualarla Çumra’da aile kabristanına defnedildi

Arslan ailesinin acı günü
Gazetemizin Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Arslan, Arslan
Oto Sahipleri Bayram, Şükrü ve
Hüseyin Arslan ile Hatice Çelik’in
anneleri Ayşe Arslan 81 yaşında
vefat etti. Merhume Ayşe Arslan'ın
cenazesi dün İkindi namazına müteakip Çumra’da kılınan cenaze
namazının ardından dualarla defnedildi.
Arslan ailesini acı günlerinde
sevenleri ve yakınlarının yanı sıra
Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan, Karatay Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Egin, Konya
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Ahmet Bilgiç, Karatay Belediyesi
Basın ve Yayın Müdürü Kemalettin
Nokta, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya
Bölge Müdürü Tuncay Karabulut,
Basın İlan Kurumu (BİK) Konya
Şube Müdürü Ali Aktaş, Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem
Karabacak, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube Başkanı Ah-

met Köseoğlu, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Helvacızade
Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin,
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Saadet Partisi Genel

İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hasan
Hüseyin Uyar, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Adnan Acar,
Saadet Partisi Çumra İlçe Başkanı
Kasım Baş, Saadet Partisi Konya İl
Başkan Yardımcıları Abdullah Altuntaş, Mehmet Küçükgünay, Kanal 42 Genel Müdürü Esat Ergener,

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Daire Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü
Rafet Baştürk, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya
İl Temsilcisi İsmail Tozan, Cansuyu
Çumra ilçe Temsilcisi Avşar Akyol,
Çumra Şeker Kampüsü Müdürü

Dede Ülker, Yeni Haber Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Lokman Koyuncuoğlu, Pusula Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Emrullah Nergiz, Can
İnşaat Sahipleri Rahmi ve Ali Can
ile Arslan ailesinin yakınları, sevenleri dostları ve gazeteciler yalnız
bırakmadı. Konya Yenigün Gaze-

tesi olarak merhume Ayşe Arslan’a
yüce Allah’tan rahmet, başta gazetemizin Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Arslan olmak üzere Arslan
ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz
ederiz.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Arslan Oto sahipleri

Bayram, Şükrü, Hüseyin
ARSLAN,
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa veARSLAN
Hatice ÇELİK’in
anneleri

Ayşe ARSLAN

’ın

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

AİLESİ
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Seydişehir tarımı, desteklemelerle gelişiyor
KOP Bölge İdaresi Başkanlığı
tarafından finanse edilen, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “KOP’la
Organikler Toprağa Geri Dönüyor” projesi ile “Çilek Bahçelerinde
Elektrikli Çit Kurulumu” projelerinin devir teslim töreni gerçekleştirildi. Teslim törenine Seydişehir
Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet
Tutal ve Konya İl Tarım ve Orman
Müdürü Ali Ergin, Siyasi Parti İlçe
Başkanları, STK Başkanları ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli Ali Özel, “yürütülen
projeler kapsamında proje ortağı
ve yararlanıcısı olan Ziraat Odası Başkanlığımıza %80 hibe ile 10
tonluk katı gübre dağıtma makinesi ile anız parçalama makinesinin
devrini gerçekleştiriyoruz. Yine
proje ortağımız ve yararlanıcımız
Üç Karaören Tarımsal Kalkınma

Kooperatifimize de yine 1 adet 10
tonluk katı gübre dağıtma makinesini %80 hibe desteğiyle devrini
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında
28 üreticimize de %75 hibeli güneş
enerjili elektrikli çit desteği sağlıyoruz” dedi. “KOP ile Organikler
Toprağa Geri Dönüyor” proje ortağı ve yararlanıcısı olan Üç Karaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Mevlüt Kara, “110 üyeye
sahip kooperatifimiz, tarımsal ve
hayvansal üretimde Seydişehir için

büyük bir önem taşıyor. Bu proje
kapsamında %80 hibe olarak kooperatifimize kazandırdığımız katı
gübre dağıtma makinemiz üyelerimize ve üreticilerimize büyük
bir katkı sağlayacak. Emeği geçen
Kaymakamımız Aydın Erdoğan’a,
Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’a, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ali Ergin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“KOP ile Organikler Toprağa
Geri Dönüyor” proje ortağı ve ya-

rarlanıcısı olan Ziraat Odası Başkanı
İsmail Korkmaz, proje kapsamında
şehrimizin tarımsal üretiminin
daha da artması için yürütülen projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Seydişehir tarımının ve hayvancılığının desteklemelerle daha
da geliştiğini ifade eden Seydişehir
Belediye Başkanı Mehmet Tutal,
“ilçemizde tarımsal ve hayvansal
üretim her geçen gün desteklemelerle daha da gelişiyor. Bizler de

belediye olarak kooperatiflerimizle, STK’larımızla işbirliği içerisinde
ilçemizin tarımsal ve hayvansal
üretimine katkı sağlamaya devam
ediyoruz. İlçemiz üreticilerini ilgilendiren bu projede emeği geçen
başta KOP idaremiz olmak üzere
herkese teşekkür ediyor, proje kapsamında hibe alınan ekipmanların
üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Seydişehirli
üreticilerin tarımsal ve hayvansal
üretimde büyük bir mesafe aldığını

söyleyen Konya İl Tarım ve Orman
Müdürü Ali Ergin “üreticilerimizin
her zaman ve her koşulda yanlarında olmaya devam ediyoruz.
Seydişehir’de bu güne kadar birçok projeyi hayata geçirdik, hayata geçirmeye de devam ediyoruz.
Kaymakamımız ve belediye başkanımız da üreticilerimize ve bizlere büyük destek vermeye devam
ediyor” diye konuştu. Seydişehir’de
üretim konusunda büyük bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, bu işbirliğinin meyvelerini
aldıklarını ve bunun somut göstergesini de bugün üreticilerimize teslim ettiklerini söyleyerek ekipman
desteğinin üreticilere hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların akabinde
makine ve ekipmanlar, proje yararlanıcısına teslim edildi. Devir teslim
törenine muhtarlar ve çiftçiler de
katıldı.

n HABER MERKEZİ

Konya, Ankara ve Antalya’dan 10 Öğretmen bir araya gelerek minikler için dev bir projeye imza attı.
Projeyle öğrencilere sanal ortamda Türkiye’nin farklı müzelerinin gezilmesine imkan sağlandı

Minikler; gezdiler,
gördüler, eğlendiler
Beyşehir’de iki ayrı trafik
kazasında 3 kişi yaralandı
Beyşehir ilçesinde meydana
gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i
ağır 3 kişi yaralandı.
İlk kaza, Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.
yönetimindeki 42 GBS 15 plakalı
ticari taksi, kavşakta 16 yaşındaki
H.H. D.’nin kullandığı 42 ZV 540
plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten savrulan
motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde
yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle
Konya’ya nakledildi. Diğer kaza,

Beyşehir-Akseki
Karayolu’nun
9.kilometresinde yaşandı. Derebucak’tan Beyşehir kent merkezi
yönüne seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 42 AGD 008 plakalı otomobil, Karadiken Mahallesi kavşağında tali yoldan ana yola çıkmak
isteyen bir araca çarpmamak isterken refüje çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü
ile araç içerisindeki S.A. Beyşehir
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma
sürüyor. n İHA

Anaokulu Öğretmenleri Fatma
Zehra Erol ve Hatice Bilgiç, Konya
Ankara ve Antalya’dan 10 öğretmen
arkadaşıyla biraraya gelerek daha
önce yapılmamış örnek bir projeye
imza attılar.
Öğrencilerin sanal ortamda Türkiye’deki farklı müzeleri eğitim ve
öğrenme ortamında gezmelerini
sağlayan “Geze Geze Sanal Müze”
projesi, Konya Karatay Fevzi Çakmak Anadolu Öğretmeni Fatma
Zehra Erol ve Ankara Şehit Halil
Işılar Ortaokulu Öğretmeni Hatice
Bilgiç’in Koordinatörlüğünde hayata geçirildi. Ülkemizde olduğu gibi
bütün dünyada etkisini gösteren
kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir
projeyi ortaya çıkarıp uyguladıklarını
belirten Proje Koordinatörlerinden
Öğretmen Fatma Zehra Erol, projeyi hayata geçirmekten dolayı mutlu
olduklarını söyledi. Projede yer alan
her bir öğretmen arkadaşının büyük
fedakârlık gösterdiğini ifade eden
Erol Proje hakkında şunları söyledi;
“Öğretmen arkadaşım Hatice Bilgiç
ile birlikte Koordine ettiğimiz Geze
Geze Sanal Müze Projesi için Konya,
Ankara ve Antalya'dan 10 öğretmen bir araya geldik. Pandeminin
olumsuz şartlarında okul öncesi
eğitime heyecan ve yenilikler getirmeyi amaçladığımız projemizde ana
hedefimiz çocuklarımızı geçmişin
değerleriyle tanıştırmak ve geleceğe emin adımlarla hazırlamaktır.

Pandeminin yarattığı kısıtlılıktan,
teknoloji ile çıkmak, kadim geçmişimiz ve kültürümüzü nesilden nesle
aktarabilmek için, ana başlıklardan
yola çıkarak 5 tür müzeyi sanal olarak gezerek, etkinliklerle pekiştirdik.
Hatay Arkeoloji Müzesi ile insanlığın
tarihine ışık tutarak çıktığımız yolda: Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, kazı çalışmaları ve kil /seramik
atölyeleri gerçekleştirdik. Ankara
Etnografya Müzesi ile: Örf ve adetlerimizi, geleneksel Türk el sanatlarımızı öğrenerek okullarımızda aile
katılımı ile oluşturduğumuz okul
müzelerimizle taçlandırdık. Atalarımızdan kalan kıymetli eserlerin
hikayelerini bu kez çocuklarımızdan
dinledik. Zeugma Müzesi ile: Matematik ve sanatın adeta nasıl dans
ettiğini, medeniyetimizin estetiğe
bakış açısını, Çingene Kızı'nın efsun
dolu bakışlarını gözlemledik. Koor-

dinatlı kodlama ve piksel kodlama
çalışmaları yaparak, çocuklarda algoritmik düşünme becerilerini geliştirdik. Göbeklitepe'de taşların oraya
nasıl geldiğine dair akıl yürüttük ve
Rafadan Tayfa Göbeklitepe macerası
ile merak ettiklerimize cevaplar bulduk. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde:
oyuncakların zaman içinde değişimi,
aile büyüklerimizin oyun ve oyuncakları ile ilgili bilgiler edindik.
Proje geneline baktığımızda:
Dramanın müzelerde kullanılabilecek teknik ve yöntemlerinin
büyük çoğunlukta kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca etkinliklerimizde
çocuklarımız örneğin kil atölyesinde
duyu çalışmaları ve küçük kas becerilerini geliştirirken yaratıcılıklarına
da katkı sağladılar. Etnografya müzesinde sanat eserlerinin önemini
kavrarken parçalardan yeni bir ürün
elde etmeyi gerçekleştirdiler. Böylece hem sosyal duygusal açıdan hem
de bilişsel anlamda ilerleme kaydettiler. Mozaik müzesinde algoritmik
düşünme gerçekleşirken, eserlerdeki motifler üzerine dikkat çekici
konuşmalar yaparak dil becerilerini
geliştirdiler. Göbeklitepe'de Block
kodlama, stem ve doğanın matematiğini çözme becerilerini kazandılar.
Oyuncak Müzesi’nde ise 21. Yy. da
artık telefon, tablet vb. teknolojik
araçların adeta oyuncakların yerini aldığını, bu araçlardan da dikkat,
problem çözme ve strateji geliştirme

becerilerini kazandıran ve geliştiren
uygulamalarıyla en verimli şekilde
yararlanılabileceğini öğrendiler.
Proje boyunca öğretmen eğitimleri düzenledik: Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
Doç. Dr. Ceren Karadeniz ile “Okul
Öncesi Eğitimde Müzenin Yeri ve
Önemi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr.
Gül Dalgar ile “Müzede Drama” adlı
oturumlarla, Türkiye çapında katılımın olduğu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Sadece öğrencilerimiz için
değil, öğretmenlerimizin de gelişimine katkı sağlayan projemizle, öğretmenlerimiz MEB’den Müze eğitimleri alarak mesleki tecrübelerini
artırdılar. Tüm etkinliklere baktığımızda aslında müze eğitiminin okul
öncesi müfredatıyla son derece entegre olduğunu, bütün gelişim alanlarının desteklediğini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak; Çocuklar geçmişin
izlerini keyifle takip ederken geleceğe yön verecek çıkarımlarda bulundular. Aileler, çocuklardaki olumlu
değişimin dönütlerini öğretmenlerle paylaştılar. Ayrıca yetişkin olarak
müze etkinliklerimizi ilgiyle takip
ettiklerini ifade ettiler. Proje öğretmenlerimiz, aldığımız eğitim ve
uyguladığımız etkinliklerle müzeye
bakış açılarının değiştiğini, bundan
sonraki mesleki tecrübelerinde müzelerden daha fazla faydalanacaklarını vurguladılar.” n HABER MERKEZİ
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Hususi İlan Reklam Fiyatları

Logo Üstü Reklam
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz
Arka Sayfa Renkli Tam
Yarım Sayfa Siyah Beyaz
Tam Sayfa Siyah Beyaz
Çeyrek Sayfa Renkli (iç)
Yarım Sayfa Renkli (İç)
Tam Sayfa Renkli (İç)
Arka Sayfa Renkli Yarım
Arka Sayfa Renkli Çeyrek
Sütün Santim fiyatı (S/B)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

350+KDV
175 +KDV
1.600+KDV
350+KDV
700+KDV
350+ KDV
700+KDV
1.400+KDV
900+KDV
450+KDV
18+KDV

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir

Bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kameralarda
Konya’da metrelerce sürüklenerek hayatını kaybeden motosiklet
sürücüsü ve yaralanan arkadaşının
otomobile çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, geçtiğimiz Pazar günü merkez Karatay ilçesi Kanal Caddesi Adana Çevreyolu Kavşağı'nda
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, çevre yolundan Antalya istikametine seyir halinde olan Halil
Binbirdağ (29) idaresindeki 54 AEZ
127 plakalı motosiklet ışık ihlali
yaparak M.Ö. idaresindeki 42 CSA
72 plakalı otomobile çarptı. Kazada
ağır yaralanan Halil Binbirdağ kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde
tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybederken arkasında yolcu olarak
bulunan A.K. (24) ise tedavi altı-

na alındı. Hayatını kaybeden Halil
Binbirdağ’ın cenazesi merkez Karatay ilçesi Aliyenler Mezarlığı’nda
son yolculuğuna uğurlandı. Kazada
ölen Halil Binbirdağ’ın yakınları da

arkadaşlarının fotoğrafını paylaşarak başsağlığında bulundu. Öte
yandan, Halil Binbirdağ’ın hayatını
kaybettiği kaza güvenlik kamerası
tarafından görüntülendi. Görün-

tülerde, hızla gelen sürücü Binbirdağ’ın, kavşaktan Antalya istikametine dönen otomobile çarpması ve
metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.
n İHA

7

HABER

22 MAYIS 2021

Selçuklu Belediyesi’nden vergi ödemelerine ilişkin önemli uyarı

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan
Reklam Vergileri’nin ilk taksitleri
için ödeme süresi 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimi sona eriyor.
Vergi mükellefleri 09:00-17:00
saatleri arasında hizmet veren Selçuklu Belediyesi Emlak Servisinden
veya e-belediyecilik uygulamaları
üzerinden de kolaylıkla yapabilecekler
Selçuklu Belediyesi tarafından

yapılan açıklamada, Emlak, Çevre
Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği
hatırlatıldı.
Açıklamada şu görüşlere yer
verildi; “Vatandaşlarımız 31 Mayıs
Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan
reklam vergilerinin ilk taksitlerini,
TC kimlik numarası veya mükellef

sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası içerisinde yer
alan veznelere, nakit veya kredi
kartı ile ödeyebileceklerdir. "
KREDİ KARTLARINA
TAKSİT İMKANI
Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına
6 taksit, diğer kredi kartlarına tek
çekim yapılarak hiçbir vade farkı

oluşmadan ödeme imkânından
faydalanabilirler. Yine Türkiye’nin
her yerindeki PTT şubelerinden
online sistem üzerinden mükellef
sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek.
Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka
kartı ile vergilerini ödeyebilirler.

ATM VE İNTERNETTEN
VERGİ ÖDEME KOLAYLIĞI
Vergi ödemeleri için ATM ve
İnternet bankacılığı uygulamasıyla
mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank
şubelerinden ATM’lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden
de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Ayrıca

sunulan hizmetlerle vatandaşların
zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilirken,
mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme
süresi içinde ödenmeyen vergiler
için 6183 sayılı kanun gereğince
gecikme zammı uygulanacak” denildi. n HABER MERKEZİ

Son dönemde bazı siyasilerin talihsiz açıklamalar yaptıklarını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Gözlerini kin
ve nefret bürüyen bu kimselerin millete hizmet arzusu bir kenara dursun, her türlü ihanetin içinde oldukları açıktır” dedi

‘Talihsiz açıklamaları
üzülerek takip ediyoruz’
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Başkan Angı açıklamasında, “Son dönemde bazı siyasilerin
talihsiz açıklamalarını üzüntü ile takip etmekteyiz. Siyasi çıkarları uğruna kural tanımayan, kendi çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koyan
birtakım kimseler çamur at izi kalsın
anlayışıyla iftira ve karalama kampanyaları yürütmekten geri durmamaktadırlar. Gözlerini kin ve nefret bürüyen bu kimselerin bırakın
millete hizmet arzusu taşımalarını
beklemeyi; her türlü ihanetin içinde oldukları apaçık bir gerçek olarak
önümüzde durmaktadır” dedi.
“Dünyada zulümlerin baş aktörü
olarak apaçık karşımızda duranları
görmeyip, mazlumları suçlayanlarla
aynı söylemde buluşmak hangi aklın
ve mantığın ürünüdür?” diye soran
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, “Dünya mazlumların derdiyle
dertlenen, onlara el uzatan bir lideri;
zalimlikte kimsenin eline su dökemeyecek Netenyahu ile kıyaslamak
densizlik değil de nedir? Bu kadar
kin ve nefreti zalimlere değil de

mazlumlara sahip çıkan ve bu ülkenin Cumhurbaşkanına hangi cüretle
gösteriyorsunuz? Kimin yanındasınız ve kime çalışıyorsunuz? Son
günlerde terörle mücadelede alınan
mesafeden mi rahatsızsınız, yoksa
yakalananların verdiği bir takım bilgilerden mi gocunuyorsunuz? Sizi
böyle konuşturan nedir?

Öncelikle siz ittifak içinde bulduğunuz masum insanların katili
terör örgütünün siyasal uzantılarına
dönüp bakın. Çocuk kati kalleş terör
örgütünün siyasi uzantısı ile kol kola
yürüyenler hangi akıl tutulması ile
Cumhurbaşkanımızı katil Netenyahu ile aynı kefeye koymaktadırlar.
Bu ülkenin gelişip güçlenmesi

için gece gündüz her türlü mücadeleyi veren, haksızlıklara ve zulme
karşı durup her türlü çabayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza hadsiz ve densiz sözlerinizi size iade ediyor ve kınıyoruz. Milletimiz bundan
önce olduğu gibi bugün de yaşananların farkındadır ve kimin hangi
amaçla neye hizmet ettiğini çok iyi
bilmektedir. Kaostan ve fitneden
beslenenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Ne yaparlarsa yapınlar aziz milletimizin engin ferasetinin önüne geçemeyecekler, attıkları
yalan ve iftiraların içinde kaybolup
gideceklerdir. Kural tanımayan,
Müslümanlara zulmeden terör devleti İsrail ve destekçilerini bu vesileyle bir kez daha kınıyoruz. Filistinli
kardeşlerimize yapılanlar kesinlikle
kabul edilemez. Tüm dünya sussa
da bizler yaşanan zulme karşı sessiz
kalmayacağız. Şunu kimse aklından
çıkarmamalıdır ki Kudüs ve Mescid’i
Aksa İslam’ındır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistin’in
yanında olmaya devam edeceğiz”
diyerek sözlerini tamamladı.

BBP Yunak’ta Bülent
Komik yeni başkan
Büyük Birlik Partisi Yunak İlçe
Başkanlığı görevine Bülent Komik
atandı. Büyük Birlik Partisi Konya
İl Başkanlığı binasında gerçekleşen programda BBP Konya İl
Başkanı Osman Seçgin tarafından
yetki belgesi takdim edildi. BBP
Yunak İlçe Başkanı Bülent Komik
konuyla alakalı yapmış olduğu
açıklamada, “BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin beyin tensip ve
tavsiyeleri ve BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici Bey'in oluru ile bu
kutlu görev tarafıma tevdi edildi.
Kurulduğu günden bu yana siyasi
geçmişinde hiçbir leke bulunma-

yan bu siyasi harekette tarafıma
verilmiş olan bu görev şahsım için
büyük bir onurdur. Geçtiğimiz yerel seçimlerde ilçemizin partimize
göstermiş olduğu teveccühü önümüzdeki seçimlerde daha üst seviyeye taşımak ve Muhsini bir tavırla
siyasi bir duruş sağlamak adına
parti çalışmalarına başlayacağım”
dedi.
Program BBP Konya İl Başkanı
Osman Seçgin,İl sekreteri Adnan
Eker ve parti yöneticilerinin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

n HABER MERKEZİ

n HABER MERKEZİ

Çumra yatırımlarına istişareler yön veriyor
Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan, mahallelerin ihtiyaçlarını
yerinde tespit etmek amacıyla mahallelere ziyaretler gerçekleştirerek
mahalle muhtarları ile istişarelerde
bulunuyor.
Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan mahallelerin ihtiyaçlarını
ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla; Seçme, Adakale,
Abditolu, Kuzucu, Uzunkuyu ve
Seçme mahallelerini ziyaret etti.
Başkan yardımcıları ve birim amirleri ile saha incelemelerine hız veren
Başkan Candan mahalle muhtarı ve
mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında sahada
incelemelerini sürdüren Candan,
bir yandan da Apa, Apasaraycık,
Tahtalı, Afşar, Çukurkavak, Dinek,
Cicek ve Alıssa Mahalle Muhtarları
ile yaptığı istişare toplantılarıyla da
mahallelerden gelen talep ve önerileri dinledi.
‘AMACIMIZ ÇUMRA’YA
DEĞER KATMAK’
Mahalle buluşmaları ve muhtar-

‘Deva Partisi gençlerle
yürüyen bir partidir’

lar ile yapılan istişarelerin sahadaki
yatırımların temelini oluşturduğunu
kaydeden Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan; “ 2021 yılında da
Çumra’nın 53 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle de buluşmaya devam edi-

yoruz. Bütün mahallelerimizi ziyaret
ederek hemşehrilerimizle bir araya
geleceğiz.
Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit
ederken, hemşehrilerimizin yaşam
standartlarının yükseltilmesine kat-

kı sağlıyoruz. Amacımız Çumra’nın
bugünü ile birlikte yarınlarına da
değer katmaktır. Hizmet alanımız
geniş ve buda demek oluyor ki vakit
kaybetmeden yapacağımız hizmetleri eşit bir şekilde yaymalıyız. ” dedi.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Konya İl Başkanlığı Gençlik Politikaları Başkanı
Hasan Özyurt, Deva Partisinin
gençliğe önem verdiğini, gençlerle
yan yana yürüyen değil; gençlerin
arkasından yürüyen bir parti olduğunu söyledi.
Deva Partisinin tüm organlarında gençlik kotasının uygulandığı belirten Hasan Özyurt, “Partimiz
Deva Partisi’nin tüm organlarında
gençlik kotasını uygulanmaktadır.
Partimizin temel anlayışı gençlerle
yan yana yürüyen değil, gençlerin
arkasından yürüyen bir anlayıştır.
Gençlerin öncülüğünde özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, gençlerin yarınlarından kaygı duymadığı
gerçek bir hukuk devletine ülkece
ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istedikleri bir Türkiye için
çalışıyoruz.
AİHM tarihi boyunca ifade
özgürlüğü konusunda hakkında
en çok ihlal kararı verilen ülkenin
Türkiye olduğunu açıklıyor. Tüm
gençlerin hayallerini, parlak fikirlerini biliyoruz. Gençlerin bu fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için
özgürlük ortamının sağlanması
gerekiyor. Gençlerin sırt çantasını
takıp, kolayca seyahat edebileceği
koşulları oluşturmadıkça, ülkeyi
yönetenlerin başarılı olduğunu iddia etmek mümkün değildir” dedi.

‘HÜKÜMETTEN REFERANSLA
SAĞLANAN AYRICALIKLARA
GÖZ YUMMAYACAĞIZ’
Ev genci diye bir kavramın
hayatımıza girdiğini dile getiren
Hasan Özyurt, geçimini ailesinden
aldığı harçlıkla sürdürmeye çalışan
gençlerin burukluğunu derinden
hissettiklerini dile getirerek, “Çalışma hayatına girdiği zaman dahi
düşük ücretle çalışan, kendisine
vakit ayıramayan, aile kuramayan gençlerin varlığının oldukça
fazla olduğunu tüm Türkiye’de
gerçekleştirdiğimiz Gençlik Buluşmalarında yakında gözlemliyoruz.
Bunun en büyük sebebinin ise,
liyakatsizlik ve fırsat eşitsizliğidir.
Mevcut sistemin gençlerde derin
umutsuzluklara sebep olduğudur.
Buna göz yummayacağız. Partimizin iktidarında kamuda işe alımlarda, mülakat sistemine son vereceğiz” şeklinde konuştu.

n HABER MERKEZİ
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ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ ELEMANLAR (BAY)
TAMİR BAKIM ELEMANI (BAY)
SERVİS VE
TEMİZLİK ELEMANI (BAYAN)

ALINACAKTIR
ADAYLARIN ŞAHSEN

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332

239 11 12

the dreams are coming true
Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,
GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ
KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM

CNC OPERATÖRLERİ
VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com
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Basın İlan Kurumunun (BİK) Genel Kurulu’na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Ankara’da gerçekleştirildi. Seçime
katılan tüm delegelerin oylarını alan Mustafa Arslan, Mehmet Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi

Anadolu gazete sahiplerinin
BİK temsilcilerine güvenoyu

Basın İlan Kurumu Teşkiline
Dair 195 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan
Kurumu Genel Kuruluna katılacak
3 temsilcisinin seçimi bugün Ankara
Ticaret Odası Meclis salonunda Basın İlan Kurumu'nun başarılı organizasyonuyla yapıldı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada,
“Pandemi şartlarını ihlal etmeyecek
şekilde seçimimizi yapacak olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. 60 yıldır
basınımıza hizmet ediyoruz. Özgür
ve tarafsız basının yaşaması için
çalışıyoruz, bundan sonra da gazetelerimizi ayakta tutmak için çaba
göstereceğiz. 81 vilayette teşkilatlanmamızı tamladık. Eğitim çalışmalarımızla birlikte özellikle Anadolu
gazetelerinin gelişen teknolojiye
adapte olmalarını destekliyoruz. Sa-

dece gazeteleri değil, gazetecileri de
destekleme yönünde çabalarımız
sürüyor. Genel Kurulumuzun hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın ardından divan oluşturuldu.
Seçimde Divan Başkanlığına Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Yardımcılıklarına Mevlüt Yeni, Erdoğan Erişen,
üyeliklere Tahir Gülebak ve Ahmet

Yenigün oy birliği ile seçildi.
Sabah saat 10.00’da genel kurulda toplam 921 delegeden, seçime
katılan ve oy kullanan 483 delegenin
oylarını alan Mehmet Nuri Kolay-

lı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan
seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul
üyeliğine tekrar seçildi.
BİK Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilciliği görevine yeniden seçilen

Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen
ve Mustafa Arslan, seçimin ardından
yaptıkları konuşmada destek veren
tüm delegelere teşekkür ederek kendilerine gösterilen güveni bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
boşa çıkarmayacaklarını belirttiler.
BİK delegeleri; “Pandemi döneminde bugün yapılan seçime katılarak
bizlere destek veren, vekâlet veren
tüm gazete sahibi meslektaşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meslektaşlarımızın bize olan
güvenini bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Her ortamda ve şartta, sektörümüzün sorunlarına sahip çıkmak için
çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi
şartlarında sağlıklı bir genel kurul
yapılmasını sağlayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Rıdvan
Duran’a ve şahsında BİK personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde
Satılık Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
ZAYİ

Selçuk Üniversitesi / Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu / Doğalgaz ve Tesisatı
Teknolojisi Bölümünden aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
ENVER AKYÜZ

• CNC İşleme Merkezi ve
CNC Torna Tezgah Operatörleri
• Plastik Enjeksiyon & Metal
Enjeksiyon Operatörleri,
• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları,
Pres Operatörleri,
Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek
Üzere 21-28 Yaş Arası
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85
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Kur’ân-ı Kerîm’in inmeye başladığı,
pek çok fazileti bünyesinde cem etmiş
olan mübarek Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olduğu ayet-i kerime
ile sabit olan Kadîr Gecesi bizleri geride
bıraktı. İdrakten ihyaya taşıyarak ibadet
ve taat yönünden dolu dolu geçirmeye
çalıştığımız kudsî mevsimin ardından
bayram ile sevindik. Orucu başta olmak
üzere, hususî özellikleri bulunan Şevval
ayının içerisindeyiz. Bu ayı müteakip
Zilkâde ayını, onun ardından da ilk on
günü büyük faziletlerle bezeli Zilhicce
ayını idrak edeceğiz inşâAllâh.
Niyeti halisane olanlar için ihya
vesilesi gün ve geceler sene içerisinde
önemli bir yer tutuyor. Hatta ihlaslı olan
bir kimse için hususî bir fazilet takdir
edilmiş olsun ya da olmasın, her günün

ihyaya değer bir yanı ve ihya edildiği
takdirde hesapsız mükâfatı vardır.
İhlas ıstılahı İslâm ahlâkı ıstılahatında; ‘ibâdet ve amelleri sahih bir itikad,
hâlis bir niyetle ve her türlü gösteriş
ve dünyalık menfaat endişelerinden
arındırarak sadece Allah Teala’nın rızasına hasretmek’ anlamına gelmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde ihlâs
sahibi kimselerin özellikleri vurgulanır
ve örnek kimseler olarak gösterirler.
Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhu ala Nebiyyinâ ve aleyhim Ecmaîn) aslî özelliklerinden olduğu beyan
edilen vasıf, İslâm büyüklerinin mazhar
olmak için dua ettikleri üstün bir vasıftır.
Muhlis ve muttaki kullar için güneşin battığı gecelerden doğduğu
günlere hepsi Allah Teala’ya kurbiyet

ŞEVVAL AYI VE FAZÎLETLERİ
Ehl-i tasavvufun da
(yaklaşma) vesilesi gün
üzerinde en çok durduve gecelerdir. Allah Teala
ğu konulardandır ‘ihlâs’
onlara sonsuz ikramlarda
ve kişinin, Allah Teala’nın
bulunmakta, yaptıkları
kendisini her an görüamellere karşılık sevaplayormuş gibi yaşaması
rını katbekat artırmaktaanlamına gelen ‘ihsan’
dır. Onlar Allah Teala’dan
kavramı. Bunları tasavvuf
razı oldukları gibi, Allah
ehli birer mefhum olarak
Teala da onlardan razı oltanımlamanın yanında
maktadır. Muhlis ve mutTÜLÜN ŞEKER
haber@konyayenigun.com
aynı zamanda birer mataki kulların amellerinin
kam olarak da değerlenkarşılığının, o olgunluğa
sahip bulunmayan müminlerden farklı dirmektedir.
olacağı, Peygamber Efendimiz (SallâllâHICRÎ AYLARIN ONUNCUSU
hu Aleyhi ve Sellem) tarafından hadîs-i
ŞEVVAL AYI
şerîflerde de beyan edilmiştir.
Hicrî senenin onuncu ayının adı

olan Şevval lügatte ‘yukarı kalkmak,
yükselmek; kaldırmak’ anlamlarına
gelen ‘şevl’ kelimesinden türemiştir.
Ramazan-ı Şerif ayından sonra gelen
bu ayın, cahiliye döneminde uğursuz
sayıldığı bu sebeple nikâh kıymadıkları,
Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bu batıl inancı yıkmak
için Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ)
validemizle bu ayda nikâhlandığı belirtilmektedir.
İslâm tarihi içerisinde Şevval ayında; Benî Kaynukâ, Uhud, Huneyn ve
Tâif gazveleri gerçekleşmiş, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in oğlu İbrahim’in de bu ay içinde
vefat ettiği haber verilmiştir.
Şevval ayının ileride temas edeceğimiz oruç ibadetiyle yakın bir alakası

bulunduğu gibi, hac aylarından ilki olması hasebiyle İslâm’ın beş şartından
biri olan bu ibadetle de yakın bir alakası
vardır.
Fıkıh kitaplarına bakıldığında prensip olarak oruç ibadetinin; farz, vacip ve
nafile oruçlar şeklinde taksim edildiği
görülür. Nafile oruçlar da kendi içerisinde sünnet, müstehab ve mendub
şeklinde ele alınırlar.
Nafile kelimesi lügatte, günlük
yaşamda kullanmakta olduğumuz
anlamından uzak bir şekilde; ‘mutlak
ziyade’ anlamına gelir. Nafile ifadesi
kullanıldığında fıkıh ıstılahında ‘farz ve
vacip ameller üzerine ziyade edilen’ ibadetler anlaşılır. Şevval ayında tutulan altı
günlük oruç da bahsi geçen müsetehab
oruçlardandır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya’da kuraklık nedeniyle bir afet yaşandığını belirterek, meydana gelen hasarların tespit edilip çiftçinin zararının tazmin edilmesi gerektiğini söyledi

Çiftçinin zararı tazmin edilmeli
MHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sigortacılık ile diğer bazı alanlara
ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine
partisi adına Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda
söz alarak konuştu.
Covid-19 salgınının olumsuz
etkilerinin giderilmesi için bugüne
kadar çok önemli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu hatırlatan Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
esnafa yönelik hibe desteği ile tüccar
ve sanayiciye yönelik nefes kredisi
destek müjdelerinin memnuniyetle
karşılandığını, bununla birlikte esnafı düşündüren kredi, vergi ve sosyal
güvenlik prim borçları için de yeniden bir kolaylık getirilmesinin uygun
olacağını, ayrıca matrah artırımı yapılması konusunda da yoğun bir talep bulunduğunu dile getirdi.
‘KURAKLIKLA DAHA
FAZLA MÜCADELE EDİLMELİ’
Kalaycı, Konya Ovasının su ihtiyacını karşılamak için yeni projelere

ihtiyaç olduğunu, kuraklıkla daha
fazla mücadele edilmesinin bölge
için önemine değindi.
Kalaycı şöyle konuştu: “KOP projesi, Mavi Tünel, Konya'nın yüz yıllık
rüyasıdır. Hamdolsun, proje çerçevesinde devasa yatırımlar yapılmıştır, yapılmaya devam edilmektedir
ancak başta Afşar Barajı olmak üzere

bazı yatırımlar yavaş ilerlemektedir.
Projenin hızla tamamlanması ve hedeflenen suyun Mavi Tünel'den ovaya aktarılması için gerekli tedbirler
alınmalıdır. Mavi Tünel'den gelen su
ovanın ihtiyacına yetmeyecek olup
Konya Ovası'nın su ihtiyacını karşılamak için yeni projeler lazımdır. Yer
altı kaynakları hızla tüketilirken ku-

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Arslan Oto sahipleri
Bayram, Şükrü, Hüseyin

ARSLAN,

Yenigün Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ARSLAN ve

Hatice ÇELIK'in anneleri

Ayşe ARSLAN
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi,
dostları ve sevenlerine
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

ALİ ŞAHİN

raklaşma eğilimi yerini çölleşme eğilimine bırakmaktadır. Sıklıkla oluşan
obruklar alarm vermektedir. Şu an
kuraklık sorunu ve gerekli yatırımlar
tamamlanamadığından barajlardan
tarımsal amaçlı su alınamamaktadır.
Her ilde derin kuyu açmak serbest
olmasına rağmen Konya bölgesinde yasaktır. Sulama amaçlı elektrik
çekme işi de vatandaşa oldukça pahalı gelmektedir. Konya Ovası'na dış
havzalardan su getirecek yeni proje
çalışmaları hızla tamamlanmalı ve
uygulamaya konulmalıdır. Devlet
Su İşleri tarafından yapılması hedeflenen yer altı barajları çok önemlidir.
Bu çerçevede, Konya'da uygun yerlere hızla yer altı barajları yapılmalıdır. Ayrıca bölgedeki su kaybına
neden olan eskimiş sulama altyapısı
acilen modernize edilmeli, tüm alanlar hızla basınçlı sulama sistemlerine
geçirilmeli, çiftçimizi yönlendirmek
için az su isteyen ürünlere daha fazla
destek verilmeli, kuraklıkla daha fazla mücadele edilmeli, erozyon kontrol altına alınmalı ve ağaçlandırma
çalışmaları daha fazla desteklenmelidir.”
‘ÇİFTÇİNİN ZARARI
TAZMİN EDİLMELİDİR’
Kuraklık nedeniyle afet bölgesi
ilan edilmesi gereken yerler olduğunu vurgulayan MHP Konya Milletvekili Kalaycı, bunun bir afet olduğunu,
meydana gelen hasarın belirlenerek
çiftçinin zararının tazmin edilmesini
talep etti.
Sigorta yaptıramayan çiftçilere de yardım yapılabilmesi için bir
düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu
aktaran Kalaycı, “Ülkemizde özellikle bazı bölgelerde yeterli yağışın ol-

mamasından dolayı yaşanan kuraklığın etkisiyle birçok üründe önemli
kayıplar söz konusudur. Kuraklık
nedeniyle bazı il ve ilçelerimizde
afet bölgesi ilan edilmesi gereken
bir vaziyetle karşı karşıyayız. Konya
Ovası'nda durum kötüdür, birçok
alanda ekinlerde yanma ve kuruma
oluşmuştur. Kuraklık hayvancılığımızı da olumsuz etkilemektedir. Bu
bir afettir, kuraklık nedeniyle meydana gelen hasarlar belirlenmeli ve
çiftçinin zararı tazmin edilmelidir.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güneydoğu
Anadolu ve Konya kapalı havzasında il ve ilçe müdürlükleriyle tespit
çalışmalarına başlandığı, kuraklıktan
olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ödemeler yapılacağı, su
kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal desteklerle uygun ürün deseninin oluşturulmasının hedeflendiği
belirtilmiştir. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'na göre belirlenen
riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanundan
yararlanamamaktadır. Bu itibarla
yaşanan kulaklıktan zarar gören ve
çeşitli nedenlerle sigorta yaptıramamış olan çiftçilerimize de yardım
yapılabilmesi için bir düzenlemeye
ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız önceki gün çiftçimize yönelik
çok önemli müjdeler vermiş, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen
çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan
borçlarının erteleneceğini duyurmuş
ve 2021 yılı hububat, bakliyat ve çay
alım fiyatlarını açıklamıştır. Sayın

Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdelerden dolayı memnun olan çiftçilerimizin bizlere intikal ettirdiği bazı
talep ve beklentileri de bulunmaktadır. Ziraat Bankasına veya Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesinin faizsiz yapılması
ve daha önce yapılandırmadan yararlanan çiftçilerimizin borçları da
kapsama alınarak uzun vadeli yapılandırma yapılması istenmektedir.
Ayrıca kuraklık yaşayan çiftçilere
düşük faizli kredi kullandırılması,
çiftçimizin BAĞ-KUR prim borçlarının uzun vadeyle faizsiz ertelenmesi
de talep edilmektedir” diye konuştu.
‘ÇİFTÇİMİZ İÇİN KAPSAMLI
BİR DESTEK PAKETİ UYGULAMAYA
KONULMALIDIR’
MHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hububatta fark ödemelerinin
artırılıp çiftçi için kapsamlı bir destek
paketine ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Kalaycı sözlerini şöyle tamamladı;
“Pandemi dönemi de göstermiştir
ki, insanlar için ötelenemeyen en
önemli ihtiyaç gıdadır. Gıda ürünlerinin de asıl üreticisi çiftçilerimizdir. Pandemi ve kuraklık kıskacında
kalan çiftçilerimiz her şeye rağmen
üretimine devam etmektedir. Üretim alanlarının azalmaması ve hububatın diğer ürünlerle daha iyi rekabet edebilmesi için kilogram başına
10 kuruş olan fark ödemesi desteği
en az 20 kuruşa çıkarılmalı yine kilogram başına 3 kuruş olan dane
mısır desteği en az 10 kuruşa yükseltilmelidir. Bu desteklerin artması
kuraklığın ve salgının yaşandığı bu
yılda üreticiye önemli katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz gübre, elektrik
ve tohum fiyatlarına ilişkin de bir
düzenleme yapılmasını beklemektedir. Artan girdi maliyetleri nedeniyle
üretim zorlaşmaktadır. Çiftçilerimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi
girdilerini uygun fiyatlı alabilmeleri
mutlaka sağlanmalıdır. Yer altı suyu
kullanan ve bu kurak dönemde kullanımını daha da artırmak zorunda
kalan çiftçimizin, sulama maliyetleri
katlanılamaz boyutlara yükselmiştir.
Tarımda kullanılan elektrik fiyatlarında ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, elektrik de tarımsal
abone grubuna uygulanmakta olan
KDV mutlaka indirilmelidir. Tüm bu
hususlar dikkate alınarak, çiftçimiz
için kapsamlı bir destek paketi uygulamaya konulmalıdır.”
n HABER MERKEZİ
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Genç kızın sağlığı için tek umudu Konya
Bayburt’ta odun doğrarken parmağını hızara kaptıran 17 yaşındaki genç kızın ameliyattan sonraki
mutluluğu kısa sürdü. Ameliyatla
kopan parmak yerine birleştirildi
ancak bir süre sonra sinirlerden
ötürü parmak eğri kaldı. Eğri parmakla elini tam kullanamayan ve
maddi imkânları yeni bir ameliyata
müsait olmayan genç kız, hayırsever ve devlet büyüklerinden yardım talebinde bulundu. Bayburt’ta
müstakil bir evde yaşayan 8 nüfuslu
ailenin 17 yaşındaki kızları Habibe,
yaklaşık 5 ay önce sobada yakmak
için hızarla odun doğrarken kazara
parmağını kesti. Habibe Büyükdağ,
kopan parmağıyla birlikte ailesi
tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü ilk müdahalenin
ardından Erzurum’daki hastaneye
sevk edildi. Habibe Büyükdağ’ın
parmağı 4 gün dinlendirildikten
sonra ameliyata alındı.
Ameliyatla kopan parmağının
eline dikildiğini ancak mutluluğunun kısa sürdüğünü ifade eden Habibe Büyükdağ, sonraki gelişmeleri
şöyle anlattı:
“Ameliyat geçirdim. Ameliyat

başarısız olmuş. Damarlar, sinirler
kopmuş. Kemiğin telini çekerken
koparmışlar parmağım yamuk
tuttu. Daha sonraki süreçte Trabzon’daki hastaneye gittik, birçok
hastaneyi gezdik. Ama bir sonuç
alamadık. Ya keselim dediler yada
donduralım dediler. Parmağımın
düz olmasını istiyorum, elimi tam
kullanabilmenin umuduyla yaşıyorum. Konya’da bir hastane varmış.
Orayla irtibata geçtik. Bizim için
çok para istediler. 15- 20 bin arası
tutuyormuş masraf. Maddi durumumuz olmadığı için yaptıramıyo-

ruz.” dedi.
Yeniden elini tam kullanmayı
çok arzuladığını kaydeden Habibe
Büyükdağ, Konya’daki hastanede
ameliyat olabilmek için kendilerine
hayırsever veya devlet büyüklerinin destekte bulunmalarını istedi.
“AİLECEK MAĞDURUZ"
İlk eşini kanser hastalığından
dolayı kaybeden ve ikinci kez evlilik
yapan 6 çocuk annesi Fatma Sivlim, “Eşim günlük 60 liraya yevmiyeye çalışıyor. Normal zamanda zaten kıt kanaat geçiniyorduk, maddi
olarak çok zor durumdayız, sosyal

hizmetler, belediye, valilik bu kurumlar yardımcı oluyorlar ama 8
nüfuslu bir aileyiz yetmiyor." diye
konuştu.
Maddi imkânsızlıktan ötürü
kızının elini kullanamayacağının
üzüntüsünü yaşayan anne Fatma
Sivlim, "Kızım daha 17 yaşında
daha çok genç. Bir şeyler geç olmadan bizlere yardım eli uzatılsın,
ömür boyu bir elini kullanamama
durumu var. Biz Habibe’nin parmağını tedavi ettirebilmek için
farklı hastanelere, farklı şehirlere
götürdük. Ama bir sonuç alamadık.

En son Bayburt Devlet Hastanesine
bir doktorumuz geldi. İyi bir doktor. Parmağı görünce olmayacak
gibi değil dedi. Biz anlattık ya kesilecek ya dondurulacak diye. Bize
Konya’daki doktoru önerdi. Kendi dokusundan doku testi yapılıp
kendi ayağının ikinci parmağından
oraya eklemini koyup tedavi edilebilir diye söyledi. Şuan bizim maddi
durumumuz iyi değil. Değil hastaneye istenen 15- 20 bin lirayı vermeyi Konya’ya yol parası bulacak
durumumuz yok. Zor durumdayız
bakalım hayırlısı” dedi.

"TEK UMUDUMUZ KONYA"
Trabzon'da, Eskişehir'de, Ankara'da, Erzurum'da hastane hastane gezdiklerini fakat bir sonuca
varamadıklarını vurgulayan anne
Fatma Sivlim, “Konya'daki tedaviyi denemek için az bir zamanımız
kaldı. Bizim son çaremiz Konya'daki
bu doktor, bu şansımızı kaybetmek
istemiyoruz, herkesten yardım
bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
“ÖNCE SAĞLIK SONRA AŞ”
Kızı Habibe'nin yaşıtlarına imrendiğini, elinin düzeleceğine dair
umutlarının ise kalmadığını belirten anne, "Kızım artık umudunu
kaybetti. Bir eli olmadan hayatına
devam edebileceğine kendini alıştırıyor. 15-20 bin lira bizler için çok
büyük para ama bazı insanlar için
hiçbir şey. Bu parayı toparlayıp kızımızı sevindirebiliriz. Önce Habibe
sağlığına kavuşsun, umutları yeşersin, eskisi gibi elini kullanabilsin,
sonra biz işe girip çalışalım, daha
genciz çalışırız, çocuklarımıza bakarız. Yeter ki görmezden gelinmeyelim, birileri bize umut olsun, bazı
şeyler için geç kalınmasın” diye konuştu. n İHA

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı tarım fuarlarından olan Konya Tarım Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık
aranın ardından kapılarını yeniden açacak. 7-11 Haziran tarihleri arasındaki fuara titizlikle hazırlanıldığı bildirildi

2 yıl aradan sonra
kapılarını açacak

Tarım sektörünün heyecanla
beklediği, Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı,
iki yıl aradan sonra 7-11 Haziran tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü
İlhan Ersözlü, “Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemizin değil Avrasya
coğrafyasının da sektöründeki en
önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18’incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı,
sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık” dedi.
Türkiye’nin tahıl deposu Konya,
iki yıl aradan sonra Türkiye’nin en
büyük tarım fuarına hazırlanıyor.
Konya Tarım Fuarı, bu yıl 7-11 Haziran 2021’de Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 18.
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve
Tarla Teknolojileri Fuarı adıyla da
bilinen Konya Tarım Fuarı, Tüyap
Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk
Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle
düzenlenecek. T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı
(MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,
Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya
Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi, Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat
Mühendisleri Odası Konya Şubesi
ve KOSGEB’in desteklediği Konya
Tarım Fuarı saat 09.30 ila 18.00
arası ziyarete açık olacak. 2019 yılında da başarılı bir şekilde geçen fuarın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu
yıl da tarım sektörünün ticaretine
olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından 278 firma ve firma temsilciliğinin tarımsal
teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini
sergileyeceği fuarda, traktörlerden
biçerdöverlere kadar birçok tarımsal ekipmanın en son modellerinin

lansmanı yapılacak. Fuarın medya
sponsoru olan Agro TV’nin yaptığı
özel yayın ve röportajlarla fuardaki
yenilikler daha geniş kitlelere ulaştırılacak.
‘TARIM SEKTÖRÜNÜN
EN ÖNEMLİ BULUŞMASI’
Konya Tarım Fuarı ile ilgili 21
Mayıs 2021, Cuma günü Dedeman
Otel Konya’da Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve
fuar paydaşlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Ersözlü, tarım
sektörünün Türkiye’deki en verimli
buluşmasını 7-11 Haziran’da gerçekleştirecek olmanın heyecanını
yaşadıklarını söyledi. Avrasya coğrafyasında ilgiyle takip edilen Konya Tarım Fuarı’na nitelikli bir katılım beklediklerini belirten Ersözlü,

“Türk tarım sektörünün gururu olan
Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz
açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli
buluşmasıdır. Bu yıl 18’incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve
hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık.
Tüyap’ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı
tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler” dedi.
SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA
CEVAP VERECEK
Tarım sektörünün önemine vurgu yapan Ersözlü, şunları ifade etti:
“Pandemi döneminde tarıma dayalı
sanayide diğer sektörlere nazaran
önemli bir ilerleme kaydedildi. Bu
kritik süreçte önemi her geçen gün
daha da çok anlaşılan tarım sektöründe iç ve dış satışlar yadsınamaz
ölçüde arttı. Sektörün büyümesine
istinaden fuarımız da bu pazar payını arttırmak için tüm ihtiyaçlara
cevap verebilecek güçte.”
‘TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE
UYGULAYACAĞIZ’
“Ticaret için önce sağlık” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Tüyap,
Konya Tarım Fuarı’nda da katılımcı
ve ziyaretçilerinin sağlığını korumak
için aldığı tedbirleri titizlikle uygulayacak. Ersözlü, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: “Paydaşlarımızın
sağlığını önemsiyoruz. Yeni döne-

min hassasiyetlerine uygun olarak
hizmetlerimizi planladık ve önlemlerimizi aldık. Hijyen uygulamaları,
ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun
ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve HES kodu
ile katılımcı ve ziyaretçiyi kabul ederek, Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun bir biçimde fuarımızı
hazırladık. Fuara gelenlere temassız fuar deneyimini de yaşatacağız.
Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz
MyTüyap mobil uygulamamız üzerinden fuar davetiyesi alabilecek ve
uygulama sayesinde fuar alanında
temassız kartvizit değişimi yapabilecek.
TARIMDA HİBRİT
FUAR DÖNEMİ BAŞLIYOR
Konya Tarım Fuarı, katılımcılarına ve ziyaretçilerine dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı
“yeni nesil hibrit fuar” deneyimi de
yaşatacak. Tüyap tarafından geliştirilen akıllı eşleştirme sistemi sayesinde fuarı fiziken ziyaret edemeyen
yabancı ziyaretçiler, istedikleri katılımcılardan online olarak görüşme talep edebilecekler. Tüyap’ın
networking uygulaması MyTüyap’ın
akıllı B2B eşleştirme sistemi ile fuara katılan firmalar, tüm dünyadan
alıcılarla anında buluşup, yıl boyu
ticaretlerini kesintisiz sürdürme olanağına kavuşacaklar.
n HABER MERKEZİ

Zabıta çiftin nikahını
Başkan Hasan Kılca kıydı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyede görev yapan
zabıta çiftin nikahını kıyarak, çalışma arkadaşlarına mutluluklar
diledi.
Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan zabıta
memurları Enes Kara ile Pınar Kıçık çifti için belediyede nikah töreni
düzenlendi. Çiftin nikahını Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca kıydı. Karatay Belediyesi’nin büyük
bir aile olduğunu belirten Başkan
Hasan Kılca, her geçen gün kurulan yeni ailelerle daha da güçlendiklerini bildirdi. Hasan Kılca,
“Aile kurumu çok önemli, ailedeki
huzur ve mutluluk direkt ülkenin
huzur ve mutluluğunu etkiliyor.
Allah sizleri mutlu etsin, sizlere
huzur versin. Zabıta bizim en güzide birimlerimizden birisi. Zabıtalarımızın, ilçemizin huzuru ve

güvenliği için önemli sorumlulukları bulunuyor. Vatandaşlarımıza
en yakın yüzümüz, vatandaşlarla
kurduğumuz bağın en yakın temsilcisi zabıtalarımızdır. Birlikte çalıştığı kurumda Enes Kara ile Pınar
Kıçık kardeşimiz de aile kurmaya
karar vermişler. Allah mübarek etsin. Evlilik sevgi, sabır, sadakat ve
büyük bir sorumluluk gerektiren
uzun bir yolculuktur. Yolunuz açık
olsun” diye konuştu.
Çiftlerin nikahını kıyan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
evlilik cüzdanını gelinle damada
birlikte verdi. 13 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan gelin Pınar Kıçık ile 8 aydır zabıta memuru
olarak çalışan damat Enes Kara
ise, hayatlarının en mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca’ya teşekkür etti. n İHA

‘Aşı sırası gelenler hiç
zaman kaybetmesin’
Seydişehir’de Covid-19 aşılama çalışmalarının devam ettiğini
ifade eden Seydişehir İlçe Sağlık
Müdürü Dr. Mustafa Özer, aşı sırası gelen vatandaşları randevularını
alarak hiç zaman kaybetmeden aşı
olmaya davet etti.
Salgının seyrinin değişmesi
adına en önemli hususların başında aşılama faaliyetlerinin geldiğini
vurgulayan Dr. Özer, “Bilindiği
üzere ülkemizde büyük bir mücadele ile Covid-19 aşı programı
yürütülmektedir. İlçemizde aile
sağlığı merkezlerimizde ve hastanemizde aşılama uygulamalarımız
devam etmektedir. Hastanemizde
aşı polikliniklerimiz hafta içi ve hafta sonu dâhil olmak üzere 08.0024.00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Aşı olacak vatandaşlarımız Alo 182, MHRS ve e-nabız
üzerinden istedikleri gün ve saatte
aşı randevularını oluşturabilmek-

tedir” dedi.
Salgını bitirmenin tek yolunun
tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini söyleyen
Dr. Özer, “Salgını yenebilmek için
etkili bir aşılama oranına ulaşmak
zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

n HABER MERKEZİ
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Konya’nın 12 mahallesinde 6 Haziran’da seçim yapılacak
İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere
gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık görevi sırasında vefat eden,
görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi
yapılacak.
Konya’da aralarında Hüyük ve
Derebucak ilçesinin de aralarında
olduğu 12 ilçeye bağlı toplam 16
mahallede, 6 Haziran Pazar günü
muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi
ara seçimi yapılacak.
Muhtarlık seçimleri ile ilgili
İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı.
Yapılan açıklamaya göre,
Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi
doğrultusunda valiliklere genelge
gönderildi.
Genelgeye göre vefat, görevden alınma ve istifa nedeniyle
boşalan muhtarlık bölgelerinde 6
Haziran Pazar günü seçim yapıla-

cak.
Hüyük ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi’nde ve Derebucak
ilçesine bağlı Sarayönü ve Yeni
Mahalle'de vatandaşlar, yerleşim
merkezinde görev yapacak yeni
muhtar ve ihtiyar heyetini seçebil-

mek için belirtilen tarihte sandık
başına gidecek.
Muhtarlık ara seçimlerinde oy
kullanacakların listeleri 19-27 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı.
Genelgeye göre 6 Haziran’da

yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde
görev alacak kişi ve seçmenler,sokağa çıkma kısıtlamalarından da
muaf tutulacak.
Konya’nın ilçelerinde mahalle
muhtarlıkları için seçim yapılacak

yerleşim merkezleri şöyle:
Hüyük (Başlamış Mah.), Derebucak (Sarayönü ve Yeni Mah),
Kadınhanı (Atlantı Mah.), Selçuklu (Çaltı Mah.),Taşkent (Çetmi
Cömeşpınar Mah.), Ilgın (Göstere Mah.), Cihanbeyli (Ahirigüzel

Mah.), Doğanhisar (Yazır Mah.),
Karapınar (İpekçi Mah.), Meram
(Darunday, Pamukcu ve Alpaslan
Mah.), Seydişehir ( Aşağıkaraören
ve Karacaören Mah.), Çeltik (Bahçehisar).

n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de dikkatsizlik sonucu kavşakta kontrolden çıkarak takla atan otomobilin camından fırlayan anne ve kızı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı

Anne ve kızı kazada
öldü, 3 kişi yaralandı

Osmanlı vatandaşı
Paris’te vefat etti
Osmanlı imparatorluğu döneminde dünyaya gelen Ümmügülsüm Eroğlu, dün hayatını kaybettiği Paris’ten Türkiye’ye uğurlandı.
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde dünyaya gelen ve İmparatorluğun son nesli olan Konyalı Ümmügülsüm Eroğlu, uzun zamandır
yaşadığı Paris'te 99 yaşında hayatını kaybetti. Organ yetersizliğinden hayatını kaybeden Eroğlu’nun
cenazesi Saint Gratien Camii'nde
kılındı. Eroğlu’nun cenaze namazını torununun oğlu imam Mustafa
Uçar kıldırdı. Ümmügülsüm Eroğlu, dualarla uğurlandı. Eroğlu’nun
cenazesi toprağa verilmek üzere
Türkiye’ye gönderildi. Eroğlu, doğum yeri olan Konya'nın Bozkır
ilçesinde Cumartesi günü toprağa
verilecek. Konya'nın Bozkır ilçesin-

de, Cumhuriyetin kuruluşundan
önce 1922 yılında dünyaya gelen
Ümmügülsüm Eroğlu, yıllar önce
eşini kaybetmesinin ardından çocukları tarafından Fransa’ya getirilmişti. n İHA

Beyşehir ilçesinde, kontrolden
çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan anne ve kızı
hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun
1. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Taner Okay (36) yönetimindeki 42
EL 132 plakalı Hyundai marka otomobil, Konya yönüne seyir halinde
iken Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki döner kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Kavşak üzerinde devrilerek yan
yatan otomobilin arka koltuğunda
yolcu olarak bulunan Gülten Okay
(36) ile annesi Şenay Yıldırım (57)
emniyet kemerlerinin takılı olmaması nedeniyle taklalar esnasında
aracın camından yola fırlayarak olay

yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan
sürücü ile araçtaki Levent Çevik (58)
ve sürücünün kayınpederi Erol Yıldırım (61) ise yaralandı. Kaza ihbarı
üzerine olay yerine sağlık ve polis

ekipleri sevk edili. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Erol Yıldırım, acil serviste yapılan müdahalenin ardından

hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya
nakledildi.
Kazazedelerin, Gülten Okay’ı
Konya’ya hastaneye doktor kontrolüne götürmek için Seydişehir’den
yola çıktıkları, Beyşehir’de bulunan
bir yakınlarına Okay’ın 50 günlük
bebeği ile 6 yaşındaki çocuğunu
bakmaları için bıraktıktan sonra giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada olay yerinde hayatını
kaybeden anne Şenay Yıldırım ile
kızı Gülten Okay’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane
morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Taner Okay’ın Seydişehir ilçesinde bir okulda öğretmen
olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. n İHA

Saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı

Otomobilin üstünde
tehlikeli yolculuk
Konya’da otomobilin üstüne
yatarak giden bir kişi ile kapı açık
vaziyette ayakta duran bir kişinin
tehlikeli yolculuğu cep telefonu
kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya
Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, otomobilin
üstüne yatan ve kapıları açık şe-

kilde yolculuk yapan şahısların
tehlikeli yolculuğunu görenler
şaşkınlık yaşadı. Seyir halindeki
araçta rahat tavırlarıyla yolculuk
yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre
araç üzerinde seyir halinde olan
sonrasında kenara çekerek duran
otomobildekilerin ne kadar süre
bu şekilde gittiği bilinmiyor. n İHA

Beyşehir ilçesinde, görevi başında demirle saldırıya uğrayan ambulans şoförü yaralandı. Kolu alçıya
alınan ve 9 gün iş göremez raporu
alan sağlık çalışanı, karantinada olması gerekirken evinden dışarıya
çıkıp kendisini darp ederek yaraladığını iddia ettiği hasta yakınından
şikayetçi oldu.
Olay, ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye
göre, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde
ambulans şoförü olarak görev yapan
C.S., kullandığı hizmet aracıyla Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın evinin yakınlarına geldiğinde
hafif ticari araçla gelen hasta yakınının oğlu tarafından koluna demirle
vurularak darp edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde
çekilen röntgen filminde sağ kolunda kırıklar tespit edilen ve kolu alçıya alınan C.S.’ye 9 gün iş göremez
raporu verildi. C.S., jandarmaya giderek kendisini darp eden hasta yakınından şikayetçi oldu. C.S., hastanede yaptığı açıklamada, hasta nakil
aracıyla Covid-19 tedavisi gören bir
kadın hastayı eczaneden ilaçlarını
alıp ikamet ettiği Gölyaka Mahallesi’ne götürdüğünü, hastanın hakaretine uğradığını, hastayı araçtan
indirdiği sırada araçla yanına gelen
oğlu tarafından önce elindeki demirle sonrasında muştayla saldırıya

uğradığını belirtti. Çevrede inşaatta
bulunan işçilerin araya girip ayırdıklarını anlatan C.S., "112’yi aradım, 112 jandarmaya yönlendirdi,
geldiler, ifademi verdim. Hastaneye
geldiğimde röntgen filmi çekildi, kolumda kırık çıktı. Aile olarak komple
pozitiflermiş. Bana saldıran hasta
yakınının da pozitif olduğunu öğrendim. Saldırgandan sonuna kadar
şikayetçiyim” dedi.
Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı

tarafından olayla ilgili soruşturma
başlatılırken, saldırgan K.D. (23),
izolasyon ekipleri tarafından savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere
Beyşehir Adliyesine götürüldü. Jandarma ekipleri ise olayda kullanılan
demir ile demir muştaya el koydu.
Öte yandan, hastanede görevli ambulans şoförüne saldırı sağlık
camiasında da tepkiyle karşılandı.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr.
Mehmet Kendir, sosyal medya hesa-

bından yaptığı paylaşımda, saldırıyı
kınadı. Kendir, paylaşımında, “Sağlık çalışanları pandemi sürecinde
canla başla çalışmış, vatandaşımıza
her türlü destek ve hizmet vermiştir. Taburcu olan Covid-19 pozitif
olan hastayı, hizmet aracı ile ilaçlarını eczaneden temin ederek evine
götüren hastane personelimiz darp
edilmiş ve yaralanmıştır. Bu menfur
saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı. n İHA
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Kubbe-i Hadra’ya yeni çiniler yerleştirildi
Konya’nın simgesi olan Mevlana Türbesi’ndeki Kubbe-i Hadra’da
tarihinde 8’inci kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında
yeni çiniler Konya protokolünün
katılımı ile monte edildi.
Restorasyon çalışmaları devam
eden Hz. Mevlana Türbesi’nin yeşil
kubbesine asıl rengi olan turkuaz
çiniler yerleştirildi. Çinilerin yerleştirilmesi öncesinde düzenlenen
programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar
Yarar, restorasyon çalışmalarında
yeni bir aşamaya geçildiğini, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolünde sürdürülen çalışmanın hayırla
sonlanmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
HZ. MEVLANA’YA HİZMET ETMEK
HER İNSANA NASİP OLMAZ
Kubbe-i Hadra’nın restorasyon
projesinin masraflarını karşılayan
hayırsever iş adamı Ali Akkanat,
“2011-2012 yıllarında Mevlana
Türbesi’nin çatısını ve içerisini restore ettirmiştim. Sadece Kubbe-i
Hadra kalmıştı. Bana burayı da
yapmayı nasip ettiği için Allah’a
şükrediyorum. Çünkü Hz. Mevlana’ya hizmet etmek her insana
nasip olmaz. Buraya hizmet eden
herkes çok şanslı. Çok teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür
Yardımcısı Yahya Coşkun, eskilerin
“Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn” sözünü hatırlatarak, “Mekanın şerefi
içindekilerden gelir. Sadece Konya’ya değil, tüm ülkemize şeref
veren Hz. Mevlana’nın huzurundayız. Osmanlı döneminde beş defa,
Cumhuriyet döneminde de iki defa
değişen çinileri bugün 8’inci defa
değiştireceğiz. Sayın iş adamımıza,
Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize kadar
sahip çıkan tüm hâzirûna hürmetlerimizi arz ediyoruz.” dedi.

BU LÜTUF BİZE NASİP OLDU
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Mübarek bir günde çok
güzel bir iş için buradayız. 8’inci
defa restore edilmesi lütfu hamd
olsun bize de nasip oldu. Büyükşehir Belediyemizin hemen Mevlana’nın önündeki restorasyonlarıyla
yine arka tarafta yapılacak çalışmalar şehrimizin geleceğine ve turizmine hizmet edecek.” dedi.
BU GÜZELLİĞİ DAHA DA
GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR
HİZMET YAPILIYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Mustafa Akış, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden birinde
olduklarını belirterek, “Sözleriyle
asırlara damga vurmuş Hz. Pir’in
huzurundayız. Hz. Pir’e hizmet

etmek bir hamd vesilesi hepimiz
için. Sevgi ve barış sözleri bugün
dünyada en çok ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi. Bu çekim alanını,
bu güzelliği daha da güzelleştirmek
adına bugün bir önemli hizmete
vesile olunuyor. Türkiye’nin en
önemli hayırseverlerinden olan Ali
Akkanat ağabeyimize çok teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.
80-100 YIL BU ÇİNİ KAPLAMALAR
ŞEHRİ TEMSİL EDECEK
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Selçuklulara başkentlik
yapmış şehrimizde sembolleşen
Kubbe-i Hadra’da büyük bir değişim olacak. Ali Akkanat ağabeyimizden Allah razı olsun. Bu değişime vesile oldu. İnşallah belki
80-100 yıl bu çini kaplamalar şeh-

ri temsil etmeye devam edecek.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN
BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kubbe-i Hadra’nın çinilerinin yenilenmesi etabında önemli bir mesafenin kat edilerek ilk çiniyi yeni yerine
yerleştirmiş olacaklarını söyledi.
Bu önemli işi üstlenen hayırsever
iş adamı Ali Akkana’ta teşekkür
eden Başkan Altay, “Mevlana Türbesi Anadolu’nun kalbi ve manevi
merkezidir. Mevlana Celaleddin
Rumi Hazretleri babasıyla birlikte
Belh’ten başlayan yolculuğunu o
dönem sadece Anadolu’nun değil,
dünyanın en önemli şehirlerden

bir tanesi olan kadim başkentimiz
Konya’da nihayete erdiriyor. 13.
yüzyıldan itibaren Hz. Mevlana’nın
sözleri tüm dünyaya bir ilham, bir
ışık oluyor. Biz de bu şehre hizmet
etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
TÜRBE ETRAFINDA HER ŞEY ÇOK
DAHA GÜZEL OLACAK
Hz. Mevlana Türbesi etrafında
önemli düzenlemeler yaptıklarını
anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti: “Hemen türbe karşısında
Mevlana Çarşısı’nın yıkımı tamamlandı. İnşaat hızla devam ediyor.
Altın Çarşı’nın yapımına da bu ay
itibariyle başlamayı planlıyoruz ve
Şeb-i Arus’a kadar bu projelerin
ikisi de tamamlanmış olacak. Türbe önü kentsel dönüşümü böylece
tamamlanmış olmakla birlikte türbe arkasında Karatay Belediyemiz
ile birlikte çok önemli bir dönüşüm
gerçekleştiriyoruz. Böylece Konya’ya gelenler ve Konyalılar için
türbe etrafında her şey çok daha
güzel olacak. Kültür Bakanımızın
şahsında Genel Müdür Yardımcımıza ve İl Kültür Müdürümüze de
teşekkür ediyorum. Sayın Valimize,
milletvekillerimize, İl Başkanımıza
ve ilçe belediye başkanlarımıza bu
uyum ve ahenkten dolayı teşekkür
ediyorum. El ele verdik, Konya’nın
hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz.”

KUBBE-İ HADRA’YA
İLK ÇİNİYİ KOYMANIN
HEYECANIN YAŞIYORUZ
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Kubbe-i Hadra’ya ilk
çiniyi koymanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde AK Parti iktidarları
döneminde birçok eser tekrar kazandırıldı. Devletimizin gücü hepsine yeter. Hayırsever Ali Akkanat’ı
tebrik ediyoruz. Allah sayılarını
çoğaltsın.” ifadelerini kullandı. AK
Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, “Ali Akkanat ağabeyimize
çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hizmetleri oldu. Bugün çok
kıymetli, değerli bir mekan olan Hz.
Mevlana’nın türbesinde çini koyma
işleminin Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” açıklamasını
yaptı.
TÜRK-İSLAM TARİHİNİN
ÇOK ÖNEMLİ ESERLERİNİ GELECEK
NESİLLERLE BULUŞTURMAK
ÇOK ÖNEMLİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan,
çok önemli bir mekanda güzel bir
faaliyete ortak olmaktan büyük bir
manevi haz duyduğunu ifade ederek, “Kültür Bakanlığımızla birlikte
mahalli idarelerimizin bu noktada duyarlı olması da çok kıymetli.
Türk-İslam tarihinin çok önemli
eserlerinin üzerindeki tozları silmek, bunları aslına rücu ettirmek
ve gelecek nesillerle buluşturmak
çok önemli.
Bu anlamda klasik faaliyetlerinin dışında mahalli idarelerimizin,
Konya belediyeciliğinin bu noktalardaki performansı takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Programda
konuşmaların ardından protokol
mensupları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kontrolünde gerçekleştirilen restorasyon kapsamında
Kubbe-i Hadra’ya ilk çiniyi monte
etti. n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık" dedi

Sıfır Atık’la 17 milyar
lira katkı sağlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Vakıfköy Kent Parkı'nın açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını, zalimleri lanetlediğini
belirtti. Kudüs'te tüm insanlığın
gözü önünde silahsız ve savunmasız insanların, çocukların, bebeklerin
ve kadınların canice şehit edildiğini
aktaran Kurum, "Türkiye olarak,
insanlık değerlerine karşı yapılan
bu ihanete, bu zalimliğe, bu zorbalığa ve terör devleti İsrail'e sessiz
kalmadık, kalmayacağız. Osmanlı
mirası yetim coğrafyalarımızı, gönül
coğrafyalarımızı, Kudüs'ü asla yalnız
bırakmayacağız. Bu zulmün hesabı,
yarına kalsa da zalimlerin yanlarına
asla kalmayacaktır. Türkiye'nin Aksa
nöbeti, sonsuza dek devam edecektir." diye konuştu.
AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetine değinen
Kurum, şunları kaydetti: "Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle
çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi
verenlere şunları söylemek istiyorum, AK Parti iktidarları öncesinde,
yani 2000 yılında Türkiye'de millet
bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini
hizmete açtık, kalan 264 tanesi için
de bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Bugün İstanbul'da
yaklaşık 6, Ankara'da ise toplam 4
milyon metrekare büyüklüğünde
millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000
yılında Türkiye'de, şehirlerimizin
atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz, pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz, 2000 yılında
145 olan atık su arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak bin 170'e çıkardık.
Yüzde 35 olan atık su arıtma hizmeti
verilen belediye nüfusunu ise bugün
hamdolsun yüzde 90'lara çıkardık."
Kurum, 2000 yılında Türkiye'de düzenli çöp depolamasının olmadığına
dikkati çekerek "Vahşi depolama ve
çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede
bırakın düzenli depolamayı, artık

sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır Atık
Projesi ile 90 bin kurum/kuruluş
binamızda uygulamaya geçtik. Sıfır
Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315
milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil
petrolden tasarruf ettik. 17 milyon
ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira
katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla
tam 209 milyon ağacın kesilmesini
engellemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
"ÜLKEMİZE GİREN İTHAL
ATIKLARIN KOTASINI
YÜZDE 50'YE DÜŞÜRDÜK"
Geçmişte bakımsızlıktan harap
olmuş doğal alanları koruduklarını,
korunan doğal alanların büyüklüğünü yüzde 5'ten 11'e çıkardıkları
bilgisini veren Kurum, son 20 yılda
İstanbul'un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde alanı korumaya aldıklarını
aktardı. Kurum, AK Parti'den önce
iklim değişikliğiyle mücadelenin
gündemde bile olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Bizden önce
iklim değişikliğiyle mücadele gündemlerinde bile yoktu. Yılda birkaç

konferans, birkaç seminer, birkaç
eylem yaparak vicdanlarını rahatlatıyorlardı. Bugün 7 bölge 81 ilimizde
iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. Yine
bunların döneminde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu namına hiçbir
şey yoktu. İller Bankası ile 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84
milyar lira değerinde 100 bin projeyi
başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin
her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz. Bu anlamda atık yönetiminde adeta devrim niteliğinde adımlar attık, yeni
çözümler getirdik. Ülkemize giren
ithal atıkların kotasını yüzde 50'ye
düşürdük. Burada, geri dönüşüm tesislerimizin nitelikli ham madde ihtiyacını iç piyasadan karşılamasının
önünü açtık. Bu sayede, ekonomimize milyarlarca lira katkı sağlamış
olacağız. Tabi bununla da kalmadık.
2021 yılının hemen başında karışık
plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ticaret Bakanlığı ile plastik
atık ithalatında en büyük paya sahip olan etilen polimer grubundaki

plastik ambalaj atıklarının ithalatını
da tamamen durdurduk. Türkiye,
hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Milletimizin sağlığını tehdit eden
hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz
ve kararlıyız. Bu güzelim topraklarımızı, havamızı, suyumuzu koruduk,
koruyacağız. Bu yoldan asla taviz
vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu ülkeyi,
yine onlara yemyeşil bir şekilde devredeceğiz."
KATİL İSRAİL’İN
ZULMÜNÜ LANETLEDİ
Bir teklifte bulunmak istediğini
dile getiren Kurum, "Biliyorsunuz
Filistin'de 10 yaşındaki Bera isimli
yavrumuz kendisine uzatılan mikrofonlara 'Neden Çocukları öldürüyorsunuz' haykırışıyla hem Filistin'in
sesi oldu hem de yaşanan zulmü
tüm dünyaya haykırdı. Gelin bu
haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Öyleyse, Vakıfköy Bera Kent Parkı'mız
hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Efkan Ala da tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek "Sadece Türkiye'de değil, Balkanlarda
da Kafkaslarda da 'şehir' deyince,
Türkiye'den akla ilk gelen üç ilden
biridir Bursa. Biraz kendimize fazla
pay çıkarmış olmazsak İstanbul'dan
sonra neresidir desek şehir olarak
bu coğrafyada, Bursa akla gelir. Bursa'da çevre, şehircilik bakımından ne
yapsak azdır, layıktır. Bunun çabası
içindeyiz." diye konuştu.
Açılış törenine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Bursa milletvekilleri, İller
Bankası (İLBANK) Genel Müdürü
Yusuf Büyük, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
n AA

2016’dan buyana
347 çete çökertildi
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik
güçleri terör ve uyuşturucu başta
olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini gece gündüz demeden
sürdürüyor. Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı
Operasyonu' başlatıldı Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden
bu yana emniyet ve jandarma
ekiplerince İstanbul, Ankara, Adana başta olmak üzere, yurt genelinde başarılı ve sıkı takip sonucu
düzenlenen 307 operasyonla 304
yerel organize suç örgütü bertaraf
edildi. Polis ve jandarma tarafından
bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Ordu,
Samsun'da yasa dışı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 bölgesel
suç örgütüne yönelik 14 operasyon
gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince Van, Diyarbakır, Trabzon, Ordu,
Samsun, Adana, Kırıkkale, Konya,
Ankara, Antalya, Düzce, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya,
Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İstanbul,
Tekirdağ, Uşak, İzmir, Aydın ve
Muğla'da 30 ulusal organize suç
örgütü 41 operasyonla çökertildi.

Bu operasyonlarda çok miktarda
para, döviz, altın, mücevher, ziynet
eşyası, tapu, silah, lüks otomobil ve
teknolojik malzemeler ele geçirildi.
YABANCI UYRUKLU
SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI VE ÜYELERİ
SINIR DIŞI EDİLDİ
Organize suç örgütlerine nefes
aldırmayan güvenlik güçleri, başarılı operasyonları ile yurt dışından
Türkiye'ye gelerek yasa dışı faaliyet
yürüten yabancı uyruklu suç örgütü elebaşları ve üyelerinin de sınır
dışı edilmesini sağladı. Bu kapsamda, suç örgütü elebaşları Sırbistan
uyruklu Jovan Vukotic, Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov, Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov
ve Gürcistan uyruklu Minida Lavasogli sınır dışı edildi. Suç örgütü
üyesi Azerbaycan uyruklu Jamal
Hasanov ile Ukrayna uyruklu suç
örgütü üyesi ve çeşitli suçlardan
ulusal seviyede aranan Mykhailo
Zotov da ülkelerine gönderildi.
"SAHİL RÜZGARI"
OPERASYONU BAŞLATILDI
Öte yandan, operasyonlarına
aralıksız devam eden güvenlik
güçleri, bugün de sahil şeridindeki 8 ilde organize suç örgütlerine
yönelik eş zamanlı Sahil Rüzgarı
Operasyonu başlattı. n AA

Katil İsrail, Cuma namazı
Sonrası yine saldırdı!
İsrail polisi işgal altındaki Doğu
Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla
saldırdı.
Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da
İsrail’in geri adım atarak, Hamas
ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık

sık tekbir getirdi. Filistinliler daha
sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir
bölgesine doğru yürüyüşe geçmek
istedi.
İsrail polisi, ses bombası ve
plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.
Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa
da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı. n AA
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Ersin Destanoğlu: Şampiyonluk bambaşka bir duygu
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta başarılı bir sezon
geçiren kaleci Ersin Destanoğlu,
şampiyonluğun bambaşka bir duygu
olduğunu söyledi. Ersin, yaptığı açıklamada, "(Şampiyonluk) Bambaşka
bir duygu. Göztepe maçından sonraki
gün 'Şampiyon olduk.' dedim. O zaman şampiyonluğu hissettim. Yeni
yeni kendime geliyordum." dedi.
Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin, "Altyapıdan çıkmış
genç oyunculara kolay kolay ilk sezonlarında çifte kupa kaldırmak nasip
olmaz." diye konuştu.
Sezon başında 19 yaşındayken
kaleye geçtiğini hatırlatan Ersin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an 20 yaşındayım. Eylülde,
kasımda sezonu çifte kupayla kapatacağımız söylenseydi dua ederdim.
Şu an bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Bütün sezonun stresini üzerimizden attık. Kupa finalinden bir
gün önceki antrenmanda Levent Açıl

hocama 'İki haftadır antrenman yapmıyormuşum gibi hissediyorum.' demiştim. Hocam da vücudumun stresi
attığını söyledi."
SERGEN HOCA BİZE
ÖZ GÜVEN AŞILADI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın
sezon başında kendisi gibi Utku Yuvakuran'a güvenerek kaleyi teslim ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Sergen
hoca bize güven aşıladı. Bize güvendi-

ğini hissettirdi. Kamuoyunun önünde
de bunları söylemesi öz güven kattı.
Mutlu olduk. Hocanın düşüncelerini
biliyordum. İletişim halindeydik." değerlendirmesinde bulundu.
Zaman zaman üzerinde baskı
hissettiğini anlatan Ersin, "Bunun
altından en iyi şekilde kalkmaya çalıştım. Sahada armayı en iyi şekilde
terletmeye çalıştım. Altyapıdan gelen
kaleci olarak elimden geleni vermeye

çalıştım." diye konuştu.
Maçlarda hiçbir şekilde tedirginlik
yaşamadığını kaydeden Ersin, "Hoca
öyle bir güven verdi ki hiçbir tedirginliğim olmadı. 'Çıkın rahat rahat oynayın.' dedi." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın her zaman yanlarında olmasının bir sonraki maç
için öz güven verdiğini belirten Ersin,
"Trabzonspor maçının ardından oynadıkça daha iyi olacağımızı söylemiş-

tim. Gerçekten de oynadıkça, daha
iyi takım olmaya başladıkça, uyum
arttıkça kazanmaya başlamıştık. Kazanma karakterini oluşturmaya başladık, bu da şampiyonlukla sonuçlandı."
değerlendirmesinde bulundu.
FENERBAHÇE GALİBİYETİ
ÇOK ÖZ GÜVEN KATTI
Ersin, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendikleri maçın kırılma noktalarından biri

olduğunu dile getirdi.
"Fenerbahçe galibiyeti çok öz
güven kattı." diyen Ersin, "Kırılma
maçlarından biriydi. Önceki hafta kırmızı kart görmüştüm, üzüntülüydüm.
Kazanacağımızı herkes biliyordu, öyle
de oldu." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA OYNAMA
HAYALİM VAR
Kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Ersin, "Bana
gelen bir şey yok, kulübe geliyordur.
Bazen maçlardan sonra birkaç haber
görüyorum. Benlik bir şey yok, menajerime gelmiştir. Sezon içinde şampiyonluğa giderken kafam dağılmasın
diye bu konuları duymak istemedim.
Sezon yeni bitti. Avrupa'da oynama
hayalim var. Doğru zamanda gitmek
istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum, oturmak bana göre değil.
16 yaşından beri senede 30-35 maç
oynayan kaleciyim. Şans bulacağım
bir kulübe gitmek istiyorum." diye konuştu. n AA

Güneş: Hedefimiz
gruptan çıkmak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacakları açılış maçının önemine dikkat çekti. Güneş, “Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç.
Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak.” ifadelerini kullandı
Şenol Güneş, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020 öncesi milli takımın
son durumu hakkında değerlendirmede
bulundu.
EURO 2020'ye iyi bir sonuç alarak başlamak istediklerini vurgulayan tecrübeli
teknik direktör, "Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım
arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı
koyuyorum. Açılış maçında karşılaşacağız.
Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer alan ve futbol ülkesi olan bir takım.
İtalya maçında iyi oynamak ve başarılı olmak bize çok büyük katkı yapacak. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik
bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi
bitirmez. İtalya maçını kazansak da yine
garanti değil, Galler ve İsviçre karşılaşmaları da önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak,
bunun için de güzel futbol oynamak ve fair
play duygularından asla vazgeçmemek."
ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, yarı final maçlarının yanı
sıra finale ev sahipliği yapacak Wembley
Stadı'nın kendisi için ne ifade ettiği yönündeki soruya ise "Wembley güzel saha.

Londra önemli. Gruptan çıktıktan sonra
gidebiliyor ya da direkt finalde orada olabiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum
ama buna takılmam, öncelikle merdivenin
ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz
İtalya maçı ve gruptan çıkmak." şeklinde
cevap verdi.
Gruptaki rakiplerin oyun tarzını da değerlendiren Şenol Güneş, şöyle devam etti:
"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen

Galler de sürpriz yapabilir. Galler yeni bir
takım yaptı. Ryan Giggs ayrıldı ve yeni bir
hoca geldi. Genelde İngiltere'de oynayan
üst seviye oyunculara sahip. Savunmayı iyi
yapan ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre de üst seviye bir takım. Oyuncuları iyi
liglerde görev yapıyor. Teknik özelliği iyi ve
hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takım.
İtalya ise her ikisini de iyi yapıyor. Takım
olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncular öne çıkabilir.

Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında
hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız
fakat onlarla yarışabileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi
verebileceğimizi biliyoruz. Kendimizi buna
göre hazırlıyoruz."
SERDAR DURSUN'U İLERİDE TABİİ Kİ
DEĞERLENDİREBİLİRİZ
Şenol Güneş, Almanya'da sergilediği
performansla gündeme gelen ancak milli
takım kadrosunda yer almayan Serdar Dursun'u ileride değerlendirebileceklerini ifade
etti.
Serdar Dursun'un başarısını önemsediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Serdar
ile Kenan Karaman aynı ligde oynuyor.
Ancak Kenan'ı kullandığımız için 'Burak'tan
sonra Kenan mı Serdar mı?' derseniz Kenan'ı düşünüyorum. Belki ileride konuşulabilir. Yetenekleri var. Son maçlarda daha
çok toparladı. Serdar gol atabilen, savaşçı
bir oyuncu. Şu an tercihimiz Burak, Kenan,
Enes oldu. Bu kamp için takımla tanışsın,
beraber olsun, direkt bir santrfor düşündüğüm için de Halil Dervişoğlu'nu düşündüm.
İleride tabii ki değerlendirebilir." şeklinde
konuştu. n AA

Gaziantep FK’da
Erol Bulut dönemi
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörlüğe Erol Bulut'u getirdi. Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli teknik
adam Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir görüşme halinde olduğu Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Bulut ve Gaziantep ekibi arasında yaklaşık
bir haftadır süren görüşmelerin ardından taraflar her konuda anlaşarak üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Gaziantep FK ile üç yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, ligin 32.
haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe
ile yollarını ayırmıştı. n İHA

Yeni Malatyaspor
İrfan Buz ile nikah tazeledi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör irfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Süper Lig
ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden
yaptığı paylaşımla Teknik Direktör İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Teknik Direktör İrfan Buz, 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor’un başında 12 maçta görev almıştı. Buz, Doğu
Anadolu ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3’ünden galip,
5’inden beraberlikle, 4’üden de mağlubiyetle ayrılmıştı.
n İHA

Sivasspor deplasmanda daha çok puan topladı
Süper Lig 2020-2021 sezonunu 65
puanla 5. sırada bitiren DG Sivasspor,
iç sahaya oranla deplasmanda daha
başarılı bir grafik çizdi.
Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 30
puan toplarken, deplasmanda oynadığı
20 müsabakadan 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 35 puanı hanesine yazdırmış oldu.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 20 lig maçının 9’undan galibiyetle 8’inden beraberlikle ve
3’ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde de
ise 28 gol gördü.
Sivas temsilcisi, deplasmanda BB
Erzurumspor, Kayserispor, Konyaspor,
MKE Ankaragücü, Göztepe, Antal-

yaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK
ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Yiğido-

lar, dış sahada sadece Beşiktaş’a 3-0,
Kasımpaşa’ya 2-0 ve Alanyaspor’a 3-1

yenilmişti.
İÇ SAHADA 30 PUAN TOPLADI
Deplasmanda 9 galibiyet ve 8 beraberlikle 35 puan toplayan Sivasspor,
sahasında ise beklenenin altında bir
performans ortaya koydu.
İç sahada yaptığı 20 maçın 7’sinden galibiyetle, 9’undan beraberlikle
ve 4’ünde ise mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 30 puan toplayabildi. Yiğidolar evinde 20 maçta rakip fileleri
19 kez havalandırdı, kalesinde de 15
gol gördü.
DEPLASMANDA EN FARKLI MAÇ
Sivasspor’un deplasmanda en
farklı skorla ayrıldığı maç, 5-3 mağlup
ettiği Göztepe karşılaşması oldu. Yiğidolar, söz konusu rakibine sezonun ilk
yarısında sahasında 1-0 mağlup olmuştu. n İHA

Mustafa Yumlu
Denizli’den ayrıldı
Süper Lig'den düşen Denizlispor'da futbolculardan
Mustafa Yumlu, takımından ayrıldığını bildirdi. Deneyimli
stoper, terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini ancak ayrılık zamanının geldiğini belirtti.
Yumlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“İki yıllık süreçte bana sahip çıkan, destekleyen, alkışlayan,
yeri geldiğinde haklı eleştirilerde bulunan Denizlispor'un
büyük taraftarına ve camiasına en kalbi duygularımla teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel kulübü ve şehri
yeniden Süper Lig'de görmeyi ümit ediyorum. Şimdi ayrılık
zamanı.” Şeklinde konuştu. n AA
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1922 Konyaspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Geride kalan sezonu Misli.com
2.Lig Kırmızı Grup’ta geçiren Karatay
Termal 1922 Konyaspor ligi 42 puanla
16.sırada tamamladı. Genç bir kadroyla ligde mücadele eden Yeşil-Beyazlılarda sezonun sona ermesinin ardından da 10 futbolcunun sözleşmesi
sona erdi
Misli.com 2. Lig temsilcimiz
Karatay Termal 1922 Konyaspor’da
futbolcular yorucu geçen sezonun
ardından tatile ayrılırken, birçok futbolcunun sözleşmesi de sona erdi.
Karatay Termal 1922 Konyaspor PlayOff hedefiyle başladığı sezonu ligde
kalarak tamamladı. Sezon içinde istikrar yakalamakta zorlanan Yeşil-Beyazlılar, Levent Kartop’un takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti ve ligde
kalmayı başardı. 38 hafta sonunda
42 puan toplayan 1922 Konyaspor,
rakip filelere 47 gol bırakırken, kale-

sinde ise 49 gole engel olamadı. Söz
konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet
alan Yavru Kartal, 9 beraberlik ve 18
mağlubiyet aldı.
Yavru Kartal’da Kadem Burak
Yaşar, Can Demir Aktav, Kuban Al-

tunbudak, Ahmet Önay, Celal Hanalp,
Maksut Taşkıran, Ekrem Kayılıbal,
Furkan Şimşek, Ege Özkayımoğlu ve
Yasin Abdioğlu’nun sözleşmesi sona
erdi. Bu futbolcuların yanı sıra Konyaspor’dan kiralanan Ali Karakaya,

Selim Dilli ve Emre Kartal’ın da sözleşmeleri sona erdi.
Öte yandan 8 Haziran’da genel
kurul gerçekleştirecek olan Yeşil-Beyazlılar, bu seçimden sonra yeni sezon planlamasına başlayacak. Levent

Kartop ile yola devam etmesi beklenen 1922 Konyaspor net kararını seçimden sonra verecek. Oldukça genç
bir kadro ile ligde kalmayı başaran
Karatay Termal 1922 Konyaspor’da
oyunculara tekliflerin gelmesi ise yüz-

leri güldürüyor. Geride kalan sezonda
başarılı bir sezon geçiren Ekrem Kayılıbal’a teklifler yağarken, Ali Karakaya, Şener Kaya gibi isimlerin gelecek
sezonda A takımda yer alması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Levent Kartop: Ligde
kaldığımız için mutluyuz
Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Levent Kartop, geride kalan sezonu değerlendirdi. Kartop, Genç kardeşlerimizle güzel işler yaptık. Bütün oyuncularımızın hedefleri ve hayalleri var. Konya, spor camiasının önünde bir kongre
var. Benim Konyaspor’u sevdiğimi herkes bilir. Kongreden sonra devam edip etmeme konusuna karar veririz.” dedi
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen
sezonu geçiren Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligi 42 puanla 16.sırada tamamladı. Kartop’un takımın başına geçmesinden
sonra 13 maça çıkan Yavru Kartal, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16
puan topladı.
Oyunsal anlamda da ilerleme kaydeden pilot takım, oldukça genç bir takımla
da sahada yer aldı.
Ligde kalmayı başaran Yeşil-Beyazlılarda sözleşmesi sona eren teknik direktör
Levent Kartop, geride kalan sezonu, oyuncuların performansını ve kendi geleceğine
dair Konya Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.
KONYASPOR’A FAYDA
SAĞLAYACAKLAR
Takımdaki genç oyunculara dikkat çeken Karatay Termal 1922 teknik direktörü
Levent Kartop, “Gelişime açık futbolcu
kardeşlerimizle güzel işler yaptık. Oyuncularımızın yeteneklerini biraz daha ön plana
çıkarmaya çalıştık onlarda karşılık verdi.
Genç Oyuncularımızın enerjileri oldukça
önemliydi. Kadromuzda genç ve yetenekli
isimler vardı. Bu sezon çok fazla süre almayan oyuncularımız da vardı. Bu futbolcular

ilerleyen süreçte Konyaspor’a fayda sağlayacaktır.” dedi.
FAYDAM OLDUYSA NE MUTLU BANA
Ligde kaldıkları için mutlu olduğunu

ifade eden Levent Kartop, “Ben hiçbir yerde sportif direktörlük yapmamıştım. Ancak
o süreçte bir boşluk vardı. Bize destek olur
musunuz’ dediler. Ben de Konyaspor sev-

diğim bir camia olduğu için maddi beklentim olmadan destek olmaya çalıştım. 1922
Konyaspor’a faydam dokunduysa ne mutlu
bana.
Buradaki temel faktör yönetimimizin
bizlere uygun çalışma ortamını sağlaması
ve futbolcularımızın gayreti. Bu bizi başarıya götürdü. Herkesin bize desteği oldu.
Taraftarlarımızda bizlere güvendiler. Futbolcularımızın hedefleri ve hayalleri var.
Bu noktada gelişim gösterdiler. Önemli
olan bundan sonraki süreçte de mevcut
performanslarının üzerine koymaları ve
Konyaspor’a fayda sağlamaları. Ben 1922
Konyaspor’daki oyuncuların ilerleyen süreçte de Konyaspor’a fayda sağlayacağını
düşünüyorum. Ligde kaldığımız için de
mutluyuz.” İfadelerini kullandı.
KONYASPOR’U SEVDİĞİMİ
HERKES BİLİYOR
Kendi geleceğine dair de konuşan başarılı futbol adamı, “Konyaspor ve 1922
Konyaspor’un önünde kongreleri var. O
süreç tamamlandıktan sonra devam edip
etmeme konusundaki konular sonra konuşulur. Benim Konyaspor’u sevdiğimi saydığımı herkes biliyor. İlerleyen süreçte belli
olur.” şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 4
isim ikişer asist yaptı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta geride kalan sezonu ligde kalarak tamamlayan Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 4 oyuncu ikişer asist yaptı. Yeşil-Beyazlılarda,
Tamer Aşık, Selim Dilli, Adem Eren Kabak ve Ekrem Kayılıbal, oynadıkları karşılaşmalarda ikişer kez gol pasını veren
isimler oldu. Genç oyuncuların sergilediği performans beğeni kazanırken, söz konusu isimlerden Adem Eren Kabak
ve Ekrem Kayılıbal’da Yeşil-Beyazlı taraftarların beklentisi
oldukça yüksek.
Öte yandan ligin ilk yarısında takımda yer alan İsmail
Güven ve Doğan Can Gölpek de ikişer asist yapmıştı.

n SPOR SERVİSİ

Genç Kartallar bu
haftayı BAY geçirecek
TFF Gelişim Ligi’nde mücadele eden Konyaspor U19
takımı, ligin 14.haftasını ligde 21 takım olmasından dolayı
maç yapmadan BAY olarak geçecek. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Antalyaspor U19 takımı ile 1-1 berabere kalan Genç Kartallar, puanını 22’ye çıkarmıştı.
Şu ana dek oynadığı 13 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar,
rakip filelere 12 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gole engel
olamadı. 6.sırada yer alan Konyaspor U19 takımı, ligde yer
alan diğer takımlara nazaran oldukça genç bir kadro ile mücadele ediyor. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de ekipler liglerin başlamasını istiyor
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele
eden Akşehirspor, Ereğlispor, Sarayönü
Belediyespor, Göyazıspor ve Çatalhüyük
Çumra Belediyespor, liglerin başlamasını istiyor.
1 yılı aşkın süredir oynanamayan Bölgesel Amatör Lig’de takımlar artık bir çözüm yolu bulunmasını istiyor. Daha öncesinde Mart ayında başlatılması planlanan
ancak Mayıs ayına ertelenen Bölgesel
Amatör Lig’de ay başında yapılan toplantı
sonucunda bir kez daha ertelenmesine
karar verilmişti.
Konya ekipleri Akşehirspor, Ereğlispor, Sarayönü Belediyespor, Gölya-

zıspor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor
çalışmalarına devam ederken, Haziran
ayında Bölgesel Amatör Ligleri’nin başlaması bekleniyor. İlerleyen günlerde bir
toplantı düzenlemesi beklenen yetkililerin kararını açıklaması bekleniyor. Öte
yanda Konya ekipleri transfer çalışmalarını tamamlarken geri sayıma geçti.
Öte yandan mevsim şartlarından
dolayı hava sıcaklıklarının gittikçe artmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu
futbolcu sağlığını korumak adına dikkatli
davranmak istiyor. Henüz net bir karar
almayan yetkililerin alacağı karar ise merakla bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Hasan Hüseyin Acar
Alanyaspor’dan ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, takımından ayrıldığını duyurdu.
Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turuncu yeşilli takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını
kaydetti.
Alanyaspor'a başarılar dileyen Acar, "Şimdi daha çok
çalışma zamanı" ifadesini kullandı. Sezon ortasında Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hasan Hüseyin
Acar, Alanyaspor formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası, 4'ü
de Süper Lig olmak üzere 5 maça çıktı. n AA

Yeşil-Beyazlılar başkan adaylarını bekliyor

Eduok hayal
kırıklığı yarattı
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da sezon başında Hırvatistan’ın Hajduk Split takımından 1 yılığına kiralanan Samuel Eduok hayal kırıklığı yarattı. Yeşil-Beyazlı taraftarların çık şey beklediği forvet oyuncusu sadece 6
maçta oynayabildi. Sürekli sakatlık geçiren ve antrenmanlarda bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen 27 yaşındaki
Eduok, gerek İsmail Kartal döneminde gerekse de İlhan
Palut döneminde bekleneni veremedi. Nijeryalı isim ligde
4 karşılaşmada görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise
2 maçta görev aldı ve 1 gol attı. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da mevut başkan
Hilmi Kulluk’un 5 Haziran’da gerçekleşecek olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklamasından sonra gözler
kimin başkan olacağına çevrildi. Önümüzdeki süreçte 100.yılını kutlayacak
olan Yeşil-Beyazlı kulüpte önümüzdeki
günlerin oldukça hareketli geçmesi
bekleniyor
İttifak Holding Konyaspor yeni
başkanını arıyor. Önceki gün basın
mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda net bir ifade ile başkanlığa aday
olmayacağını açıklayan Hilmi Kulluk,
yorulduğunu ifade etmişti. Bunun yanı
sıra İçişleri Bakanlığı’nın toplu organizasyonları 1 Haziran’a kadar ertelemesi
Konyaspor’un düzenleyeceği genel kurulun tarihinin değişmesine neden olmuştu. 5 Haziran’da kongreye gidecek
olan Anadolu Kartalı’nda henüz net bir
isim başkanlığa aday olduğunu açıkla-

madı. 22 Haziran’da 100. yaş gününü
kutlayacak olan Konyaspor’da taraftarlar ise bir an önce yeni yönetimin belli
olmasını ve akabinde yeni sezon hazırlıklarının başlamasını istiyor.
Öte yandan teknik direktör İlhan

Palut, mevcut yönetime gerekli raporunu iletitti. Genç teknik adamın stopere
1, orta sahaya 2 ve forvet hattına ise 3
oyuncu istediği öğrenildi. Bu bağlamda
çalışmalarına başlayan Konyaspor yönetimi genel kurula kadar çalışmalarını

Dev Kartallar
yarı finalde
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Play-Off ikinci
karşılaşmasında deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 75-72 kazanan Dev
Kartallar, ikinci maçtan da 91-79 galip ayrılarak durumu 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdıran ekip oldu

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor
Basketbol, Play-Off mücadelesi ikinci
karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir
Belediyespor’a konuk oldu. Karşılaşma
genelinde iyi bir basketbol ortaya koyan
Dev Kartallar, maçı kazanmasını bildi.
Parkeden 91-79 galip ayrılan Yeşil-beyazlılar adını yarı finale yazdıran taraf
oldu. Konya’da oynanan ilk maçı ise 7572 kazanan Konyaspor Basketbol PlayOff mücadelesinde zor bir engeli aşarak
rakiplerine gözdağı verdi.
Sezon başında kısıtlı imkanlarla ligi
3.sırada bitiren Konyaspor Basketbol
Play-Off mücadelesinde ligin iddialı
ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u iki maçta da mağlup ederek
yarı final öncesi rakiplerinin gözünü
korkuttu. Her iki maçta da kamuoyu
tarafından iyi bir basketbol oynadığı
söylenen Yeşil-Beyazlıların mücadelesi
Konyasporlu taraftarların takdirini kazandı. Yeşil-Beyazlı taraftarlar karşılaşma sonunda büyük mutluluk yaşarken,
sevinçlerini sosyal medyada duyurdular.
1.Periyot: Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Balıkesir potasına ilk

çeyrekte 25 sayı bıraktı. İlk çeyrekte harikalar yaratan Robert Upshaw 18 sayıyla
oynarken Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreği 25-

21 önde kapattı.
2.Periyot: İkinci çeyrekte her iki takımda denegli bir oyun ortaya koyarken

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 18
sayı buldu. Buna karşılık Konyaspor Basketbol 16 sayı bulurken, Dev Kartallar
soyunma odasına 41-39 önde gitti.
3.Periyot: Soyunma odası dönüşünde ve sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, savunmada sertliği artırdı.
Hücumda da etkili oynayan Balıkesir ekibi 27 sayı buldu. Dev Kartallar rakibine
istediği gibi yanıt veremezken, son çeyreğe Balıkesir Büyükşehir Belediyespor,
66-63 önde girdi.
4.Periyot: Son çeyrekte ise bambaşka bir Konyaspor Basket parkedeydi.
Savunmada rakibine nefes aldırmayan
Yeşil-Beyazlılar, hücumda da etkili oynayınca bu çeyrekte 28 sayı buldu. Buna
karşılık potasında ise sadece 13 sayıya
izin veren Dev Kartallar mücadeleden
91-79 galip ayrıldı.
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor
Basketbol adına Robert Upshaw 39 sayı
10 ribaund 2 asist 3 blok ile maça damgasını vururken, Amerikalı pivotu 17
sayı, 10 ribaund, 4 asistle Hazer Avcı, 15
sayı,1 ribaund ve 8 asist ile İsiah Umipig
takip etti.

sürdürecek.
Genel kurula 2 haftalık bir sürenin
kalmasıyla beraber Yeşil-Beyazlı camiada önümüzdeki hafta içinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda
2 oyuncuya milli davet
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Boşnak oyuncuları İbrahim Sehic ve Amir Hadziahmetovic milli takımlarının Karadağ ve Danimarka ile
oynayacakları hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.
Yeşil-Beyazlıların diğer Bosna Hersekli futbolcuları Amar
Rahmanovic ve Deni Miilosevic ise kadroya davet edilmedi. Öte yandan Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu
Edin Visca ise milli takımı bıraktığını açıkladı.
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Bisiklet Veledromu’nda
çalışmalar devam ediyor
İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya kazandırılan
Bisiklet Veledromu’nun inşaatı devam ediyor. Geçtiğimiz
aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murta Kurum ve Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından
temeli atılan Bisiklet Veledromu’nda çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu,
şu ifadeleri kullandı: “Konya'da açılacak olan Veledrom'un
inşası hızla devam ediyor. Veledrom'un son vaziyetinden
kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.” n SPOR SERVİSİ
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Konyaspor’un en değerli ismi Amir Hadziahmetovic
İttifak Holding Konyaspor’da sezonun
sona ermesinin ardından 3 futbolcunun
güncel piyasa değerinde artış gözlemlendi. Veri analiz şirketi Transfermarkt’ın
verilerine göre Yeşil-Beyazlıların en değerli ismi 2 milyon 200 bin Euro ile Amir
Hadziahmetovic oldu.
Amir’i 2 milyon 100 bin Euro ile Marko Jevtovic ve 2 milyon Euro ile de Levan
Shengelia takip etti. Deni Milosevic 1 Milyon 900 bin Euro ile dördüncü sırada yer
alırken Abdülkerim Bardakçı ise 1 milyon
700 bin Euro ile en değerli Türk oyuncu
oldu.
Anadolu Kartalı’nda en çok değer
kaybeden isimler ise Farouk Miya ve Nejc
Skubic oldu.

Konyaspor’da devre arasında takıma
dahil edilen Amar Rahmanovic ve Zynmet Bytyqi’nin ise piyasa değerleri artış
gösterdi. İki futbolcunun piyasa değeri 1
milyon 200 bin Euro olarak açıklandı.
Konyaspor’un Boşnak yıldızı Amir
Hadziahmetovic bu sene başarılı bir performans sergilerken orta alanda takımını
sırtlayan isim oldu. 23 yaşındaki futbolcu
35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol
attı.
Öte yanan Yeşil-Beyazlıların bir diğer
orta alandaki önemli ve sözleşmesi sona
eren ismi Marko Jevtovic37 karşılaşmada Yeşil-Beyazlı formayı terletti. Söz konusu maçlarda 4 gol atan Sırp oyuncu 2
de asist yaptı. n SPOR SERVİSİ

Cengiz, Terim ile
devam etmeyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik
direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini
söyledi. Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim ile
ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında
en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş
hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla
devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım!
Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O
zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı. n AA

