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Konya oyuna gelmez!
Konya, katledilen Dedeoğulları ailesinin acısını yaşarken, hainler ve bölücüler sosyal medyada boş durmadı. İşlenen
cinayeti “ırkçı” bir saldırı olarak lanse etmeye çalışan provokatörlerin çabası boşa çıktı, Konya oyuna gelmedi
DUALARLA UĞURLANDILAR
Canice katledilen Dedeoğulları ailesi dualarla toprağa verildi. Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, siyasi parti
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HABERİN DETAYLARI SAYFA 5 VE 6’DA

Konya’nın üreten ‘Genç Yıldızları’

ARS PARK, YERLİ
ÜRETİMİN ÖNCÜSÜ

KONYA HUZURUN BAŞŞEHRİ
Konya, katledilen Dedeoğulları ailesinin
acısını yaşarken, hainler ve bölücüler sosyal
medyada boş durmadı. Yaşanan elim olay,
sosyal medyada provoke edilerek, hainler
tarafından olayın ırkçı bir saldırı olduğu
iddia edildi. Ancak sağduyunun ve huzurun başşehri Konya, bu oyuna gelmeyerek
sükûnetini korudu.
ETNİK BİR SALDIRI DEĞİL
Üzücü olayla ilgili siyasi partiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve STK
temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması
yapıldı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren
şüphelinin yakalanması için tüm imkanların
seferber edildiği, cinayeti etnik bir çatışma
gibi sunanların amacının provokasyon
olduğu belirtildi.

BAKANLAR TAZİYEDE
Katledilen 7 kişinin yakınlarına
taziye ziyaretinde bulunan Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül, “Fail ve
faillerle ilgili tüm olayı büyük bir ti-

tizlikle sürdürüyoruz” dedi. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu da, hayatını
kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı dileyerek, katilin biran önce
yakalanacağının sözünü verdi.

Konya seferber oldu

Çocuklara öğüt:
Camiyi merkez alın

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş
ilçelerindeki orman yangınlarının ardından Konya
bölge için adeta seferber oldu. Belediyeler, sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşlar tarafından bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenen ve çok yönlü olarak hazırlanan
yardımlar dualarla yola çıkarılıyor. n HABERİ SAYFA 4'TE

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu
Merkez Camii’nde yaz Kuran
kursu eğitimi alan çocuklarla
bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, cami merkezli hayatın
önemine vurgu yaptı.

Konya’da çocuk oyun gruplarının ilk üreticisi olan
ARS Park geldiği noktada Türkiye’nin sayılı firmalarından birisi haline gelirken, üretimde yüzde 100
Yerli Üretim anlayışından hiçbir şekilde taviz vermiyor.
n HABERİ SAYFA 15'TE
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‘Irkçılık çamurunu
Konya’ya süremezsiniz’

n HABERİ SAYFA 3’TE
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CHP Konya’dan
sağduyu çağrısı
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Sumak Metal,
ilke imza attı
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Ova’da suyun
dibi görüldü!

Karavan Park, turist
çekim merkezi oldu

Konya’nın ilk ve tek karavan parkı Karatay Belediyesi Karavan Parkı, turistik geziye karavanlarıyla
çıkan yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez
uğrak yeri olmaya devam ediyor. Turistler kamp
alanına tam not veriyor. n HABERİ SAYFA 3'TE
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Yapılandırma fırsatını
kaçırmayın uyarısı!
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Selçuklu, çocukların camideki eğitimini eğlenceli hale getirdi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Merkez Camii’nde yaz Kuran kursu
eğitimi alan çocuklarla bir araya
geldi. Selçuklu Belediyesi Sanat
Akademisi’nin camide sahnelediği
Hacivat ve Karagöz gölge oyunu
da çocuklara neşeli anlar yaşattı.
Fırsat buldukça çocuklarla ve
gençlerle bir araya gelen Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı Selçuklu Merkez Camii’nde
Kuran eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi
tarafından sahnelenen Hacivat
Karagöz gölge oyununu da çocuklarla izleyerek onların heyecanına
ortak oldu. Ayrıca Hacivat, Karagöz gölge oyunu yaz boyunca Selçuklu’daki camileri gezerek çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam

edecek.
Oyun sonrasında çocuklara hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı cami merkezli hayatın çok önemli olduğuna
vurgu yaptı. Başkan Pekyatırmacı
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizleri böyle camide görmek bizi çok
mutlu ediyor. Camide hem Kuran öğreniyor hem de temel dini
bilgileri öğreniyorsunuz bu bizleri

sevindiriyor. Sizlerin hoşuna giden Selçuklu Sanat Akademimizin
sahnelediği Hacivat Karagöz oyunumuz da bundan sonra tüm camileri dolaşacak ve Kuran öğrenen
tüm çocuklarımız bu keyifli oyunu
izleyebilecek. Siz bizim geleceğimizsiniz bizler inşallah bundan
sonraki süreçlerde de dini bilgilerin yanında milli ve manevi değerleri öğrenmenize katkı sağlamaya

Konya’nın ilk ve tek karavan parkı Karatay Belediyesi Karavan Parkı, turistik geziye karavanlarıyla çıkan yerli
ve yabancı turistlerin vazgeçilmez uğrak yeri olmaya devam ediyor. Turistler kamp alanına tam not veriyor

Karavan Park, turist
çekim merkezi oldu
Korona virüsü salgınıyla birlikte vatandaşın tatil alışkanlıkları da
bir hayli değişti. Özellikle kalabalık
ortamlarda tatil yerine, açık havada
ve doğa içinde kamp turizmi oldukça
ilgi gören alanlar haline geldi. Karatay Belediyesi Karavan Parkı da Türkiye ve dünyanın dört bir yanından
karavanlarıyla seyahat ederek Konya’ya gelen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konya’ya günübirlik olarak gelen veya konaklamak
için Karatay Karavan Parkı’nı tercih
eden turistler, hem kamp alanından
hem de verilen tamamı ücretsiz hizmetlerden oldukça memnun kalıyor
ve bu hizmetin Türkiye genelindeki
belediyelere de örnek olmasını istiyor.
Özellikle pandemi dolayısıyla
daha fazla tercih edilmeye başlanan
Karavan turizminden Konya’nın pay
alması amacıyla oluşturulan Karatay
Karavan Parkı, bu kapsamda turistleri ağırlamayı sürdürüyor.
Karavanlarıyla seyahat eden ve
şehrin tarihi, kültürel ile doğal güzelliklerini ziyaret etmek amacıyla Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistler,
Adana Çevre Yolu ve Ereğli Çevre
Yolu’nun kesiştiği alandaki 2 bin
metrekarelik Karatay Karavan Park
Alanı’nda konaklamadan Konya’dan
ayrılmıyorlar.
Karatay Karavan Parkı’nda konaklayan ziyaretçiler için her şey
düşünüldü. Karavan aracı için 50
metrekarelik park ve 15 metrekarelik çadır alanı dışında doğayla iç içe
olma fırsatı sunan Karatay Karavan
Parkı’nda ziyaretçilerin daha rahat
vakit geçirebilmeleri için tuvalet,
lavabo ve banyo imkânının yanı sıra
ücretsiz elektrik ile su imkanı da bulunuyor.
Ziyaretçiler ayrıca, Karatay Karavan Parkı’nın hemen bitişiğinde bulunan Karatay Şehir Parkı ve Karatay
Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni gezmeden Konya’dan ayrılmıyor.
TURİSTLER KARATAY KARAVAN
PARKINDAN MEMNUN
Karatay Karavan Parkı’nda
konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Karatay Belediyesi'nin bu
hizmetinden dolayı çok memnun
kaldıklarını dile getiriyorlar.
Karatay Karavan Parkı’nda her
türlü ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabildiklerini, parkta sunulan hizmetlerin ücretsiz olmasının kendileri
için önemli bir ayrıntı olduğunu vurgulayan turistler, bu tür projelerin
Türkiye’nin tüm belediyelerine de
örnek olmasını istediklerini belirtiyor.
Konya’yı gezmek için Fransa’dan
gelen yabancı turistler, “Bu kamp
alanını Fransa’ya ait aplikasyonlardan bulduk ve buraya geldiğimizde

karavan kullananlar için oldukça
güzel tasarlanmış olduğunu gördük.
Karavan araçlarımız, çadırlarımız ve
konaklamamız için yerler var. Kısacası karavan seyahatçileri için gereken her şey burada mevcut. Emeği
olan herkese teşekkür ediyoruz”
dedi.
İngiltere’den
karavanlarıyla
dünya turuna çıkan İngiliz Chris ve
Marianne Fisher çifti ise, Kovid-19
salgınının etkisini göstermesiyle üç
günlüğüne geldikleri Türkiye’de
Konya’yı da ziyaret etti. Karatay Karavan Parkı’nda konaklayan çift, sosyal medya hesaplarından Karavan
Parkı’nda kaldığı süre boyunca yayın
yapmayı da ihmal etmedi. İngiliz turist Chris Fisher, yaptığı yayınla Karatay Karavan Parkı’ndaki olanakları
övdü. Fisher, şunları söyledi: “Konya’dayız ve çok güzel bir şehir. Şu
anda da karavan parkı alanına geldik. Burada piknik yapabileceğiniz
alanlar var, tuvaleti, lavabosu, suyu
ve duş imkanı bulunuyor ve her şey
çok güzel. Tüm dostlarımızı buraya
bekliyoruz.”
Turizm sektörüyle uğraşan ve
Kastamonu’dan Konya’ya gelen
Emre Özgem de, ailesiyle birlikte
kaldığı karavanıyla birlikte Karatay
Karavan Parkı’nı tercih edenler arasındaydı. Yaz ayları dolayısıyla Türkiye turuna çıktıklarını belirten Emre
Özgem, Karatay Karavan Parkı ile

ilgili olarak şunları söyledi: “Karatay
Belediyesi’nin karavan parkını zaten
çok methediyorlardı. Biz de iki gündür de buradayız. Burayı deneyimledik ve hizmetler güzel, personel
oldukça bizimle ilgililer. Parkın temizliği ve düzeni gayet iyi. Karavan
turizmiyle ilgili sosyal medya hesaplarımızdan da burayı bütün arkadaşlarımıza tavsiye ettik. Böyle yerlerin
her şehre nasip olmasını istiyoruz.”
Ankara’dan Konya’yı ziyarete gelen Ayhan Akbaş ise özellikle
pandemi ile birlikte birçok insan gibi
karavan turizmine ilgi göstermeye
başlayan vatandaşlar arasında olduklarının altını çizdi.
Yaz ayları boyunca eşi ve çocuklarıyla birlikte seyahat etmeye
başladıklarını aktaran Akbaş, “Konya’nın karavan parkına sahip olması
dolayısıyla burada konaklama kararı
aldık. Oldukça güzel bir tesisle karşılaştık. Açıkçası biz bu kadarını da
beklemiyorduk. Elektriği, suyu yeşil
alanlarıyla her şeyi var. Çok beğendik burayı ve herkese de burayı tavsiye ediyoruz. Karatay Belediyesi’ne
de çok teşekkür ediyorum. Umarım
burası ülkemizdeki diğer belediyelere de örnek olur diye düşünüyorum”
şeklinde konuştu.
Eşiyle birlikte İzmir’den Malatya’ya giderken Karatay Karavan Parkı’nda mola veren, dönüşte yeniden
bu parkta kalan İbrahim Bağırdı da

Karatay Karavan Parkı’nı çok beğendiklerini ifade etti. “Daha önce burayı duymuştuk ve duyduğumuz kadar
da varmış gerçekten” diyen İbrahim
Bağırdı, “Kamp alanıyla, lavabolarıyla, suyu, elektriği ve daha birçok hizmetiyle burayı gerçekten çok güzel
bir yer.
Özellikle pandemi ile birlikte bu
tür alanlar daha da önemli hale geldi. Bu park alanı da salgın şartları ve
hassasiyetine uygun bir şekilde tasarlanmış. Bugüne kadar birçok karavan parkını görme ve konaklama
imkanı bulduk ancak Karatay Karavan Parkı bu alanca bence 1 numara.
Ben emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Ailesiyle birlikte Karavan seyahati yapan ve Karatay Karavan
Parkı’nda kalan Ayşegül Sarıyaşar,
doğayı ve karavan turizmini çok sevdiklerini belirterek 10 yıldır böyle bir
hayatı tercih ettiklerini kaydetti.
Pandeminin etkisiyle bu yaşam
tarzının daha fazla önem kazandığının altını çizen Ayşegül Sarıyaşar,
şunları aktardı: “Pandeminin yaşandığı son iki yıldır karavanla gezmeyi
ve doğayla iç içe olmayı tercih ettik.
Ancak aslında bizler, 10 yıldır böyle
bir hayatı tercih ettik. Bugün de
Karatay Karavan Parkı’ndayız.
Buradan çok memnun kaldık. Hem
verilen hizmetler hem de şehre
yakın olması da önemli bir avantaj. Konya’da gezilecek çok yer var.
Onun için günü birlik olarak buraya
gelen turistler, karavanlarını buraya
çok rahat bir şekilde park edip şehri
gezebiliyor.
Güvenlik açısından da burası
çok avantajlı bir noktada. Bu tür hizmetlerin tüm belediyelere de örnek
olmasını arzu ediyoruz. Çünkü karavancılık gelişmeye başladı ülkemizde. Pandemi ile birlikte bu alana
ilgi daha da arttı. Bu güzel hizmeti
dolayısıyla da Karatay Belediyesi’ne
teşekkür ediyorum.”
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca da yerli ve yabancı turistlerin
en çok ziyaret ettiği iller arasında
yer alan Konya’nın, karavan turizminden de yararlanması için gayretlerinin süreceğini belirterek tüm
misafirleri Karatay Karavan Parkı’na
davet etti.
Başkan Hasan Kılca, Konya’ya
gelen yerli ve yabancı turistlerin bir
günlüğüne de olsa şehirde konaklamasını sağlamanın hem tanıtım
açısından hem de ekonomik getiri
bakımından önemli olduğunu ifade
ederek, burada konaklayan turistler
için her türlü imkanı sunduklarını
ve Karavan Parkı’nda konaklayan
turistlerin Konya’dan memnun ayrıldıklarını sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

devam edeceğiz. Gelecekte bütün
makamlarda sizler olacaksınız o
yüzden sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve tüm donanımlara sahip
olmanız bizler için çok önemli. Sizi
burada gördüğümüz için son derece mutluyuz. Camileri hiç bırakmayın okul döneminde de mutlaka camiye gelin. Camide hem
eğitim alıyorsunuz hem sohbet
ediyorsunuz hem de oyunlar oy-

nuyorsunuz böylelikle hem günü
dolu dolu geçiriyorsunuz hem de
Allah nezdinde kıymetli ve değerli
bir yerde oluyorsunuz. Her zaman
sizleri burada görmek istiyoruz.”
Başkan Pekyatırmacı eğitim
alan sınıfları da ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Ziyaret Selçuklu Belediyesi’nin kurs öğrencilerine verdiği yemek ikramıyla son
buldu. n HABER MERKEZİ

AHIMDIR
Nefes alamıyorum !
İnsanlık lazım bana,
Yaktılar ağaçlarımı,
Kül ettiler ormanlarımı…

GÖNÜLDEN DAMLALAR

Ne istediniz ağacımdan,
Taşımdan toprağımdan,
İçindeki kuşumdan,
Tavşanımdan,Karaca'mdan,
Kuzulu koyunumdan,
Köyümden,köylümden,
Ağıdı saldı anam,
Akan göz yaşının peşinden.
Kökü bizde, toprak bizde,
Havası,suyu,yeşili,mavisi..
Yerde gezeni,gökte hürce uçanı
Yine dikeriz toprağa,tohum atarız
köklüce.

FERDA BOZ GÜNERI
haber@konyayenigun.com

işte...
Şeytan çekilmiş köşeye,
Yerini bırakmış leğaşe kişiye,
Kıs kıs gülüyor keyfince,
İki ayaklı şeytanlar türedikce.

Ne diyor atamız Fatih Sultan Mehmet Han;
“Ormanlarımdan yaş bir dal kesenin
,boynunu keserim.”
Senin hükmünü tarih vermiş.

Alma mazlumun ahını,
Çıkar aheste aheste,
Sen kendini ne sandın,
Öyle bir olursun ki,
Şaşar durursun sende bu işe...

Sen köksüz ,vatansız ,topraksız zalim
düşünce,
Dur ,yapma ! Aklın ermezce,
Sana daha dünyadan gitmezden
önce,
Ateşi ,hârı tattıracak dilsiz kulların ahı

Her kıydığın can,nefes,
Davacı olacak kesinkes,
Sen şeytanın leşi,
İnsan denmez zebani leşi,
Seni siccine çivileyecekler.
Amin...

Konya Gazeteciler
Cemiyeti 71 yaşında
Temelleri 1950 yılında atılan ve köklü Konya basınının bir
yansıması olan Konya Gazeteciler
Cemiyeti 71 yaşına girdi. Konuyla
ilgili Konya Gazeteciler Cemiyeti
Yönetimi’nden yapılan açıklamada, “Konya basınının biraraya gelerek oluşturduğu ve Anadolu’da
kurulan ilk Gazeteciler Cemiyeti
olma özelliğine sahip olan Konya
Gazeteciler Cemiyeti, 71 yılı geride bıraktı. Geride kalan zaman
diliminde sosyal, kültürel, siyasi
ve ekonomik birçok olaya şahitlik
eden Konya Gazeteciler Cemiyeti,
Konya basınının birarada olmasını
sağlayan bir çatı kuruluş, devrilmesi mümkün olmayan koca bir
çınardır. Konya Gazeteciler Cemiyeti, aynı zamanda Konya’nın
köklü basın kültürünün de bir
aynasıdır. Cemiyetimiz dün nasıl,

milli birlik ve beraberlik duygularının bir neticesi olarak kurulmuşsa,
bugün de aynı duygular ile hareket etmektedir. Zaman içerisinde
her ne kadar basın kuruluşlarımızın çalışma şartları günden güne
zorlaşsa ve bu mesleği icra etmek
de yine aynı ölçüde zor hale gelse
de emektar Konya basını, ayakta
kalma mücadelesini sonuna kadar
sürdürecek, Konya basınının güç
birliğiyle varlığını sürdüren Konya
Gazeteciler Cemiyeti de Konya’daki meslektaşlarının mesleki hak ve
menfaatlerini korumak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cemiyetimiz’in 71. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını, nice
yaşlara aynı birliktelik ruhu ile ulaşılmasını diliyoruz” ifadelerine yer
verildi. n HABER MERKEZİ
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Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının ardından Konya bölge için adeta seferber oldu. Bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenen ve çok yönlü olarak hazırlanan yardımlar dualarla yola çıkarılıyor

Konya, yardıma koşuyor
Manavgat ilçesinin farklı noktalarında 28 Temmuz’da başlayan ve
ilerleyen saatlerde Akseki ile farklı
ilçelerde de çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarda evini, hayvanlarını ve tarım
arazilerini kaybedenler için çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ve vatandaşlar tarafından yardım çalışmaları
başlatıldı. Manavgat’ta yaşanan yangın felaketi sonrasında yangın bölgesine Türkiye’nin dört bir tarafından
olduğu gibi Konya’dan da temel gıda
maddeleri, el feneri, yanık kremi,
buz ve su başta olmak üzere ihtiyaç
duyulan çeşitli malzemelerle; hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak üzere saman, yonca ve
yem, TIR’lara yüklenerek Manavgat
istikametinde dualar eşliğinde Konya’dan yola çıkıyor. Yardım TIR’larının ardı arkası kesilmezken, bu durum Konya halkının yardımseverlik
ve merhamet duygularını bir kez
daha gözler önüne seriyor.
KARAPINAR'DAN MANAVGAT'A 40
YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ
Karapınar'dan yangında zarara
gören Manavgat ilçesindeki çiftçilere 40 tır saman balyası, yem, mama
ve temel ihtiyaçlara yönelik destekte
bulunuldu. Karapınar’dan yangında
zarara gören Manavgat ilçesindeki
çiftçilere 40 tır saman balyası, yem,
mama ve temel ihtiyaçlara yönelik
destekte bulunuldu.
Karapınar Süt Üreticileri Birliği,
Karyem ve başka bir tarım firmasının başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplanan
40 tır saman balyası, yem, mama ve
temel ihtiyaç malzemeleri Manavgat'a gönderilmek üzere yola çıktı.
Karapınar Belediye Başkan Vekili
Necati Kardaş, konuya ilişkin, "Ülkemizdeki yangınlar bizleri derinden
üzdü. Manavgat'taki yangında üreticilerimizin yanında olduğumuzun
bilinmesini istiyoruz. Gün, birlik
günü. Dayanışmamız tüm dünyaya
örnek oldu. Ülkemize geçmiş olsun."
ifadelerini kullandı.
SEYDİŞEHİR,
AKSEKİ-MANAVGAT’IN YANINDA
Seydişehir Belediyesi öncülüğünde Seydişehir STK’ları ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle Akseki-Manavgat yangınının yaralarını
birlikte sarmak için başlatılan ayni
ve nakdi yardım kampanyası kapsamında 7 TIR’lık yardım konvoyu
yola çıktı. Cuma günü Seydişehir
Belediyesi, Seydişehir STK’ları ve
Seydişehir Muhtarlar Derneği işbirliğiyle Seydişehir merkez ve kırsal
mahallelerinde ayni ve nakdi yardım
bağışları devam ediyor. Eski Garaj
Doğancı Park Siteleri B2 Blokta dükkanlarda nakdi yardımların yanı sıra
kuru gıda, barınma malzemeleri,
hayvan yemleri ve saman balyaları, temizlik malzemeleri v.b ihtiyaç
malzeme yardım kampanyası artarak devam ediyor.

YARDIMLAR DUALARLA UĞURLANDI
Yardım malzemelerini dualarla
uğurlayan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 7 TIR’lık yardım konvoyundan 5 TIR’lık yardım
malzemesinin Manavgat ilçesine,
2 TIR’lık yardım malzemesinin ise
Akseki ilçesine yola çıktığını belirtti.
İlk etapta hayvanların ihtiyaçlarının
karşılanması için 7 TIR’lık saman
balyasının yola çıktığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet
Tutal, “İhanet şebekeleri, komşumuz Akseki ve Manavgat ilçelerimizde yangın çıkarmak suretiyle ülkemize ve milletimize zarar vermeye
devam ediyorlar. Ülkemizin doğal
güzelliklerinin tahrip edilmesinin
yanı sıra çok sayıda vatandaşlarımız
da bu yangından etkilendi. Bizler de
her zaman olduğu gibi bu elim olayda da komşu ilçelerimizin ve vatandaşlarımızın yardımına hep birlikte
koşmaya devam ediyoruz. Komşu
ilçelerimizin belediye başkanları ile
görüşmemizde hayvan yemi ve saman balyalarına ihtiyaç olduğunun
tespiti üzerine bizler de Seydişehir
olarak kırsal mahallelerimizle birlikte Cuma gününden bugüne kadar
bağış yapılan 7 TIR’lık saman balyası
ve hayvan yemini bugün itibariyle
Akseki ve Manavgat ilçelerimize dualarla gönderiyoruz. Bu günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olarak atlatacağız. Yardımseverlik
hususunda desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
BELEDİYELERDEN
MANAVGAT’TA YARDIM ELİ
Selçuklu Belediyesi Türk Kızılay
Selçuklu Şubesi Manavgat’a yardım
TIR’ı gönderildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Kızılay Şubemizle
birlikte Manavgat’a gönderilmek
üzere hijyen kiti, gıda kolisi ve giyim
malzemelerinin bulunduğu aracımız
yola çıktı. Selçuklu Belediyesi olarak
yangından zarar gören vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz. İfadelerini kullandı.
Karatay Belediyesi de Türk Kızılay
Karatay Şubesi ile yangın bölgesine yardım gönderdi. Konu ile ilgili
sosyal medya adresinden açıklama

yapan Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca, “Kızılay Karatay Şubemiz, gönüllüleri ile yangın bölgesine
malzeme ve psikolojik destek için
yola çıkıyor. Rabbim emeğinizi bereketlendirsin, gücünüze güç katsın
inşallah.”
KONYA GİAD’DAN
MANAVGAT’TA YARDIM ELİ
Konya Genç İş İnsanları Derneği
de Manavgat’ta yaşanan yangının
ardından bölgeye hazırlanan yardım
malzemelerini ulaştırdı. Konya GİAD
sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada, “Konya GİAD olarak
AFAD bölge koordinasyon merkezi
aracılığı ile 1000 paket hijyen seti
Antalya’nın Manavgat ilçesine çıkan
yangınlar sonucu ihtiyaç sahiplerine
dağılmak üzere yola çıktı. Ülkemizin
birçok noktasında meydana gelen
orman yangınlarında kaybettiğimiz
doğamız ve canlarımız için büyük
üzüntü duyuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”
TÜRSAB KONYA SESSİZ KALMADI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu da Manavgat’ta yardım
eli uzattı. TÜRSAB Konya BTK’nın
sosyal medya adresinden yapılan
açıklamada, “TÜRSAB KONYA Bölge Temsil Kurulu Yönetimi olarak,
Manavgat bölgesinde devam eden
yangın için, Manavgat belediyesi
Afet Koordinasyon merkezi ile görüşmemize istinaden, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda, Kuru Gıda ve
Bakliyat yardımında bulunuldu.”
ÇUMRA MANAVGAT’A
DUYARSIZ KALMADI
Manavgat’ta yaşanan yangına
Çumra da sessiz kalmadı. Çumralılar
bir araya gelerek topladıkları temel
gıda maddelerini ve bölgenin diğer
ihtiyaçlarını Manavgat’ta ulaştırdı.
Çumra Okçu Mahallesi, Ürünlü Mahalle sakinleri ve Arıkören Mahalle
sakinleri de bölgede bulunan hayvanların saman ihtiyacını karşılamak
için bölgeye saman gönderdi.
BOSNA HERSEK MAHALLESİNİN
YARDIMLARI BÖLGEYE ULAŞTI
Türkiye’nin birçok ilinden daha
fazla nüfusu sahip ve 100 bini aşkın
nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ma-

hallesi olan Bosna Hersek Mahallesi
sakinleri de Manvagat’ta yaşanılan
yangına sessiz kalmadı. Bir kamyon
için hedeflenen yardım vatandaşların desteği ile 2 TIR hazırlanarak
Manavgat’ta ulaştırıldı. Yardımları
Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Sait
Tepe ve mahalle sakinleri bölgede
yetkililere bizzat teslim etti.
GELECEK PARTİSİ KONYA’DAN
MANAVGATA YARDIM
Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı da partililerin desteği hazırlanan
bir TIR samanı bölgede ulaştırdı.
Düzenlenen uğurlama törenine
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı
Abdullah Başcı, MKYK Üyesi Hacer
Filikçi Akın, Gelecek Partisi Hasan
Ekici, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Ahmet Arslan, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar
Başkanı Mehmet Mert ve Yönetim
Kurulu Üyeleri uğurlandı.
BOZKIRLI ESNAFLAR DA
DUYARSIZ KALMADI
Bozkırlı galerici esnafı da Manavgat için yardım kampanyası başlattı.
Başlatılan yardıma Bozkırlı esnaflarda da destek oldu. Hazırlanan
TIR’lar dualarla Manavgat’da uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan
Bozkır Belediye Başkanı Saadetin
Saygı, “Komşu İlimiz Antalya bölgesinde çıkan yangından dolayı, Galerici esnaf kardeşlerimin öncülüğünde
başlatılan yardım kampanyasına,
Bozkır esnafımız ve halkımız destek
verdi. Kendilerini bu duyarlı davranış için tebrik ediyorum. Ülkemizde
çıkan yangınlardan dolayı etkilenen
tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun”
KONYA DSYB’DEN YONCA YARDIMI
Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Manavgat’taki orman
yangınında mağdur olan üreticilere
destek amacıyla, bölgeye bir TIR dolusu yonca gönderdi. Yurdun dört bir
yanında, bölge halkına yardım için
adeta seferberlik ilan edilirken, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de üreticilere yardım eli uzatmak
için harekete geçti. Birlik Başkanı
Edip Yıldız’ın talimatıyla hazırlanan
bir TIR dolusu yonca, Manavgat’taki
mağdur üreticilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Manavgat başta olmak
üzere ülkenin dört bir yanında çıkan
orman yangınlarının üzüntüsünü
yaşadıklarını belirten Başkan Yıldız,
“Birbiri ardına çıkan yangınlarda
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz
büyük. Binlerce kişiyi mağdur eden
yangınlarda üreticilerimiz de büyük
zarar gördü. Onlara destek olmak
amacıyla bir TIR dolusu yonca hazırladık ve bölgeye gönderdik. Birlik
olarak mağdur üreticilerimize desteklerimiz bundan sonra da devam
edecek. Allah bir daha memleketimize böyle olaylar yaşatmasın.” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Katledilen ailenin yakını konuştu: Barış olacaktı
Konya’da silahlı saldırıda katledilen 7 kişinin yakını, iki aile
arasında yakında barış olacağını,
ancak dün gelen zanlının aileyi
öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ile aynı
köylü ve akraba olduklarını anlatan İzzet İnik, Dedeoğulları’nın
1999’dan beri bu mahallede oturduğunu, 11-12 yıl önce yaşadıkları evi yapıp yerleştiğini anlattı.
İzzet İnik, “Olayın başlangıcı 11
senelik bir husumet mevzusu

var ama Yaşar amca kendi evinde kimsenin etlisine sütlüsüne
karışmazdı. Ramazan bayramı
günü bir grup saldırıyor, bunları
çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyor. Yoğun bakımdalardı. 20
gün yoğun bakımda olan vardı.
Birkaç kişi araya girdi barışalım
diye. Barış olacaktı. Dün gelen
tek başına gelmiş, arkada kim
varsa kamerada görünenler kapıdan giriyor önce Serpil’le oğlanı
vuruyor. Yaşar amca merdivenin

üzerinde oturuyormuş, onu vuruyor. Ahırın önünde 2 kız, tek kişi
yani. Ahırın önünde iki kız hayvanlara bakıyormuş, sağım yapıyormuş, onları anneyle birini de
evde otururken vuruyor. El sıkışıyor, ondan sonra kız buna saldırıyor, dönüp arabadan alıp silahı
sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra
arabasından bidonla benzini alıyor içeriye döküyor. Ateşe verip
çıkıyor. Planlı. Planlı olmasa, evleri boşaltmışlar. Onlar da evleri-

ne kamera koymuşlar. Hepsinin
evleri boş. Ramazan bayramından beri tartışma yoktu. Kurban
bayramının 2., 3. günü geldik,
Yaşar amca ‘Kapandı gitti’ dedi.
Bir oğlu İngiltere’deydi. Tatile
gelmişti, dün gitti, o burada olsa
onu da öldüreceklerdi. Barışmak
üzereydi. İnsanlar araya girmişti,
barıştıracaklardı. Artık içki mi içti
hap mı aldı artık nasıl bir duygu
varsa dün gelip olayı yapmış”
diye konuştu. n İHA

KGC’den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden asılsız söylemler üreterek hem milleti birbirine düşürmek,
hem de ırkçılık çamurunun Konya’ya sürülmesi hedeflendiği, Konya’nın ise buna müsaade etmeyeceği bildirildi

‘Irkçılık çamurunu
Konya’ya süremezsiniz’

Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde aynı aileden 7 kişinin vahşice katledildiği olayın duyulmasının
hemen ardından başta sosyal medya
olmak üzere çeşitli iletişim kanallarında aslı astarı olmayan söylemler
üretilmeye başladı.
Olay daha sıcaklığını korurken,
olayın nedeni, kimler tarafından yapıldığı, olayın öncesi ve benzeri hiçbir bilgi yokken, henüz aydınlanmış
ve kesinleşmiş bir şey ortada yokken
ortaya atılan asılsız iddialar ile Konya’nın karalanmaya çalışılması ise
kabul edilemez bir durum olarak
ortaya çıktı.
Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Öncelikle şehrimizde 7 insanımızın vahşice katledilmiş olmasının
vermiş olduğu derin acı içerisindeyiz. Böyle zamanlarda durup düşünmek, itidalli davranmak, yetkili
mercilerin yapacağı net açıklamalara kulak kabartmak gerekirken;
kulaktan doğma, yalan ve yanlış bilgileri dayanak göstererek, herkesin
her şeyi söyleyebildiği sosyal medya organlarından asılsız bilgilerle
ayrıştırıcı söylemler üretmek en iyi

tabirle bizi bize düşürmek isteyen
ve bunun için fırsat kollayan vatan
hainlerinin beyhude bir çabasıdır,
bundan öteye geçemez.
Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin ve huzurun başşehri olan Konya’da daha önceden husumeti olan
iki komşu arasındaki aile kavgasının
7 insanın hayatına mâl olacak şekilde büyümesi olayın vahim olan başka bir boyutudur. Ancak olayın farklı
yönlere çekilip büyütülerek, ırkçılık
aşamasına getirilmeye çalışılması,
kardeşlik hukukuna, toplum kültürüne, bu topraklar altında birlikte

yaşama kararlılığımıza kasteden bir
tutumdur. Dolayısıyla kirli zihinlerin
sosyal medya üzerinden yürüttükleri ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı tutuma
karşı akl-i selim ile hareket etmek
gerekir.
Mayasında kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü olan bu topraklar
üzerinde yaşayan insanların, ‘sen,
ben, biz, siz, Türk, Kürt’ gibi ayrıştırıcı sözlerle ırkçılık illetine maruz
bırakılmaya çalışılması hastalıklı zihinlerin bir oyunudur.
Bu oyunu oynayanlar da en az
insan canına kıyabilen katiller kadar

suçlu ve onlar kadar gözü dönmüştür” denildi.
Açıklamanın devamında ise,
“Olayın vuku bulduğu andan itibaren Konya Valiliği’nin koordinasyonunda kolluk kuvvetleri üzerlerine
düşeni yapmak için hızlı bir şekilde
harekete geçmiş, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya el koyarak
hızla çözüme kavuşturmak, faillerini
bulmak için çalışmalarına başlamıştır. Suçlu ya da suçluların en kısa
sürede bulunarak kanunlar çerçevesinde gereken cezayı alacaklarına
eminiz.
Köklü bir basın kültürüne sahip
olan Konya medyası, olağanüstü
hallerde vermiş olduğu başarılı sınavı, bu olayda da vermek için azami
hassasiyet göstermekte, kesin ve
net olmayan hiçbir bilgiyi kamuoyu
ile paylaşmamaktadır. Buradaki tutumumuzun temelinde ise yine kardeşlik hukuku yer almaktadır. Hem
medya olarak, hem de Konya halkı
olarak toplumu ayrıştırmaya, bizi
bize düşürmeye çalışanlara karşı dur
deme görevi hepimize düşmektedir.
Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi. n HABER MERKEZİ

Aile katliamıyla ilgili ortak açıklama
Konya’da 7 kişinin katledildiği
silahlı saldırı ile ilgili siyasi partiler,
milletvekilleri, belediye başkanları
ve STK temsilcilerinin katılımıyla
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği, cinayeti etnik
bir çatışma gibi sunanların amacının
provokasyon olduğu belirtildi.
Dün gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından araştırmalar çok
yönlü devam ederken, AK Parti,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),
Büyük Birlik Partisi (BBP), İYİ Parti
temsilcileri, milletvekilleri, belediye
başkanları, sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla Mevlana
Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını katılımcılar
adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla
Şahin Usta yaptı. Elim ve herkesin
vicdanını sızlatan olayla ilgili Konyalılar olarak bir basın açıklaması yapmak üzere bir arada olduklarını ifade eden Usta, Konya’yı temsil eden
hem siyasi partilerden hem de sivil
toplum kuruluşlarından katılımcılar

olduğunu ifade etti.
Usta açıklamada şunları kaydetti: “Konya’nın merkez Meram
ilçesinde 30.07.2021 tarihinde yedi
vatandaşımızın uğradığı silahlı saldın sonucu hayatını kaybettiği olayla
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca
soruşturma yapılıyor olup olayın
tüm yönleriyle aydınlatılması için
gerekli tüm işlemler başlatılmıştır.
Dün meydana elim hadisenin
faili olduğu kamera görüntüleri ile
değerlendirilen şüphelinin yaka-

lanması için tüm imkanlar seferber
edilmiştir. Aynı aileden yedi kişinin
hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren
ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi
gözaltına alınmış olup adli işlemler
sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice
gerçekleştirilen bu olay üzerinden
provokatif amaçlan ve açıklamaları
olanlar ülkede kapsamlı bir iç karı-

şıklık çıkarma heveslisidirler. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanların, Türkiye’nin kardeşliğini hedef
alanların amacı ülkede nefret söylemi üretmektir. Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu
Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve
beraberliğimizi hedef almaktadır.
Bu topraklar üzerindeki kardeşlik
sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon
üretenlerin hesaplan hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük
bir sorumsuzluktur. Konya’mızın,
Türkiye’mizin birlik ve beraberliğine
kastetmeye çalışanlar hedeflerine
asla ulaşamazlar ve buna kimsenin
gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik
ve kardeşliğimize zeval getirmesin.
Kaybettiğimiz 7 cana bir kez daha
Allah’tan rahmet diliyor, olayın aydınlatılması için çalışan yetkililerimize kolaylıklar diliyorum. Konunun
sonuna kadar takipçisi olacağız. Ailemizin acısı hepimizin, tüm Konya’mızın ve Türkiye’mizin acısıdır.
Ailemizin yanındayız.” n İHA

CHP Konya’dan
sağduyu çağrısı
Konya Meram Hasanköyde
Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin
öldürülmesi üzerine Konya gelen
CHP heyeti il başkanlığında basın
toplantısı düzenledi. Heyet adına
konuşan CHP Konya Milletvekili
Abdüllatif Şener, sağduyu çağrısında bulunarak, yıllardır Konya’da
var olan Türk-Kürt kardeşliğinin
hiçbir zaman bozulamayacağını
söyledi.
Meram Hasanköyde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesi üzerine Konya Gelen CHP
Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer,
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Ankara Milletvekili Levent
Gök, İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu’dan oluşan heyet, olay
hakkında CHP Konya İl Başkanı
Barış Bektaş ve yönetim kurulu
üyeleriyle istişare etti.
Daha sonra CHP’li Heyet Konya Valisi Konya Valisi Vahdettin
Özkan ile Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’ten de bilgi aldı.
Konya Şehir Hastanesi morgunda
Dedeoğulları ailesini ziyaret ederek, taziye de bulunarak başsağlığı dilediler. Saraçoğlu mezarlığına
defnedilen 7 kişinin cenaze namazına katılarak, Konya’dan ayrıldı.
CHP Konya İl Binasında CHP’li
heyet bir basın toplantısı düzenledi. Heyet adına konuşan CHP
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
sağduyu çağrısında bulunarak, “
CHP olarak Meram Hasanköydeki 7 kişinin öldürülmesi hakkında
bilgi almak ve taziye ziyaretinde
bulunmak için Konya ya geldik. İl
başkanlığımızda olayla ilgili istişarede bulunduk. Konya Valisini
ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldık. İl Emniyet Müdürüyle de olay

hakkında görüştük. Konya Şehir
hastanesine giderek öldürülenlerin
ailesiyle görüşerek taziyelerimizi
sunarak, duygularını aldık. Ailenin
büyükbabasıyla görüştük. Cenazeye katıldık. Yıllardır Konya da
var olan Türk-Kürt kardeşliğini bu
olay bozamayacaktır. Bu topraklar Hz. Mevlanaların, Hacı Bektaş
Velilerin ve Yunusların yüzyıllardır
sevgi ve kardeşlik anlayışının yeri
olmuştur. Konya hep bir sevgi ve
kardeşlik kenti olmuştur. Etnik ve
inançlar bakımından ayrışmanın
yaşanmadığı bir kentteyiz. TürkKürt ayrımcılığı yapmadan yarının
güçlü Türkiye’sini hep birlikte oluşturacağız. Bir arada 84 milyon insan birlikte kardeşçe yaşayacağız.
CHP’nin savunduğu ana temelde budur. Ne olup bittiğiyle ilgili
soruşturma sürdüğünden olayın
ayrıntısına girmeyeceğiz. Nefret
duygusu ile konuşmayacağız. Bunun da yeri değildir. Burada başta
siyasi iktidar olmak üzere siyasilere
büyük görevler düşüyor. Devletten
beklentimiz güvenin sağlanmasıdır. Güven sağlanmazsa olayı
küçültmenin ve büyütmenin bir
faydası da yoktur. Olayın net ve
açık olarak ortaya çıkacağına inanmak istiyoruz. Siyasetin konuşma
tarzı kin ve nefret olmamalıdır. Bireysel husumetin kitleleştirilmesi
doğru değildir. Siyaset nefret dilinden uzak duracaktır. Sevgiden,
birlikten, kardeşlikten ve barıştan
bahsetmelidir. En kısa zamanda
suçluların tespit edilip, yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Hep
birlikte sağduyulu olmalıyız. Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozacak
davranışlardan kaçınmalıyız” dedi.

n HABER MERKEZİ

‘Konya fitne üretenlere imkân vermedi, vermeyecektir’

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya
Şube Başkanı Hüsamettin İğdi, 7
kişinin katledildiği olayın Türk-Kürt
çatışması değil, adi bir vaka olduğunu söyledi.
İki komşunun yıllardan bu tarafa süregelen husumetinin büyük
bir katliama dönüştüğüne işaret
eden İğdi, “Bu menfur olayı en şiddetli bir şekilde kınarken menfur
olaydan rant devşirme fitne üretme
milleti birbirine düşürme peşinde
olanları da aynı şiddetle kınıyorum”
dedi.
“Olayın nedenleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarıldığında şuan
fitne üretme merkezi konumumda
olanlar zerre miskal haysiyet ve
şerefe sahibi iseler onurları varsa
gerçekler yüzlerine okunduğu zaman en azından bu asil millete özür

hakları vardır” diyen Türk Diyanet
Vakıf-Sen Konya Şube Başkanı
Hüsamettin İğdi, “Konyamızdaki
menfur olay, hiçbir ırkı temele dayanmadan iki aile arasında 11 yıldır
süregelen husumetten kaynaklanan adi bir olaydır.
Dumanlı havayı seven hayvanlar gibi pusuda bekleyen, Ülkemize,
Milletimize, Bayrağımıza, Birlik ve
beraberliğimize husumeti olanlar
her menfur olayda olduğu gibi bu
olayda da derhal milletimizin birlik
ve beraberliğini zedeleyecek söylemlerin ve eylemlerin içerisine girmenin gayreti içerisindeler. Basireti
ile feraseti ile Vatanına Milletine ve
Devleti'ne bağlı olan bu asil millet
hiçbir dönemde hiçbir etki ajanının
provakatif eylemlerine kanmamış
bu menfur olayda da kanmayacak-

tır.

Devletimiz ve kolluk güçlerimiz
bütün imkanları ile seferber olmuş
Adli organlar görevinin başında bu
olayı bütün yönleriyle açığa çıkarmanın gayreti içerisinde iken birileri kardeşler arası kavga başlatabilmek için Basiretsizce ferasetsizce
hatta ihanete varan söylemlerin
altına imza atmaktadırlar.
Her Ferdi olayı ülke meselesi
haline getirip bu asil millete iç çekişmelerle zaman kaybettirmenin
güç kaybettirmenin gayreti içerisinde olanlar her olayda olduğu gibi
bu menfur olayda da avuçlarını yalayacaklardır.
Olayın nedenleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarıldığında şuan
fitne üretme merkezi konumumda
olanlar zerre miskal haysiyet ve

şerefe sahibi iseler onurları varsa
gerçekler yüzlerine okunduğu zaman en azından bu asil millete özür
hakları vardır.
Tekrar ediyorum bu adi bir vakadır iki komşunun yıllardan bu tarafa süregelen Husumetinin büyük
bir katliama dönüşmesinden başka
bir şey değildir. olay ne kadar vahim bir olaysa ne kadar acı ve elem
dolu bir olaysa bu olayı ırklararası
çatışmaya kardeşler arası kavgaya,
dönüştürme gayreti içerisinde olmak da en az bu olay kadar acıdır
elem vericidir.
Bu menfur olayı en şiddetli bir
şekilde kınarken Menfur olaydan
rant devşirme fitne üretme milleti
birbirine düşürme peşinde olanları
da aynı şiddetle kınıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Katledilen 7 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Evlerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün saat 18.50 sıralarında
merkez Meram ilçesi Hasanköy
Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve

geldi. Evdeki silahlı saldırıda Yaşar,
Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve
Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde geniş çaplı
inceleme yaptı. Hayatını kaybeden
7 kişinin cansız bedeni evdeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri

için Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otopsilerin tamamlanmasının ardından cenazeler ailenin
yakınlarına teslim edildi. Hayatını
kaybeden 7 kişi için merkez Karatay
ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan Saraçoğlu Mezarlığında cenaze
namazı kılındı. Cenaze namazına
ailenin yakınları, vatandaşlar, siyasi

partilerden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7 kişinin cenaze
namazları tek tek kılındıktan sonra
omuzlara alınan tabutlar mezarlığa
taşınarak cenazeler dualarla defnedildi. Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Valisi
Vahdettin Özkan, AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş,

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir
Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN
ZANLI ARANIYOR
Evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis
ekipleri, cinayetleri işleyen zanlının M.A. (33) olduğunu tespit etti.

Zanlının Dedeoğulları ailesi ile geçtiğimiz aylarda yaşanan, yaralanan
ve tutuklananların olduğu kavgada
tutuklanan şahısların yakını olduğu
öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili 14 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı. Zanlının yakalanması için çalışmalar
devam ediyor. n İHA

Katledilen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Cumhuriyet Başsavcılığımız 14 kişi hakkında gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz” dedi

‘Adaletin tecellisi
için çalışıyoruz’
Aile katliamının
görüntüleri ortaya çıktı
Konya’da evlerinde uğradıkları
silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını
kaybettiği katliamın görüntüleri
ortaya çıktı. Olay, cuma günü saat
18.50 sıralarında merkez Meram
ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin
Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye
göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait
müstakil evin bahçesinde yaşanan
katliam evdeki güvenlik kamerası
tarafından kaydedildi. Görüntülerde elinde silah olan zanlının aile
fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının
aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi
ve koşmaya başlayarak tabancayla
aile fertlerini vurması yer alıyor.
Olayda hayatını kaybeden Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek (62)
ve çocukları Barış (35), Serpil (32),
Serap (36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları'nın (30) cenazeleri ise
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK
Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri

ve çok sayıda vatandaşın katıldığı
cenaze namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazı sonrası Adalet
Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
Akşam saatlerinde Konya'ya gelen
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da
ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
14 KİŞİ GÖZALTINDA,
ZANLI ARANIYOR
Çok yönlü soruşturma başlatan
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı,
olayın ardından 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Katil zanlısı
Mehmet A.'nın Dedeoğulları ailesi
ile geçtiğimiz aylarda yaralananların olduğu kavgada karşı taraftan
tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet
A.'nın yakalanması için çalışmalar
sürüyor. Polis, zanlının araçla kaçtığı güzergahlar ve aracı terk edip
gittiği bölgelerde yakalanması için
geniş çaplı çalışmalarına devam
ediyor. n İHA

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
2 Ağustos 2021 Pazartesi • Yıl: 14 • Sayı: 4321
Yayın Türü: Yerel Süreli

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ
Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI
Yayın Danışmanı : Behçet BÜYÜKGÖKMEN
• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA
Tlf: 0312 419 20 01
• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

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
Sütun 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

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
silahlı saldırıda hayatını kaybeden
Yaşar (65) eşi İpek (62) ve çocukları Barış (35), Serpil (32), Serap
(36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları’nın (30) cenaze namazına
katıldıktan sonra aile yakınlarına
taziye ziyaretinde bulundu. Taziye
ziyaretinde Dedeoğulları ailesinin
büyükleri ile Kurban Bayramı tatili
için İngiltere’den izne gelen ve dün
İngiltere’ye gitmek üzere dönüş yoluna geçtikten sonra havalaanında
acı haberi alarak Konya’ya dönen
Yaşar Dedeoğulları’nın oğlu Çetin
Dedeoğulları da yer aldı. Ziyaret
sırasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kur’an-ı
Kerim okuyarak dua etti.
‘14 KİŞİ GÖZALTINDA,
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’
Adalet Bakanı Gül, “Bugün 7
vatandaşımızı defnettik” şeklinde
konuşarak, “Dün yaşanan menfur
saldırı, hunharca işlenen cinayet
hepimizi derinden üzdü. Acımız
çok büyük. Hayatını kaybeden tüm
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
tüm yakınlarına, ailelerine de baş-

Abdülhamit Gül
sağlığı diliyorum. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız
tarafından titiz bir çalışma başlatıldı, görevlendirmeler yapıldı. Tüm
delillerin toplanması huşunda gerekli talimatlar verildi ve olay yeri
inceleme tüm deliller çerçevesinde
bir failin yakalanmasına yönelik bir
talimat verildi. Bu konuda emniyet
teşkilatımız da yoğun bir şekilde bu
kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor ve bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de

gereken hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Keza Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından
bu olayla ilgili görgüsüne, bilgisine başvurmak veya konuyla ilgili
soruşturmada ihtiyaç duyduğu 14
kişi hakkında da gözaltı gerçekleştirdi. Fail ve faillerle ilgili tüm olayı
büyük bir titizlikle sürdürmektedir.
Bizler de millet olarak beklentimiz
olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Biz de ailenin acısını
paylaşmak üzere buradayız, ailenin
acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz ve bu acıyı, bu cenazenin
acısını hep birlikte adaletin yerine
gelmesiyle birlikte bir nebze de olsa
hepimizin beklentisi budur. İnanıyoruz ki hem fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve
olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya
çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı
tüm yönleriyle hangi bulgular, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek ilk bulgulara göre bu
konunun etnik bir temele dayanmadığı hususunda tespitleri var.
Bunu kamuoyu ile de paylaştı. Her

aşamada tüm gelişmeler de yine
kamuoyu ile paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun, Konya’mız,
ülkemiz, cennet vatanımız 84 milyon birlik beraberlik kardeşliğin
teminatı olan coğrafyamızda hiç
kimse birliğimizi bozamayacak, hiç
kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacak, kim olursa olsun yapmış
olduğu hukuksuzluğun hesabını da
ödeyecektir. Bunu bizler de hükümet olarak, tüm kurumlar olarak
hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi
olacağız. Bizler de yargı önündeki
bu meselenin yakalanıp fail adalete teslim olduktan sonraki süreci
de milletimizle birlikte, ailemizle
birlikte hep birlikte sonuna kadar
takipçisi olacağız. Başımız sağolsun. Milletimizin birliğini bozmaya
yönelik, dezenformasyona yönelik
hiçbir bilgiye itibar edilmemesini,
bu konuda tüm kurumlarımızın
ve başsavcılık makamlarının titiz
bir şekilde bu olayı takip ederek,
kamuoyunu da bilgilendirerektir”
ifadelerini kullandı. n İHA

İçişleri Bakanı Soylu taziye ziyareti yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti. Soylu, merkez Karatay ilçesindeki
Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan
taziye evinde, hayatını kaybeden
ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.
Yakınlarını kaybedenlere, olayın
en kısa sürede çözüleceği sözünü
veren Soylu, "Hiçbir nokta kalma-

yıncaya kadar aydınlanacak ve suçlu
adalete teslim edilecektir. Ben de
çok etkilendim. Bu, doğru bir iş değil. Böyle bir hali ortaya getirebilmek
kabul edilebilir bir iş değil. Vahşet
desem, vahşetle de tanımlayamam.
Bu başka bir şey." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun ifadeleri üzerine öldürülen Dedeoğlu ailesinin yakınlarından biri, "Size güveniyoruz

Sayın Bakanım." dedi. "Arkadaşlarımızla hep birlikte bu işin altından
kalkarız. Ben sizden bir tek şey istirham ediyorum; sabırlı olmak lazım.
Allah sabrın mükafatını verendir" diyen Soylu, milletin bazı imtihanlarla sınandığını, birlik ve beraberlikle
bunların üstesinden gelinebileceğini
belirtti. Ölenlere Allah'tan rahmet
dileyen Soylu, "Ölüm haktır. Biz
buna inanıyoruz. Biraz önce bir ho-

cam dedi ki 'Bizim dinimiz bize diyor
ki; her insan bir alemdir'. Bu alemi
kendi haliyle ortadan kaldırmaya
çalışmak kimsenin haddi değil. Hepinize minnettarız. Sağduyunuza ve
sabrınıza minnettarız. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.
Dedeoğulları ailesinin bir yakını,
"Bize bir nebze olsun, bir umut verdiniz" diyerek, Bakan Soylu'ya teşekkür etti. n AA
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Kurum içi eğitimlere önem veren Sumak Metal, bu doğrultuda yeni bir program gerçekleştirdi. Verilen eğitimle iletişim, aidiyet,
kaynaşma ve takım ruhu konularına değinilirken, eğitimin “Gamification” tekniğiyle verilmesi Konya sanayisi için bir ilk oldu

Sumak Metal, ilke imza attı

Sumak Metal, Konya’da yine
bir ilke imza attı. Kurum içi eğitimlere önem veren Sumak Metal,
bu kapsamda daha önce ülkemizin
önde gelen tarım, turizm, medikal
ve sanayi markaları için gerçekleştirilen eğitim organizasyonuyla
öne çıkmayı başardı.
Kurum içi eğitimlere oldukça
önem veren Sumak Metal, bu sayede hem kaliteyi hem de iş verimini artırmaya yönelik çalışmalar
yürütüyor. Son olarak geçtiğimiz
haftasonu 2 gün süren bir eğitim
programına imza atan Sumak Metal, kurum çalışanlarının iletişim,
aidiyet, kaynaşma ve takım ruhu
konularında bilinçlenmesini sağ-

ladı. Eğitmen ve yazar Emir Hepoğlu tarafından verilen eğitim,
kurum çalışanlarından da tam not
aldı.
BENZERSİZ BİR
PROGRAM OLDU
Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Sumak Metal Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Sumak, kurum içi eğitimlere önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda oldukça
verimli ve keyifli bir eğitim süreci
yaşadıklarını dile getiren Sumak,
“2 gün süren eğitimlere, Sumak
Metal üst yöneticileri ve personelimiz katıldı. Bu konuda ülkemizin
önemli isimlerinden eğitmen ve
yazar Emir Hepoğlu, benzersiz bir

“Team Building Day” aktivitesine
imza attı” dedi.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
ELE ALINDI
Sumak Metal olarak bundan
önce de birçok kurum içi eğitimler
verdiklerini, bu eğitimlerin de katkılarını gördüklerini söyleyen Sumak, şöyle devam etti, “Pandemi
sonrası toparlanma sürecinde muadil eğitim çalışmaları ve etkinliklerden uzak kalan Sumak Metal,
yöneticileri için eğitici olduğu kadar keyifli ve eğlenceli bir program
tasarlayarak, böyle bir programa
imza attı. Eğitimde; İletişim, aidiyet, kaynaşma ve
takım ruhu başlıkları üzerinde

duruldu. Personelimiz eğitimlerden oldukça keyif aldı.”
KONYA SANAYİSİ İÇİN BİR İLK
Eğitim programının teknik detaylarını da paylaşan Sumak, “İşlenen tüm eğitim konuları Örneğin;
Stres yönetimi, inovatif düşünce,
karar alabilme, problem çözebilme, algı ve imaj yönetimi ve bireysel motivasyon vb. tüm konular
“Gamification” yani oyunlaştırma
tekniği ile uygulandı. Daha önce
ülkemizin önde gelen tarım, turizm, medikal ve sanayi markaları
için gerçekleştirilen bu organizasyon Konya sanayisi için bir ilk niteliğinde” şeklinde konuştu.

n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Huğlu Mahallesi’nde yaşayan Halil Çınar, babasına ait otomobille aile fertleriyle birlikte Akseki’deki orman yangınını görmeye
gidince dönüşte başlarına gelmeyen kalmadı. Araçlarından molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine aile zor anlar yaşadı

Yangına bakmaya gitti,
başına gelmeyen kalmadı
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde yaşayan 23
yaşındaki Halil Çınar, babasına ait
otomobille aile fertleriyle birlikte Akseki’deki orman yangınına bakmaya
gitti. Akseki'den Beyşehir’e dönüş
yolculuğu esnasında sivil vatandaşlar tarafından yolda araçları defalarca durdurulup kontrol edilen ailenin
otomobili, “İçerisinden ağaçlık alana
molotofkokteyli atıldı. Beyşehir yönüne doğru gidiyor” denilerek ihbar
edildi. Bunun üzerine Beyşehir’de
jandarma ve polis ekipleri de harekete geçti. Ekiplerin devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Plakası bildirilen
araç sorgulanıp aranmaya başlanırken, Beyşehir ilçe merkezine giriş
ve çıkışlarda da güvenlik güçleri
tarafından kontroller artırıldı. İhbara konu aracın Huğlu Mahallesi’nde
ikamet eden Yaşar Çınar’a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri,
aracın bulunduğu adrese geldi. Gece
yarısı ailesiyle birlikte evinden alınarak karakola götürülen, jandarma ve
adliyede ifadeleri alınarak ev ve aracı aranan aile fertleri, daha sonra yapılan ihbarın asılsız çıkması üzerine
serbest bırakıldı. Çınar ailesi, olayın
ardından aracının plakasının harf ve
rakam gruplarıyla sosyal medyada
açık olarak paylaşılması üzerine de
zor anlar yaşamaya başladı.
‘ARABAYA BİNMEKTEN KORKUYOR,
LİNÇ EDİLME ENDİŞESİ YAŞIYORUZ’
Kameralar karşısına geçen ve
aracı kullanan Halil Çınar, “Biz molotofçu değiliz, arabama binmekten
korkuyor, linç edilme endişesi yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Çınar, arabanın üzerine kayıtlı olduğu
babası ile eşi ve annesiyle beraber

Huğlu’ya çok yakın olan Antalya’nın
Akseki ilçesindeki orman yangınından dolayı üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Yapılabilecek bir şey var
mı, oradaki kardeşlerimize, abilerimize, amcalarımıza, elimizden bir
şey gelir mi diye oraya doğru akşam
saat 20.00 sıralarında seyir halinde
yola çıktık. Ancak görüştüğümüz
bölgede yaşayanlar tarafından yapabileceğimiz bir şeyin olmadığı
ifade edilince, orada yaşananları
görünce dönüş yoluna geçtik. Saat
22.30 gibi dönüş sırasında yol güzergahı üzerinde aracımız yabancı
plaka olduğu için sürekli sivil vatandaşlarımız tarafından durduruldu,
nereye yolculuk yaptığımız soruldu,
‘yangına bakmaya gittik, memleketimize dönüyoruz’ deyip aracımızın
içerisinde bir ailenin olduğunu görülünce, ‘kusura bakmayın, hayırlı
yolculuklar’ denilerek yolumuza
devam ettik. Huğlu’ya döndüğümüzde önce babam evine indi, ben
de eşimle birlikte orada bulunan
motosikletime binerek evime git-

tim. Gecenin 03.00’ünde babamın
telefonla arayıp, ‘bizim aracın terör
olaylarına karıştığı iddia ediliyor,
jandarma ekibi geldi, evin önüne bir
gel’ demesine inanmadım. Babama
‘uyuyorum, niye arıyorsun’ diyerek
telefonu yüzüne kapattım. İkinci kez
tekrar arayıp, ‘evin önündeyiz, çık’
deyince eşimle birlikte babamla evinin önüne gittik. Adrese gittiğimde
gördüm ki gerçekten jandarma var,
o an inandım. O anlara kadar her
şeyi şaka zannediyordum” ifadelerini kullandı.
Ailesiyle birlikte ihbarda bulunulan otomobille karakola giderek
ifade verdiklerini, babasının da savcılıkta ifadesine başvurulduğunu
anlatan Çınar, şöyle devam etti:
“İfadelerimizin alınmasının ardından savcılığın talimatı ile evimiz de
arandı. Olay yeri inceleme ekipleri
de karakolda aracımızda inceleme
yaptı. Parmak izlerimiz alındı. Tabii
iddia edilen hiçbir şey delil, bulgu vs.
olaya ilişkin bulunamadı. Sonrasında hepimiz ihbarın asılsız olduğu or-

taya çıkıncı salıverildik. Ancak, sonrasındaki gelişmelerle çok büyük bir
korku yaşamaya başladık. Bu süre
içerisinde bizim aracımızdan molotofkokteyli atıldığı iddiaları üzerine
sanki terör örgütü mensuplarıymışız
gibi sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı. Öyle bir hal aldı ki
durum, aracımızın plakası tüm harf
ve rakam grupları da yazılarak yapılan bu paylaşımlar sosyal medyada
yayılmaya başladı. Bu paylaşımların altına yazılanları görünce de bir
korku ve endişe yaşamaya başladık.
Aracıma binmeye korkuyorum. Ben
arabadan parasından pulundan vazgeçtim. Ama eşim hamile ve erken
doğum yapma ihtimali var. Bir telefonla onu en yakın sağlık kuruluşuna belki götürmem gerekecek. Bu
aracı kullandığım esnada bir linç girişimi ile karşılaşırsak ne yaparız. O
yüzden kullanamıyorum. Biz molotofçu değiliz, lütfen bu paylaşımları
yapanlar, paylaşımlarını kaldırsınlar.
Ya da gerekli düzeltmeleri yapsınlar
sayfalarında. Yapılan bir ihbar var
ama asılsız, molotof atılıp da yangın
çıkması diye de bir şey yok. Aracımızın plakasının böyle açık bir şekilde
paylaşılması nedeniyle zor günler
yaşıyoruz, mağdur olduk, artık bu
plakayı da değiştirmek zorunda kalacağım. Arabama binemiyorum.
Çünkü korkuyoruz, linç edilmekten
endişe ediyoruz. Benim alnım ak olmamış olsaydım, kendimden şüphe
etmiş olsaydım, böyle bir açıklamayı
basın önünde yapmazdım. Asılsız
ihbar eden kimse, böyle asılsız bir
ihbarı yaptığı için hakkında hukuki
girişim başlatacağız.”
n İHA

Oses Çiğköfte, bin 237.
bayisini Konya’da açtı
Türkiye’nin çiğköfte markası
Oses bin 237. Şubesini Konya’da,
Selçuklu, Beyhekim Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde dualarla hizmete açtı. Geçtiğimiz hafta sonu
gerçekleştirilen açılışa çok sayıda
vatandaşın yanı sıra Oses Çiğköfte Konya Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Uysal ve Oses Yöneticileri katıldı. Kuran-ı kerim tilaveti ile
başlayan açılış programında dua
okundu. Daha sonra kurdele kesilerek, vatandaşlara ve misafirlere
Oses çiğköfte ikram edildi. Oses
Çiğköftenin bin 237. Bayii olan
Hamit, Emine Atik çifti açılışta misafirlerle yakından ilgilenerek, tebrikleri kabul etti.
YATIRIMLARIMIZA
DEVAM EDİYORUZ
Açılışta konuşan Oses Grup
Konya Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Uysal, “Geçtiğimiz aylarda pandemiden dolayı gecikmeli
de olsa 1001. Bayimizi açmıştık.
Aslında Bayii sayımız bin 200’ün
üzerindeydi. Bugün Konya’da bin
237. Bayimizin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine
geçtiğimiz aylarda Oses Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Osman
Yaşar bey’in aldığı ödüllerde var.
Türkiye’de yüz franchise firması
içerisinden birinci olarak seçildik.
Ayrıca Kalite Zirve ödülünü aldık.
Ödüle de, Çiğköfteye de doymuyoruz. Konya’yı çok önemsiyoruz.
Seviyoruz. Büyümeye devam edi-

yoruz. Bu şubemiz Türkiye’de bin
237. Şube, Konya’daki fabrikamızın hizmet vermiş olduğu 87. Şubesi oldu. Fırat Caddesi Şubemiz
konum olarak hareketli ve gelişen
bir cadde üzerinde, Beyhekim’ e
giderken Şafak Caddesi ile Fırat
Caddesi kesişimin de bulunuyor.
Cazibe merkezi haline gelen bir
konumda. Fırat Caddesi Şubemizin, Şehrimize, Oses ailemize,
Şube İşletmecilerimiz Hamit Atik
ve Emine Atik çiftine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
SEVEREK TÜKETİYORDUK,
BAYİSİ OLDUK
Açılışta konuşan Hamit Atik,
“Burayı açmadan öncede Oses
Çiğköfte’yi severek tüketiyorduk.
Oses’i araştırdık. Fabrikasının burada olması, zamanında hizmet,
temiz ve düzenli yapısını gördük.
Tercihimiz Oses’ ten yana oldu.
Çok memnunuz” dedi. Emine Atik
ise “Eşimle birlikte karar verdik.
Fabrikası burada, ürünler günlük
taze geliyor. Gelen müşterilerimize
taze diyoruz yüzümüz kara çıkmıyor. Her gün sabahleyin arkadaşlar getiriyor. Teslim ediyor. Bizde
müşterilerimize en güzel şekilde
sunuyoruz. Bölge insanımızı ve
tüm vatandaşlarımızı Fırat Caddesi
Şubemize bekleriz. Alo paket servisimizde var. Açılışımıza katılan
tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” diye söyledi.

n HABER MERKEZİ
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

SRC PSİKOTEKNİK
BELGESİNE SAHİP
E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

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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ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

KAYNAKÇI VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR
			

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

BÜSAN ASLIM CADDESİ ÜZERİ

SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
YÜKLENİCİ FİRMA

BİLGİ İÇİN
0554 671 98 22
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Basın Birimi çalışanlarından Mustafa
Karakaya düzenlenen nikah merasimi ile Kevser Merve Göze ile dünyaevine girdi

Bir ömür boyu mutluluk
için evet dediler

Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Basın Birimi
çalışanlarından Mustafa Karakaya düzenlenen nikah merasimi ile
Kevser Merve Göze ile dünyaevine
girdi. Hatice- Ahmet Göze çiftinin
kızı Kevser Merve ile Leyla-Çoşkun
Karakaya çiftinin oğlu Mustafa Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda
düzenlenen nikah merasimi ile bir
ömür boyu mutluluk için "evet"
dediler. Göze ve Karakaya ailelerini mutlu günlerinde sevenlerinin
ve yakınlarının yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Başkanı ve Konya Sanayi
Odası (KSO) Memiş Kütükcü, yalnız
bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini yapan OSBÜK ve KSO Başkanı
Memiş Kütükcü, genç çifte ömür
boyu mutluluk dileklerinde bulundu. Çoşkun ve Karakaya aileleri

İffet- Tevfik Gümüş çiftinin kızı Fatma Zehra ile Firdevs- Mehmet Selek çiftinin oğlu Emre
Diltaş Düğün ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi.

Gümüş ve Selek
aileleri akraba oldu

misafirlerini kapıda karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi
olarak Kevser Merve ve Mustafa’ya

bir ömür boyu mutluluklar dilerken,
Çoşkun ve Karakaya ailelerini tebrik
ederiz.
n EMİNE ÖZDEMİR

İffet- Tevfik Gümüş çiftinin kızı
Fatma Zehra ile Firdevs- Mehmet
Selek çiftinin oğlu Emre Diltaş Düğün ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi.
Gümüş ve selek ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları
yalnız bırakmadı. Fatma Zehra ve
Emre misafirlerini, “Yaşam boyu
sürmesini dilediğimiz beraberliğimizin ilk gününü sizlerle paylaşmaktan onur duyacağız” mesajı ile
davet etti. Gümüş ve Selek aileleri
misafirlerini kapıda karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi
olarak Fatma Zehra ve Emre’ye bir

ömür boyu mutluluklar dilerken,
Gümüş ve Selek ailelerini tebrik

ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’da yıllardır sebze üretimi yapan Abdurrahman Ünal, 150 dekar
alanda ürettiği her biri 20 kilonun üzerindeki karpuzu İstanbul’a gönderiyor

Karaman'ın karpuzu
İstanbul'da sofralarda

Karaman’da üretilen karpuz, kalitesi ve fiyatı ile üreticisinin yüzünü
güldürdü. Yıllardır sebze üretimi yapan çiftçi Abdurrahman Ünal, ürettiği karpuzu İstanbul’a gönderiyor.
Her biri 20 kilonun üzerinde olan
karpuz tarlada satılıyor.
Karaman Ziraat Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Bayram,
Karaman’da sebze üretiminin her
geçen yıl arttığını söyledi. Hasat zamanı gelen karpuz tarlasında incelemelerde bulunan Bayram, üretici
Abdurrahman Ünal’dan bilgiler aldı.
Bayram, Karaman’da her yıl üretimi
artan ürünlerden birinin de karpuz
olduğunu belirterek, “Karpuz biliyorsunuz geçmiş yıllarda Karaman’ın
Kazımkarabekir ilçesinde sıklıkça
üretilirdi ve Türkiye’de meşhurdu.
Bölgemizde paşa karpuzu yeniden
üretilmeye başlandı. Bu karpuzun
kalite ve verimi oldukça fazladır. Bu
yıl karpuzla ilgili şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’de ürünlerin ilk çıkanı değerli oluyor. Bu sene tam tersi oldu. Bu defa
geç üretilen ürün değerli bir şekilde
satılıyor ve bu da üreticimizi memnun etti. İçimizde bulunduğumuz
üretimi yapan Abdurrahman Ünal
isimli çiftçimiz yaklaşık 150 dekar
alanda sadece kendine ait üretimi
var. Şu anda da dekar başına ortalama 8-9 ton civarında bir karpuz
bekliyor, bu da ciddi bir rakam. Karaman, dönümünde baktığımız vakit
20 tonun üzerinde karpuz demek. 2

ZAYİ

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
İlköğretim Matematik Eğitim ana bilim dalından 09.07.2002
tarihli almış olduğum diplomamı kaybettim, hükümsüzdür.
TALAT KAYA

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

yıldır Türkiye’nin içerisinde bulunduğu pandemi koşullarından dolayı
üretimle ilgili az talep sıkıntıları yaşanıyordu. Karpuzda sezona başlarken özellikle Çukurova bölgesinde
üretilen karpuzdaki en büyük sıkıntı
otellerin açılmaması, tatil rezervasyonlarının yapılmamasıydı. Pandemi
ile ilgili normalleşmeye geçilmesiyle
beraber karpuz üreticilerimiz özellikle sahilden sonra yaylada üretilen

karpuz sahiplerinin de yüzlerini güldürmüş oldu. Az önce üreticimizle
de görüştüğümüz gibi karpuzun
üretimiyle ilgili, satışıyla ilgili hiçbir
sıkıntı gözükmüyor. Ürün şu anda
çok değerli bir hale geldi. Değerli
hali de şudur, kilosu 1 lira ila 1.5 lira
civarında satılan karpuzda üreticimizin para kazanmasıyla ilgili bir sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.
n İHA
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Özellikle son 10 yılda Konya Kapalı Havzası’nda etkili olan kuraklık nedeniyle baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarının
yanı sıra tarım ve hayvancılık da olumsuz etkileniyor. Su kaynaklarında ölü hacim eşiğine kadar gerileme görüldü

Suyun dibi görüldü!
Konya'da yağışların azalması
nedeniyle oluşan kuraklık, baraj,
göl ve gölet gibi su kaynaklarının
yanı sıra tarım ve hayvancılığı da
olumsuz etkiliyor. Küresel iklim
değişikliğinin tetiklediği kuraklık
nedeniyle bölgedeki su kaynakları
ile tarımsal sulama kuyularının seviyesinde düşüş yaşandı.
DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün
verilerine göre, il genelindeki su
kaynakları son 10 yılın en düşük
seviyesine gerilerken, Türkiye'nin
en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir
Gölü, aktif doluluk oranında kritik
eşiğin altına indi.
Son 10 yılın ortalamasında aktif
doluluk oranı yüzde 42 olan gölde
su miktarı ilk defa "ölü hacim eşiği"
kabul edilen 3 bin 28,29 hektometreküpün altına gerilediği için tarımsal sulamaya izin verilmiyor. Yine
Suğla depolaması ve İvriz Barajı da
kritik eşiğin altına indiği için su kullanımına müsaade edilmiyor.
Tarımsal sulamanın yanında
kentin içme ve kullanma suyuna
kaynak olan Bağbaşı Barajı'nın aktif
doluluk oranı yüzde 15'e düşerken,
Altınapa Barajı'nda bu oran yüzde
51'e geriledi.
Çavuşçugöl depolamasının aktif doluluk oranı yüzde 2'ye, Apa
Barajı'nın da yüzde 4'e kadar düştü.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman
Soylu, Konya Ovası'na uzun yıllar ortalamasının çok altında yağış
düştüğünü söyledi.
Bu durumun barajları ve sulama kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Soylu, tarımsal üretimde büyük sıkıntılar yaşandığını
anlattı.
Hububat üretim alanlarında
ciddi verim kayıpları olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bazı yıllar meteorolojik kuraklıklar oluyordu ancak
üretim anlamında tarım takvimine
uygun periyodik yağışlar alıyorduk.
Bu yıl çok farklı oldu. Bitkilerin tam
ihtiyacı olduğu dönemlerde de hiç
yağmur düşmedi. Bu da ister is-

temez çiftçilerin sulama kaynaklarına yönelmesine neden olduğu
için mevcut su kaynakları üzerinde
olumsuz baskılar oluşturdu." diye
konuştu.
‘SON 10 YILDIR İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ CİDDİ
ANLAMDA HİSSEDİYORUZ’
Bölgedeki çoğu sulama kaynağının dip seviyeleri gördüğünü ve
derin kuyulardaki suların da çekildiğini anımsatan Soylu, sulanabilir arazide tarımı yapılan baharlık
ürünlerin olgunlaşma döneminde
ihtiyaç duyduğu suya ulaşamamasının verim kayıplarını artıracağını
dile getirdi.
Soylu, şöyle devam etti: "Son 10
yıldır iklim değişikliğinin etkilerini

ciddi anlamda hissediyoruz. Artık
ekim zamanlarımız, yetiştirme tekniklerimiz farklılıklar göstermeye
başladı.
Mutlaka bu iklim değişikliğine
göre tarımı yeniden revize etmemiz gerekiyor. Çiftçi alışkanlıklarını
değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle
bitki su tüketimine göre çiftçilerin
sulama programlarını çok daha
farklı yapmamız lazım. Suyu tasarruflu kullanan sulama teknolojilerini yaygınlaştırmamız lazım. Yine
özellikle yağışın düşük olduğu bölgelerde ürün desenlerini yeniden
ele alarak suyu daha az tüketen bitki türlerinin ekimini teşvik edecek
yeni tarım politikaları oluşturulması son derece önemli."

‘HER ŞEYDEN VAZGEÇİLEBİLİR AMA
SUSUZ, GIDASIZ HAYAT OLMAZ’
Karatay Ziraat Odası Başkanı
Rıfat Kavuneker de dış havzalardan
Konya Ovası'na acilen su getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bazı
uzmanlar, dış havzalardan su getirmek çok maliyetli, cazip değil diyor
ama bunlar göz önüne alınmadan,
pahalı, ucuz demeden çözüm üretilmeli. Dünyada her şeyden vazgeçilebilir ama susuz, gıdasız hayat
olmaz. Konya, Türkiye'de tarımsal
üretimin yüzde 15'ini karşıladığı
için bu sadece bizim de değil, tüm
ülkenin meselesi. Burası sadece
hububatta değil, pancar, mısır, ayçiçeği, kaba yem gibi ürünlerde de
potansiyeli çok yüksek bir tarım
merkezi. Çiftçinin kaderi şu anda
tamamen yer altı sularına bağlı. O
da çekilmeye devam ederse gerçekten büyük sıkıntılar yaşarız. Ülkemizin bir tarafında sel felaketleri
yaşanırken, burada da kuraklık felaketi yaşanıyor, Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Hiçbir zaman
ümidimizi kaybetmeyeceğiz." diye
konuştu. Tarımsal sulamanın derin kuyularla yapıldığı Cihanbeyli
bölgesinde çiftçilik yapan Alişan
Taşpınar ise şunları söyledi: "En az
yağış alan bölgelerden birinde çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl kuraklığın çok
fazla zararını gördük. Ne kadar az
yağmur alsak da Rabbim yer altına
su depolamış ve bizler de bunu kullanarak tarım yapıyoruz. Önceden
çok bilinçsiz kullanıldığı için su seviyelerimiz beklenenden çok daha
hızlı çekildi. Geçmişte su 15-20
metreden çıkıyordu, şimdi 70-80
metreden çıkıyor. Suyun azalması
da bizi çok tedirgin ediyor. En değerlimiz, olmazsa olmazımız sudur.
Yoksa üretim biter. Toprağın su
tutmasını sağlayacak faktörlerin
çiftçilerimize iyi anlatılması gerekiyor. Su kanallarındaki kayıp ve
kaçağın da önüne geçilmesi suyun
düzenli kullanımında çok önemli.
Dış havzalardan su gelmesi en büyük umudumuz." n AA

Hüma’da takviye
eğitim kursları başlıyor
Hüma Okulları, pandemide
uzaktan devam ettiği eğitim öğretim dönemine takviye eğitim
kursu ile yüz yüze devam ediyor.
Covid-19 sebebiyle ara verilen eğitimde eksiklerin kapatılması gerektiğini düşünen Hüma Okulları
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Birekul, 2 Ağustos
itibariyle Özel Hüma Okulları’nda
tüm sınıflar için takviye eğitiminin
başlayacağını söyledi.
Dr. Birekul, “Pandemi döneminde yüz yüze olmasak da öğrencilerimizle sürekli iletişim içinde
olmaya özen gösterdik. Yeni çıkan
kararlarla birlikte okullarımızda
yeniden buluşuyoruz. Takviye
ve telafi olarak hazırladığımız bu
programda geçen senenin yeterince anlaşılmayan konularını
tekrar edeceğiz. Daha sonrasında
yeni dönemin derslerine hızla bir
başlangıç yapacağız. Branş öğretmenlerimizle birlikte rehberlik
desteğimizde olacak. Tam kadro

olarak 4 hafta boyunca birlikte
olacağız. Eğitim planımız, takviye
eğitim kursuna uygun olarak öğrencilerimizi çok yormadan eksiklerini kapatacak şekilde hazırlandı.
Bu zaman içinde öğrencilerimizin
derslere ve okula adaptasyon sürecini de ele almış olacağız. Kursumuz sadece ders odaklı değil öğrencilerimizin ruhsal durumlarının
da desteklenmesini amaçlıyor. Öğrencilerimiz uzun süredir evlerde
olduğu için sosyal ortamlarından
uzakta kaldılar. Bu zaman içerisinde derslerimizi telafi ederken yeniden sosyal ortamlarına da alışacaklar. Kursumuzda öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizin dersliklerdeki
oturma planları sosyal mesafeyi
koruyacak şekilde olacaktır. Tedbirlere titizlik ile uyulacaktır” diyerek kayıtlı olan tüm öğrencilerinin
takviye eğitim kursundan ücretsiz
olarak faydalanabileceğini duyurdu.

n HABER MERKEZİ

Süleyman Özkafa
dualarla defnedildi
Konya'nın tanınmış ailelerinden Özkafa ailesinin büyüklerinden
Ahmet, Şamil ve Selim Özkafa'nın
babaları, Eğitimci Adnan Özkafa’ın
kayınbabası Süleyman Özkafa 80
yaşında vefat etti. Merhum Süleyman Özkafa’nın cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından
dualarla defnedildi. Özkafa ailesini
acı günlerinde Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam,
Meram Belediyesi Eski Başkanı

Mustafa Özkan, Saadet Partisi
Konya İl Başkan Yardımcıları Mehmet Küçükgünay, Ali Genç, Saadet
Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih
Karaman ile Özkafa ailesinin akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Merhum Süleyman Özkafa
5 çocuk babası idi. Konya Yenigün
Gazetesi olarak merhum Süleyman Özkafa’ya Yüce Allah’tan
rahmet yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.

n SİBEL CANDAN

‘Kiralık uçaklara mahkum bırakıldık!’
Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Temmuz ayı İl Divan Toplantısını
gerçekleştirdi. Divan toplantısında
söz alan İl Başkanı Hüseyin Saydam,
Konya’da yaşanan çatışma ile ilgili
“7 insanımızın canına kıymanın bedeli en ağır şekilde cezasını bulsun
istiyoruz. Bunula birlikte herkesi itidalli olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın’ın da katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Hüseyin Saydam, “2
yıldır salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Birçok insanımızı kaybettik.
Bununla beraber seller meydana
geliyor. Bu sebeple de can kayıplarımız oldu. Yine ülkemizin dört
bir yanında yangın felaketiyle karşı
karşıyayız. Bütün bunların üzüntüsünü taşırken, bir de önceki gün
Konya'mızda bir ailenin katledilmesi hadisesi hepimizi derinden üzdü.
Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Biz bu işin fail
veya faillerinin en acil bir şekilde
bulunup, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Değil 7, bir tane
insanımızın öldürülmesinin bile hiç
bir gerekçesi olamaz. Devlet azami
bir gayretle seferber etmesi gereken
bütün imkanlarını seferber etmeli
ve olayın failleri acilen bulunup, yargıya teslim edilmelidir” dedi.
ETNİK BİR DÜŞMANLIK
SÖZ KONUSU DEĞİL
Yaşanan olayın etnik bir düşmanlık varmış gibi yansıtılmasının
doğru olmadığını belirten İl Başkanı

Hüseyin Saydam
Saydam; “İşin üzücü diğer tarafı da
yüzlerce yıldır kardeşçe yaşadığımız
bu şehirde bu olayla birlikte etnik bir
düşmanlık varmış gibi yansıtılmasını da doğru bulmuyoruz. Aile yakınlarının anlattıklarından anladığımız
kadarıyla iki aile arasında yaşanan
bir husumet söz konusu. Kesinlikle
şehrin bu şekilde anılmasını sağla-

yacak, genelini kapsayacak bir mesele değil. Biz bu coğrafyada İslam
Kardeşliği üzerinden yüz yıllardır
hep birlikte yaşadık ve yaşamaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
KİRLENMİŞ SİYASETİN İÇİNDE TEMİZ
KALAN TEK PARTİYİZ
Mevcut siyasi atmosferi de değerlendiren Hüseyin Saydam; “Bugün siyasetin için de bulunduğu
durum, siyasetin getirildiği nokta
vatandaşın siyaset kurumuna olan
güvenini sarsmıştır. Bugün sağından soluna herkes 52 yıldır bizim
ortaya koyduğumuz Milli Görüş
prensipleriyle vatandaşa bir şeyler
söylemeye çalışıyor. Herkes Milli
Görüş üzerinden prim yapmanın
gayreti içerisinde. Çünkü bu kirlenmiş siyasetin içerisinde temiz kalabilmiş tek siyasi partiyiz. Vatandaşı
kandırmamış, bize verilen imkanlar
ölçüsünde hatta ötesinde azami bir
gayretle bu millete hizmet etmiş bir

partiyiz” ifadelerini kullandı.
KİRALIK UÇAKLARA
MAHKUM KALDIK
Son olarak yaşanan yangınlardaki eksikliklere dikkat çeken İl
Başkanı Saydam, şunları söyledi;
“Geçmişte birçok zorluk ve yokluğa
rağmen orman yangını için söndürme uçakları bulunan bir ülke konumundayken bugün birilerinin eline
bakan kiralık uçaklara mahkum
olmuş bir ülke haline getirildik. Bu
zihniyetin değişmesi değiştirilmesi
gerekir. Bizi idare edenlerin ki değişmeyecek bu belli oldu. Vatandaş
her türlü sıkıntıyı çekerken israftan,
itibardan, lüksten, saraylardan vazgeçmeyecekler bu belli oldu. Öncelikli meseleler dururken tali konularla uğraşmaktan vazgeçmeyecekler
bu da belli oldu. Tüm bu konularda
bizler Saadet Partisi olarak herkese
ulaşacağız. İnsanımızın iyi gününde
kötü gününde, sevincinde üzüntüsünde yanında olacağız. Ve insanımıza tek çıkış yolunun ancak Saadet
Partisi iktidarı ile ölçeğini delilleriyle,
gerekçeleriyle, ispatlarıyla anlatacağız ikna edeceğiz.”
Toplantının ardından Saadet
Partisi Genel Merkezi tarafından
görevlendirilen Parti Sözcüsü Birol Aydın başkanlığındaki ve Genel
Başkan Yardımcıları Fatih Aydın ve
Ersan Bilgin’in de aralarında bulunduğu heyet, yaşanan olayın ardından hayatını yitiren aileye taziye
ziyaretinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Eşşemine Gül
Hakk’a yürüdü
Yeşil Beyaz Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gül’ün
annesi Eşşemine Gül 54 yaşında
vefat etti. Merhume Eşşemine
Gül’ün cenazesi dün Yediler Sancak Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Yediler
Mezarlığına defnedildi. Gül ailesini

acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Gül ailesi cenaze namazının ardından taziyeleri
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi
olarak merhume Eşşemine Gül’e
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Yedi yaşlarımda Yeşilovacık’ta
otelimizin yanında Gülnar ve Silifke
Orman Şefliği vardı. O zamanlardan
tanırım orman işletmesini, yangınları,
gözetleme kulelerini, manyetolu telefonlarla orman işletmelerinin kendilerine ait hatlardan iletişimlerini.
Ormanları doğuşumuzla tanıdım.
Yeşil ve mavinin evlatları olarak dünyaya geldik.
Ormanlar yaşamımızda hep vardı.
Şanslıydık. Nevruzlarımızı, Hıdrellezlerimiz hep ormanla paylaşırdık halkça.
Piknik yaparak, oyunlar oynayarak.
Ormanlar hepimizin ruhsal sığınma,
arınma, var oluş, yaşam limanımızdı
hepimizin. Öyle öğrendik ve inandık.
Yangınlar; ormanlarımızda hep
oldu. Orman işletmeleri kısa zamanda
teraslama dedikleri yöntemlerle yeniden ağaçlandırırlardı oraları. Zaten geç
kalınsa çoğu yerden orman kendiliğinden yeniden yeşerirdi. Adeta kendi
küllerinden yeniden var olurdu.
Yeşilovacık sakinlerinden Şaban
Yaban sosyal medyada yangının başlangıcını paylaşırken, bir taraftan onun
çaresizce anonsunu izliyor bir taraftan
içimde de bir yangın yayılmaya başlıyordu. Yangın tam poyrazın kopup
geldiği yerden ateşlendi. Orada yüksek
gerilim, pik alanı yok, insanın kolayca
gezebileceği bir yer değil. Mutlaka yangın çıkarıldı dedim.
Yanan yer çocukluğumda yanıp
da ağaçlandırılan yerdi. 45 yaşında ormandı yani. Daha bayramda çocuklarıma anlatmıştım, buranın tarihini. Kocaman oldular diye sevinerek coşkuyla
anlatmıştım.
Çocuklarıma da hep ormanları
sevdirme çabam olmuştur. Yolculukla-

rımızda yol kenarlarına
Turizm bölgeleri olduYEŞILOVACIK, YANGINLAR, ORMANLARIMIZ VE YAPMAMIZ GEREKENLER
dikilen hatıra ormanlağu bu durumda kanurını yanımızda aldığımız
nun hassasiyeti daha
sularla, birlikte sularönemli hale geliyor. Bu
nu yapılmalı diyor. Katılıruhsata başvuruluyor,
dık. Bir gün belki gölgesinde çok güzel yorum.
bürokrasi de burayı ol- konunun suistimal edilmesini önlemek
hayal kuran, fikirler üreten insanlar
Depremlerden sonra
durmak için her türlü göz başta devlet, hepimizin sorumluluğuoturur, terini soğutur diye.
dur. Yangın alanlarının turizm tesisine
yeni şehirler kurulur, bu
yummayı yapıyor.
Ormanlar benim ruhumun yarısı, yangından sonra da orDemem o ki; kanun çevrilmesi konusu toplumun 1980 yışiirlerim, yazılarım, hikâyelerim hep man, insan ve yaşam ile
şeklen değil öz uygulana- lından beri kanayan yarasıdır.
ormanlar üzerine olur. Gözümü ka- ilgili inşallah doğru adımBence yapılması gerekenler:
rak yapılsın. Yeşilovacık
pasam kendimi güzel bir yerde hayal lar atarız.
• Öncelikle insanımızı, köylü ve
bu limanla; kendi doğal
etmek istesem; ruhum beni yeşil çam
Bunun için hepimize
zenginliklerini koruyarak mahallelilerimizi ormanla barıştıracak,
ormanlarının pürleri üzerine götürür, çok önemli görevler dü• Yörüklerimizi ormana geri getizenginleşeceği
yerde,
TEVFİK OVACIK
haber@konyayenigun.com
uzanırım. Denizi, gökyüzünü ve çam- şüyor.
masa başında imzalarla, recek,
ların yeşilini seyrederek hayallere da• Tahtacılarımızı ormanın bakımını
Bu öyle böyle bir afet
yaşamları taciz edilerek
larım, nefes alır, verir ormanları ruhu- değil. İnsanların bilerek isteyerek yap- yerinden yurdundan edilmek üzerey- yapan ana unsuru olarak görecek kamun derinliklerine çekerek yaşadığıma tığı bir sabotaj… Aynı zamanda uygar ken bir de yangınla, doğal varlığı yandı. nunlar çıkarılmalı.
şükreder, coşku ile canlanırım.
• Orman sakinlerinin
eğitim,
dünyanın kolları arasına alarak, azmet- Yeşilovacık ormanı, denizi toprağı ile
Orman kalbimizin yarısı, biz or- tirdiği maşalarının vasıtası ile yaptığı doğru bir gelişme planı yapılsa, giri- sağlık, kültür, ekonomik koşullarını
manların çocuğuyuz. Gölgesi, içinde bir sabotaj.
şimci ruhu ortaya çıkarılsa, bilinçlen- düzeltecek bir alt yapı kurup,yerinde
yürümesi, mantarı, içinde bin bir türlü
Bin yıllık Eyyam-ı Bahur sıcaklarını, dirilse katma değeri çok yüksek bir geliştirilmeli. Pansuman tedbirler yeribitkisel zenginliği ile yaşamımızı ta- meteorolojiyi çok iyi takip ederek, güç- ekonomisi olmaz mıydı? Olurdu elbet. ne ormanın bütününü dikkate alan bir
mamlayan can kaynağımız
lü analizlerle yangını en uygun yerden Ama kolay seçildi. Kanuna, yaşama, ekosistem kurarak yapılmalıdır.
Şaban’ın paylaşımı ile yanan or- çıkarmalarını sağlayan bir akılı da vere- doğal hayata aykırı bir yatırım ile şeklen
• Orman, deniz, tarım ile iştigal
man değil ruhuma düşen bir kor, göz- rek yaptırdıkları bir sabotaj.
kanuna uydurularak bir yatırım ile önü eden bütün halk ve yerleşim yerleri
lerimde yaş oldu. O yandı ben günlük
Peki, biz bu sıcakları binlerce yıldır kesildi. Halkı, yaşamı hiç düşünülme- aynı düşünce ile yeniden planlanmalı
işimi yaparken için için ağladım, ağlı- bildiğimiz halde neden doğru pozisyon den…
• Yanan yerler için bu dönüşüm
yorum.
Orman da öyle… Büyükşehir ya- bir fırsattır. Olaya sadece yangın afeti
alamadık? Bunu doğru sorgulamamız
Yeşilovacık’ın Yeşili gitti Ovacık lazım.
sası ile mahalle olan köyler, beldeler değil, buranın halkının sürdürülebilir
oldu diyor Kerim Parlatan arkadaşım.
ve döngüsel yaşamını kurabilir bir
Devlet yapımızın belki de yüz yıllık ormanla bağını tamamen koptu.
Mustafa Tuğrul Kara Ovacık oldu diyor. geçmeyen yarasını doğru analiz etmek
Düzensiz büyüme, plansız uygula- yeniden dönüşüm projesi ve yasası
Yeşilovacık’ta cana bir şey gelmedi lazım.
malar Yörükleri, tahtacıları, orman köy- çıkarılmalı
ama komşularımızın malı, evleri çok
• Yerel halk girişimcilik projeleri,
Yeşilovacık; son 10 yıldır yolu lülerini ormandan uzaklaştırdı. Ormana
zarar gördü. Canla başla ormanı, ken- olmayan, limanın tozu ile ciğerlerine yakın olan insanlar ormanın düşmanı eğitimi ve öğretimi ile bilinci zenginleşdilerini korumak için insanüstü çaba kadar toza bulanmıştı. Kanunun lafzı olarak görüldü, adeta ormancılar köy- tirilmeli.
sarf ettiler. Ben yanlarında olamamanın ve ruhuna aykırı olarak, şeklen kanu- lülerin korkulu rüyası oldu.
• Elektrik su, yaşam alt yapısı topmahcubiyeti ile uzaktan destek olmaya na uydurularak yapılan limanın inşaat
Tam da 28 Temmuz 2021 tarihli yekûn beraber düşünülmeli. Özellikle
başladım.
hikâyesi gerçekten doğru analiz edilse, çıkan kanun( Turizmi teşvik kanunu ile Yeşilovacık Nükleerdeki gelişmeler
Belki de asıl bundan sonra yapma- devletin bütün işleyiş şekli ortaya çıkar. bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına olduğu halde, alt yapı olarak bilinçsiz
mız gerekeni yapmamız gerekecek.
Kanuna uydurma sorununu doğru dair kanunu) 7334 nolu kanunun d yönetimlerin basiretsizliği ile hazırlanTorak Kooperatifi başkanı M.Ali çözmeliyiz. Bir uluslar arası liman bendinde yazılanları kötüye kullana- mamıştır. Derhal büyümeye paralel alt
Selvi arkadaşım yeni bir orman kanu- düşünün barınak limanına ek olarak caklara dikkat etmeli. Yanan yerlerin, yapısı tamamlanmalı.

• 28 Temmuz Tarihli 7334 no’lu
kanunu uygularken dikkatli olunmalı.
• Eleştiriler savuşturulmamalı, olgunlukla dikkate almalı, tarafları ikna
yöntemi asıl davranış olmalı.
Bütün bunlar için
• Büyükşehir ve ilçe belediyeleri
gelişme ortak paydası ile milletin geleceğini düşünerek çalışmalı. Şimdi filler
tepişiyor, millet eziliyor.
• İlçe siyasi partileri, odalar, devlet
ve seçilmiş ileri gelenler elbirliği ile bu
projeleri yapmalılar.
Bunun için gerekli olan güç sadece samimi olmaktır. Siyaset kurnazlığı,
ayak oyunu ve kendi makamını koruma adına çatışma bizim 50 yıllık yaşamımızda gelişmememizin en önemli
sebebi.
• Hep beraber devlet mekanizmasını harekete geçirecek projeler
yapmalıyız. Şikâyet edenleri,olmaz diyenleri dikkate almadan,çünkü bu işin
önündeki en büyük engel onlardır.
• Yerel dinamikler ve devlet ortak
paydada buluşmalı.
Bunların hepsi yapılabilir. Yolu
yöntemi var. Yeter ki samimi olalım.
Gelin bölgeyi yeniden ağaçlandırırken, yaşamı da yeniden yeşertecek,
geliştirecek düzeni kuralım. Orman ve
çevresi yaşamları düzenleyen eko sistemi hep beraber oluşturalım
Bu krizi fırsata çevirelim.
Belki memlekete sahip çıkmaktan
vazgeçtiğimiz, hırslarımızı tatmin edeceğiz derken, memlekete sahip olmayı
unutan ruhsal yapımız, bu vesile ile yeniden uyanır.
Her musibette hayır vardır der dinimiz, o zaman çilenin içindeki dermanı
bulmak insan olarak bizlere düşer.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak 7325 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların bu fırsatı değerlendirmesinin önemine dikkat çekti

Yapılandırma fırsatını
kaçırmayın uyarısı!

Silah fabrikasına
sıçramadan söndürüldü
Beyşehir ilçesinde, ekili alanda
çıkan yangın tarlanın hemen bitişiğindeki silah fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Yangın, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt mevkisinde
çıktı. Bir silah fabrikasının hemen
yanında yer alan ekili arazi henüz
bilinmeyen bir nedenle alevlere
teslim oldu. Yangının fark edilmesi
üzerine alevlere fabrika çalışanlarının yanı sıra adrese sevk edilen

bir itfaiye aracı da müdahalede bulundu. Yangın daha da genişleyip
silah fabrikası binasına sıçramadan
kontrol altına alınırken, ardından
alanda ekiplerce soğutma çalışmaları yürütüldü. Fabrikadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri de yangının
çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

n İHA

Hafif ticari araç ile
otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kulu ilçesinde hafif ticari araç
ile otomobilin çarpışması sonucu
5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.20
sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Sanayisi alt
geçitten çıkarak Kulu istikametine
gitmekte olan Recep K. yönetimindeki 63 N 2761 plakalı Ford
marka hafif ticari araç ile Konya
istikametinden Kulu’ya gelmekte
olan Köksal K. (45) idaresindeki 06

GEB 52 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı
aileden S.K. (73), B.K. (41), A.K. (6)
ve E.E.K. (11) yaralandı. Yaralılar
ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı. n İHA

Yapılandırma kanunuyla vergi, SGK ve bazı kamu alacaklarının
yeniden yapılandırıldığını hatırlatan
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun 9 Haziran 2021
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe
girdi. Yapılandırma kanunuyla; esnaf ve sanatkârlarımızın, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü
azalacak, yapılandırılan borçlar taksitler halinde borçlar taksitler halinde ödenebilecek, borçların takibiyle
ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak.
Devam eden vergi incelemeleri ve
takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya
eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan
yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları
artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak ve işletme kayıtları
gerçek duruma uygun hale getirilebilecek. Kanundan yararlanmak
isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın
31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları
gerekiyor. Peşin veya ilk taksit ödemeler 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil)
tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Yapılandırma kanunundan yararlanmak
isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın
bu imkândan mutlaka yararlanmasını öneriyorum” dedi.
‘KANUNLA KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA
ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİLİYOR’
KONESOB’u ziyaret eden ve
Başkan Muharrem Karabacak’a yapılandırma kanunu hakkında bilgilendirmede bulunan Konya Vergi
Dairesi Başkanı Adem Güngör, kanunun detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Kesinleşmiş alacaklarda
vergi dairelerine ödenmesi gereken
vergi ve diğer borçların zam ve faizleri yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı
cezalar tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında
yarısı oranında indirim yapılıyor.
Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim
yapılarak Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında indirim
yapılıyor.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan ihtilaflar sulh yoluyla
çözümleniyor. Bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla dava açılmış veya
dava açma süresi henüz geçmemiş
alacaklarda sadece vergi aslının %

50’si ile gecikme zamları yerine
yaklaşık dörtte bir olan Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı getirilerek, vergi aslının %50’sinden,
gecikme zammı, gecikme faizi ve
vergi aslına bağlı cezalar tamamen
silinmektedir. Ayrıca kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın
bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin
verilmiş yargı kararları esas alınarak
vergi asıllarında % 90’a varan farklı oranlarda indirim ve ödeme imkânı getirilmektedir. Borcun peşin
ödenmesi halinde ise tekrar indirim
yapılarak Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında indirim
yapılıyor. Halen vergi incelemesinde
olan veya takdir işlemleri devam
eden mükellefler için de düzenleme
bulunuyor.
Devam eden vergi incelemesi
veya takdir işlemlerine konu alacaklar da Kanun kapsamında olup,
inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve
kesilecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından
yararlanabilecektir.
Vergi aslının yüzde 50’sinin silinmesi ve gecikme zamları yerine
Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
vergi aslına bağlı olmayan cezalarda
ise cezanın yüzde 25’i tahsil edilmesi gibi imkânı getirilmektedir.
Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar
indirim yapılarak Yİ-ÜFE oranında
hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılıyor.
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden
beyana taksit imkânı veriliyor. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da
kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu

müesseseleri kullanmak suretiyle
vergi dairesinin bilgisi dışında kalan
hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden
beyan üzerine ödenecek tutarların
peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE
tutarından indirimler yapılacaktır”
dedi.
BAŞVURU VE ÖDEMELER
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlatan Başkan
Karabacak, “Kanunun 2. maddesinden yararlanmak isteyen borçlular,
başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.
tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.
gov.tr) üzerinden yapabilecekleri
gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya
da diğer vergi daireleri aracılığıyla
da yapabileceklerdir.
Başvuru sırasında peşin veya
taksit seçeneklerinden biri tercih
edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6,
9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı
ki Kanunun 4 üncü maddesinin bir
ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler
için ödemeler peşin veya 6 taksitte
yapılabilecek.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil)
tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme
süresi içinde ödenmesi halinde;
Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.
Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması halinde Kanun kapsamında
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor. Söz konusu
ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi
içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin
ödeme indiriminden yararlanılacak.
Taksitle ödeme seçeneği tercih
edilmesi ve birinci taksit süresinde
ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme
süresi içinde ödenmesi halinde;
Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim
yapılıyor. İdari para cezalarından
yüzde 12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın
sadece fer’i alacaktan ibaret olması
halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25
indirim yapılıyor. Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin
yapılamaması halinde, ertesi ayın
sonuna kadar bu tutarın geç ödeme
zammı ile ödenmesi mümkün. Bu
şekilde yapılan ödemelerde de; katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından
yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.
İdari para cezalarından yüzde 12,5
indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması halinde Kanun kapsamında
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Taksitlerin
ilk 2’sinin zamanında ödenmesi
şartı var. Kanundan yararlanmak
isteyenlerin dikkat etmesi gereken
en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk
iki taksitin süresinde ödenmesidir”
ifadelerini kullandı.
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Galatasaray’da Johnstone mesaisi sürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi
3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı
maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla
ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi
3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya
Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik
Direktör Fatih Terim yönetimindeki
antrenman ısınma hareketleriyle
başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenmanın
devam eden bölümünde dar alanda
pas oyunu oynandı. Ana bölümde
ise iki yarı sahada toplam dört takım
sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik
çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla
ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam

saat 18.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla
sürdürecek.
HAKEM AÇIKLANDI
Galatasaray ile İskoçya'nın St.
Johnstone takımı arasında 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk
maçını, İsviçreli hakem Sandro Sc-

harer yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre,
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda
saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını
aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas
Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak. n AA / İHA

Sivasspor-Batumi maçının tarihi netleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.
Eleme Turu'nda DG Sivasspor ile
Dinamo Batumi arasında oynanacak
mücadelenin başlama saati belli
oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.
Eleme Turu'nda Petrocub engelini
aşan Sivasspor ile Bate Borisov’u
saf dışı bırakan Dinamo Batumi, 3.
eleme turunda karşı karşıya gele-

cek. İki takım arasında Gürcistan’da
5 Ağustos Perşembe günü Batumi
Stadyumu’nda oynanacak ilk mücadele, TSİ 19.00’da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir
Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda
oynanacak.
Öte yandan Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans

‘Transfer sessizliği
sizi ürkütmesin’

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi
veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “İçinde bulunduğumuz transfer sessizliği sizi ürkütmesin, bunlar bilinçli yapılan adımlar. En önemlisi
takım olmak, bu ruhu geliştirmek, bunu yapmamızı engelleyecek futbolcularla yolumuz ayırmak, yaşatacaklarla yolumuza devam etmek” dedi
Fenerbahçe’de temmuz ayı olağan
yüksek divan kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç da toplantıda sarı-lacivertli camiayı ilgilendiren birçok konuda
açıklamalarda bulundu.
“AŞI OLMALIYIZ”
Korona virüs salgınında Türkiye’nin
aşılama konusunda en iyi ülkelerden biri
olduğuna vurgu yapan Başkan Ali Koç,
“Tabii hatalar oldu, beklentinin aksi gelişmeler oldu ama modern çağın ilk defa
tecrübe ettiği böyle bir olayda büyük resme bakmak önemli. Ülke olarak iyi bir
iş çıkarttık, aşılama konusunda da en iyi
ülkelerden biriyiz. Bu yüzden hep beraber
olabiliyoruz, bu yüzden sezona seyirciyle
başlayacağız. Sağlık Bakanlığı’na, tüm
sağlık personeline ve arka plandaki destek sektörlerinin hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyorum ve Fenerbahçe camiası
olarak hepsini alkışlamanızı rica ediyorum. Yeni dalgalardan bahsediliyor, bu
da bir gerçek. Tüm ilgili sektörlere kadar
sorumluluk bize düşüyor. Rehavete kapılmadan bizlere düşen sorumluluğu yerine
getirmeliyiz, aşı olmalıyız” şeklinde konuştu.
“BİZDEN BİR ŞEY GELENE KADAR
ÇIKAN HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN”
Gerçeği yansıtmayan transfer haberlerine tepki gösteren sarı-lacivertlilerin
başkanı, “Boupendza bir örnek, bir kere
görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi tatile geliyor, transfere geldi diyorlar. Vedat’ı severiz ama o
kulübünde devam ediyor. Hiçbir imza atılmadan bugüne kadar transfer duyurmadık. O yüzden bizden bir şey gelene kadar
çıkan hiçbir şeye inanmayın. Bu senenin
odağı futbol. Evet spor kulübüyüz ama
bu senenin odağı futboldur. Hocamızla
koordineli çalışmalar, ortak akılla yol haritamız var. En önemlisi de Samandıra.
Bu iklimi oluşturduğumuza inanıyorum,
hoca ve ekibi sağlıklı bir ortamda çalışacak. Samandıra’yı büyüttük. 11 tane daha
yeni, rahat büyük odalar yaptık. Futbolcularımız açısından rahatlatıcı unsur bu da.
Samandıra’daki değişim devam edecek.

Çaykur Rizespor
formalarını tanıttı
Çaykur Rizespor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını gerçekleştirdi. Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden
Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını basından önce sosyal medya hesaplarında tanıttı. Sosyal
medya hesaplarından saat 19.53’ü gösterdiğinde ‘Rizeflix
gururla sunar’ adı altında bir video yayınlayan yeşil-mavili
kulüp, forma tanıtımını yapmış oldu.
Video içeriğinde yer alan Çaykur Rizesporlu futbolcular Remy, Selim Ay, Djokovic, Baiano önce eski formalarını çıkartarak yıkanması için malzemeciye teslim ediyor.
Sonrasında bütün formaları toplayan malzemeci formaları
çamaşır makinesine atıyor. Formalar ise makineden yeni
sezon forması olarak çıkıyor. Ütülenen formalar bu kez kale
filelerindeki yerini alıyor. n İHA

Futbolu, şampiyon olmayı, sevinmeyi çok
özledik. Bu sene o futbol takımında forma-

Kayserispor, Beşiktaş
karşısında rahat kazandı
Yukatel Kayserispor, sezon öncesi
oynadığı hazırlık maçında Beşiktaş’ı
deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig
öncesinde oynadığı üçüncü hazırlık
maçında ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş
Nevzat Demir tesislerinde oynanan
maçta sarı kırmızılı takımın 2 golünü
Kevin Luckassen ve 1 golü de Gökhan
Sazdağı kaydetti.
Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor'a 1-0 yenilirken Kosova takımı
FC Ballkani ile 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş'la karşılaşmasında İstanbul'dan galibiyetle dönen sarı kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçını Konyaspor
ile oynayacak. n İHA

Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos
Perşembe günü Gürcistan temsilcisi
Dinamo Batum'a konuk olacağı ilk
maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
Karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın
dördüncü hakemi ise Milos Gigovic
olacak. n AA/İHA

yı taşıyan isimler başta olmak üzere bu bilinci bilen her birey istisnasız bu ciddiyetle

görevlerini yapacaktır.
Fenerbahçe gibi milyonların sevgisini, bağlılığını taşıyan bir takımın 7 yıl
şampiyonluktan uzak kalması bizlerin,
daha önemlisi takımın üzerinde baskı
unsuru oluşturuyor. Takım da bundan etkileniyor. Biz bu baskıyı bu sene sinerjiye
çevirmek durumundayız.
Türkiye’de futbolun rengini sarı-laciverte boyamak durumundayız. Zaman zaman düşeceğiz, sıkıntılarımız olacak, kötü
geçse de o hafta bir sonraki amaca kadar
bazı kesimler dünyanın sonu gelmiş gibi
bir ortam oluşturuyorlar. Taraftarımıza
sesleniyorum; en düşük anlarımızda size
ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek
kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var.
Dolayısıyla ricamız bu sene şampiyon
olmak. İnşallah hak ettiğimiz noktaya varacağız. Sizlerden ricam lütfen o paniğe
katılmayın, endişeye mahal vermeyin”
şeklinde konuştu. n İHA

Rıza Kayaalp bronz
madalya peşinde
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Rıza, bugün bronz madalya için güreşecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde
milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesine çıktı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşan Rıza, rakibine 2-0 yenilerek altın madalya
şansını kaybetti. Ay-yıldızlı sporcu, yarın bronz madalya için
mindere çıkacak.
Rıza Kayaalp, Nunez'e daha önce de olimpiyatlarda
Rio 2016 finalinde, Londra 2012'de yarı finalde ve Özbekistan'da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda
mağlup olmuştu. n İHA

Avcı’nın doğum
günü kutlandı
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3.
Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Norveç
ekibi Molde FK maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör
Avcı'nın doğum günü kutlandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma
hareketlerinin ardından mobilizasyon ve
5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo
çalışmaları ile devam eden antrenman
çift kale maç ile son buldu.
Antrenman öncesinde futbolcular ve
teknik heyetin katılımıyla Avcı için doğum
günü kutlaması gerçekleştirildi. Kaptan
Uğurcan Çakır’ın ikramıyla doğum günü
pastasından ilk dilimi yiyen Abdullah
Avcı yaptığı konuşmada, “Sizlerle ol-

Altay Rodriguez’i
kadrosuna kattı

maktan, Trabzonspor’da olmaktan dolayı
çok mutluyum. Bugün buraya gelirken
koşarak geldik, çünkü iyi hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
n İHA

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki
oyuncuyla sözleşme imzalandığı, Rodriguez'in Erzurum
kampına katıldığı bildirildi.
Daha önce Şili Milli Takımı'nda da forma giyen kanat
oyuncusu Rodriguez, en son ülkesinin Colo Colo takımında
mücadele etti. n İHA
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OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek
okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Türkiye’ye büyük sevinç yaşatan Mete Gazoz, yaptığı açıklamada,
“Çok mutluyum. Rio 2016'dan sonra Tokyo'da altın madalya kazanacağım diye Türk halkına bir söz verdim. Bu sözümü tuttum.” dedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel
finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4
yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda
29 Temmuz Perşembe günü yapılan
ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff
Henckels'i, ikinci tur müsabakasında
ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen
Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, sabah seansında son 16
turunda Avustralyalı Taylor Worth'u
geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya
sıralamasında 1 numara olan ABD'li
Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını
yazdırdı.
Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan
Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile
altın madalya maçına çıktı.
Takımda Londra 2012'de altın
madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında Mete, maça
iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan
Mete, rakibinin 29'a ulaşmasıyla 2-0
geri düştü. İkinci set 28-28'lik eşitlikle tamamlanınca sporcular 1'er puan
aldı.
Müsabakanın üçüncü setini 27-26
alan ay-yıldızlı sporcu, genel skorda
3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü sette iki sporcu da üst düzey atışlar yaptı.
29-29 sona eren setin ardından genel
skorda beraberlik sürdü: 4-4.
Kazanan sporcunun olimpiyat
şampiyonu olacağı beşinci sete Mete
9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki
sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu. Son atışında 10 puan atan
Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı
6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı.
Gümüş madalya Nespoli'ye giderken,
bronz madalya Japon Takaharu Furukawa'nın oldu.
SPOR PSİKOLOĞU İSTEDİ, BAKAN
KASAPOĞLU TRİBÜNE ÇIKMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı
tribünden seyretmedi. Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na
gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem
Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkamadı.
Karşılaşmayı kapalı bir alanda
takip eden Kasapoğlu, müsabakanın
sona ermesiyle tribüne gelerek Mete'nin şampiyonluğuyla büyük sevinç
yaşadı. Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Başkanı Uğur Erdener de

yerinde izledi.
METE GAZOZ MADALYASININ ALDI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, madalyasını törenle aldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen
32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik
yay bireyselde mücadele eden Mete,
rakiplerini geçerek altın madalyaya
ulaştı.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından
madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener
takdim etti.

Madalya töreninin ardından İstiklal
Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi. Mete'nin şampiyon olduğu
kategoride gümüş madalyayı İtalyan
Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise
Japon Takaharu Furukawa elde etti.
Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu
tebrik etti.
OLİMPİYATTA MADALYA GETİREN
7. BRANŞ OKÇULUK
Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda
madalya getiren 7. branş oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam
93 madalyanın tamamını atletizm,
boks, güreş, halter, judo ve tekvando
branşlarında geldi. Okçulukta alınan
başarıyla toplam madalya sayısı 94'e,
madalya getiren branş sayısı da 7'ye
yükseldi.
ÇOK MUTLUYUM
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye
tarihinde okçuluktaki ilk madalyasını
kazandıran milli sporcu Mete Gazoz,
çok mutlu olduğunu söyledi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da
düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalyaya ulaşan Mete Gazoz, olimpiyat
şampiyonluğunun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na

Türk kafilesinin en genç sporcusu olarak giden ve organizasyondan sonra
Tokyo'da madalya sözü veren Mete,
"Çok mutluyum. Rio 2016'dan sonra
Tokyo'da altın madalya kazanacağım
diye Türk halkına bir söz verdim. Bu
sözümü tuttum. Geçen 5 yıl boyunca
çok çalıştım, madalya kazanmak için
her şeyi yaptım ve sonunda madalyayı
boynuma taktım." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle ailesinin Japonya'daki oyunlarda yanında olmadığının
hatırlatılması üzerine Mete, "Ailem sadece fiziksel olarak burada değil. Her
şeyleriyle, bütün kalpleriyle benimle
birlikte olduklarını hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından dolayı ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten milli sporcu, "Ne
kadar yarışma içinde kalmaya çalışsak
da ülkemin içinde bulunduğu durumdan ve orman yangınlarından dolayı
kalbimiz her zaman Türkiye'deydi. Bugünkü altın madalya sayesinde herkesi
en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı çok
mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye
okçulukta ilk madalyayı getiren Mete
Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen
32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde
takip eden Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü.
Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan,
"Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin
okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum." diye konuştu.
TFF’DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda
şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta
ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik
yay bireysel finalinde İtalyan Mauro
Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçumuz
Mete Gazoz, altın madalya aldı. Olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk altın
madalyasını kazanan ve elde ettiği
şampiyonlukla ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'u tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz." ifadeleri
kullanıldı. n AA/İHA
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Konya’da çocuk oyun gruplarının ilk üreticisi olan ARS Park geldiği noktada Türkiye’nin sayılı firmalarından birisi haline gelirken, üretimde yüzde 100 Yerli Üretim anlayışından hiçbir şekilde taviz vermiyor

Yüzde 100 yerli üretim

ARS Park A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan yardımcısı Ersin Arslan Türkiye’de özellikle oyun gruplarında
ilk üç firma arasında yer aldıklarını
belirterek, “Benim en büyük idealim
kendi üretim tesislerimizde yüzde
100 Yerli Üretim ile Dünya’ya hizmet etmektir. Nitekim bu idealimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Teknoloji ve yenilikleri yakından takip eden bir şirket olarak, bulunmuş
olduğumuz her sektörde değişen
ve gelişen her ayrıntıyı uygulamaya geçirmekteyiz. Bulunduğumuz
pazarda şirketimiz “ilklerin Öncüsü” olarak adlandırmamız sanırım
abartı olmaz. Çünkü en yenilerin
altında imzamız hep olmuştur. Belki bir fikir, belki de gerçekleşen bir
proje olarak. Geldiğimiz noktada
çocuk oyun grupları, açık alan spor
aletleri, kent mobilyaları sektöründe
faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Özellikle Türkiye’deki oyun grupları sektöründe ilk üç üretici firma arasında
yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Ersin Arslan. ARS Park A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. 1983 Yılında Konya Meram’da
dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimden sonra Enderun Fen lisesinde eğitimime devam ettim. Selçuk
Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü
bitirdikten sonra Lisansımı Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesinde
tamamladım. 2006 yılında bir aile
şirketi olan ARS Park A.Ş.’yi kurarak
çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları alanında faaliyet göstermeye
başladık. Halen bu şirkette yönetim
kurulu başkan yardımcılığı görevini
yürütmekteyim. Spora olan ilgim ve
merakımdan dolayı ARS Park Sanayi spor kulübüne başkan olarak
seçildim. Amatör branşlar da futbol
ve basketbol takımlarımızla birçok
kupa kazandık. 2013-2015 yılları arasında Konya Fenerbahçeliler
deneğin yönetim kurulunda genel
sekreterlik görevinde bulundum.
Fenerbahçe spor kulübü kongre
üyeliğim ve Konyaspor delegeliğim
devam etmektedir. 2015 yılında
kısa adı Kontimder olan Konya tesisat ve inşaat malzemecileri derneğinde kurucu üye olarak bulundum, halen Kontimder de başkan
yardımcılığı görevini sürdürmekteyim. 2002 yılında bir hobi olarak
başladığımız çocuk oyun grupları
ve kent mobilyaları imalatı, bugün
bakıldığında firmamızın ana üretim
dalı haline gelmiştir. Bugün birçok
ülkede, yurt dışı operasyonları ve
yabancı müşterilerle gelişen dev bir
marka haline geldik. Son yıllarda olduğu gibi her daim Türkiye’nin en
iyileri arasına girmeye hedefledik.
Orta ve uzun vadede ise hedefimiz
Dünya sıralamasındaki en iyiler arasında yer almaktır.
Kaç yıldır sektördesiniz?
2006 yılında ARS Park A.Ş. isminde çocuk oyun grupları ve kent
mobilyaları üreten şirketimizi MarSan Sanayi Sitesinde kurarak bu
sektörde faaliyet göstermeye başladık. 2012 yılına kadar faaliyetlerimize devam ettiğimiz Mar-San Sanayi
Sitesinden 2012 yılında taşınarak
Büsan sanayi sitesindeki yeni üretim tesisimize geçtik. Yaklaşık olarak bu sektörde 15 yıldır aktif olarak
faaliyet göstermekteyiz.

Türkiye genelindeki pazar durumu nedir? Bayilikleriniz var mı?
Biz Türkiye geneli ağırlıklı olarak belediyelerle ve inşaat firmaları
ile çalışıyoruz. Belediyelerle ihale
usulü, inşaat firmaları ile proje bazlı olarak çalışmalar yürütmekteyiz.
Bunun yanı sıra tekli alımlara ve
çoklu alımlara da cevap vermekteyiz. Kısacası 7, den 70’ e herkes
bizim müşterimiz ve her Pazar bizim pazarımızdır. Türkiye geneli her
bölgede bayilerimiz bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra birçok şehirde proje
ortağı olduğumuz firmalarımız bulunmaktadır.
Markalarınız var mı?
Biz ARS GROUP adı altında ARS
PARK, CRS METAL markaları ile
dünyaya açılmanın haklı gururunu
yaşamaktayız. Bugün birçok çocuk
parkı ARS PARK markası ile donatılmaktadır. Bünyemizde bulunan her
bir marka Türkiye’de ve dünyada
kendinden söz ettirmektedir.
Sektördeki pazar payınız nedir?
Üretimdeki kalite anlayışınız nasıldır?
Türkiye de oyun grupları sektöründe ilk üç firma arasında yerimizi
almaktayız. Önce insan sağlığı ve
kalite dediğimiz üretim sistemimizde bunlardan hiçbir zaman ödün
vermedik. Kalitemizi gerek TSE
gerekse CE belgelerini alarak taçlandırdık. Kalite bizi hep bir adım
daha ileriye taşıdı. Şuan bulunmuş
olduğumuz yere gelmemizde kalitemizin çok büyük bir payı vardır.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde
pazarın maalesef bir sonu yok. Her
yeni günle birlikte türeyen yeni girişimciler ile birlikte sektörde farklılık
göstermek ve var olmak güçleşiyor.
Alım gücünün azalması ile birlikte taleplerin sadece fiyat düşüklüğü üzerine odaklanması maalesef
bizi zorlamaktadır. Önceliği daima
çocuk sağlığı olan ve kaliteyi hep
en üste tutan bir firma olarak maliyetlerimizin yüksek olması satış
rakamlarımıza yansımaktadır. Merdiven altı üretim yapan firmalarla fiyatlarımızın kıyaslanması ne yazık ki
çok üzücüdür. İçinde çocuk kelimesinin geçtiği her ayrıntı bence özen
ve hassasiyet istemektedir. Bizi bu
sektörde yoran tek şey önüne gelenin bu sektöre girmesi ve bu alanda
satış yapmasıdır
Kaç kişi çalışıyor?
RS Park A.Ş. olarak yaklaşık olarak 70 kişiye istihdam sağlamaktayız. Pandemi süreci bütün sektörler
gibi bizi de etkilese de İşlerimizin
iyi olduğu dönemlerde nasıl birlikte
olmuş isek pandemi sürecinde de
personel eksiltmeye gitmedik. Kaldı
ki bu süreçte mevcut siparişlerimizi
teslim etmenin yanında yeni ürün
tasarımları ve stok hazırlığı yaptık.
Personellerimiz ve çalışanlarımızdan daha çok birlikte çalıştığımız
arkadaşlar kelimesini söylemeyi
yeğlerim. Bu da böyle zorlu süreçlerde daha fazla kenetlenmemizi
ve birlikte başarabilmemizin önünü
açmaktadır. Başarı hiçbir zaman tek
bir kişinin elde edebileceği bir şey
olamaz, tamamen ekip çalışması ve
aile kavramıyla ortaya çıkmaktadır.
İhracat yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ağırlıklı hangi ülkelere
yapıyorsunuz?
Türkiye dışında birçok ülkeye
ihracat yapıyoruz. ARS PARK mar-

Ersin Arslan
kası ile yurtdışında Türkiye’yi temsil etmenin gurur ve mutluluğunu
yaşamaktayız. Lübnan, Irak, Nahcivan, Azerbaycan, İngiltere, K.K.T.C,
Fransa, Malta, Nijerya, Gürcistan,
Yunanistan, İspanya, Vietnam, Ukrayna, Romanya ve daha birçok ülkeye sevkiyat gerçekleştirmekteyiz.
Hedeflerimiz doğrultusunda amacımıza ulaşmak için yol kat ediyoruz.
Avrupa pazarında da ön gördüğümüz yerlere gelmek için gerekli
analiz çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle
Avrupa pazarında hedeflediğimiz
yere gelerek adımızdan sıkça bahsettireceğimizin
kanaatindeyim.
İleriye yönelik planlarımızda yurtdışı
operasyonlarımızın dahası var.
Yeni yatırımlarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik durum ve pandemi süreci göz önünde bulunduğunda
en sağlıklı yatırımın ar-ge üzerine
yoğunlaşmak olduğuna kanaat getirdik. Bu doğrultuda önceliğimizi
ürün geliştirme ve yeni tasarımlarımıza verdik. Benim hep söylediğim
bir söz var “SİZ HAYAL EDİN, BİZ
GERÇEKLEŞTİRELİM”. Bu kapsamda firma olarak en büyük özelliğimiz
hayallerimizi hayata geçirmek olmuştur. Bu sadece bizlerin değil çocuklarımızın hayalleri, onlara daha
kaliteli ve onların daha çok ilgisini
çekecek ürünleri tasarlayabilmektir.
İçlerinde çeşitli figürleri ve Temaları barındıran ürünler kazandırmak
için sürekli yeni tasarımlar geliştirmekteyiz. Kaliteyi artırmak ve yeni
tasarımlar üretmek için ar-ge alanında sürekli yatırımlarımız devam
etmektedir. Sürekli büyümekte ve
gelişmekte olan firmaların yapması
gereken en önemli unsur Ar-Ge yatırımlarından kaçmamaktır.
Sektörün sorunları hakkında
neler söylersiniz?
Sektörün en büyük sorunlarından biri merdiven altı firmaların
çoğalmasıdır. Çocuk sağlığını hiçe
sayan sakıncalı üretimler hem sağlığı tehdit ediyor hem de kalitesiz
ürünlerin ortaya çıkarak çoğalmasına olanak sağlıyor. İnsanlar aradaki
fiyat farkına aldanarak kalitesiz ürünü aldıkları zaman büyük bir hayal
kırıklığına uğruyor. Bunları zaman
zaman dile getirsek te maalesef ki
acı tecrübeler ile insanlarımız bu
durumu anlayabiliyor. Her sektörde
olduğu gibi ithal ürünler bizim sektörde de maalesef ki en büyük problem, fiyat endeksli alınan ürünler
önceleri görsel olarak tatmin etse de
daha sonraları parklarımızın yapısını
ve güzelliğini bozduğu bilinmektedir. İşin tabi ki birde ekonomik
boyutu var. Bu belki klişe bir söz
olacak ama İthalattan daha çok ihracata yönelmemiz gerekiyor. Firma-

mız başta da bahsettiğim gibi yerli
üretimi desteklemekte ve öncülük
etmektedir.
Pandemi sürecinde nasıl bir
üretim planladınız?
Pandemi sürecinde mevcut personel sayımızı koruyarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu dönemde iş
yoğunluğumuzda elbet azalmalar
oldu. İhracatımız yavaşladı fakat elimizdeki işleri bitirme ve stok yapma
yoluna gittik. Ekonomik olarak bu
süreç her firmayı etkilediği gibi bizi
de etkiledi. Buda zamanı daha iyi
yönetmemizi ve üretim aşamalarını
gözden geçirmemizi sağladı. Kısıtlı
üretim yapmanın zorluğunu aşmayı
bildik. Maliyetlerimiz gözden geçirip
giderlerimizi kontrol altına almamız
attığımız en büyük adımdı.
Gelecek için neler düşünüyorsunuz?
Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki sağlam konumumuzu korumanın yanında, gelişmekte olan
pazarlarda, özellikle yurtdışında
büyümemizi daha da artırmak istiyoruz. Hedefimiz: Önümüzdeki
dönemde Türkiye’deki sağlam konumumuzu korumanın yanında,
gelişmekte olan pazarlarda, özellikle
yurtdışında büyümemizi daha da
artırmak istiyoruz. Projelerimiz ise
şöyledir. 35.000 m2 kapalı alanı
olan toplamda ise 50.000 m2’lik alana sahip bir üretim tesisi inşa ederek
fabrikalarımızı tek çatı altında toplamaktır. İnşaat sektöründe yapmış
olduğumuz fabrika projelerimizle
sektördeki yerimizi koruyarak daha
nice projelerin altına imza atmak
proje sıralamamızdaki en önemli
planlarımız arasındadır. Konya’ya
inanıyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gayrimenkulde herkesin geri çekildiği dönemde önemli
gayrimenkul yatırımlarımız var.
Bunlardan en önemlisi fabrika inşaatına devam ettiğimiz yatırımımız.
Gayrimenkul işimizde, projeye göre
en iyi lokasyonu seçiyor, en iyi mimarlarla çalışıyor ve en iyi projeleri
geliştiriyoruz. Bir de gayrimenkul
ürünü geliştireceğiniz zaman “kime
satacağım” diye sormanız lazım.
Bana göre işin en kritik noktası bu.
Ürünü alacak insanın beklentilere
göre ürün hazırlarsanız satış probleminiz olmaz. Herkesi mutlu etmeyi
hedeflerseniz o zaman hiç kimseyi
mutlu edemezsiniz.
Sektörün geleceğine yönelik
öngörünüz neler olacak?
Merdiven altı firmaların rekabet
şartlarını zorlayıcı durumu elbette
ki bizim sektörümüzde de kendini
göstermektedir. Kontrollerin daha
iyi yapılması gerekmektedir. Eğer
kontroller sağlanamazsa kurumsal
firmaları zorlu günler beklemektedir.
Özel bir mesajı var mı?
Uzmanı olduğumuz her alanda
kendimizi büyümeye ve gelişmeye odakladık. Yeni projeler yaparak
sektörlere yeni soluklar kazandırmaya kendimizi endeksledik. Bu
yüzden “İLKLERİ HEP BİZLERLE
DUYACAK VE BİZLERLE YAŞAYACAKSINIZ “Bugünlere gelmemizde
emeği olan kıymetli çalışama arkadaşlarımıza ve değerli müşterilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bizden hep daha fazlasını beklemeleri
bizim hep daha ilerisini hedeflememizin önünü açmıştır.

DURAN ÇÖLCÜ

haber@konyayenigun.com

İttifak Holding Konyaspor 5 oyuncuyu transfer etti

Serdar: Uyum
sıkıntısı çekmiyorum’
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor'un yeni
transferlerinden Serdar Gürler, tecrübesini yeni takımında
göstermek istediğini belirtti. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu "Uyum sıkıntısı çekmiyorum. Takımdaki arkadaşlarımın çoğunu zaten tanıyordum. Umarım elinden geleni
yapıp kulübe fayda sağlayabilirim" ifadelerini kullandı.
Konyasporlu taraftarların çok şey beklediği Serdar Gürler,
takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman da
takımla çalışmalara katılıyor. Geride kalan sezonda Antalyaspor’da sakatlığından dolayı istediği performansı gösteremeyen başarılı futbolcu, bu sezon eski formunu yakalamak istiyor. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da şu ana
dek 5 oyuncu transfer edilirken, 7 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Anadolu Kartalı
Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar
Gürler, Paul Jose Mpoku ve Endri Çekiçi
ile sözleşme imzalarken, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Volkan Fındırklı,
Jesse Sekidika, Levan Shengelia, İsmael Diomande ve Oğuz Kağan Güçtekin ile de yollarını ayırdı.
Mücadeleci ve koşan bir takım yaratmaya çalışan teknik direktör İlhan
Palut, şu ana dek transfer edilen isimlerden memnun olurken, sağ kanat ve
santrfor transferlerinin henüz netleşmemesinden dolayı memnun görünmüyor.
Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferlerin
erken olmasının kendileri açısından iyi
olacağını ifade eden İlhan Palut, 2 ismi
daha kadrolarına katacaklarını söylemişti.
Santrfor ve sağ kanat transferleri
üzerinde görüşmelerini sürdüren Konyaspor, önümüzdeki hafta içinde bu
iki transferi de noktalayarak transferi
kapatmak istiyor. Öte yandan Yeşil-Be-

yazlılar, önümüzdeki günlerde Konya’ya
gelecek ve 7 Ağustos Cumartesi günü
Kayserispor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek.
İLHAN PALUT KARAR VERECEK
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan

Palut, kısa süre içerisinde kamp döneminde beğenmediği oyuncuları yönetime iletecek. Şu anda Erzurum’da
geride kalan sezonu 1922 Konyaspor’da
geçiren Nuri Emre Akşit, Selim Dilli,
Şener, Kaya’nın yanı sıra geride kalan

sezonun devre arasında Konyaspor’a
geçen İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek’in önümüzdeki sezon A takımda
olup olmayacakları kısa süre içerisinde
netleşecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nın
programı belli oldu
TFF Süper Lig’de geri sayım başladı. 13 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig’de İttifak Holding Konyaspor ilk
hafta deplasmanda 16 Ağustos Pazartesi günü Sivasspor ile saat 19.15’te karşılaşacak. Sezonun açılış maçı
İstanbul’da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanırken, birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak
TFF Süper Lig’de önceki haftalarda fikstür çekimi gerçekleştirilirken, 13
Ağustos’ta ligin başlayacağı açıklanmıştı. Önceki gün ise Türkiye Futbol
Federasyonu ilk 3 haftanın programını
paylaştı. Temsilcimiz İttifak Holding
Konyaspor, ligin ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir
Grup Sivasspor ile karşılaşırken, maç
19.15’te başlayacak.
Sezonun açılış maçı 13 Ağustos
Cuma günü saat 20.30’da Beşiktaş ile
Çaykur Rizespor arasında Vodafone
Park’ta oynanırken, ilk haftada birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “2021-2022 sezonu
Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13
Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da
oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor
maçı ile başlayacak.”
İLK 3 HAFTANIN
PROGRAMI BELLİ OLDU
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding
Konyaspor’un ligin ilk 3 haftasında oynayacağı maçların programı belli oldu.
Yeşil-Beyazlılar, sezonu Sivasspor deplasmanında 16 Ağustos Pazartesi günü
saat 19.15’te açacak. Ligin ikinci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i
konuk edecek olan Anadolu Kartalı, bu
müsabakaya 22 Ağustos Pazar günü
saat 19.15’te çıkacak. Uzun bir aranın
ardından taraftarlarla buluşacak olan
Konyaspor’da bu karşılaşma merakla
bekleniyor.
Ligin üçüncü haftasında ise Konyaspor’un rakibi Adana Demirspor. Yeşil-Beyazlılar 27 Ağustos Cuma günü ise
Süper Lig’in yeni takımlarından Adana
Demirspor’a konuk olacak. Karşılaşma
saat 20.30’da başlayacak.
Maçlarda henüz hakemler belli olmazken, ilerleyen günlerde ligin ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlerin açıklanması bekleniyor.

TFF 2.Lig temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sıcak havaya rağmen tam
gaz devam ediyor. İlk etap kampını Tatlıcak Tesisleri’nde
tamamlayan sonrasında ise ikinci etap hazırlıkları için Afyon karahisar’a giden Yeşil-Beyuazlılar’ın bu kampı da 5
Ağustos Perşembe günü tamamlanacak.
Şu ana dek kampta 2 hazırlık maçına çıkan Yavru Kartal, ilk hazırlık maçında Serik Belediyespor’a 2-0 mağlup
olurken, ikinci maçında Ankaraspor’u 3-1 mağlup etmeyi
başarmıştı. n SPOR SERVİSİ

SP R
SP R
Süper Lig’de ilk haftanın programı şu
şekilde: 13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vo-

Konyaspor Manavgat’ı yeşillendirecek

İttifak Holding Konyaspor Manavgat’ta meydana gelen orman yangını
sonucunda önce 1922 fidan dikme kararı
alırken, şimdi ise ‘Konyaspor Hatıra Ormanı’ yapma kararı aldı. Konuyla ilgili
bir açıklama yayınlayan Yeşil-Beyazlılar, “Türkiye’nin birçok noktasında aynı
gün başlayan orman yangınlarında 3
vatandaşımızın yanı sıra olay yerinden
kaçamayıp yavruları ve yumurtalarıyla

Yavru Kartal
tam gaz

birlikte yanan, yaralanan, sakat kalan
yaban hayvanları ve can dostlarımızı da
kaybettik. Acımız üzüntümüz tarif edilemez boyutlarda. Bu doğrultuda Yönetim
Kurulumuzun yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve geleceğimize nefes olmak için Manavgat’ta “Konyaspor Hatıra
Ormanı” oluşturmak üzere aldığı kararı
kamuoyuna saygıyla duyururuz.” İfadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

dafone Park)
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 Vavacars Fatih Karagüm-

rük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Altay-Kayserispor (Bornova
Aziz Kocaoğlu)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
(Stat açıklanmadı)
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe
(Stat açıklanmadı)
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
(Yeni Malatya)
21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
n SPOR SERVİSİ

Çumra’da spor
okullarına talep artıyor
Çumra yaz spor okulları tüm hızıyla devam ediyor.
Çocukların ve gençlerin spora yönlenmesi adına düzenlenen spor okullarında talep gün geçtikçe artıyor. Konya
Büyükşehir Belediyesi, Çumra Belediyesi, Konya Gençlik
Spor İl Müdürlüğü ve Konya Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Konya Projesi kapsamında spor
okulları antrenmanları hız kesmeden devam ediyor. Proje
kapsamında Futbol, Voleybol, Basketbol, Bocce, Karate,
Taekwondo, Cimnastik, Satranç, Masa Tenisi dersleri veriliyor. Bu bağlamda bir paylaşımda bulunan Çatalhüyük
Çumra Belediyespor, herkesi spor yapmaya davet etti.

n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan Manavgat’a yardım eli

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, Antalya’nın Manavgat ilçesinde
meydana gelen orman yangını sonucunda ihtiyaç sahipleri için kolları sıvadı. Birçok kişi maddi ve manevi açıdan
etkilenirken Yeşil-Beyazlı taraftarlar bu
olaya duyarsız kalmadı.
Nalçacılılar, Manavgat’a yardım eli
uzattı. Konuyla ilgili resmi sosyal med-

ya hesabından bir açıklama yayınlayan
Nalçacılılar, şu ifadeleri kullandı: “
Manavgat'taki yangın nedeniyle ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımız için toplanan
yardım kolilerini taşıyan araçlar Manavgat'a ulaşmıştır. Hayatını kaybedenlere
Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizle.” n SPOR SERVİSİ

Konyalı Bilal Çiloğlu
çiçeklerle karşılandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu
Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybeden Konyalı milli sporcu
Bilal Çiloğlu şehre döndü. Son 16 turunda elenerek madalya kazanmayan Bilal Çiloğlu karşılaşmadan sonra büyük
üzüntü yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcuyu teselli etmişti. Öte yandan Konya’ya dönen Bilal Çiloğlu çiçeklerle karşılandı.

n SPOR SERVİSİ

