
Kadir Şeker’e 
verilen ceza bozuldu 

112 sürücülerine 
uygulamalı eğitim

 Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbet-
tiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü 

gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis 
cezasını bozdu. n HABERİ SAYFA 6'DA

Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis ambulans sü-
rücüleri, olay yerine hızlı ulaşmaları ve hastayı güvenle 
hastaneye yetiştirmeleri amacıyla Ambulans Sürüş Gü-

venliği Eğitimi alıyor, Eğitimlerde, biz dizi önemli konular 
uygulamalı olarak anlatılıyor. n HABERİ SAYFA 14'TE

TUZ GÖLÜ’NDE ÇEVRE 
ODAKLI ÇALIŞMA

KARATAY, EMEKLİLERİ 
PİKNİKTE BULUŞTURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz 
Gölü ekolojisini korumak için başlattıkları Cihanbeyli 

ve Kulu ilçelerindeki dört atık su arıtma tesisinin 
tamamlandığını, tesislerin son teknolojik donanımlarla 

yapıldığını söyledi. n HABERİ SAYFA 3'TE

Kültürel ve sosyal alanlarındaki proje ve hizmetleriyle 
emeklilerin hayatına dokunan Karatay Belediyesi, 

ilçedeki Emekli Konakları sakinlerine yönelik bir piknik 
programı düzenledi. Yaklaşık 500 emekli piknikte 

biraraya geldi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Oruç Reis’te ön 
başvuru zamanı

Artan kiralar 
vatandaşı zorluyor

Kavurucu sıcak
etkisini sürdürecek

‘Ev almak artık 
hayal oldu!’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un, birkaç gün önce 
Piri Reis Evleri temel atma 
töreninde müjdesini verdiği 
Oruç Reis Evleri Konut Yapı 
Kooperatifi’nin ön başvuruları 
başladı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Kerem Nükte Gayrimenkul Ge-
nel Müdürü Hasan Aksay ülke 
gündeminde önemli başlıklar-
dan biri artan kiralar olduğunu, 
talebe rağmen yetersiz arz ve 
kimi bölgelerde fırsatçılık nok-
tasına gelen artışlar vatandaşı 
zorladığını ileri sürdü.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya 
göre, hava sıcaklıkları, önü-
müzdeki hafta başına kadar 
kuzey kıyı kesimler dışında 
ülke genelinde etkisini sürdü-
recek. n HABERİ SAYFA 3'TE

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca emlak ve ko-
nut piyasasındaki gelişmeleri 
ve fahiş fiyat artışlarının vatan-
daşı ev alamayacak bir duruma 
getirdiğini dile getirerek, 
“Ülkemizde konut sektöründe 
anlamsız artışlar yaşanmıştır.’’ 
dedi. n HABERİ SAYFA 5'TE

• www.konyayenigun.com

02 0605Mimarlar Odası Şubesi 
bölge toplantısı yaptı

Büyükşen cinayetinde 
müebbet talebi

Öğrenciler  
‘Canbulan’ı’ tanıdı

Görev verilirse hazırız
Artan maliyetlerin konut yapımını ciddi sekteye uğrattığını bu durumun da konut açığına neden olduğunu belirten KOMÜT 

Başkanı Adem Bulut, “Bakanlık bize konut yapımıyla alakalı bir görev verirse, biz bunu yerine getirmeye de hazırız” dedi
BİZ GÖREVE HAZIRIZ 

Müteahhitler olarak ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamak 
adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Bulut, “KOMÜT olarak 
da, müteahhitler olarak da elimizden geldiği kadar taşın altına 
elimizi koymak istiyoruz. Yani eğer bakanlık bize konut üret-
meyle alakalı bir görev verirse, biz bunu yapmaya da hazırız. 
Daha önce de söylemiştim. Müteahhitler olarak bizlerin de 
yükü ağır” şeklinde konuştu. n HABERİ SAYFA 4'TE

MALİYETLER ÇOK ARTTI
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Müteahhit-
ler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, artan maliyetlere 
dikkat çekti. Bu durumun neredeyse tüm sektörleri olduğu 
gibi konut sektörünü de derinden sarstığını belirten Bulut, 
şunları kaydetti, “Enerjiye gelen zamlar, doğal gaza gelen 
zamlar, akaryakıta gelen zamlar haliyle bütün sektörü etki-
lediği gibi inşaat sektörünü de etkiliyor” dedi.

Selçuklu çiçek gibi 
Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebek-
ler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya turizmine 
önemli katkılar sağlıyor. Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına 
sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi’nin yanı sıra Türkiye’nin en renkli 
bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi de her yıl yerli ve yaban-
cı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunuyor.
n HABERİ SAYFA 3'TE
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Kültürel ve sosyal alanlarındaki proje ve hizmetleriyle emeklilerin hayatına dokunan Karatay Belediyesi, ilçedeki 
Emekli Konakları sakinlerine yönelik bir piknik programı düzenledi. Yaklaşık 500 emekli piknikte biraraya geldi

Emekliler piknikte buluştu
Kültürel ve sosyal alanlarındaki 

proje ve hizmetleriyle emeklilerin 
hayatına dokunan Karatay Belediye-
si, ilçedeki Emekli Konakları sakinle-
rine yönelik bir piknik programı dü-
zenledi. Piknik etkinliğinden dolayı 
memnuniyetini aktaran vatandaşlar. 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür ettiler. 

Karatay Belediyesi ilçeye kazan-
dırdığı Emekliler Konakları sayesin-
de emeklilerin hem sosyalleşmesine 
hem de emekliliğin tadını çıkarmala-
rına önemli katkılar sağlıyor. Karatay 
Belediyesi bu kapsamda, yaklaşık 
500 emekli vatandaşı piknik progra-
mında buluşturdu. 

Çumra Apa Barajında düzenle-
nen piknik organizasyonuyla Emekli 
Konağı sakinleri dostlarıyla bol bol 
sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi. 
Emekli Konaklarının birlik ve bera-
berliğin adresi olduğunu ifade eden 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca; emeklilerin sosyal hayatını can-
landırmak ve birlikte vakit geçirebil-
melerini sağlamak amacıyla konak 
sakinlerini güzel bir piknik progra-
mıyla bir araya getirdiklerini söyledi. 

EMEKLİ KONAĞI SAKİNLERİNE 
YÖNELİK ETKİNLİKLER SÜRECEK
Emekli Konaklarında emeklile-

rin bir araya gelip kaynaştığını ve 
birçok etkinliğe katılma fırsatı ya-
kaladıklarını belirten Hasan Kılca 
bu tür programların devam edece-
ğini vurguladı. Kılca şunları söyledi; 
“Emeklilerimiz, emekli konaklarında 
gerçekleştirilen etkinliklerle zaman-
larını iyi şekilde değerlendiriyor ve 

birlikte vakit geçirerek sosyalleşmiş 
oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak 

bizler pandemi sürecinin de bitme-
siyle konaklarımızdan faydalanan 

emekli konağı sakinlerimizi güzel 
bir piknik programıyla buluşturduk. 
Büyüklerimizin hayır duasını almak 
ve isteklerine cevap vermek için 
onların talepleri doğrultusunda hiz-
metlerimizi gerçekleştirmeyi sürdü-
receğiz.”
PROGRAMLAR SOSYAL HAYATTAKİ  

KALİTEYİ ARTIRIYOR
Piknik organizasyonundan dola-

yı memnuniyeti aktaran vatandaşlar 
ise; “Karatay Belediyesi tarafından 
bizlerin hizmetine sunulan Emekli 
Konakları sayesinde yaşam kalite-
miz arttı. Düzenlenen gezi ve bu tür 
programlar ile sosyal hayata daha 
çok katılıyoruz. Bizlere bu imkânı 
sunan Karatay Belediye Başkanımız 
Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyo-
ruz” dediler.
n HABER MERKEZİ

Hastaya doğum günü sürprizi
Numune Hastanesi Palyatif Ser-

visinde Guillain-Barre Sendromu 
(Sinir sisteminde meydana gelen ve 
hareket kaybına neden olan nörolo-
jik hastalık ) tanısı ile tedavi gören 
Ezgi Doğru isimli hastaya,  sağlık 
çalışanları tarafından sürpriz doğum 
günü düzenlendi. Palyatif servis 
meşgale odasında moral ve moti-
vasyon sağlamak için gerçekleştiri-
len doğum günü kutlamasından do-
layı oldukça mutlu olduğu gözlenen 
hasta Ezgi Doğru, “Sağlığıma ka-
vuşmam ve normal hayatıma döne-
bilmem için benimle ilgilenen sağlık 
çalışanı abi ve ablalarıma teşekkür 
ediyorum. Çok mutlu oldum ve duy-
gulandım, inanın ne diyeceğimi bile-
miyorum” dedi. Hasta olan herkesin 
sağlığına en kısa sürede kavuşması-
nı dileyerek doğum günü pastasın-
daki mumları üfleyen Ezgi, “Burası 
benim evim, sağlık çalışanları ailem 
gibi oldu. Doktorumu ve hemşire-
lerimi çok seviyorum. Onlara min-
nettarım. Bugün de o kadar işlerinin 

arasında doğum günümü kutladılar,  
Konya Numune Hastanesi palyatif 
ekibine ve tüm yöneticilerine çok 
teşekkür ederim” diye konuştu. 
Tedavi gören kızı Ezgi Doğru’ya ya-
pılan doğum günü sürprizi nedeni 
ile çok duygulanan ve mutlu olan 
anne Doğru’da, sağlık çalışanlarının 
hakkını ödeyemeyeceklerini söyledi. 

Kızının geçirdiği rahatsızlık nedeni 
ile tedavi gördüğünü belirten anne 
Doğru, “Kızımın doğum gününü 
palyatif servisine yatış işlemleri ya-
pıldığı sırada farketmişler. Kızım 
hastalığından dolayı genellikle has-
tanede yatarak tedavi oluyor. Tedavi 
sürecinde doğum gününü hasta-
nede geçirmesinden dolayı palyatif 

servis çalışanları, Ezgi’ye sürpriz bir 
doğum günü kutlaması yapmak is-
temişler. Hem doktorumuz hem 
servis çalışanlarımız ile birlikte kızı-
ma güzel bir doğum günü sürprizi 
gerçekleştirdik. Kızım da onları gö-
rünce çok şaşırdı, duygulandı, morali 
düzeldi. Hatta kızım, servisin neşesi 
oldu. Diğer hasta ve refaktcilerin ka-
tılımı ile böyle bir günde yanımızda 
oldukları için Allah onlardan razı ol-
sun. Palyatif servisinde kızımla çok 
iyi ilgileniyorlar, bakım konusunda 
bana çok yardımcı oluyorlar.  Sağlık 
çalışanları, bizim kanatsız melekleri-
miz. Taburcu olduğumuzda da evde 
hasta bakacak kadar çok şey öğreni-
yorum burada.” diyerek tüm sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti. Stajyer 
öğrencilerin seslendirdiği türküler 
ile eğlenceli anların geçirildiği do-
ğum günü kutlamasına, Hastane 
Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Ak-
kurt ve diğer hastane yöneticileri de 
katıldılar.
n HABER MERKEZİ

Mimarlar Odası Konya Şubesi 
bölge toplantısı yaptı

Türk Mühendis ve Mimarlar 
Odası Birliği (TMMOB) Konya Şu-
besi yeni dönemin ilk Bölge Top-
lantısı’nı gerçekleştirdi. Mimarlar 
Odası Konya Şube Başkanı Arma-
ğan Güleç Korumaz başkanlığın-
da gerçekleşen toplantıda Mimar-
lar Odası Konya Şubesine bağlı 
altı temsilciliğin başkanları, yöne-
tim kurulu üyeleri ve personelleri 
ile bir araya geldi. Afyon, Akşehir, 
Aksaray, Ereğli, Karaman ve Niğ-
de temsilciliklerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, mesleğe 

dair konular görüşüldü. Mimar-
lık Meslek Yasası, Şantiye Şefliği, 
Müelliflik, Mimarlık Eğitimi, İmar 
Yönetmeliği ve Uygulama alanla-
rında temel meslek sorunlarının 
yanı sıra temsilciliklerimizin bu-
lundukları yerlerde karşılaştıkları 
problemler görüşüldü. Dönem 
içerisinde şube organizatörlü-
ğünde temsilciliklerle birlikte ya-
pılacak etkinlikler, komisyonlar 
ve yeni dönem çalışma programı 
oluşturuldu. 
n HABER MERKEZİ
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      Gece Gündüz
Konya                     19°C    32°C

Karaman               14°C 31°C 

Aksaray                 16°C    31°C
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Sevgili öğrenciler ve ebeveynler, 
yıl boyunca hazırlandığınız bu yoru-
cu maratonun artık son düzlüğüne 
gelmiş bulunmaktayız. Her ne kadar 
süreç boyunca yapılan tüm çalışmalar 
önemliyse sınav öncesinde ve sınav 
esnasında yapılması gerekenler de bir 
hayli önemli. Haydi gelin onları birlikte 
inceleyelim. 

Zihinsel hazırlığımızı tamamla-
yalım. 

Ne demek bu zihinsel hazırlık; 
öncelikle zihnin muhteşem kudretinin 
farkında olmayı öğrenmek. Bu sınava 
dair elinden geldiğince hazırlanan bir 
öğrencinin son düzlükte yapacağı ufak 
kaygılanmalar dahi zihindeki bilginin 
çağrılmasında engel teşkil edebilir. Öğ-
renci bildiği şeyleri de bilemediğini dü-
şünerek, bir korku içerisinde yaşar. Bu 
da asıl performansını etkileyerek sınav 
sonunda da ‘Ben bunu nasıl yapama-

dım!’ şeklinde kendine kızgınlıklar ve 
keşkelerin doğmasına sebep olur. 

Ya yapamazsam ? 
Ya yapamazsam değil, yapabilirim 

diyebilmeyi öğrenmeli. 
Olumlu benlik algısı kurularak ya-

pılan her çalışmanın neticesinde ço-
ğunlukla başarı ve mutluluk olur. Bu-
nun oluşturulabilmesi içinse ilk görev 
elbette ki ailelere düşüyor. Dinlenilen, 
duygularına ve düşüncelerine saygı 
gösterilen, değerli hissettirilen her ço-
cukta özgüven ve olumlu benlik saygısı 
gelişir. Bu da yaşamı boyunca olaylara 
yapıcı yaklaşabilmesini, olumsuzluk-
larla baş edebilmesini, en önemlisi de 
kendini tanıyabilmesini ve obsesyon 
seviyesine erişmesini de engeller. Yal-
nızca bu sınav için değil, hayatlarında 
karşılaşabileceği her türlü olumlu-o-
lumsuz düşünce veya olaylar bütünü 
için bunu oluşturabilmek şart. 

Sınav günüymüş gibi 
yaşayın. 

Uyku saatinden tu-
tun da yapılan kahvaltıya 
kadar bire bir aynı zemini 
hazırlamak, çocukta farklı 
bir gün olmadığı algısı 
uyandırabilmek burada 
çok önemlidir. Yalnızca 
çocuğun değil ebeveyn-
lerin de olaya bu şekilde 
yaklaşması gerekir. 

Özellikle sınav günlerinde alışıl-
mışın dışında yapılan bir kahvaltı bile 
tehdit oluşturuyor. O güne kadar nasıl 
bir beslenme alışkanlığı varsa bunu 
sürdürebilmesi çocuk için oldukça 
önemli. Zira sınav sabahı gereğinden 
fazla veya farklı yiyecekler tüketmesi 

o çocuğun sınavını daha 
güzel geçirmesini sağla-
mayacak. 

‘Sınava gireceksin, 
hadi bunu da ye. Bak 
bu zihin açar, hadi biraz 
da bundan al. Al bir su 
iç de sakinleş. Hadi tüm 
soruları doğru yap da 
çık. Ben biliyorum sen 
full yapıp çıkacaksın’ vb. 
cümleleri lütfen unutun! 

Tüm bunlar çocuğun yüksek bir 
beklenti içerisinde bulunduğunuzu 
farketmesi, kendini bu isteklerinizi kar-
şılayabilmek adına zorlaması ve strese 
girmesi için zemin oluşturması anlamı-
na geliyor. 

O halde ne yapacağız? dediğinizi 

duyar gibiyim. Hiçbir şey, her gün 
ne yapıyorsanız sadece onu. Fazla-
sını değil. Tüm günlerle aynı bir gün 
yaşayacaksınız değil mi ? Bunun için 

ekstra arayışlara girmeye gerek yok. 
Yalnızca ne olursa olsun onu sevdiği-
nizi ifade edin. Sizin için değerli oldu-
ğunu hissettirin. Bir sınav sonucunun 
bu değeri arttırmayacağını da azaltma-
yacağını da lütfen onlara belirtin. 

Çocuklar, uzak durun ! 
* Gereksiz korkulardan
* Sosyal medya ve iletişim aletle-

rinden
* Sakatlık oluşturabilecek aktivite-

lerden 
* Hazır besinlerden 
* 3 gün kala zihninizin size oynadı-

ğı ‘Hiçbir şey bilmiyorsun.’ oyunundan 
Sizlere zarar verebilecek her şey-

den uzak durun. 
Son süreçte yakın arkadaşlarınızla 

dahi olan iletişimden uzak durun. Kar-
şı tarafın yüksek kaygısı sizin de kaygı 
seviyenizin artmasına sebep olabilir. 
Buna sınav öncesinde de sınav gü-
nünde de dikkat etmek gerekir. Özel-
likle iki oturum arasında verilen arada 
sınav hakkında konuşmamanız, hiçbir 
şekilde sorular ve yanıtları hakkında bir 
değerlendirme yapmamanız gerektiği-
ni özellikle hatırlatmak isterim. Malum, 
yanlışını ısrarla doğru olarak dile geti-
renler olabiliyor. Bu sizin emin olduğu-
nuz sorularda bile şüpheye düşmenize 
ve asıl önemli olan sayısal oturumuna 
girmeden gerekli motivasyonunuzu 
kaybetmenize sebep olabilir. 

Bu sınavlar sadece bilgi gerekti-
ren sınavlar asla değil. Bilgiden ziyade 
kontrol ve yüksek motivasyon gerek-
tirir. 

Sonucu her ne olursa olsun, her 
şey gönlünüzce olsun.

LGS’ YE SON 3 KALA...

Selçuklu Belediyesi Konya’nın 
en büyük parklarından biri olan Ke-
lebekler Vadisi Parkı’nda oluştur-
duğu ziyaret mekanları ile Konya 
turizmine önemli katkılar sağlıyor. 
Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş 
alanına sahip olan Tropikal Kelebek 
Bahçesi’nin yanı sıra Türkiye’nin en 
renkli bahçelerinden biri olan Sel-
çuklu Çiçek Bahçesi de her yıl yerli 
ve yabancı binlerce ziyaretçiye gör-
sel şölen sunuyor.  Selçuklu Çiçek 
Bahçesi için yürütülen hazırlıklarda 
sona gelindi. Park Bahçeler Mü-

dürlüğüne bağlı ekipler tarafından 
sürdürülen özverili çalışmalar ile 
bahçe yaz dönemine hazır hale geti-
riliyor. Çalışmaların kısa süre içinde 
tamamlanacağı bahçe yeni sürpriz-
lerle ziyaretçi kabulüne başlayacak. 
Özgün düzenlemesiyle dikkat çe-
ken Selçuklu Çiçek Bahçesi, 26 tür 
70 çeşitten oluşan 348 bin çiçek 
bulunuyor. Fotoğraf sanatçılarının 
da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu 
Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçek-
leri olan sardunya, petunya, yıldız, 
kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, 

papatya gibi farklı türlerde bitkiler 
de yer alıyor. Yaklaşık 11.000 met-
rekare alana sahip çiçek bahçesinde 
özel peyzaj alanları da ziyaretçiler 
tarafından dikkat çekiyor. Bahçede 
yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir 
tepesi, çocuk oyun alanları ve hatı-
ra köşesi bulunuyor.Selçuklu Çiçek 
Bahçesinin bahar mevsimin geli-
şiyle her yıl yeni sezona farklı bir 
görsel içerikle girdiğini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, bahçede yer alan bit-
kilerin, gezinti alanlarının ve deko-

rasyonlarının yenileme çalışmala-
rının tamamlandığını belirtti. Çiçek 
bahçesinde bu yıl 26 türden 348 bin 
çiçeğin yer alacağını ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek 
Bahçemizle birlikte Selçuklu’nun en 
fazla ziyaretçi alan mekanlarından 
bir tanesi olan Çiçek Bahçemizde 
hazırlıklarda son aşamaya geldik ve 
kısa süre içinde açmayı istiyoruz. Bu 
vesile ile tüm hemşehrilerimizi bu 
yılda rengarenk şölenin olduğu çiçek 
bahçemize bekliyoruz.” şeklinde ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Selçuklu, çiçek bahçesi gibi
Kavurucu sıcakların etkisi
bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
hava sıcaklıkları, önümüzdeki haf-
ta başına kadar kuzey kıyı kesim-
ler dışında ülke genelinde etkisi-
ni sürdürecek. Tahminlere göre 
hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, 
İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, 
Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-
30, Adana'da 34-35, Malatya'da 

32-36, Diyarbakır'da 36-40 dere-
ce civarında seyredecek. Bu arada 
Konya’da da kavas sıcaklığı hafta 
içerisinde 35 dereceye kadar yük-
selecek. Açıklamada vatandaşlar, 
mevsim normalleri üzerinde sey-
redecek sıcaklıklar nedeniyle sı-
cak çarpmasına karşı 11.00-16.00 
saatlerinde dikkatli olmaları konu-
sunda uyarıldı. n AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü ekolojisini korumak için başlattıkları Cihanbeyli ve Kulu 
ilçelerindeki dört atık su arıtma tesisinin tamamlandığını, tesislerin son teknolojik donanımlarla yapıldığını söyledi

Tuz Gölü’ne 
ekolojik koruma

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü eko-
lojisini korumak için başlattıkları Ci-
hanbeyli ve Kulu ilçelerindeki dört 
atık su arıtma tesisinin tamamlan-
dığını söyledi. Tesislerin tamamı-
nın ileri biyolojik arıtma özelliğine 
sahip olduğunu ve son teknolojik 
donanımlarla yapıldığını kaydeden 
Başkan Altay, “Cihanbeyli ve Kulu 
ilçelerimizden kaynaklanan atık su-
lar sağlıklı bir şekilde arıtılacak ve 
Tuz Gölü’nün korunmasına katkı 
sağlayacak.” Dedi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Cihanbeyli merkez ve 
Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile 
Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su 
Arıtma Tesislerini tamamladı. Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile “Özel Çevre 
Koruma Bölgesi” ilan edilen, biyolo-
jik çeşitliliğin korunması açısından 
büyük önem taşıyan ve uluslararası 
kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan 
olan Tuz Gölü’nü koruma amaçlı ya-
pılan atık su arıtma tesisleri hedefle-
nen tarihte tamamlandı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENECEK 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay, atık su arıtma tesislerinin sağ-
lıklı çevre oluşumuna büyük katkısı 
olduğunu belirterek, “Cihanbeyli 
ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi 
ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka ma-
hallelerinden kaynaklanan atık su-
lar nihai olarak Tuz Gölü’ne deşarj 
ediliyordu. Tuz Gölü Havzası’nda 
çevre kirliliğinin önlenmesi için bu 

mahallelerden kaynaklanan atık su-
ların arıtılması için tamamladığımız 
tesisler büyük önem arz ediyor.” ifa-
delerini kullandı. 

SULAMA AMAÇLI 
KULLANILABİLECEK 

Tesislerin, birinci derece doğal 
sit olarak tescil edilen Tuz Gölü’nün 
korunmasına büyük katkı sağla-
yacağını kaydeden Başkan Altay, 
tamamı ileri biyolojik arıtma özelli-

ğine sahip tesislerin son teknolojik 
donanımlarla yapıldığını söyledi. 
Başkan Altay, “Tesislerimizin tama-
mında Kentsel Atık Su Arıtma Yö-
netmeliği’ne istinaden hassas böl-
geler için deşarj standartları seçildi. 
Tesislerimiz, uzun havalandırmalı 
aktif çamur prosesli olup karbon 
gideriminin yanında azot ve fosfor 
giderimi de yapacak. Atık su arıtma 
tesislerimizde atık sular çevreye za-
rar vermeyecek şekilde arıtılacak ve 
arıtılmış atık sular sulama amaçlı da 
kullanılabilecek. Hayırlı olsun.” diye 
konuştu. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapımı tamamla-
nan ve test aşaması sonrası hizmet 
vermeye başlayacak Cihanbeyli İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 4 bin 
500 metreküp/gün; Ömeranlı’daki 
tesis 1500 metreküp/gün; Gölyazı 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 
400 metreküp/gün ve Tuzyaka’daki 
tesis 400 metreküp/gün kapasiteli 
olarak hizmet verecek.
n HABER MERKEZİ

Aksay: Ortalama konut 
kirası 4 bin liraya yaklaştı

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Genel Müdürü Hasan Aksay ülke 
gündeminde önemli başlıklardan 
biri artan kiralar olduğunu, talebe 
rağmen yetersiz arz ve kimi böl-
gelerde fırsatçılık noktasına gelen 
artışlar vatandaşı zorladığını ileri 
sürdü. Kerem Nükte Gayrimen-
kul Genel Müdürü Hasan Aksay 
yapılan araştırmaların sonucunu 
ve yaşanan artışı  diler getire-
rek ‘’Araştırma sonuçlarına göre 
ülke genelinde kiralar son 1 yılda 
yüzde 95.5, son 4 yılda ise yüzde 
133.2 artış gösterdi. Türkiye ge-
nelinde ortalama metrekare Kira 
32.9 TL, ortalama kira 3 bin 746 
TL, Konut yatırımının geri dönüş 
süresi ise 19 yıl oldu. Son 3 aya 
bakıldığında kiralar ocak ayında 

yüzde 6.3, şubat ayında yüzde 
13.6, mart ayında ise yüzde 15.7 
arttı. Ülke genelinde Muğla, İstan-
bul ve Antalya’da yaşanan artış 
dikkat çekti. Yaz aylarının yaklaş-
masıyla talebin arttığı Muğla’da 
kiralarda yıllık değer artışı yüzde 
161.4 seviyesinde, ortalama met-
rekare kira 95 TL, ortalama kira 
ise 6 bin 416 TL. İstanbul’da ki-
ralar son 1 yılda yüzde 133.3 artış 
gösterdi. Ortalama metrekare kira 
58 TL, ortalama kira ise 3 bin 846 
TL olarak hesaplandı. Rusya ve 
Ukrayna talebi ile kiraların fahiş 
yükseldiği Antalya’da ise son 1 
yılda yüzde 161.3 artış yaşandığı 
belirtildi. Şehirde ortalama metre-
kare kira 53 TL’ye çıktı’’ dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
FERUZE MENİZ
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Ülkemizin tüm Anadolu coğraf-
yasında oynanan bir iskambil oyunu 
vardır. Bazı yerlerde bu oyuna altı kol, 
bazı yerlerde altmış bir, bazı yerlerde ise 
ustalı iskambil denir.

Bir deste oyun kâğıdı 52 adettir. 
Bunun içinden 16’sını çıkarıp 36 kağıtla 
oynarlardı benim gençliğimde. Şimdi 
halen oynanıyor mu bilmem. 

Bu oyun iç Anadolu, orta Anadolu, 
doğu Anadolu gibi yerlerde kış gecele-
rinin vazgeçilmez bir eğlencesiydi. Altı 
kişinin oynadığı oyun üçer kişiden olu-
şurdu. O üç kişiden oyunu iyi bilen biri 
usta olur, öbür iki kişi ona tabi olur, han-
gi kâğıdı oynamasını isterse elinde varsa 
onu oynamak zorunda idi, usta sözü.

Kağıtlar karılır, karışık oturan rakip 
fertlere üçer kâğıt verilir, bir kâğıt yere 
açılır, hangi guruptan kâğıt açılmışsa o 
kâğıt koz olurdu. Ellerinde olan kağıtlar-
dan bir el oynandı mı yerden birer kâğıt 
daha çekerler, çektikleri ve daha önce 
ellerinden olan kağıtları gizli işaretlerle 
ustaya bildirirler, usta oyunu ona göre 
idare ederdi. 

Kağıtların birli olanı 11 sayı as olur, 

ikili olanı 10 sayı, papaz olarak adlandırı-
lan kâğıt 4 sayı, kız olarak bilinen kâğıt 3 
sayı. Vale veya bacak olarak bilinen kâğıt 
ise 2 sayıyı ihtiva ederdi. Diğer aşağıya 
doğru 10’lu, 9’lu, 8’li ve 7 dili sayısızdı. 
Elde olan bu kağıtların işaretleri ise birli 
tek göz kırparak ikili iki gözü yumarak 
Papaz ise çene oynatarak, kız dil çıka-
rarak, vale bıyık burarak diğer kozlar 
var ise çıtır diye ustaya işaret edilirdi. Bu 
işaretleri verirken karşı rakiplere göster-
meyeceksin, tabi işin kuralı püf noktası 
budur. Bu oyunlarda ustanın idaresi çok 
önemli olurdu. Bazen cesaretle bazen 
pusarak karşı tarafı oyuna getirirdi. Her 
gurupta 30 sayı olur, 4 gurup Karo, 
Maça, Sinek ve Kupa olarak tamamı 
120 sayı olur, 61 sayı alan o el oyunu ta-
mamlamış olduğundan 61 deniyormuş 
sanırım, bu iskambil oyununa.

Şimdi bunların nerelerde oynadığını 
nasıl biliyorsun diyorsunuz. Bizim köyü-
müzde meşhurdu 1950, 1960’lı yılların 
kış gecelerinde. Zaten bu oyunu belle-
meye zaman kalmadan ben 15 yaşımda 
gurbete çıktım. İzmir, İstanbul, Ankara 
daha sonra askerlik derken belleyeme-

dim. Diğer oynandığı yerle-
ri nasıl biliyorum, gurbette 
her yöreden insan olurdu. 
Bunlar tanışınca Konya, Er-
zurum, Kayseri, Niğde gibi 
illerin insanları aralarında 
bu oyunu her şehrin insanı 
hangi mahalde bulunur-
sa onların olduğu yerlere 
davet edilir zevkle oyunlar 
oynanır, muhabbet ve ar-
kadaşlıklar oluşurdu. Zaten 
işin ucunda kumar gibi bir şey olmaz, 
sadece zevk için oynanan kültürel bir 
oyundu.

Bu nereden mi aklına geldi? Sevgili 
okur! Ülkenin idaresine talip olan siyasi 
partilerden altısı Millet İttifakı adı altında 
birleşmiş, diğer yanda yirmi yıldır ülkeyi 
yöneten Erdoğan’ı ve onun bulunduğu 
ittifakı yenmek için uğraş veriyorlar. 
Ama nedense bir türlü önce kendi ara-
larında anlaşmaya varamıyorlar. 

Şimdi burada oyunda olduğu gibi 

işi bilen usta olmuyor da 
çoğunluklu parti lideri us-
talığa soyunuyor. Ustanın 
biri Kemal Kılıçdaroğlu, 
diğeri ise Meral Akşener. 
Bu ustalar oyundaki gibi 
yandaşlarına emrivaki 
olarak hap ver diyor, 
vermiyor. Koz at diyor at-
mıyor. Ama 6. Gizli ortak 
olan HDP (oyunun seyir-
cileri) ne emrediyorsa o 

uygulanıyor. 
Bunlar çelişkili olunca oyunu kazan-

mak zor oluyor. Biri benim oy sayım faz-
la ben cumhurbaşkanı adayı olacağım 
diyor. Bir diğeri ben de güçlüyüm ben 
de Başbakanlığa adayım diyor. Oysa 
sistemde Başbakanlık yok artık. Ülke 
Başkanlıkla idare ediliyor. Ha bu sistemi 
değiştirip parlamenter sisteme geçece-
ğiz diyorlarsa onu da nasıl yapacaklarına 
karar veremiyorlar. 

Sistem öyle ben yaptım veya is-

tedim olduyla olamıyor ki çoğunluk 
gerek. Partilerin birbiriyle uyum ve 
parlamento çoğunluğu gerekli sistemi 
değiştirmek için. Kendi aralarındaki 

fikirleri bile birbirine yakın değil. Halka 
bir gelecek sunamıyorlar. Ekonomide 
şunu yapacağız terörle mücadeleyi şöy-
le yapacağız, diye bir göze görünür işe 
dokunur bir alternatifleri yok. 

Varsa yoksa idaredekilerin yap-
tıklarını beğenmemek yakıp yıkacağız 
demek. Hizmet üretmek şöyle dursun 
bir şu hizmetleri yapacağız, bu yatırım-
ları yapacağız demek yerine yapılanları 
horlamakla bu işlerin yürümeyeceğini 
anlamaları gerek. Yani şunu gördüm 
de onun iskambil oyununu örnek gös-
terdim. 

Oyunu idare eden ustalar beceriksiz 
ülkenin hayrına olana da tu kaka zararı-
na olana da tu kaka demekle bu iktidar 
elde edilemez. Hakaretlerle, küfürle, 
bağırıp çağırmakla bu siyaset yürümez 
iktidarda olunmaz. Kavgayı bırakıp fikir 
üretelim ülke yararına ne varsa onları 
yapalım. Her şeye muhalif olmanın 
siyasete bir şey kazandırmadığını hala 

öğrenememiş bu ustaların yenilenme-
si lazım. Ustalardan baş usta sayılan 
Kılıçdaroğlu oyunda karşı gizli ortağa 
işaret verirken gizlemeyi bilmediği seç-
meni de aptal gördüğü için gizli ortaklık 
yaptığı bölücü örgüt PKK’nin destekçisi 
olan HDP’den gördükleri seçim des-
teğine karşılık onlara bir diyet borçları 
olsa gerek, onlardan vazgeçemiyorlar.  
Dağlarda teröristlerle silahlı fotoğraflar 
veren teröristi İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’ne memur olarak işe alıyor, belki 
Ankara ve diğer başka şehirlerde işbaşı 
yaptırdıkları teröristler vardır diyor halk. 
Kimse bunların yalanlarına inanmıyor 
artık. Son günlerde bardağı taşıran ise. 
Hdp. İle Chpnin ortak mitingine Türk 
bayrağı taşıyanların alınmamasıydı.

Bu tür yanlışlar ve daha başka kan-
dırmaca oyunlar ustaları zor durumda 
bırakıverdi. Hülasa halk yani seçmen 
bunların ne düzenbaz olduklarını anladı. 
İçeriden dışarıdan ne kadar dostunuz 
olsa da bu ülke seçmeni size ülke yö-
netme işini vermez. Ustalar oyunu idare 
edemedi, çıraklar da emirlere uymadı, 
ey iskambil ustaları!

ALTILI ISKAMBIL OYUNUNUN ACEMI USTALARI

haber@konyayenigun.com
ISMAIL DETSELI

Artan maliyetlerin konut üretimini ciddi sekteye uğrattığını bu durumun da konut açığına neden olduğunu belirten 
KOMÜT Başkanı Adem Bulut, “Bakanlık bize konut üretmeyle alakalı bir görev verirse, biz bunu yapmaya da hazırız” dedi

Devletimiz görev verirse biz hazırız
Konya Müteahhitler Birliği (KO-

MÜT) Başkanı Adem Bulut, bera-
berindeki KOMÜT Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Ali Can ve Muhammet 
Öncü ile birlikte Konya Yenigün 
Gazetesi’ni ziyaret etti. Ziyarette 
KOMÜT heyetini Konya Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak ve Yazı 
İşleri Müdürü Fahri Altınok ağır-
ladı.  Ziyarette gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulunan KOMÜT 
Başkanı Adem Bulut, artan mali-
yetlere dikkat çekti. Bu durumun 
neredeyse tüm sektörleri olduğu 
gibi konut sektörünü de derinden 
sarstığını belirten Bulut, şunları 
kaydetti, “Enerjiye gelen zamlar, 
doğal gaza gelen zamlar, akaryakıta 
gelen zamlar haliyle bütün sektö-
rü etkilediği gibi inşaat sektörünü 
de etkiliyor. Bizim en büyük sıkıntı 
çektiğimiz nokta maliyetlerin dur-
durulamaması ve öngörülememesi. 

Böyle olduğu için de inşaat yapmak 
da almakta da, arsa almakta da, 
arsa temin etmekte de gerçekten 
zorlanıyoruz. Bu da ister istemez 
bizi konut yapmamaya itiyor. Yeni 
konut yapılamaması ve stokların da 
azalmasıyla birlikte yeni bir konut 
açığının ortaya çıkmasını öngörü-
yoruz.  Bu şartlarda insanların ister 
istemez ev sahibi olmasını zorlaştı-
rıyor. Bizim aşağı yukarı seksen beş 
milyonluk bir nüfusumuz var. Çoğu 
da şehir merkezlerinde yaşıyor. Ön-
celeri bir evde anne, baba, çocuklar 
birlikte yaşayabiliyordu ancak gü-
nümüzde öyle değil. Herkes ken-
di evi olsun istiyor. Yeni evlenen 
gençler de aynı şekilde. Haliyle ev 
ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. Bizim 
amacımız konut üretmek. Yirmi 
beş yıldır müteahhitlik yapıyorum. 
Ve genellikle Konya’da çalıştık. Bu-
nun yanında sanayi de üretiyoruz. 
Ama asıl amacımız konut üretmek. 

Ve buradan da para kazanıyoruz. 
Kazandığımız parayı tekrar yatı-
rım olarak dönüştürüyoruz. Arsa-
dan inşaat yapıyoruz. Yani tamam 

amaç para kazanmak ama aynı za-
manda da toplumun bir ihtiyacını 
gidermek. Yani bu nedir? İşte ev 
üretmek, konut üretmek. Bunu ya-

parken de kültürel değerlere sahip 
çıkmak, inançlarımıza sahip çıkmak 
gerekiyor ve buna dikkat ediyoruz. 
Üzüntülerimizi, mutluluklarımızı, 
ölümlerimizi, doğumlarımızı, yaşa-
dığımız yerler evlerimiz. Eve sadece 
bir barınma olarak bakmıyoruz.  Ev 
bir yuva, ev sıcak bir ortam, ev bir 
insanların hayallerini süslediği, anı-
larını biriktiği, çocukluğunun geçti-
ği bir ortam” diye konuştu.

‘KONYA’YA HIZMET ETMEKTEN 
ONUR DUYUYORUZ’

Şahsının ve KOMÜT üyeleri-
nin Konya’ya hizmet etmelerinden 
duyduğu mutluluğa da dikkat çeken 
Başkan Bulut, “Şahsım ve KOMÜT 
olarak Konya'ya hizmet etmekten 
büyük onur duyuyoruz. Ancak biz 
son yıllarda zorlanıyoruz. Bu durum 
Türkiye'nin meselesi gibi görünse 
de dünyanın meselesi sanki.  Bir 
pahalılık öngörülmeye başladı. İn-
şallah bunun kısa zamanda geçe-

ceğini ümit ediyorum. Önümüzdeki 
yıl bir seçim var. Bu seçim tarihine 
kadar hükümetimiz bize olan des-
teğini esirgemez, ekonomi üzerin-
de gerekli tedbirleri alırsa inşallah 
herkes rahata kavuşur. Umarım 
herkesin alım gücü artar. Temenni-
miz bu.  Bunun için dua ediyoruz. 
Bunun için çalışmalar yapıyoruz. 
KOMÜT olarak da, müteahhitler 
olarak da elimizden geldiği kadar 
taşın altına elimizi koymak istiyo-
ruz. Yani eğer bakanlık bize konut 
üretmeyle alakalı bir görev verirse, 
biz bunu yapmaya da hazırız. Daha 
önce de söylemiştim. Müteahhitler 
olarak bizlerin de yükü ağır” şeklin-
de konuştu. KOMÜT Başkanı Adem 
Bulut ayrıca sektör ile ilgili kararlar 
alınırken Ankara ve İstanbul dışın-
daki müteahhitlerin ve başkanların 
da görüşlerinin alınmasının sektör 
açısından önemli olacağını belirtti. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Oruç Reis Evleri’nin ön başvuruları başladı
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş’un, birkaç gün önce Piri 
Reis Evleri temel atma töreninde 
müjdesini verdiği Oruç Reis Evleri 
Konut Yapı Kooperatifi’nin ön baş-
vuruları başladı.  Oruç Reis Evleri 
Kooperatifi’nin Dr. Ahmet Özcan ile 
Karaman caddelerine yakın ve yeni 
açılacak olan 30 metrelik Alparslan 
Türkeş caddesi üzerinde yer aldığını, 
ayrıca da Küçükaymanas Caddesi ile 
Koçbeyaz Caddesi kesişiminde bu-
lunduğunu kaydeden Başkan Mus-
tafa Kavuş, projenin toplam 1150 
daire ile Konya’nın en büyük konut 
projelerinden birisi olacağını söyle-
di. Meram tarihinin en kapsamlı ve 
en yoğun, dönüşüm ve şehirleşme 
hamlesini, gerçekleştirmiş olmanın 
gururunu yaşadığını belirten Başkan 
Mustafa Kavuş, “Aksinne, Aymanas, 
Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa, 
Piri Reis Evleri’nden sonra şimdi de 
bin 150 dairelik Oruç Reis Evleri’nin 
müracaatlarını bugün itibariyle baş-
latıyoruz. Dalga dalga büyüyen Me-
ram’ın Büyük Konut Hamlesi’ne son 
katılan Oruç Reis Evleri’yle konut sa-
yısı 6 bin 569 oldu. İki buçuk yıl gibi 
kısa bir sürede tüm kooperatiflerde 
613 konutu ve 73 ticari alanı da sa-

hiplerine teslim ettik” diye konuştu. 
4 ayrı tipte üyelik alınacak projede 
arsa sahipleri için 3 ayrı tipte daire 
bulunduğunu ve zemin kat dairelere 
üyelik alınmayacağını söyleyen Baş-
kan Kavuş, bu projede diğerlerinden 
farklı olarak müracaat ve üyelik sü-
recini yeniden şekillendirdiklerini 
belirtti. Artan konut ihtiyacını göz 
önünde bulundurarak bu imkandan 
öncelikle Meramlı hemşehrilerinin 

yararlanabilmesi ve Meram’da yaşa-
manın ayrıcalığını hissedebilmeleri 
adına Oruç Reis Evleri’ne sadece Me-
ram’da ikamet eden vatandaşların 
başvurabilmesine karar verdiklerini 
duyuran Başkan Kavuş, “Piri Reis 
Evleri’nden sonra vatandaşlarımız-
dan bu yönde pek çok istek gelmiş-
ti, onların isteklerini böylece yerine 
getirmiş olduk. İkinci olarak olabil-
diğince fazla Meramlı hemşerimi-

zin bu imkandan yararlanabilmeleri 
adına her konuttan, her ikametgah-
tan sadece bir kişinin başvurmasını 
kararlaştırdık. Böylece yeni konutlar 
çok daha geniş bir tabana hizmet 
vermiş olacak. Bir diğer değişiklikte 
yine kamuoyunun bizden beklediği 
bir noktada oldu. Beklentiyi tam an-
lamıyla karşılayabilmek için başvuru 
bedelini bu sefer öncekilerden farklı 
olarak 5.000 TL. olarak belirledik. 

Meram’ımıza hayırlı olsun” şeklin-
de konuştu.  Oruç Reis Evleri peşi-
nat ve aidat ödemeleri ise şu şekilde 
belirlendi;  56 adet 120 m2’lik 2+1 
dairelerde aidat rakamı 3 bin 950 
TL, peşinat 85 bin TL, 267 adet 150 
m2’lik 3+1 dairelerde aidat rakamı 
5 bin 200 TL, peşinat 112 bin TL, 
162 adet 175 m2’lik 3+1 daireler-
de aidat 6 bin 100 TL, peşinat 135 
bin TL, 56 adet 185 m2’lik 4+1 da-

irelerde aidat 6 bin 500 TL, peşinat 
142 bin TL,  56 adet 120 m2’lik 2+1 
dairelerde aidat rakamı 3 bin 950 
TL, peşinat 85 bin TL, 267 adet 150 
m2’lik 3+1 dairelerde aidat rakamı 
5 bin 200 TL, peşinat 112 bin TL, 
162 adet 175 m2’lik 3+1 dairelerde 
aidat 6 bin 100 TL, peşinat 135 bin 
TL, 56 adet 185 m2’lik 4+1 daire-
lerde aidat 6 bin 500 TL, peşinat 142 
bin TL. n HABER MERKEZİ

Adem Bulut

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, beraberindeki KOMÜT Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can ve 
Muhammet Öncü ile birlikte Konya Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
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Geçmişte stüdyolarda çekilen 
klasik düğün fotoğrafları, yerini 
ülke yerinde ve Konya’da birçok 
yerde platolardaki konsept çekim-
lere bıraktı. Özellikle sosyal medya-
da fotoğrafçılık anlayışının yeni bir 
alana kaydığına, dijital fotoğrafçı-
lığın önem kazandığını ifade eden 
ENİSWEDDİNG Fotoğrafçılık sahibi 
Muharrem Yurtseven , bu kapsamda 

düğün fotoğrafçılığındaki son trend-
lere de bağlı kalarak konseptlerini 
yenilediklerini belirtti. İşletme olarak 
Konya’ya yeni bir düğün fotoğrafla-
rı için plato kurduklarını da belirten 
Yurtseven, “2 bin 500 metrekarelik 
bahçemizi yaklaşık 25 farklı konsept 
ile müşterilerimizin hizmetine sun-
duk. Düğün günü platomuza gelen 
çiftlerimizi çok fazla yorulmadan ra-

hat rahat düğün fotoğraflarını ve dü-
ğün kliplerini çekinebiliyoruz.  Uzun 
yıllardır basın sektöründe edindiğim 
tecrübemi enis fotoğraf işletmesi ile 
eşim ile birlikte devam ettiriyoruz. 
Platomuzu yakın zamanda Konya-
lıların hizmetine sunduk. Platomuz 
açıldığı günden bu yana Konyalılar 
tarafından yoğun ilgi görüyor. Plato-
muzda düğün çekimlerinin yanı sıra 

mezuniyet, sünnet ve aile çekimle-
ri de yapmaktayız. Platomuz Hatıp 
Mahallesi Hatıp caddesi üzerinde 
yer almaktadır. Haftanın 7 günü ak-
tif bir şekilde hizmet vermekteyiz. 
Özel günlerini taçlandırmak isteyen 
müşterilerimizi randevularını da er-
kenden almalarını istiyoruz” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Münuriye- Halil İbrahim Kaya 
çiftinin kızı Rana ile Bediha- Ra-
mazan Meral çiftinin oğlu Ahmet, 
Pamuk Prenses Düğün Salonu’n-
da düzenlenen düğün merasimi ile 
dünyaevine girdi. Kaya ve Meral ai-
lelerini mutlu günlerinde sevenleri-
nin ve yakınlarını yalnız bırakmadı. 
Rana ve Ahmet misafirlerini, “Bu 
özel günümüzde siz değerli dostla-

rımızı da aramızda görmekten mut-
luluk duyarız” mesajı ile davet etti. 
Kaya ve Meral aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak davetlilerin ‘Ha-
yırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Kon-
ya Yenigün Gazetesi olarak Rana ve 
Ahmet’e bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, Kaya ve Meral ailelerini de 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Enis Düğün Platosu açıldı

Kaya ve Meral aileleri akraba oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil 
müdahale hizmetini “Canbulan” ismi verilen tam teşekküllü hayvan ambulansını hayata geçirdi

Öğrenciler hayvan ambulansı
‘Canbulan’ı’ yakından tanıdı
Hayvan dostu projelerle adından 

söz ettiren Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen yaralı veya 
yardıma muhtaç sokak hayvanlarına 
acil müdahale hizmetini “Canbulan” 
ismi verilen tam teşekküllü hayvan 
ambulansını hayata geçirdi. Hoca-
cihan Hüseyin Yıldız İlkokulu 1/A 
sınıfı öğrencileri de canbulan ambu-
lans yetkilerini misafir ederek am-
bulansın çalışmaları hakkında bilgi 
aldı.  Hocacihan Hüseyin Yıldız İlko-
kulu 1/A sınıf öğretmeni Alper Can, 
“Canbulan ile merhamet ve sevgi 
değerlerimizin hayatımızda ne ka-
dar önemli olduğunu bir kere daha 
görme şansımız oldu. Türkiye'mize 
örnek bir çalışma yapan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi kaza geçirmiş, 
yardıma muhtaç hayvanların im-
dadına yetişiyor. Onların güvenli 
şekilde hastaneye taşınmasını sağlı-
yor. Ne de güzel yapıyor. Hocacihan 

Hüseyin Yıldız İlkokulu 1/A sınıfı 
olarak biz de, onları Konya'da misafir 
eden ilk sınıf olma şansını yakaladık. 
Hayat Bilgisi dersimizi birlikte işle-
mek üzere kendilerini davet ettiği-
mizde kırmayıp geldikleri için ayrı 
ayrı emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz.Dersimizin sonunda gelen 
sürprizle okul bahçemizde LİNDA 
ile öğrencilerimiz  güzel vakitler ge-
çirdi. Hediye edilen boyama kitapla-
rı ile öğrencilerimiz  hem Konya'mızı 
yakından tanıyacak, hem de  öğren-
cilerimizin hayvan sevgisi  çok daha 

artacak.Hocacihan Hüseyin Yıldız 
İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencileri olarak 
bizler; yeryüzündeki bütün canlıları, 
yaradandan ötürü seviyor ve onları 
korumaya söz veriyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n SİBEL CANDAN

Karaca: Ev almak 
hayal oldu

Beyşehir’in park ve 
bahçeleri sezona hazır

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca emlak ve konut 
piyasasındaki gelişmeleri ve fahiş 
fiyat artışlarının vatandaşı ev ala-
mayacak bir duruma getirdiğini 
dile getirerek, “Pandemi, kredi 
faizleri, kurlarda yaşanan artışlar, 
hammadde fiyatlarına gelen zam-
lar ve kötü ekonomi yönetimi der-
ken, ülkemizde konut sektöründe 
anlamsız artışlar yaşanmıştır.’’ 
dedi. Karaca şöyle devam etti ’’ Pi-
yasada oluşan fiyatlar bağlamında 
ev almak artık hayal olmuştur. 
Konya kiralık emlak piyasası ile 
ilgili olarak sizlerle birkaç rakam 
paylaşmak istiyorum. Selçuklu il-
çesinde en düşük 2.000 TL ve en 
yüksek ev kirası 7.500 TL civarı 
olmuştur. Karatay ilçesinde en 
düşük 1.500 TL ve en yüksek ev 
kirası 4.000 TL civarı, Meram ilçe-
sinde en düşük ev kirası 1.750 TL 
ve en yüksek ev kirası 7.100 TL 
civarında olmuştur. Meram ilçe-
sinde en düşük satılık ev 400.000 
TL ve en yüksek satılık ev 10.000 
000 TL civarı olmuştur. Karatay 
ilçesinde en düşük 3+1 satılık ev 
400.000 TL ve en yüksek satılık 
ev 5.000 000 TL civarı, Selçuklu 
ilçesinde en satılık ev 375.000 

TL ve en yüksek satılık ev 8.000 
000 TL civarı olmuştur” dedi. Bu 
gidişatla dar ve sabit gelirlilerin 
mülk sahibi olmalarının imkân-
sız hale geldiğini ifade eden Baş-
kan Karaca; “Deva Partisi olarak 
mevcut iktidarın vatandaşlarımızı 
anlamalarını beklemiyoruz. Lakin 
sadece halkımızın arasında gezip 
onlara kulak vermelerini ve bu 
anlamsız gidişe yönelik tedbirler 
almalarını beklemekteyiz. Ülke-
mizde birçok sorunun olduğu gibi, 
konut sorunun çözümü için de 
hazırlıklarımız vardır. Parti olarak 
konut hakkını en temel insani hak 
olarak görüyoruz. Bu sebeple ko-
nutun rant aracına dönüşmesinin 
önüne geçeceğiz. Sosyal devletin 
gereği olarak dar gelirli ailelerimi-
zin konut sahibi olmalarını kolay-
laştıracağız. Dar gelirli vatandaş-
larımız için bir yandan kira öder 
gibi makul taksitlerle ev sahibi 
olabilmeleri hedefiyle, sosyal ko-
nut projeleri başlatacağız. Alım 
gücünün yeniden artırılmasını 
sağlayacak ekonomik reformlar 
sonrasında yeniden kira öder gibi 
ev sahibi olmak hayalini gerçek-
leştireceğiz” diye konuştu. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Beyşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 
ekipler şehrin dört bir tarafında 
çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. Ekipler, şehir genelindeki ye-
şil alanlarda ve parklarda bakım 
ve çiçek dikimi, ağaçlandırma, 
budama, çim biçme, yabani ot 
temizliği, sulama, koşu parkur-
larında bakım ve havuz temizliği 
gibi çalışmalarını hız kesmeden 

sürdürüyor. Halkın ortak kullanı-
mına açık tüm alanları temiz, sağ-
lıklı ve bakımlı hale getirmek için 
çalışmalarını ortaklaşa sürdüren 
ekipler tarafından; mevsimlik çi-
çek dikimi, ot biçme, Antalya Cad-
desinde refüj de peyzaj çalışması 
ve İçerişehir Mahallesi sahil kıyı 
bandında düzenli olarak mıntıka 
temizliği yapılıyor.
n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yenibahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 250 TL + KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz       : 500 TL + KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 1.000 TL + KDV
Arka Tam Sayfa : 2.000 TL + KDV
Arka Yarım Sayfa : 1.250 TL + KDV
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa : 1.700 TL + KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18 + KDV

• 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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Fahri ALTINOK 
Yaziişleri Müdürü: Faruk TOLĞAY

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Konya'da, Metin ile Necla Bü-
yükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü 
iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti 
azmettirdikleri ileri sürülen Abdul-
lah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
istendi. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca hazırlanan iddianame, Konya 
5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. 
İddianamede, cinayeti azmettirdik-
leri öne sürülen Abdullah B. ve Esra 
T. hakkında "tasarlayarak adam öl-
dürmeye azmettirme", katil zanlısı 
Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarla-
yarak adam öldürme" suçlamasıyla 
2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası istendi. İddia makamı 
ayrıca öldürülen çiftin evini katil 
zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Ze-
keriya O. hakkında da "tasarlayarak 
adam öldürmeye yardım etme" suç-
lamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla ka-
dar hapis cezası istedi. İddianamede 
sanıklar hakkında "nitelikli konut do-
kunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl-
dan 3 yıla kadar hapis cezası istenir-
ken, cezaevinde hayatını kaybeden 
Mustafa O. ve Afganistan uyruklu 

A.U. hakkında takipsizlik kararı ve-
rildi.

OLAY
Merkez Karatay ilçesi İsmil Ma-

hallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde 
maskeli bir kişi tarafından av tüfe-
ğiyle vurulan Metin (55) ve Necla 

(54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, 
pencereden atlayıp kaçan kızları ya-
ralanmıştı. Olayla ilgili Esra T, Ab-
dullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Af-
ganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, 
bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. 
adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise 
cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıl-
dığı hastanede yaşamını yitirmişti. 
Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia 
edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 
Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı ha-
kimlikçe tutuklanmıştı. n AA

Büyükşen cinayetinde müebbet talebi

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız 
kazanç elde eden suç grubuna yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 108'i gözaltına alındı

‘Miras Operasyonu’na devam

Kaçak kazılarda bulunan tarihi 
eserleri yurt dışındaki müzayede 
evlerine gönderip satılmasını sağla-
yarak haksız kazanç elde eden suç 
grubuna yönelik, Konya merkezli 38 
ilde gerçekleştirilen Miras Operas-
yonu'nda gözaltı kararı verilen 143 
şüpheliden 108'i yakaland. İçişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele (KOM) Daire Başkanlığı ekip-
leri, kaçak kazılarla buldukları tarihi 
eserleri yurt dışındaki müzayede ev-
lerine gönderen suç grubuna yönelik 
operasyon başlattı. Konya Seydişe-
hir Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen soruşturma kapsamında söz 
konusu suç grubu üyeleri 1 yıl bo-
yunca takip edildi. KOM ekiplerince 
sabah saatlerinde 38 ilde önceden 
belirlenen adreslere Miras Operas-

yonu düzenlendi. Hakkında gözaltı 
kararı verilen 143 şüpheliden 108'i 
yakalanırken diğerlerin yakalanması 
için de çalışmalar devam ediyor.
DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR

KOM ekiplerinin çalışması sonu-
cu suç grubunun tarihi eser kaçak-
çılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da 
belirlendi. Grubun Türkiye'nin farklı 
bölgelerindeki sit alanları ve höyük-
lerde tarihi eser bulmak amacıyla 
yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıla-
rın" gün yüzüne çıkardığı tarihi eser-
lerin, söz konusu suç grubu adına 
faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak 
nitelendirilen kişilerce alındığı tes-
pit edildi. Eserlerin, grubun elebaşı 
konumunda bulunan ve "pazarla-
macı" olarak tabir edilen şüpheli 
tarafından yurt dışındaki müzayede 
evlerine "kuryeler" aracılığıyla gön-
derilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise 

sisteme dahil olan kişilere paylaştı-
rıldığı ortaya çıkartıldı. 

KURYE YAKALANDI
Suç grubu içerisinde "kurye" ko-

numunda bulunan tır şoförü, 1736 
tarihi eseri Avusturya üzerinden 
İngiltere'deki bir müzayede evine 
kargo yoluyla göndermek isterken 
yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uz-
manları tarafından yapılan incele-
mede, ele geçirilen tarihi eserlerin 
büyük kısmının Anadolu kökenli 
Türkiye'ye ait eserler olduğu belir-
lendi. Diğer taraftan şüphelilerin 
banka hesap hareketlerinin ince-
lenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de 
faaliyet gösteren 6 farklı müzayede 
evi ve bazı kişiler tarafından suç 
grubunun lideri konumundaki "pa-
zarlamacı" olarak tabir edilen kişi-
ye yüklü miktarda döviz cinsinden 

para gönderildiği ve bu paranın suç 
grubu üyeleri ile bu gruba menfaat 
sağlayanlar arasında paylaştırıldığı 
belirlendi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT MÜHRÜN 
İSVİÇRE'DE SATIŞI ENGELLENDİ
Operasyon kapsamında ayrıca 

Türkiye'den kaçırılan Bizans döne-
mine ait imparatorluk mührünün 
İsviçre'de faaliyet gösteren bir mü-
zayede evinde 28 bin İsviçre Frangı 
ile açık artırmada satışa sunulduğu-
nun tespit edilmesi üzerine devreye 
girilerek mührün satışı durduruldu. 
Soruşturma süreciyle bugün düzen-
lenen operasyonda yapılan aramalar 
sonucunda, 28 bin 814 sikke, 31 
dedektör, 178 bin lira, tabanca, 5 tü-
fek, 79 fişek ile Avusturya'da yakala-
nanlar ile birlikte toplam 2 bin 163 
tarihi obje ele geçirildi.
n AA

Aksaray'daki bıçaklı kavgada
2 kişi yaralandı

Kalp krizi geçiren hasta 
hava ambulansla nakledildi

Aksaray’da husumetli 4 ki-
şinin karıştığı kavgada bıçaklar 
konuştu. Kavgada 2 kişi bıçakla-
narak ağır yaralandı. Olay, Sana-
yi Mahallesi 90. Cadde üzerinde 
yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, arala-
rında husumet bulunan Ercan G. 
(39), Ali G. (35) ve husumetli ol-
dukları Yasin B. ile Yasin B. cad-
de üzerinde tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya 
dönüşmesi üzerine Yasin B. ve 
kuzeni Yasin B. belinde taşıdıkları 
bıçakla Ercan ve Ali G.’yi bıçakla-

dı. Kavgayı gören mahalle sakin-
leri durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine polis ve ambulans sevk 
edildi. Polis ekipleri olay yerinde 
güvenlik önlemi alırken, sağlık 
ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. Yaralılar am-
bulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Şüpheliler ise polis ekiplerince ya-
kalanarak gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Kulu’da kalp krizi geçiren has-
ta ilk müdahalesinin ardından he-
likopter ambulansıyla hastaneye 
sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 
evinde bir anda fenalaşan S.K. 
(60) için ailesi tarafından 112 Acil 
Çağrı Merkezi aranarak yardım 
istendi. Adrese sevk edilen sağ-
lık görevlilerinin ilk müdahalesini 

yaptığı hasta, Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Yapılan tetkik 
sonucunda kalp krizi geçirildiği 
anlaşılan S.K. için Konya İl Sağlık 
Müdürlüğünden helikopter am-
bulans istendi. Kulu Şehir Stadına 
inen helikopter ambulansa taşı-
nan hasta Konya’ya sevk edilerek 
tedavi altına alındı. n İHA

Kadir Şeker’e verilen 
ceza bozuldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kon-
ya'da sevgilisini darbettiğini düşün-
düğü kişiyi engellemek isterken öl-
dürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e 
verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını 
bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ka-
dir Şeker'e verilen hapis cezasının 
temyiz istemiyle ilgili incelemesini 
tamamladı. 

Kararda, Türk Ceza Kanu-
nu'nun 29. maddesi uyarınca yapı-
lan uygulama sırasında tahrikin de-
recesi ve yoğunluğu da gözetilerek 
azami hadde yakın bir indirimle ce-
zanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırılan Şeker hakkında 
daha fazla indirim yapılması gerek-
çesiyle bozulmasına karar verildiği 
belirtildi.

OLAY
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de 

merkez Selçuklu ilçesi Kosova Ma-
hallesi'ndeki parkta duyduğu tar-
tışma sesleri üzerine bir kadının 
şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti 
ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Öz-
gür Duran'ın sözlü ve fiziki müda-
halesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile 
arasındaki boğuşma sırasında aldığı 
bıçak darbesiyle yaralanan Duran, 
hastanede hayatını kaybetmişti. 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesin-
de yargılanan Şeker'e, "kasten öl-
dürme" suçundan müebbet hapis 
cezası verilmiş, Şeker'in cezasını 
haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi 
hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşü-
rülmüştü. n AA

Zehir tacirlerine 
şafak operasyonu

Karaman merkezli 2 ilde uyuş-
turucu satıcılarına yönelik düzen-
lenen şafak operasyonunda 9 şüp-
heliden 7’si yakalanarak gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Cum-
huriyet Başsavcılığının koordine-
sinde yürütülen soruşturma doğ-
rultusunda İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 
ekipleri, kentte uyuşturucu satışı 
yapanlara yönelik sabaha karşı Ka-
raman merkez ile Konya ilinde eş 
zamanlı operasyon yaptı. Yapılan 
operasyonda haklarında yakalama 
kararı verilen 9 şüpheliden 7’si 
evlerinde yakalanarak gözaltına 

alındı. Adreslerinde bulunamayan 
2 şüpheliyi yakalanma çalışmaları 
başlatıldı. Gözaltına alınan şüphe-
liler Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulanmak 
üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gö-
türüldü. Operasyonda şüphelilerin 
evlerinde yapılan aramalarda da 
50 gram esrar, 100 gram metam-
fetamin, 15 gram bonzai, 377 adet 
reçeteye tabi hap, 5 adet payp tabir 
edilen aparat 1 adet hassas terazi, 
3 adet bıçak ve 2 adet kuru sıkı ta-
banca ele geçirildi.
n İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini söyledi. 
Erbaş: "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyonla bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi

Vekaletle kurban fiyatları açıklandı

Bakan Kurum: Dünya dar boğazda

Diyanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı 
vekalet yoluyla kurban kesim be-
delinin yurt içinde 2 bin 250 lira, 
yurt dışında 1800 lira olarak belir-
lendiğini bildirdi. Erbaş, başkanlı-
ğın yerleşkesinde "Kurbanını Paylaş 
Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla dü-
zenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla 
Kurban Kesim Organizasyonu tanı-
tım toplantısında, kurban ibadetinin 
insanın iyiye, güzele ve hakikate 
ulaşma arayışının nişanesi olduğunu 
söyledi. Kurban kesmenin Allah'ın 
bahşettiği nimet ve imkanları inanı-
lan değerler uğruna feda edebilme 
bilincini kazandırdığını dile getiren 
Erbaş, kurban ibadetini yerine getir-
mekle Allah'ın emrine itaat edildiği-
ni ve kulluk bilincinin korunduğunu 
belirtti. İyi niyet ve samimiyetle eda 
edilen kurban ibadetinin karşılığı-
nın Allah'a yakınlaşmak olduğunu 
vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: 
"Kurban, ilahi merhamete nail olma 
ve Rabbimizin rızasını kazanma 
vesilesi olduğu gibi aynı zamanda 
toplumsal boyutu da olan sosyal bir 
ibadettir. Gerek fert gerekse toplum 
açısından birçok hikmeti bünye-
sinde barındıran kurban ibadetinin 
müminler arasında kardeşlik şuuru-
nun pekişmesini, insanlar arasında 
paylaşma, yardımlaşma ve dayanış-
ma bilincinin gelişmesini sağlayan 

önemli bir yönü vardır. Bu yönüyle 
kurban, Allah için paylaşmaktır, 
paylaşarak birbirimize yakınlaşmayı 
sağlayan bir ibadettir. Kesilen veya 
kestirilen kurbanın Allah için feda-
karca paylaşılması, Peygamberimi-
zin örnek ahlakı ve bizlere bıraktığı 
çok önemli bir sünnetidir." TDV ile 
beraber 1993 yılından bu yana ara-
lıksız şekilde büyük bir hassasiyetle 
vekaletle kurban kesim organizas-
yonu düzenlediklerini ifade eden 
Erbaş, "Amacımız, kurbanlarını 
vekalet yoluyla kestirmek isteyen 

vatandaşlarımıza yardımcı olmak, 
kurban ibadetinin dini esaslara göre 
eda edilmesini ve sosyal boyutunun 
en güzel şekilde yerine getirilmesini 
sağlamaktır. Kurban etlerini daha 
fazla ihtiyaç sahibine ulaştırarak 
bayram sevincini ve mutluluğunu 
daha fazla kardeşimizle paylaşmak, 
mazlum, mağdur ve muhtaçlarla 
kardeşlik bağımızı kuvvetlendir-
mektir." diye konuştu. TDV'nin son 
derece şeffaf şekilde hizmet üretti-
ğini vurgulayan Erbaş, "Bağışların 
teslim alınmasından kurbanların 

kesimine ve dağıtımına kadar orga-
nizasyonun her aşamasını titizlikle 
takip etmektedir. Kurban kesimle-
ri, vekalet sahiplerinin isimleri tek 
tek okunarak bizzat Diyanet İşleri 
Başkanlığımızda görev yapan hoca-
larımız ve vakfımızın gönüllüleri ne-
zaretinde yapılmaktadır." ifadelerini 
kullandı.

Vekaletle kurban organizasyonu 
hizmetlerinin Türkiye'de müftülük-
lerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, 
müşavirlikler, ataşelikler, koordina-
törlükler ve ilgili ülkelerdeki dini ida-

reler ve yerel kuruluşlarla iş birliği 
içinde yürütüldüğünü anlatan Erbaş, 
Türkiye'nin en ücra köşelerinden 
dünyanın en uzak ülkelerine kadar 
iyilikler ve güzelliklerin çoğalması 
için çalıştıklarını dile getirdi. Kurban 
vekaletlerinde her yıl düzenli artış 
yaşandığını belirten Erbaş, "Geçen 
28 yıllık süreçte başta ülkemiz ol-
mak üzere birçok farklı coğrafyada 
3 milyon 391 bin 173 hisse kurban 
keserek milletimizin iyilik elini mil-
yonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık. 
Geçtiğimiz yıl ise Türkiye Diyanet 
Vakfına emanet edilen 589 bin 136 
hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim 
noktasında ve yurt dışında 77 ülke-
nin 339 bölgesinde keserek ihtiyaç 
sahibi insanların bayram sevincine 
vesile olduk." bilgisini verdi.

"BU YIL 25 MİLYONDAN FAZLA 
İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAYI 

HEDEFLİYORUZ"
Vekaletle kurban kesim hizme-

ti kapsamında Türkiye'deki ihtiyaç 
sahiplerine ve dünyadaki mazlum, 
mağdur ve muhtaçlara ulaşmak 
için hazırlıkları büyük bir titizlikle 
sürdürdüklerinin altını çizen Erbaş, 
"'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Ya-
kınlaş' temasıyla başlattığımız orga-
nizasyonla bu yıl 25 milyondan fazla 
ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyo-
ruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt 
dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, 
Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak 

Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar 
uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 
80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve 
muhtaç kardeşlerimize milletimizin 
yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz." 
diye konuştu. Hayırseverlerin destek 
ve teveccühüyle daha çok mazlum 
ve muhtaç insanın yüzünü güldür-
mek ve onların bayram sevincine 
vesile olmak istediklerini söyleyen 
Erbaş, "TDV olarak bu yıl vekalet yo-
luyla kurban kesim bedellerini yurt 
içinde kestirmek isteyenler için 2 
bin 250 lira, yurt dışında kestirmek 
isteyenler için ise 1800 lira olarak 
belirledik.

 Vatandaşlarımız, "tdv.org" ve 
"bagis.tdv.org" adreslerinden online 
bağış yapabilmenin yanı sıra mo-
bil bağış uygulamamızdan kurban 
vekaletlerini verebilecekleri gibi il 
ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, 
din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve 
bankalar aracılığıyla da TDV kurban 
programına katılım sağlayabilecek-
lerdir." dedi. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşların ise din hizmetleri mü-
şavirlikleri, ataşelikleri, koordinatör-
lükler ve ülkelerdeki cami dernekleri 
ve din görevlileri vasıtasıyla kurban 
vekaletlerini vakfa teslim edebi-
leceklerini belirten Erbaş, Kurban 
Bayramı öncesinde 81 ilde şehirle-
rin önemli noktalarına kurban bağış 
stantları kuracaklarını kaydetti.
n AA

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm 
canlılar ve dünyanın geleceği için 
mücadele verilmesi gerektiği bilin-
ciyle çalıştıklarını ifade etti. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ha-
zırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün 
ilham veren hikayelerinin yer aldığı 
"Dünya Ortak Evimiz" kitabının ta-
nıtımı programı Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi'nin bahçesinde yapıldı. 
Kurum, burada yaptığı konuşmada, 
dünyanın dar bir boğazdan geçtiğini, 
modern yaşam ile tüketimin giderek 
arttığını, rekabetin kıskançlığa dö-
nüştüğünü, bunun da insanoğlunun 
mutsuzluğuna dönüştüğünü ifade 
etti. 

Bakan Kurum, "Tüketimimiz 
artıyor, sanki kaynaklarımız hiç bit-
meyecekmiş gibi kaynaklarımızı 
kullanmaya devam ediyoruz. Tabii 
hayatlarımızı tehdit eden bu duru-
mu tersine çevirmek, hep birlikte 
yapacağımız mücadele ile ancak 
olabilecektir ve bu dar boğazdan çık-

mak için çocuklarımız, geleceğimiz, 
gençlerimiz için daha iyi bir gelecek 
sunma adına hep birlikte bu müca-
deleyi vermek zorundayız." dedi. Tü-
ketim alışkanlıkların değiştirilmesi 
gerektiğini belirten Kurum, kadim 
kültürde doğaya, çevreye, insana, 

tabiata saygı duyan bir anlayışın 
hakim olduğunu ifade etti. Kurum, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Nefes alan 
tüm canlılar, ağaçlar, ormanlar, ge-
leceğimiz, ortak evimiz dünyamız 
için mücadele verilmesi gerektiğini 
biliyoruz, bu bilinçle hareket ediyo-

ruz. Yapmış olduğumuz her proje, 
attığımız her adım Sıfır Atık Projesi 
adı altında geleceğimiz, çocukları-
mız adına daha temiz, güzel, daha 
yeşil bir Türkiye bırakmak ve dün-
yamız için hep birlikte topyekun 
mücadeleyi vermek içindir. Saygıde-
ğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye 
huzurlarınızda şükranlarımı sunuyo-
rum, bize her projemize destek olu-
yorlar." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
ilan ettiği Türkiye Çevre Haftasında, 
kitap lansmanı yapmaktan mutlu 
olduklarını belirten Kurum, Emi-
ne Erdoğan'ın çevre projelerine her 
zaman destek verdiğini, kıyılarda, 
göllere, çevreye dair tüm projelerde 
yanlarında olduğunu kaydetti. Pazar 
günü Atatürk Havalimanı'nda bü-
yük bir coşku içinde, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan'ın teşrifleriyle fidanları ve 
çiçekleri toprakla buluşturduklarını 
anımsatan Kurum, "İstanbul'un ak-
ciğeri olacak alanımızı da inşallah 
milletimizin hizmetine 570. yıl dö-
nümünde armağan edeceğiz." dedi.
n AA
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR VE
FORKLIFT 

OPERATÖRÜ
                          ALINACAKTIR

Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.

GÖKTAŞLAR ZÜCCACIYE SAN.TIC.LTD.ŞTI  
BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

NETSIS  PROGRAMINI 
BILEN BAY, BAYAN 

MUHASEBE PERSONELI

ŞÖFÖR 
(SRC , PSIKOTEKNIK BELGELERI OLAN)

HIZLI IŞ 
TEMPOSUNA UYUM 

SAĞLAYABILECEK 
DEPOCU 

A L I N A C A K T I R .

ADRES: FEVZI ÇAKMAK MH. ADANA ÇEVRE 
YOLU CD. NO:38 KARATAY/KONYA

+90 332 345 11 17

 MÜRACAATLAR 
      ŞAHSEN YAPILACAKTIR      

3

3

3
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

MOBILYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HIZAR 
MAKINELERI KULLANABILEN 

ELEMAN ALINACAKTIR
                   (1 KIŞI)
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* CNC TORNA 
OPERATÖRÜ

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ 

OPERATÖRÜ 
ARIYORUZ

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE;

0332 342 10 70 -  0332 239 10 86 - 87

3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 
Selçuklu/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

‘Bisiklet Şehri Konya’ resim 
yarışması sonuçları açıklandı

Karatay’dan ‘Kudüs’ konferansı

Büyükşehir Belediyesi’nin 31 
ilçedeki 7. sınıf öğrencilerine yö-
nelik düzenlediği “Bisiklet Şehri 
Konya” temalı resim yarışmasında 
kazananlar belli oldu. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, yarışmaya katılan 
tüm öğrencileri tebrik etti. Bü-
yükşehir Belediyesi ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından şehir 
genelindeki 7. sınıf öğrencilerine 
yönelik düzenlenen “Bisiklet Şehri 
Konya” temalı resim yarışması so-
nuçlandı.

 Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın bisiklet şehri olarak anılması 
ve bisiklet kültürünün yaygınlaştı-
rılması amacıyla önemli çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti. Başkan 
Altay, “Bu kapsamda daha önce 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü-
müz işbirliğiyle şehir genelindeki 
4. sınıflara yönelik gerçekleştirdi-
ğimiz Bisiklet Şehri Konya temalı 
resim yarışmasını bu kez 7. sınıf-
lar için düzenledik. Yarışma ile 

öğrencilerimizin Konya’nın farklı 
birikimlerini bisiklet temasıyla ba-
şarılı bir şekilde sentez ettiklerini 
gördük. Bu birikimi kendi yorum-
larıyla resmetmek için yarışmaya 
katılan tüm öğrencilerimizi kut-
luyorum.” diye konuştu. Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 
31 ilçeden 83 öğrencinin finale 
kaldığı yarışmada dereceye giren 
öğrenciler bisiklet ve bisiklet ekip-
manı kazandı. Yarışmada birinci 

Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Or-
taokulu’ndan Ethem Emir Akgü-
neş olurken; ikinci Yunak Kuzören 
Şehit Sinan Aktay Ortaokulu’ndan 
Beray Kale, üçüncü ise Meram 
Alparslan Ortaokulu’ndan Ecem 
Tuğçe Aydoğdu oldu. “Bisiklet 
Şehri Konya” temalı resim yarış-
masında dereceye giren isimlere 
konya.bel.tr/yarismasonuc adre-
sinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi tarafından, 
“Dünü Bugünü ve Yarınıyla Kudüs” 
konferansı düzenleniyor. Kudüs’ün 
konumunun yanı sıra özellikle son 
dönemlerde şehirde artan insan 
hakları ihlallerine dikkatleri çekmek 
amacıyla yapılacak konferansın ko-
nuşmacısı ise Türkiye Cumhuriyeti 
Melbourne (Avusturalya) Başkonso-
lonsluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşe-
si Prof. Dr. Nuh Arslantaş. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 
Haziran Cuma günü saat 20:30’da 
Mevlana Kültür Merkezi’ndeki prog-
rama tüm Konyalıları davet etti. 
Özellikle son günlerde insan hakları 
ihlallerinin artması, özgürlüklerin 
kısıtlanması ve buna benzer daha 
birçok üzücü olayla gündemdeki 
yerini koruyan Kudüs, “Dünü, Bu-
günü ve Yarınıyla Kudüs” başlıklı 
konferansla Karatay’da konuşula-
cak.Türkiye Cumhuriyeti Melbour-
ne (Avusturalya) Başkonsolonsluğu 
İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. 
Nuh Arslantaş’ın konuşmacı olduğu 
konferansta Kudüs’ün tarihi ve İs-
lam coğrafyasındaki öneminin yanı 
sıra yaşanan İsrail zulmüyle ilgili 
neler yapılabileceği gibi daha birçok 
konunun ele alınacak. Karatay Bele-
diyesi tarafından düzenlenen prog-
ram; Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda, 3 Haziran Cuma 
günü saat 20:30’da gerçekleştirile-

cek. Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da konferansa tüm Konyalıları 
davet ederek; “Müslümanların ilk 
kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa, 
tüm insanlar için ortak bir değerdir. 
Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
med’in Miraca yükseldiği bu aziz 
şehir; yüzlerce yıl boyunca barışa, 
hoşgörüye ve kardeşliğe ev sahipli-

ği yaptı. Ancak bütün insanlığa ör-
nek olması gereken bu kadim belde, 
günümüzde maalesef sadece hak 
ihlalleriyle anılıyor. Bizler de Kara-
tay Belediyesi olarak, günümüzdeki 
Kudüs gerçeğinin en net biçimiyle 
ortaya konabilmesi amacıyla bir kon-
ferans organize ettik. Kıymetli ho-
camız Prof. Dr. Nuh Arslantaş, hem 
konunun tarihçesini hem de bölgede 
yaşanan hak ihlallerinin akademik 
düzeyde değerlendirmesini yapacak. 
Belediye olarak sahip olduğumuz 
bütün medeniyet ve inanç değerleri-
mizi korumaya, kollamaya ve bunları 
gelecek kuşaklara aktarılmasına gay-
ret göstermeye devam edeceğiz. Bu 
vesileyle Cuma akşam gerçekleştire-
ceğimiz konferansımıza tüm Konyalı 
hemşehrilerimi bekliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

 

Karatay-Konya Anadolu İHL ve Pansiyonu Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/467807
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM
      BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi   : (Ek Bina) Akabe Mah.Demirsatan Sokak No:4 42020 
      KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Karatay-Konya Anadolu İHL ve Pansiyonu Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Okul Binası (A-B-C Blok) ve Pansiyon Binası Onarım İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şemsi Tebrizi Mahallesi Vali İzzetbey Cad. Bölüm Sokak No 2
      42050 Karatay / Konya
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 20.06.2022 - 14:00
saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : EK BİNA Akabe Mahallesi, Demirsatan Sokak No 4 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Karatay / KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
2018  tarih  ve 30453-M sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde Yer alan “ B- III Grubu İşler veya B- III Grup Onarım İşleri veya B- III Grup İkmal İşleri 
veya B- III Grup Güçlendirme  İşleri “
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1632562

ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik 

belgemi kaybettim, hükümsüzdür.
99111563702

Yusuf ZAATAR

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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 Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek 
Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak

Öğretmenlerin başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uz-
man ve başöğretmenlik eğitim prog-
ramının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 
İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden 
başlayan başvuruları, 10 Haziran'a 
kadar devam edecek. "Öğretmen-
lik Kariyer Basamakları Sınavı"na 
ilişkin takvime göre, uzman öğret-
menlik eğitimleri 18 Temmuz-5 
Eylül, başöğretmenlik eğitimleri 
de 18 Temmuz-19 Eylül arasında 
gerçekleştirilecek. Yazılı sınav için 
26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru 
yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer 
Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 
ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuç-
ları 12 Aralık 2022'de duyurulacak. 
Sertifika almaya hak kazanan öğret-
menlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te 
düzenlenecek ve uzman öğretmen/
başöğretmen unvanı alan öğret-
menler, 15 Ocak 2023'ten itibaren 
bu unvanlar için öngörülen eğitim 
öğretim tazminatından yararlandı-
rılacak. Uzman Öğretmenlik Eğitim 
Programı'na, yazılı sınava başvuru 
tarihinin son günü itibarıyla adaylık 
dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti 
bulunan öğretmenler, Başöğret-
menlik Eğitim Programı'na ise yazılı 
sınava başvuru tarihinin son günü 

itibarıyla uzman öğretmenlikte en 
az 10 yıl hizmeti bulunan uzman 
öğretmenler başvurabilecek. Ba-
kanlığa bağlı resmi eğitim kurum-
larında, öğretmen/uzman öğretmen 
olarak görev yapanlardan Uzman 
Öğretmenlik Eğitim Programı ve 
Başöğretmenlik Eğitim Programı'na 
başvuruda bulunanların şartları 
taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğret-
menlik ve Öğretmenlik Kariyer 

Basamakları Yönetmeliği çerçeve-
sinde oluşturulan il değerlendirme 
komisyonunca değerlendirilecek. 
Uzman öğretmen ve başöğretmen 
unvanları için başvuruda bulunacak 
öğretmenler/uzman öğretmenlerde 
aranan şartlardan biri olan mesleki 
gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı 
resmi eğitim kurumları ve özel öğ-
retim kurumlarında görev yapan 
tüm branş/alan öğretmenlerinin her 

bir alandaki görevlerden en az birini 
yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğ-
retim ve Rehberlik Çalışmaları, Yö-
netime Katılım Çalışmaları ve Araş-
tırma Geliştirme Çalışmaları" olmak 
üzere üç alan olarak belirlendi. Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eği-
tim kurumları ve özel öğretim ku-
rumlarında görev yapan öğretmen/
uzman öğretmenlerden uzman öğ-
retmen/başöğretmen unvanı için 

başvuruda bulunacakların mesleki 
gelişim çalışmalarını tamamlayabil-
meleri için üç çalışma alanından en 
az ikisinden birer çalışma yapmaları 
gerekecek. Başöğretmen unvanı için 
belirlenen mesleki gelişim çalışma-
ları, uzman öğretmen unvanı için de 
geçerli sayılacak.

BİR DERECE İLE MAAŞLARA EK 
ÖDEME İMKANI KAZANACAKLAR
Öğretmenliğin kariyer meslek 

olarak ilk kez tanımlandığı Öğret-
menlik Meslek Kanunu'nun 14 Şu-
bat 2022 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanmasının ardından, Aday 
Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kari-
yer Basamakları Yönetmeliği yayım-
landı. Bakanlıkta meslekte 10 yılını 
dolduran öğretmenlere 180 saatlik 
kurs ve yapılacak sınavla uzman öğ-
retmenlik kariyer basamağı ile hem 
bir derece hem de bugünün şartla-
rında 1342 lira bir ek ödeme yapıla-
cak. 

Bu kapsamda Milli Eğitim Ba-
kanlığında görev yapan yaklaşık 500 
bin öğretmen uzman öğretmenliğe 
başvurabilecek. Bu öğretmenlerin 
tamamı, herhangi bir kontenjan 
kısıtlaması olmadan uzman öğret-
menlik eğitimlerine ve daha sonra 
sınavına katılma hakkı elde edecek. 

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğ-
retmenlere de 240 saatlik bir kurs 
ve yapılacak ve sınavla başöğret-
menlik kariyer basamağı ile ayrı-
ca bir derece daha ve maaşlarında 
da yine bugünün şartlarında 2 bin 
684 lira artış sağlanacak. Bu kap-
samda mevcut 75 binin üzerindeki 
uzman öğretmen, başöğretmenliğe 
başvuru hakkı kazanmış olacak. Bu 
öğretmenler için de eğitimler ve sı-
nav için herhangi bir kontenjan kısıtı 
bulunmuyor. Öte yandan öğretmen 
maaşlarına kariyerlerine göre yansı-
yacak artışlar, memura verilecek her 
iyileştirmeden etkilenecek şekilde 
15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe 
girecek.

YAZILI SINAVDAN MUAF 
OLACAK ÖĞRETMENLER

Kanuna göre, lisansüstü eğitimi-
ni tamamlayan öğretmenler, uzman 
öğretmen unvanı için öngörülen; 
doktora eğitimini tamamlayan uz-
man öğretmenler ise başöğretmen 
unvanı için öngörülen yazılı sınav-
dan muaf tutulacak. Milli Eğitim Ba-
kanlığı bünyesinde halen 2 bin 234 
doktorasını yapmış, 115 bin 257 
yüksek lisansını tamamlamış öğret-
men görev yapıyor.
n AA

‘Meteoroloji Tırı’ öğrencilerle buluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan iş birliği proto-
kolleri kapsamında ziyaretçilerini 
ağırlayan Mobil Gözlem ve Tahmin 
Merkezi'nde (Meteoroloji Tırı), Kon-
ya'daki öğrencilere meteorolojiye 
ilişkin konular uygulamalı olarak 
anlatıldı. 

MGM'den yapılan açıklamada, 
afet ve acil durumlarda, afet böl-
gesindeki meteorolojik hizmetle-

rin kesintisiz yürütülmesi amacıyla 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 
AFAD arasında bir işbirliği protoko-
lü imzalandığı hatırlatıldı. Bu kapsa-
mında MGM uzmanlarınca gelişti-
rilerek hizmete alınan "Meteoroloji 
Tırı" bünyesinde temel meteorolojik 
gözlemlerin yapıldığı Mobil Otoma-
tik Meteoroloji Gözlem İstasyonu 
(M-OMGİ) ve Mobil Radyosonde 
(meteoroloji balonu) sistemi saye-
sinde afet bölgesinde ihtiyaç duyu-
lan meteorolojik hizmetlerin kesin-
tisiz sağlandığı belirtildi. Meteoroloji 
Tırı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

eğitim kurumlarındaki öğrenci, 
öğretmen, kursiyer ve çalışanları 
yerlerinde ziyaret ederek meteoro-
loji, iklim ve hava olayları hakkında 
farkındalıkları artırılmasının hedef-
lendiği ifade edilen açıklamada, şun-
lar kaydedildi: "Öğrencilerin hava 
olaylarını, iklim ve iklim değişikliği 
konularını uygulamalı olarak öğren-
dikleri, gelecek nesillerin daha sağ-
lıklı ve güvenilir bir ortamda yaşa-
malarını sağlaması, çevreye duyarlı 
bireyler olmaları amacıyla Meteoro-
loji Tırı'nın bugünkü durağı Konya 
oldu. Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı 

Bilim ve Sanat Merkezi önünde öğ-
rencilerle buluşan Meteoroloji Tırı, 
farklı okullardan gelen yüzlerce öğ-
renciye meteorolojik bilgiler aktardı. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Ha-
yat Boyu Öğrenme Genel Müdür-
lüğü' ve 'Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ile iş-
birliği protokolleri imzalayarak bilim 
ve sanat merkezlerindeki öğrenci 
ve öğretmenlerin hava olayları, ik-
lim ve iklim değişikliği konularında 
gelişimleri için teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilmesine de ön ayak ol-
maktadır." n AA

Karaman’da Kitap Günleri
yoğun ilgi görüyor

Karaman Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 2’ncisi düzenlenen 
kitap günleri yoğun katılımla de-
vam ediyor. Etkinliğe gelen ziya-
retçiler, kitapların yanı sıra yazar 
ve sanatçılarla da buluşma fırsatı 
buluyor.

Lütfi Elvan Fuar ve Kong-
re Merkezi’nde 27 Mayıs Cuma 
günü açılışı gerçekleştirilen 2. 
Karaman Kitap Günleri, her gün 
kitapseverleri ağırlamaya devam 
ediyor. Her yaştan ziyaretçinin 
ilgi gösterdiği Kitap Günlerinde, 
Türkiye’nin önde gelen yayınev-
lerinin binlerce eseri okurların 
beğenisine sunulurken, etkinliğe 

katılan ünlü yazarlar; söyleşi ve 
imza etkinliğinde Karamanlılarla 
bir araya geliyor. 5 Haziran Pazar 
gününe kadar devam edecek olan 
Kitap Günlerinde, her gün Kara-
manlı yazarlarla birlikte; 1 Hazi-
ran günü Kişisel Gelişimci-Yazar 
Müjde Aklanoğlu, 2 Haziran günü 
Yazar Mustafa Yılmaz ve Sinan 
Yağmur, 3 Haziran günü Yazar 
Armağan Can, Sümeyra Turanalp 
ve Tarkan Köylü, 4 Haziran günü 
Yazar Yunus Meşe ve Ahmet Me-
lih Karauğuz, 5 Haziran günü Ya-
zar Merve Gülcemal Karaman 2. 
Kitap Günlerine katılacak.
n HABER MERKEZİ
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Gazetecilere siber 
güvenliği anlatıldı

Basın İlan Kurumu tarafından Mevlâna Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında gazete-
cilere ‘Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme’ konuları hakkında eğitim verildi

Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde icra edilen eğitim progra-
mına çok sayıda gazeteci katılırken, 
iki gün süren seminer sonunda ise 
kursiyerlere sertifika takdim edildi. 
Basın İlan Şube Müdürü Ali Aktaş 
gelişen teknolojiyle beraber siber 
güvenliğinin giderek önem kazandı-
ğını anlattı. Aktaş, “Dijital dönüşüm-
de bilimsel yaşamdan, sosyal hayata 
kadar, sosyolojiden, psikolojiye, gü-
venlikten hukuka derinliklerine ka-
dar hissettiğimiz bir zamanda siber 
uygulamanın pratikliği ve güvenliği 
son derece önemlidir. Siber güven-
lik kötü niyetli kişilerin müdahale 
olmak istediği bir alandır. Önemli 
bilgilerin korunduğu, kurumsal ve 
kişisel verilerin korunması karşımı-
za önemli bir başlık olarak çıkmak-
tadır. Dijital evren derken bize ait 
olan alanı koruma noktasında vatan 
kavramının da siber vatan görme-

liyiz” dedi. Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen eğiti-
me katılan gazetecilere sertifika tak-
dim edildi. Mevlâna Kalkınma Ajan-
sı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, 

internetin hayatın her alanında var 
olduğuna dikkat çekti. Teknolojinin 
giderek geliştiğine dikkat çeken Bos-
tancı, “Gelinen süreçte teknolojik 
imkânların da gelişmesiyle birlikte 

bu sistemler, işletmeler için sınırsız 
fırsatlar içerdiği gibi, sınırsız tehdit 
ve riskleri de beraberinde getirmiş 
ve bu sebeple daha yaygın ve etkin 
bir korumaya ihtiyaç duyulan bir 
alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Siber güvenlik kavramı ise Dünya 
üzerinde geçerli olan kara, hava ve 
deniz ve özellikle son yıllarda yaşa-
nan teknolojik gelişmelere bağlı ola-
rak ortaya çıkan uzay savaş alanının 
ardından yeni dönemde beşinci bir 
savaş alanı olmuş, Pek çok ülke de 
ordu yapılanmalarını buna göre ye-
niden dizayn etmektedir. Hiç şüp-
hesiz ki sadece askeri alanda değil, 
iş hayatında da Siber Güvenlik sü-
reçlerini yönetecek olan insan kay-
nağının bilgi güvenliği konusunda 
farkındalıklarının ve niteliklerinin 
artırılması büyük önem arz etmek-
tedir” diye konuştu. 
n SAMET AKTAŞ

Karapınar'a modern 
soğuk hava deposu

Karapınar Belediyesi ve Ka-
rapınar Ziraat Odası iş birliği ile 
Organize Sanayi bölgesinde So-
ğuk Hava Deposu devir teslim 
töreni yapıldı. Programa Kayma-
kam Oğuz Cem Murat, Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti 
İlçe Başkanı Yusuf Zengin, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Önal, İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Sönmez, Ziraat Odası 
Başkanı Durmuş Üner ve yönetim 
kurulu ile sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri katıldı. Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, "Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanımız Sayın Murat Kurum'un 

talimatı ile bu yer Ziraat Odamı-
za tahsis edildi. 1575 metrekare 
kapalı alanda 3 bin ton kapasiteli 
meyve, sebze ve süt ürünlerinin 
depolanması mümkün olacak." 
dedi. Ziraat Odası Başkanı Dur-
muş Üner de ürün çeşitliliğinin 
fazla olduğu Karapınar'ın bu tesise 
gerçekten ihtiyacı olduğunu vur-
guladı. Konuşmaların ardından 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka 
ve Ziraat Odası Başkanı Durmuş 
Üner tarafından devir teslim tu-
tanağı imzalandı. İlçe yöneticileri 
Soğuk Hava Deposu alanını geze-
rek Başkan Üner'den bilgi aldı.
n AA

Her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden tütün şirketleri ise alınan önlemler ve artan küresel farkındalık nedeniyle uzun vadede piyasadaki pozis-
yonlarını korumak için 2000'li yılların başından itibaren "yeni nesil ürünler" adını verdikleri farklı tütün formlarını piyasaya sürmeye başladı

‘Yeni nesil ürünler’ ölüm saçıyor
İnsan sağlığına zarar veren tü-

tün ürünlerinin kullanımını azalt-
mak için küresel çapta mücadele 
verilse de, piyasaya sürülen yeni 
tütün formları kamu sağlığını tehdit 
etmeye devam ediyor. Tütün satı-
şından milyarlarca dolar gelir elde 
eden firmalar, kullanıcılarının yarı-
dan fazlasını ölüme sürüklüyor; her 
yıl 8 milyondan fazla kişi doğrudan 
veya dolaylı sigara kullanımına bağlı 
nedenlerden hayatını kaybediyor. 

DÜNYA GENELİ TÜTÜN 
ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ

Dünya genelinde tütün ürünle-
ri tüketen yetişkinlerin oranı, 2007 
yılında yüzde 22,7’den 2019 yılında 
yüzde 19,6’ya geriledi. Ancak dünya 
nüfusunun giderek artması nedeniy-
le bugün yine sigara içenlerin sayısı 
hala çok yüksek seyrediyor. 2020'de 
dünya genelinde tütün ürünleri kul-
lananların oranı yüzde 22,3'e çıkar-
ken, erkeklerde bu oran yüzde 36,7, 
kadınlarda yüzde 7,8 oldu. Toplam 
1,13 milyar sigara tiryakisinin yüzde 
80'ini de düşük ve orta gelirli ülke 

vatandaşları oluşturuyor.
HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN 

TÜTÜN ÜRÜNLERİYLE 
KÜRESEL MÜCADELE

İnsan sağlığı için giderek daha 
ciddi bir tehdit haline gelen tütün 
ürünleriyle küresel mücadelenin 

yönünü belirlemede, 2003 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bün-
yesinde imzalanan "Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi" etkili oldu. 182 
ülkenin onayladığı anlaşmayla başta 
sigara olmak üzere tütün ürünlerinin 
kullanımının dünya genelinde azal-

tılması hedefleniyor. Tütün ürünle-
rine uygulanan vergiler de fiyatları 
yukarı çekerek tütün ürünlerinin sa-
tışını ve dolayısıyla tüketimini azalt-
mayı amaçlıyor. Ürün fiyatlarındaki 
yüzde 10'luk artışın, yüksek gelirli 
ülkelerde yüzde 4'e, düşük ve orta 
gelirli ülkelerde de yüzde 5’e kadar 
tütün tüketimini azalttığı belirtiliyor.

DSÖ, TÜTÜN ÜRÜNLERİNE 
UYGULANAN VERGİLERİN 
ARTTIRILMASINI İSTİYOR

Tütün ürünlerine uygulanan 
vergiler, tütün kullanımını ve sağlık 
hizmetlerinin maliyetini azaltmanın 
en etkili ve en az tercih edilen yön-
temi olarak görülüyor. Ancak bu tür 
vergiler, tütün fiyatlarını ilgili ülke-
deki gelir artışının yeterince üstüne 
çektiğinde tiryakiler için caydırıcı 
oluyor. Vergi artışıyla desteklenen 
sigara fiyatları, en çok genç tiryakiler 
ve düşük gelirli yetişkinler arasında 
sigara kullanımını azaltıyor.

The Tobacconomics tarafından 
yayınlanan ve vergilerin sigara kul-
lanımını ne ölçüde azalttığının da 

değerlendirmeye alındığı Sigara 
Vergisi Karnesi'ne göre, 5 üzerinden 
4,63 puan ile Ekvador ve Yeni Zelan-
da söz konusu politikaların en başa-
rılı uygulandığı ülkeler arasında yer 
alıyor. Bu ülkeleri, 4,38 ile İngiltere 
ve 4,25 puan ile Kanada izliyor. De-
ğerlendirmeye alınan 160 ülkenin 
yalnızca 75'i, 2,5'in üstünde puana 
sahip bulunuyor.
POZİSYONLARINI KORUMAK İSTEYEN 

MİLYARLARCA DOLARLIK TÜTÜN 
ŞİRKETLERİ YENİ NESİL 

ÜRÜNLERLE EN ÇOK GENÇLERİN 
"KANINA GİRİYOR"

Her yıl milyarlarca dolar gelir 
elde eden tütün şirketleri ise alınan 
önlemler ve artan küresel farkın-
dalık nedeniyle uzun vadede piya-
sadaki pozisyonlarını korumak için 
2000'li yılların başından itibaren 
"yeni nesil ürünler" adını verdikle-
ri farklı tütün formlarını piyasaya 
sürmeye başladı. Tütün ürünlerine 
alternatif olarak görülen e-sigarala-
rın yanı sıra ısıtılmış tütün ürünleri 
(HTP), son yıllarda kullanımı en çok 

artan "yeni nesil" mamuller arasında 
yer alıyor. Bu ürünler, internet ve 
sosyal medya platformları üzerinden 
yapılan reklamları ve aromalı içerik-
leriyle en başta gençleri hedef alıyor. 
HTP'ler, uluslararası tütün şirketleri 
tarafından sigaranın zararlarından 
kaçınmak isteyen ancak bu bağım-
lılıktan kurtulamayan kişiler için bir 
"ara çözüm" olarak sunuluyor. Ayrıca 
şirketler, bu ürünlerin insan sağlığı 
açısından daha az zararlı olduğunu 
savunuyor. Ancak DSÖ, yeni tütün 
formlarının da doğası gereği toksik 
olduğu ve kanserojen madde içerdi-
ği için geleneksel sigaradan daha az 
zararlı olmadığı görüşünde. Henüz 
çok uzun bir geçmişe sahip olmayan 
e-sigara ve HTP kullanımının uzun 
vadede insan sağlığına etkilerine 
ilişkin bilimsel çalışmalar da devam 
ediyor. Hemen hemen tüm tütün 
şirketleri, HTP üreticileri arasında 
yer alıyor. Bir şirketin 2020 yıllık 
raporuna göre, 12,7 milyon tiryaki, 
sigarayı bırakarak bu şirketin ürünü 
olan HTP'yi kullanmaya başladı. n AA
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Bozdağ: "Kira düzenlemesinde oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Son aşamaya gelindiğini ifade 
etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız"

‘Cezai  yaptırım düşünmüyoruz’
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 

üzerinde çalışılan kira düzenleme-
siyle miktar üzerinden değil oran 
üzerinden belirleme yapılacağını 
belirterek, "Son aşamaya gelindiğini 
ifade etmek isterim. Bu, geçici bir 
düzenleme olacaktır, altını çizeyim. 
Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir 
düzenleme yapacağız." dedi. Boz-
dağ, kira konusunda fahiş artışların 
talep edildiğini, bu artışlar karşısında 
kiracıların zorda kaldığını, özellikle 
İstanbul'da bunun büyük bir soru-
na dönüştüğünü belirtti. Ev sahibi-
nin ve kiracının hukukunu koruya-
rak kiralarda fahiş fiyatların önüne 
geçmek için bir formül arayışında 
olunduğunu dile getiren Bozdağ, bu 
konuda Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye 
ile Ticaret bakanlıklarının ortak ça-
lışma yaptığını hatırlattı. Bakan Boz-
dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığında kendisinin de 
yer aldığı toplantıda, bazı başlıklar 
üzerinde durulduğuna dikkati çeke-
rek, şöyle devam etti: "Birinci başlık 
ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile 
kiraya tutacak kişi arasında kira mik-
tarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki 
tarafın hukukunu koruyan bununla 
ilgili çalışma yapılması talimatını 
verdik. Arkasından oturanlarla ilgili 
artış oranı nasıl olacak, ne olacak, 
neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, di-
ğer enflasyon rakamları, başka şey-

ler, bütün bunları da dikkate alarak 
hem ev sahibinin hem de kiracının 
hukukunu koruyan ortak bir formül. 
Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor." 
Denetim mekanizması konusunda 
da çalışma yapıldığını aktaran Boz-
dağ, ana çerçeve üzerinde istişarele-
rin yürütüldüğünü, şu ana kadar da 
önemli mesafeler alındığını, bazı for-
müllerin ortaya konduğunu bildirdi. 
Borçlar Kanunu'nda bu konuda ye-
teri kadar düzenlemenin bulundu-
ğuna işaret eden Bozdağ, mevcut 
mevzuattan da ilham alındığını dile 
getirdi. Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran 
üzerinden bir belirleme yapacağız. 
Miktar üzerinden değil. Çünkü oran 
üzerinden bir belirlemenin makul 

olacağını düşünüyoruz. Oran üzerin-
den yaptığımızda maliyet her mikta-
ra göre farklı şekilde oluşacaktır. Son 
aşamaya gelindiğini ifade etmek 
isterim. Bu, geçici bir düzenleme 
olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir dü-
zenleme değil, geçici bir düzenleme 
yapacağız. Süre bittikten sonra da 
bu eski hale devam edeceğiz." diye 
konuştu. Bakan Bozdağ, soru üze-
rine kira ihtilaflarını arabulucuya 
devretmeyi, bu usulle uyuşmazlık-
ları çözmeyi hedeflediklerini belirtti. 
Bunun uyuşmazlıkların kısa sürede 
çözülmesini sağlayacağını kaydeden 
Bozdağ, taraflar arasındaki ihtilafın 
husumete dönüşmesinin de bu yolla 
engelleneceğini ifade etti. "Değişken 

bir oran mı olacak?" sorusu üzerine 
Bozdağ, "Şimdi sabit bir oran ola-
cak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas 
alınacak ama oran dediğimizde şu 
anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek 
rakamların her tarafın kabul edeceği 
makul bir orana çekilmesi." yanıtını 
verdi. Makulü, herkesin kabul ede-
bileceği çözümü aradıklarını vurgu-
layan Bozdağ, "Ev sahiplerinin, talep 
sahibi olan kiracıların da hukukunu 
koruyan, külfeti paylaştıran bir for-
mülü ortaya koyacağız." görüşünü 
paylaştı. Bekir Bozdağ, denetim 
mekanizmasının nasıl olacağı konu-
sunda da çalışmaların sürdüğünü 
aktardı.
"CEZAİ YAPTIRIM DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Sözleşme hürriyetinin korunma-
sı gerektiğini belirten Bozdağ, açık-
lamalarını şöyle sürdürdü: "Burada 
bir hassas terazi dengesi olduğunu 
ifade etmekte fayda var. Buradaki 
amaç birilerini cezalandırmak değil, 
teraziyi dengeli tutabilmek. Bu ihti-
laflar hukuki ihtilaf, sonuçta yargıya 
gidecek. Cezayı gerektiren konu de-
ğil, herhangi bir ceza öngörülmesi de 
söz konusu değil. Sözleşmeden dola-
yı cezalar hürriyeti bağlayıcı, bir ceza 
konulmayacağı Anayasa'da açık bir 
şekilde ifade ediliyor. Herhangi bir 
cezai yaptırım düşünülmüyor." İlk 
defa kiraya vereceklerle ilgili düzen-
lemenin nasıl olacağının sorulması 
üzerine Bozdağ, şunları kaydetti. 

"Geçici olmak kaydıyla bir formül 
üzerinde çalışılıyor. Avrupa'nın bazı 
ülkelerinde uygulanan formüller 
var. Evin maliyeti üzerinden, emlak 
değeri üzerinden bir oranlamayla 
hesap yapan ülkeler var. Vergi geliri 
üzerinden oranlamayla hesap yapan 
yerler var. Bu konuda dünyada muh-
telif örnekler var. Biz bu örnekleri 
inceliyoruz. Bize yakın, toplumumu-
zun kabul edebileceği, doğru oldu-
ğunu düşündüğümüz örneklerden 
istifade edebiliriz. Hollanda'da ve 
başka ülkelerde bu anlamda birta-
kım düzenlemeler var. Ev sahibinin 
hukukunu da kiracının hukukunu 
da koruyacak. Böylesi bir zamanda 
fırsatçılık yaparak, fahiş fiyatla hak 
etmediği kira bedeli almak isteyenin 
önüne geçilecek. Yoksa hak ettiği 
kira bedelini herkes alacak. Ülkedeki 
artan fiyatlar nedeniyle hak etmedi-
ği bir kirayı almaması sağlanacak. 
Yoksa herkes evini dilediği gibi kira-
ya verecek. Ona bir müdahale yok.” 
Bir çerçeve çizildiğini, konu üzerinde 
çalışmaların devam ettiğini dile geti-
ren Bozdağ, "İlk defa kiraya vermede 
de devam eden kira sözleşmesi içe-
risinde kira artırımında da belli bir 
oranın konmasının faydalı olacağı 
değerlendirildi." ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ, 
ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Türkiye'deki durum geçici bir 
durum, bizim yaptığımız da geçici 

bir düzenleme. Yoksa kalıcı bir şe-
kilde, tarafların iradesine, sözleşme 
hürriyetine müdahale etmeyi düşü-
nen düzenleme değil. Kısa süreli ola-
cak, o yüzden de kalıcı düzenleme 
olmayacak. Borçlar Hukukumuzda 
bu konuda yeteri kadar hatta fazla-
sıyla hüküm var. O hükümlerin sağ-
lıklı işlemesi halinde zaten sorun söz 
konusu değil. Olan şey, bu hüküm-
lere rağmen işleyen fazla kira talep-
leri. Enflasyonun da TEFE'nin de TÜ-
FE'nin de ortalamasının da hepsinin 
üstünde istenen bir şey var. Normal 
şartlarda her şey cereyan etmiş olsa 
böyle bir konu gündeme de gelmez-
di. Şimdiye kadar gelmedi, şimdi de 
gelmezdi. Şu anda öyle gözüküyor 
ki enflasyonun da üstünde, TEFE, 
TÜFE ortalamasının da üstünde, 
TÜFE'nin üstünde bir fiyatlandırma 
durumu var. Bu, onunla ilgili." Geçi-
ci bir durumun söz konusu olduğuna 
değinen Bozdağ, geçmişte enflasyo-
nu indirdiklerini, yine enflasyonun 
aşağıya çekileceğini dile getirdi. Be-
kir Bozdağ, geçici dalgalanmalara 
karşı kalıcı düzenleme yapmanın 
doğru olmadığını vurguladı. Ev sa-
hibinin de kiracının da düşünülmesi 
gerektiğini kaydeden Bozdağ, va-
tandaşlara, sözleşme yaparken tüm 
hükümleri tek tek okumalarını ve 
gerektiğinde de bir avukata danış-
maları önerisinde bulundu.
n AA

‘Ohannes Burger’ Meram’da açıldı
Hamburger sektörünün öncü 

markalarından biri olan ve damak-
larda eşsiz bir lezzet imkanı sunan 
‘Ohannes Burger’ ürün çeşitliliği 
ile dikkat çekiyor. Merkez şubesi 
olan ve daha sonra gerek yurt içi 
gerekse yurt dışında şube sayılarını 
artıran ‘Ohannes Burger’ şimdide 
Konya’da hizmet vermeye başladı. 
Ohannes Burger işletme sahiple-
rinden Ethem Topal, tüm hambur-
ger sevenleri yeni iş yerlerine davet 
etti. Hamburger’de Ohannes olarak 
iddialı olduklarını ve kaliteli hizmet 
verdiklerini anlatan Topal, “Burayı 
yaklaşık 1 ay önce hizmete sunduk. 
Açılıştan öncede yaklaşık 2 yıllık bir 
firma araştırması yapmıştık. Ohan-
nes Burger’in Konya’ya hizmet ede-
bilecek en iyi firma olduğuna karar 
verdik. Konya’da burger üzerine ça-
lışan hem küresel hem de yerel bir-
çok firma var. Biz hem hizmet olarak 
hem de lezzet olarak iyi olduğumu-
zu iddia ediyoruz.  Ohannes Burger 
olarak bizi diğerlerinden ayıran en 
büyük özellik el yapımı soslarımız 
ve köftelerimiz. Konya’da mekân 
olarak tasarımsal anlamda da ön 
planda yer aldığımızı düşünüyoruz. 
150 metrekare kapalı alanımız ve 
100 metrekare açık alanımız var. 
Lokasyon olarak Konya’nın en gü-

zel ve en nezih mekânlarından biri 
olan Meram ilçesinde Yeni Meram 

Caddesindeyiz” dedi. Müşterilere 
en lezzetli burgeri sunduklarını kay-

deden Topal, “Ohannes Burger’in 
Konya ile beraber Türkiye genelinde 
20 şubesi oldu. Daha çok Akdeniz ve 
Ege Bölgesi’nde var olan bir firmay-
dı. Biz aslında Ohannes Burger’in 
Anadolu’ya açılan kapısı olduk. Yurt 
dışında ise Ohannes Burger’in İn-
giltere’de 9 tane şubesi bulunuyor. 
Firma hem yurt içinde hem de yurt 
dışında şube sayılarını artırmayı 
hedefliyor. Ohannes Burger uzun 
vadeli hedefleri olan bir firma. Fiyat 
performans açısından hamburgerle-
rimizin optimum düzeyde olduğunu 
düşünüyoruz. Her damak zevkine 
göre 15-16 çeşit burgerimiz var. 
Bunların 3-4 tanesi tavuklu geri ka-
lanı ise et ürünleri şeklinde. El yapı-
mı soslarımızla lezzetimizi ön plana 
çıkarıyoruz. Etlerimizin kendine öz 
lezzetleri var. Öğlen 12.00 sularında 
açılan iş yerimiz akşam 23.00’a ka-
dar hizmet vermeye devam ediyor. 
Paket servisimizi Haziran ayın içe-
risinde aktif hale getireceğiz. Tüm 
hemşerilerimizi Yeni Meram Cad-
desi üzerinde yer alan lezzet durağı-
mıza bekliyoruz” diye konuştu. 

Fotoaltı: Ohannes Burger, özel 
sosları ve taze et şeklinde hazırlanan 
Hamburgeri ile damaklarda eşsiz bir 
lezzet bırakıyor. 
n SAMET AKTAŞ

Büyükşehir’den 'Kentsel Dönüşüm
Strateji Belgesi Çalıştayı'

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kentsel dönüşüm sü-
recinin iyileştirilmesi ve kentsel 
dönüşümün bütüncül bir şekilde 
yönetilmesi amacıyla “Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışta-
yı” düzenlendi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından “Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesi Çalış-
tayı” düzenlendi. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde iki oturum şeklinde 
gerçekleştirilen çalıştayda; jeolo-
jik, hidro-meteorolojik, insan kay-
naklı tehlikeler, iklim değişikliği 
tehlikeleri ile bütünleşik deprem 
risk ağırlıklandırılması konu baş-
lıkları masaya yatırıldı. Çalıştayın 
açılışında konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Uzbaş, güçlü yarınlar için 
güvenli ve huzurlu barınma ile 

konut altyapısının tesis edilmesi-
nin önemine değindi. Uzbaş, “Bü-
yükşehir öncülüğünde 6306 sayılı 
kanun kapsamında daha güvenli 
ve dayanıklı yaşam alanlarının 
belirlenmesi adına kentsel dönü-
şüm strateji belgesi hazırlanması 
ve hizmetlerinin yapılma çalış-
maları başlatıldı.” dedi. Kentsel 
dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi 
ve kentsel dönüşümün bütüncül 
bir şekilde yönetilmesi amacıy-
la düzenlenen çalıştayda ayrıca 
Konya’nın deprem haritası da 
çıkarıldı. Çeşitli üniversitelerden 
akademisyenlerin katıldığı çalış-
tayda çıkarılan deprem haritası 
kapsamında önümüzdeki süreçte 
yapılması gerekenler ve çözüm 
önerileri görüşüldü.
n HABER MERKEZİ

Bekir Bozdağ
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Acil Servis ambulans sürücüleri, olay yerine hızlı ulaşmaları ve hastayı güvenle hastaneye yetiştirmeleri amacıyla Ambulans Sürüş Güvenliği 
Eğitimi alıyor. Eğitimlerde, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ve derinlik algısının geliştirilmesi gibi konular uygulamalı anlatılıyor

112 sürücülerine trafik eğitimi
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ser-

vis Hizmetlerinde görev yapan 
ambulans sürücüleri, yoğun tra-
fiğe rağmen hastaları güvenle ve 
zamanında hastaneye ulaştırmak 
için zorlu eğitimlerden geçiriliyor. 
Aynı zamanda acil bakım teknikeri 
(paramedik) veya acil tıp teknisyeni 
(ATT) olan 112 Acil Servis ambu-
lans sürücülerine, vaka bilgisi gel-
diği andan itibaren hızlı müdahale 
için olay yerine ulaşması ve hasta-
yı güvenle hastaneye yetiştirmesi 
amacıyla Ambulans Sürüş Güven-
liği Eğitimi veriliyor. Ambulans sü-
rücülerinin, özellikle yoğun trafikte 
yapacakları manevralarda direksi-
yon hakimiyetini koruması, hızlı ve 
kontrollü sürüş kazanmaları için 
verilen eğitimlere, Ankara'nın Sin-
can ilçesinde özel oluşturulan par-
kurda, yaklaşık 25 sağlık personeli 
katıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetle-

rinde görev yapan Paramedik ve 
ATT'lere verilen eğitimlerde, "am-
bulansların mekanik özellikleri, 

basit arizaların tanımlanması ve 
önlenmesi, araç güvenlik sistem-
lerinin kullanımı, ambulanslarda 

hız problemleri ve araç kontrolü, 
olağandışı yol ve hava şartlarında 
ambulans kullanabilme, kazadan 

kaçış, panik fren, takip mesafesi, 
güvenli sollama, ayna kullanımı 
ve derinlik algısının geliştirilmesi" 
gibi birçok konu uygulamalı gös-
terildi. 112 Acil Servis'te 10 yıldır 
paramedik, 6 yıldır da ambulans 
sürüş güvenliği eğitmenliği yapan 
Çağla Ünal, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, haftalık 32 saatlik 
eğitimlerin, ilk 8 saatinin teorik, 
24 saatinin uygulamalı yapıldı-
ğını belirtti. Eğitimlerin sonunda 
başarılı kursiyerlere sertifikalarını 
verdiklerini kaydeden Ünal, şun-
ları kaydetti: "Acil durumlarda 
vakaya giderken karşılaşabilecek-
leri zorlukları, yani önlerine çocuk 
atlayabilir ya da araçlar direksiyon 
kırabilir, bu durumlarda ne gibi 
manevralar yapmaları gerektiğini 
anlatıyoruz. Özellikle kavşaklarda 
çok fazla kaza oluyor. Çoğu arka-
daşımız kavşaklarda önceliği oldu-

ğunu düşünüyor. Halbuki hiçbir 
önceliğimiz yok. Sadece diğer sü-
rücüler yol verirse geçebiliyoruz. 
Bizim de bütün kurallara uymamız 
gerekiyor. Bunlara çok öncelik ve-
riyoruz. Bunun dışında ambulans, 
günlük bakımı, haftalık, aylık, yıllık 
bakımları hakkında bilgiler veriyo-
ruz. Akü takviyesi, zincir takma, 
lastik değişimi gibi uygulamaları-
mız oluyor, bunları da yine sahada 
veriyoruz." Çağla Ünal, eğitimlerin 
periyodik aralıklarla tekrarlandığı 
bilgisini de verdi. Sağlık Bakan-
lığınca 2005'te Ambulans Sürüş 
Teknikleri Eğitici Eğitimi olarak 
verilmeye başlayan eğitimlerin, 
2021'de ismi ve içeriği değiştiril-
di. 81 ilde 851 eğitmen tarafından 
verilen eğitimlerden, yılda yaklaşık 
1750 paramedik ve acil tıp teknis-
yeni yararlanıyor.
n AA

Kursiyerlerden yıl sonu sergisi
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi 

ve KOMEK Müdürlüğü'nün yıl bo-
yunca açtığı kurslarda kursiyerler 
tarafından hazırlanan ürünlerden 
oluşan karma yıl sonu sergisi açıl-
dı. Belediye Düğün Salonunda dü-
zenlenen serginin açılışı, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal ve protokol 
üyeleri tarafından yapıldı. Kültür 
miraslarının bir sonraki nesillere 
aktarılmasında büyük gayret ser-
gilediklerini kaydeden Halk Eği-
tim Merkezi Müdürü Ahmet Refik 
Dereli,” Vatandaşlarımızın sosyo 
kültürel gelişimine katkı sağlamak-
la ve meslek edindirmek, bilgi ve 
beceri kazandırmak, okuma yazma 
konusunda eksik kalan eğitimleri ta-
mamlamak, bir üst eğitime öğrenci 
kazandırmak, kültür eserleri koru-
mak ve yaşatmak gibi anlamında 
çok önemli misyon üstlenmektedir. 
Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK 
bünyemizde 130 öğretmenimizle 
aktif olarak hizmetimize devam edi-
yoruz. Her zaman her yerde eğitim 
sloganı Halk Eğitim Merkezimiz ve 
KOMEK mesleki ve teknik, kültürel 
kurslar, okuma yazma kursları ile 

hemşerilerimize hizmet etmekte-
dir” ifadelerini kullandı. Halk Eğitim 
Merkezlerinin yapmış olduğu ça-
lışmaların takdire şayan bir hizmet 
olduğunu kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, ”Sosyal kültürel 
faaliyetlerin zirvede olduğu ilçeyiz. 
Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir 
Belediyesi işbirliği ile ilçemize ka-
zandırılan Komek ile hanım kardeş-

lerimiz sosyal aktivitelerde kurslarla 
birbirinde değerli el emeği göz nuru 
çalışmalar hazırlıyorlar. Bu çalışma-
larımızın ekonomik getiri kazandır-
ması noktasında bizlerden talepler 
oldu. Bizde bu talepleri karşılamak 
adına Antalya Çevre Yolu üzerinde 
çalışmalarına başladığımız 40 adet 
9 metrekarelik doğayla bütünleşen 
dükkanlarımızı yaz dönemine ha-

zırlıyoruz. Çalışmalarımız tamam-
ladığımız zaman ihaleleri yapılarak 
hanım kardeşlerimizin hizmetine 
sunacağız. Burada yapmış olduk-
ları çalışmaları sergileyerek satışını 
yapabilecek hem ev ekonomilerine 
hem de ilçe ekonomimize katkı sağ-
lamaları adına önemli bir çalışma 
olacak. Kurslarımızın açılmasında 
emeği geçen Komek ve Halk Eğitim 
Merkezi yöneticilerimize ve alın teri 
göz nuru eserleri hazırlayan kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. “şeklin-
de konuştu. Kursiyerler tarafından 
hazırlanan ürünlerin  ilçe protokol 
üyeleri tarafından açılışı yapılan ser-
gi 3 Haziran Cuma gününe kadar 
açık kalacağı bildirildi. Belediye Dü-
ğün Salonunda düzenlenen serginin 
açılışına Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü 
Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay , İlçe Sağlık 
Müdürü Mustafa Özer, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Ahmet Refik De-
reli, Kamu Kurum ve kuruluşlarının 
müdürleri, kursiyerler ve vatandaş-
lar katıldı. n HABER MERKEZİ

Başkan Altay çalışan 
gençlerle buluştu

'Sözleşmeli öğretmen için
çıkar yol kadrolu atamadır'

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediyesi Çalışan 
Gençlik Meclisi’nin geleneksel-
leşen “Simit Bizden, Çay Esnafı-
mızdan” projesi kapsamında Eski 
Marangozlar Sanayi’nde çalışan 
gençlerle bir araya geldi. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi 
üyesi gençlerle buluşmaya devam 
ediyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde kurulan Çalışan 
Gençlik Meclisi’nin geleneksel 

hale getirdiği “Simitler Bizden, 
Çaylar Esnafımızdan” projesi 
kapsamında, Eski Marangozlar 
Sanayi’nde gençlerle bir araya ge-
len Başkan Altay, “Konya Modeli 
Belediyeciliğimiz içinde önemli bir 
başlık olan ortak akıl ile yönetime 
gençlerimizin katkısı çok büyük. 
Şehrimizin ekonomik kalkınma-
sında bu denli önemli rol oynadık-
larını görmek bizleri mutlu ediyor. 
Genç arkadaşlarıma gayretleri 
için teşekkür ediyor, başarılar di-
liyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Ali Köç,” Sözleşmeli 
ve Kadrolu öğretmenler arasındaki 
ayrımın kaldırılması için sözleşme-
li öğretmenlerin mutlaka kadrolu 
atamasının yapılmasıdır.” dedi. 
Kamu-Sen Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Türk eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şubenin başkanı Ali Köç, öğret-
menler arasındaki farkı mutlaka 
kaldırılması gerektiğini söyledi.  
Kanunla sözleşmeli öğretmenler 
ile kadrolu öğretmenler arasın-
daki ayrımın kaldırılmadığına da 
vurgu yapan Başkan Köç, “Bu ay-
rımı ortadan kaldırmak için tüm 

öğretmenlerimizin sadece kadrolu 
atanmasını sağlamalıyız. Bunun 
dışında hiçbir tedbir sözleşmeli öğ-
retmenlere fayda sağlamayacaktır. 
Nitekim yasada da sözleşmeli öğ-
retmenlere sadece can güvenliği 
ve sağlık durumlarından dolayı ta-
yin hakkı verilmiştir.  Bilindiği gibi 
bu uygulama zaten mevcuttu. Yani 
öğretmenler açısından yeni bir hak 
değildir.Türk Eğitim-Sen olarak 
talebimiz Cumhurbaşkanının ifa-
desinde de yerini bulan kadrolu 
ve sözleşmeli öğretmen arasın-
daki ayrıma gerçek anlamda son 
verilmesidir. Tek çıkar yol kadrolu 
atamadır!” dedi. n HABER MERKEZİ
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Süper Lig’de galibiyet serileri takımları ön plana çıkardı
Spor Toto Süper Lig'de 2021-

2022 sezonu sona ererken, takımla-
rın galibiyet serileri sezon içerisinde 
önemli etken oldu. Trabzonspor 8 
maçla bu alanda ön plana çıkarken, 
Fenerbahçe 7, Antalyaspor da 6 maç 
sahadan üst üste 3 puanla ayrılan 
ekipler oldu.

Süper Lig’de Trabzonspor 81 pu-
anla şampiyonluğunu ilan ederken, 
sezonun ilk yarısında elde ettiği 8 
maçlık galibiyet serisi liderliği alma-
sını sağladı. Sezonun 2. yarısında 
23-27. haftalar arası çıktığı 5 maçı 
da kazanan bordo-mavililer 38 maç-
lık maratonun sonunda mutlu sona 
ulaştı. Ligin ikinci yarısında çıkışa 
geçerek 14 maçlık yenilmezlik se-
risi yapan Fenerbahçe ise bu süre 
zarfında 7 maçlık galibiyet serisi 
yaşadı. Sarı-lacivertliler sezonu da 
73 puanda tamamladı. Uzun süre 
ilk 2 yarışı veren Konyaspor ise ligin 
ilk yarısında (10-19. haftalar arası) 2 
kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. 
Yeşil-beyazlılar ligin 2. yarısında ya-
şadığı puan kayıpları ile sezonu 68 

puanda 3. sırada tamamladı.
BAŞAKŞEHİR’DE 

EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ
Sezona üst üste mağlubiyetlerle 

başlayan Başakşehir, Emre Belö-
zoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda 
9-13. haftalar arası üst üste 5 galibi-
yet sevinci yaşarken, ligin 2. yarısın-

da da 4 maçlık bir seri elde etti.
ANTALYA’DA 

NURİ ŞAHİN DOKUNUŞU
Ligin ikinci yarısında çıkışa ge-

çerek sezonu 59 puanla 7. sırada 
tamamlayan Antalyaspor da en fazla 
galibiyet serisi yaşayan takımlardan 
biri oldu. Kırmızı-beyazlılar 28-33. 

haftalar arası 6 maçta sahadan 3 pu-
anla ayrıldı.

KASIMPAŞA, TARİHİNDEKİ EN 
İYİ DÖNEMİ YAŞADI

Sezon içerisinde teknik direktör 
değişikliği yaşayan kulüplerden olan 
Kasımpaşa, 19-23. haftalar arası 
5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 

Lacivert-beyazlılar ligin ikinci yarı-
sında da 4 maç üst üste rakiplerine 
üstünlük sağladı. Kasımpaşa'nın 53 
puanla tamamladığı sezon, kulüp ta-
rihinde en fazla puanı topladığı sezon 
oldu.

4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDILAR
Sezon içerisinde inişli-çıkışlı 

grafik sergileyen Alanyaspor, son 4 
maçını kazanarak ligi 64 puanda ta-
mamladı ve Avrupa kupalarına katıl-
ma hakkını kıl payı kaçırdı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki 
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası se-
vinci yaşadığı sezonda 14-17. hafta-
lar arası çıktığı lig maçlarından galip 
ayrıldı.

2021-2022 sezonunu 53 puanla 
12. sırada tamamlayan Hatayspor 
ise 4 maç üst üste galibiyet alan ta-
kımlardan oldu. 

Bordo-beyazlılar ligin başında 4 
maçlık bir seri yaşadı.

Lige veda eden ekiplerden biri 
olan Göztepe'nin ise 20. haftada baş-
ladığı galibiyet serisi 4 hafta sürdü. 
İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise üst 
üste mağlubiyetler yaşayarak küme 
düşmekten kurtulamadı.

Öte yandan Beşiktaş, Fatih Ka-
ragümrük, Adana Demirspor, Gala-
tasaray, Gaziantep FK, Giresunspor 
ve Altay sezon içerisinde 3 maçlık 
galibiyet serisi yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

 Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan 
MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Üm-
raniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen 
takımlar oldu. 

Süper Lig'e yükselecek son ekibi be-
lirleyecek maç ise bugün Bandırmaspor ile 
İstanbulspor arasında oynanacak. Kritik final 
maçında kazanan ekip Süper Lig’e merhaba 
derken kaybeden taraf ise büyük üzüntü ya-
şayacak.

İSTANBULSPOR, 2004-2005'TEN 
BERİ SÜPER LİG'DEN UZAK

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamam-
layan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile final için karşı kar-
şıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 
kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta 
rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale 
yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te 
yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele 
ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 bera-

berlik ve 290 yenilgi yaşadı.
2004-2005 sezonunda 17. sırada yer 

alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 
3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de 
mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de 
Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonun-
da Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te 
Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi 
alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve 
geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele 
ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı 
gösteremedi.

BANDIRMASPOR TARİHİNDE 
İLK PEŞİNDE

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor 
Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada biti-
rerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı 
finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan 
Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde raki-
bini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal 

Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihin-
de ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. 
Finale kadar gelen Bandırmaspor, Süper 
Lig'e yükselerek bu başarısını taçlandırmaya 
çalışacak.

5 Haziran 1965'te kurulan genelde 2 ve 
3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 
sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki 
sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar 
alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de 
yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. 
Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk 
kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için 
yarın İstanbulspor'un karşısına çıkacak.

Bandırmaspor, 2014-2015'te Süper 
Lig'de yer alan Balıkesirspor'un ardından 
şehrin ligdeki temsilcisi olmayı hedefleyecek.

PLAY-OFF'TA 27. FİNAL
İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygula-

nan play-off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. 
Play-off'ta daha önce 20 farklı takım Süper 
Lig'e yükselmeyi başardı. 

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı 
play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, 
Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, 
Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bo-
luspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gazi-
antep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin 
İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytin-
burnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf 
oldu.

1993-1994 sezonundaki play-off müca-
delesi sonunda Adana Demirspor ve Antal-
yaspor olmak üzere iki takım birden Süper 
Lig vizesi almıştı.

KOCAELİ, PLAY-OFF FİNALİNE 
EV SAHİPLİĞİ YAPAN 8. İL

Spor Toto 1. Lig finalinin oynanacağı Ko-
caeli, finale ev sahipliği yapacak 8. il olacak. 
Ankara'da 8 kez oynanan play-off finaline 
İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve 
İzmir ikişer, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yap-
mıştı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’e yükselen
son takım belli olacak

Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e çıkacak son ekip, bugün belli olacak. Royal Hastanesi 
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak final maçında kazanan ekip Süper Lig’e yükselecek. Kocaeli 

Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak Nalçacılılar, Dev 
Kartallar’ı uğurladı 

Ersan Parlatan 
Samsunspor’da

Genç Kartallar 
deplasmanda mağlup

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Lig’de play-off yarı final 
serisi üçüncü maçında bugün Sigortam.Net’e konuk olacak 
Beysu Konyaspor basket, taraftarlarının sevgi gösterileriyle 
uğurlandı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’ndan otobüsle ha-
valananına hareket eden yeşil-beyazlı takımı Nalçacılılar 
taraftar grubu, takımı yalnız bırakmadı. Havaalanında bir 
süre bekleyen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Taraf-
tarlar, özellikle koç Engin Gençoğlu için tezahüratlar yaptı. 
Yeşil-beyazlı kafile daha sonra İstanbul’a hava yolu ile gitti. 
Yarı final serisinin ilk iki maçını kazanan Beysu Konyaspor 
basket, rakibini bu kez de mağlup etmesi durumunda adını 
finale yazdıracak. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor Kulübü, Teknik 
Direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardığını 
açıkladı.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, 
"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Ersan Parlatan 
ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmış-
tır. Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor’da İlhan 
Palut’un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan’ın ekibinde 1 
İtalyan yardımcı antrenör, 1 İtalyan kondisyoner ve 1 Alman 
kaleci antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk 
kaleci antrenörü, 1 Türk kondisyoner ve 4 analizci ile de söz-
leşme imzalamıştır." denildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U19 Takımı, ligin 37.haftasında deplasman-
da karşılaştığı Galatasaray U19 Takımı’na 2-1 mağlup oldu. 
Ligdeki 8.mağlubiyetini alan Genç Kartallar, 65 puanda 
kaldı. Ligin bitimine 1 hafta kalmasıyla beraber Yeşil-Be-
yazlılar, son haftada sahasında Kayserispor takımını konuk 
edecek. 

Öte yandan Galatasaray, 19 Yaş Altı Gelişim Süper 
Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Ligin 37. 
haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konuk ettiği İt-
tifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı futbol ta-
kımı, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan 
etti. n SPOR SERVİSİ



Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, 
transfere bomba gibi bir giriş yaptı. Yeşil-Be-
yazlılar, ilk transferini ligin son haftasında 
Beşiktaş maçının bitimiyle Bruno Paz’ı kad-
rosuna katarak yaparken, ikinci ve üçüncü 
transferlerini de gerçekleştirdi. Anadolu Kar-
talı, son olarak Sivasspor’dan Ahmet Oğuz 
ve Altay’dan Cebrail Karayel ile sözleşme 
imzaladı. Yeni sezon planlaması kapsamın-
da sağ bek mevkiisine iki önemli oyuncuyu 
transfer eden Konyaspor, eksik yerlerini de 
doldurmak adına görüşmelerini sürdürüyor. 

Nejc Skubic’İn futbolu bırakmasından 
sonra sağ bek noktasında temsilcimizin ne 
yapacağı merakla beklenirken ligin bitimiyle 
Konyaspor’da o bölgedeki eksikliklerini ka-
pattı. Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2 
yıllık sözleşme imzalayan Yeşil-Beyazlılar, 18 
Haziran’da başlayacak kampa kadar trans-
ferleri noktalamanın hesaplarını yapıyor.

AHMET OĞUZ FORMAYI GİYDİ
Ahmet Oğuz ile sözleşme imzalayan 

Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenin ar-
dından oyuncuya formayı giydirdi. Konuyla 

ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kon-
yaspor’umuz, 29 yaşındaki deneyimli sağ 
bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, 
yöneticimiz Osman Dağ katıldı.” ifadeleri 
kullanıldı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen 
Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Gençlerbirliği, 
Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. 
Bonservis bedeli ödemeden kadromuza da-
hil ettiğimiz Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezo-
nunda 27’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 
5’i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak 
üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol 
katkısı sağladı.

Konyaspor’un yeni transferi Ahmet 
Oğuz, 16 Ocak 1993 yılında Yozgat’ta dün-
yaya geldi. Ahmet Çalık ile uzun yıllar Genç-
lerbirliği’nden takım arkadaşı olan Ahmet 
Oğuz, son 2 sezonu Sivaspor’da geçirdi. Bu 
sezon Kırmızı-Beyazlı ekiple 35 karşılaşmada 
forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gollük 
katkı sağladı. Son olarak Sivasspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası Finali’nde oynadığı Kayse-

rispor maçında forma giyen Ahmet Oğuz, 
takımıyla kupayı kazanma başarısı gösterdi.

CEBRAİL’DE İMZAYI ATTI
Ahmet Oğuz’un ardından Cebrail Ka-

rayel’e de 2 yıllık imzayı attıran Konyaspor, 
oyuncuya da formayı giydirdi. Konuyla ilgili 
resmi internet sitesinden transferi açıklayan 
Yeşil-Beyazlılar, " Konyaspor’umuz, 1994 
doğumlu sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel 
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Kon-
ya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen 
imza törenine, yöneticimiz Osman Serper 
katıldı.” dedi.

Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail, 
Süper Lig’de Ankaragücü ve Altay formaları 
giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya 
dahil edilen Cebrail Karayel, 2021-2022 se-
zonunda 30 Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası 
olmak üzere toplam 32 maçta forma giye-
rek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Her iki oyuncuyu da kadrosuna katan 
Konyaspor, bu transferlere bonservis ücreti 
ödemedi. Yönetimsel anlamda önemli bir 
transfer başarısına imza atan Konyaspor 
yönetiminin santrfor noktasında ise kesenin 

ağzını biraz daha açması bekleniyor. 
Öte yandan Konyaspor’un yeni transfe-

ri Ahmet Oğuz, imza sonrası açıklamalarda 
bulundu. Konyaspor için 'Anadolu'nun Hü-
kümdarı' ifadesini kullanan yeni transfer Ah-
met Oğuz, yaptığı açıklamada "Konyaspor'a 
transfer olduğum için çok mutluyum. 
Konyaspor'un ve benim adıma yakışır bir 
mücadele ortaya koyacağım. Terimin son 
damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir 
futbolcunun iyi günü ya da kötü günü ola-
bilir. Ama mücadele etmediği gün olmamalı. 
Ben bunun sözünü veriyorum." dedi.

“BAŞARILI OLACAĞIZ"
Konyaspor'un bir kulüp kültürü olduğu-

nu ifade eden Ahmet Oğuz, taraftarlara da 
mesaj gönderdi. Ahmet Oğuz, "Avrupa'da 
yer almak çok güzel olacak. Eleme maçları 
olacak. İnşallah yolumuza devam edeceğiz 
ve Avrupa'da da adımızdan söz ettireceğiz. 
Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihti-
yacımız var. Başarılı olma sözü veriyoruz. 
Çünkü Konyaspor olarak tek vücut olacağız, 
başarılı olacağız." ifadelerini kullandı. 
n İLHAN ATLI

İMZA ŞOV
Konyaspor, Nejc Skubic’in futbolcu bırakmasının ardından sağ bek bölgesine iki oyuncuyu transfer etti. Ye-
şil-Beyazlılar Sivasspor’dan Ahmet Oğuz ile Altay’dan Cebrail Karayel’i transfer ederek sağ bekini sağlama 
aldı. Her iki oyuncuyu da bedelsiz olarak transfer eden temsilcimiz, üst üste imzalarla transferleri duyurdu

Konyaspor’da oy 
kullanacaklar belli oldu

Yeşil-Beyazlılar’dan
5 oyuncuya teşekkür

En değerli oyuncu
Amir Hadziahmetovic

Türkiye Futbol Federasyonu 16 Haziran’da yeni başka-
nını seçecek. Seçimlerde Konyaspor Kulübü'nün oy kulla-
nacak olan delege listesi belli oldu.

16 Haziran'da yapılacak TFF seçimlerine Konyaspor 
delege gönderecek. Yeşil-beyazlı kulüpte TFF seçimlerin-
de oy kullanacak 7 isim belli oldu. Listede Fatih Özgökçen, 
Mehmet Akcan, Nuh Kaygısız, Kazım Küçükçöğen, Sertaç 
Tuza, Hakkı Polat ve Muammer Akın yer aldı. Bu isimler 
delege olarak Konyaspor adına oy kullanacaklar. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da sözleşmeleri sona eren 5 oyuncuyla yol-
lar ayrıldı. Yeşil-Beyazlı ekipte, Eray Birniçan, Erten Ersu, 
Alberk Koç, Musa Çağıran ve Ahmet Hassan’a teşekkür 
edilerek yolların ayrıldığı ifade edildi. Geride kalan sezon-
da forma şansı bulmakta zorlanan söz konusu futbolcular, 
için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan 
Konyaspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosal 
anlamda eksilen temsilcimiz ayrılan oyuncularında hesaba 
katılmasının ardından kaleci, orta saha ve santrfor transfe-
rine yoğunlaştı. n SPOR SERVİSİ

Geride kalan sezonda 68 puan toplayarak sezonu 3.sı-
rada tamamlayan Konyaspor’da oyuncuların piyasa değer-
leri de güncellendi. Yeşil-Beyazlıların başarısında önemli 
bir pay sahibi olan Amir Hadziahmetovic, takımının en 
değerli ismi olurken piyasası 6 milyon Euro’ya çıktı. Bunun 
yanı sıra geçen sezon ligde 15 gole katkı sağlayan Zymer 
Bytyqi 5.50 milyon Euro piyasa değeriyle takımının en de-
ğerli ikinci oyuncusu oldu. Zymer’i 5’er milyon Euro piyasa 
değerleriyle Endri Çekiçi ve Abdülkerim Bardakçı takip etti.
 n SPOR SERVİSİ
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Anadolu Kartalı 
aslına geri döndü

Konyaspor, ‘İttifak Holding’ ile olan isim sponsorluğu-
nun dün sona ermesi nedeniyle günün ilk saatlerinde sosyal 
medya hesaplarından ön adını kaldırarak Konyaspor adına 
geri döndü. 3+2 yıllık isim sözleşmesi imzalanan İttifak 
Holding ile sözleşmenin süresi sona ererken Konyaspor 
opsiyonu kullanmadı ve sözleşmeden ayrıldı. Bu durumun 
gerçekleşmesinin ardından Yeşil-Beyazlı taraftarlar sosyal 
medyada isim sponsorluğundan kurtuldukları için mutluk 
olduklarını belirttiler. Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih 
Özgökçen ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada '31 
Mayıs yani bugün itibariyle İttifak Holding ile olan 

isim sponsorluğu sözleşmemiz sona erdi. Daha 
önce açıklama yapmıştık; Konyaspor ismi tek 

başına daha anlamlı ama çok büyük ekonomik 
katkı sağlayabilecek bir teklif gelirse ön ad 

olarak kullanabiliriz. Şu anda Konyaspor 
ismiyle devam etmeyi düşünüyoruz.” 

ifadelerini kullanmıştı. 
n SPOR SERVİSİ

Beysu Konyaspor Basket, final peşinde
Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-

off yarı final serisinin üçüncü maçında 
Konyaspor Basketbol, bugün deplas-
manda, Sigortam.Net’e konuk olacak.  
Yeşil-beyazlılar, üçüncü maçtan da galip 
ayrılması durumunda adını finale yazdı-
racak.

Konyaspor, kendi evinde oynadığı 
serinin ilk iki maçında rakibini 96-75 ve 
98-79’luk skorlarla  mağlup ederek avan-
tajını eline geçirmeyi başarmıştı. Cebeci 
Spor Salonu’nda oynanacak olan maç 
saat 16.00’te başlayacak. TRT Spor Yıldız 
kanalından naklen yayınlanacak müsaba-
kada temsilcimiz galibiyete odaklandı. 

Seride ilk 2 karşılaşmadan taraftar-
larının desteğiyle galibiyetle ayrılan Dev 
Kartallar, seriyi uzatmak isterken moralli 
bir şekilde gittiği İstanbul deplasmanında 
hata yapmak istemiyor. 

Sezon başından bu yana hedefini 
Süper Lig olarak belirleyen Yeşil-Be-
yazlılar, özellikle TED Ankara Kolejliler 
serisinde zorlu maça çıkarken adını yarı 
finale yazdırmayı başarmıştı. Bu seride 
ise Sigortam.Net ile eşleşen temsilcimiz, 
saha avantajını iyi bir şekilde kullanma-
yı başarmış ve rakibini her iki maçta da 
mağlup etti. 

Bunun yanı sıra Konya’da oynanan 
maçlarda bariz bir şekilde rakibine üs-

tünlük kuran Beysu Konyaspor Basketbol, 
deplasmanda da kazanarak finale yük-
selmenin planlarını yapıyor. Öte yandan 
seride olası Sigortam.Net galibiyetinin 
olması durumunda dördüncü maç da İs-
tanbul’da oynanacak. Kontrollü bir oyunu 

bugün benimsemesi beklenen Dev Kar-
tallar, ilk iki maçtaki performansının da 
üzerine çıkarak rakibinin umutlanmasını 
izin vermek istemiyor.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise 
Samsunspor ile Mamak Belediyespor 

arasındaki durumda 1-1’lik eşitlik bulu-
nuyor. Saha avantajını lehine geçiren 
Mamak Belediyespor, üst üste 2 maça 
sahasında çıkarken kazanması durumun-
da adını finale yazdıran taraf olacak. 
n SPOR SERVİSİ


