
ÇİFTÇİNİN TERCİHİ 
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BEŞYOL KAVŞAĞI 
RAHATLATILDI

Türkiye’nin traktör 
sektöründeki önemli 
markalarından olan 

Erkunt Traktör’ün satışını 
gerçekleştiren Buyruk 

Otomotiv, yılların verdiği 
tecrübeyle Konya’daki 
Erkunt satışlarını da 
artırmış durumda. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehir merkezinde 
yoğunluğun fazla olduğu 

kavşaklarda trafiği 
rahatlatmak amacıyla 

düzenleme çalışmalarını 
sürdüren Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Beşyol 
Kavşağı’nda da ilave şerit ve 
düzenleme çalışması yaptı.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Havza bazlı tarım şart!

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, 
Türkiye’de tarım sektörünün daha ileriye gitmesi 
için havza bazlı tarım modeline acilen geçilmesi 
gerektiğini söyledi. Tarım sigortası konusunun 
önemine vurgu yapan Kavuneker, “TARSİM’e 
önem vermek gerekiyor” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

060504 Sokak ortasında 
rastgele ateş etti!

Kamu çalışanları 
iyileştirme bekliyor

Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi Ekim’de arttı

Enflasyona ezdirmeyin!
2021 yılındaki asgari ücret tutarını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık’ta ilk top-
lantısını yapacak. Gözler toplantılara çevrilirken işçi temsilcilerinin bu yılki beklentileri oldukça yüksek

ENFLASYONA 
GÖRE YAPILMALI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Hizmet-İş Sendikası Konya 
Şube Başkanı Vacit Sır, bu yılki zam 
oranının halka yansıyan enflasyon 
oranına göre belirlenmesini istedi. 
Türk-İş Konya İl Temsilcisi Abdülkadir 
Tamak da Türk-İş olarak her zaman 
yapıcı olmaya gayret ettiklerini belirte-
rek, “Bizler asgari ücretin açlık sınırın 
üzerinde olmasını istiyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

GEÇEN YIL YÜZDE 
15 ZAM YAPILMIŞTI 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
her yıl olduğu gibi bu yılda Anka-
ra’da toplanacak. Asgari ücrete 
geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 
zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer 
oranda zam yapılması bekleniyor. 
2021 için brüt asgari ücretin 3 bin 
400 TL civarında olacağı öngörü-
lüyor. Net asgari ücretin ise 2 bin 
650 TL ile 2 bin 800 TL arasında 
bir rakam olması bekleniyor.

İhracat arttı, 
ithalat azaldı

Aşır Dede 
azmiyle örnek

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlü-
ğü Konya’nın 2020 Ekim ayı dış 
ticaret istatistiklerini yayınladı. 
Buna göre Konya’da ihracat 
yüzde 19,4 oranında artarken, 
ithalat yüzde 5,2 oranında azal-
dı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Emirgazi ilçesinde 75 yıldır 
çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, 
88 yaşında olmasına rağmen 
tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor. 
10 çocuk ve 100 torun sahibi 
Aşır Dede, çalışma azmiyle 
gençlere taş çıkarıyor. 
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Çiftçinin tercihi Buyruk Traktör oldu

Konya’da traktör sektöründeki 
faaliyetleriyle adından söz ettiren 
Buyruk Otomotiv, yakın zaman-
da aldığı Erkunt Traktör Bayiliği 
ile bir adım daha öne çıkmış du-
rumda. Türkiye’nin traktör sek-
töründeki önemli markalarından 
olan Erkunt Traktör’ün satışını 
gerçekleştiren Buyruk Otomo-
tiv, yılların verdiği tecrübeyle 
Konya’daki Erkunt satışlarını da 
artırmış durumda. Faaliyetleri 
hakkında bilgiler veren Buyruk 
Otomotiv Sahiplerinden Mehmet 
Ali Buyruk, iki ayrı şirketle farklı 
traktör markalarının bayiliklerini 
yaptıklarını söyledi. Son olarak 
Erkunt Traktör’ün bayiliğini al-
dıklarını belirten Buyruk, “Buyruk 

Otomotiv olarak Konya bölgesinin 
Erkunt bayisiyiz. Meram, Karatay, 
Selçuklu, Altınekin, Kadınhanı, 
Sarayönü, Çumra, Güneysınır, 
Bozkır bölgesinin Erkunt bayisi-
yiz” dedi.
DAHA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Geçen senelere göre sektörde 
hareketlilik olduğunu vurgulayan 
Buyruk, “Şuanda geçen seneye 
göre sektörde büyük bir hareketli-
lik var. Beklentilerimizin çok üze-
rinde satış âdeti var. Geçen sene 
Türkiye genelinde 26 bin civarın-
da satış rakamıyla seneyi kapattık. 
Bu sene ise 40 bini geçecek diye 
hedef belirledik. Üretici marka ve 
fabrikalar ise bu rakamlara karşı 
bir an önce üretimi çoğaltmaları 

gerekiyor” şeklinde konuştu.
Bu yıl ki satış hedeflerinden 

de bahseden Buyruk, “Bu yıl ki 
hedeflerimiz geçen sene ki satış 

rakamlarına göre daha fazla. Bu 
sene içerisinde Konya bölgesin-
de Erkunt olarak yüzde 10 Pazar 
payını hedefliyoruz. Bu aylar içe-

risinde çiftçilerimizde de traktör 
alımında bir hareketlilik mevcut. 
Şuanda ise üretici fabrikalar bi-
zim siparişlerimize yetişemiyor. 
Geçen seneye göre satışlarımızda 
ise yüzde 30-40 civarında bir artış 
bekliyoruz” diye konuştu.

ERKUNT’UN KALİTESİ 
TARTIŞILMAZ

Erkunt Traktör’ün tartışılmaz 
bir kaliteye sahip olduğunu dile 
getiren Buyruk, “Erkunt Traktör 
bazı markaların da motor kısmı-
nın dökümünü üreten bir firma. 
Erkunt o yüzden kalitesini tartış-
maya gerek yok. Motorunu ver-
diği firmalar Türkiye’de iyi satış 
yapan markalar. Erkunt yerli bir 
üretim. Her şeyiyle traktörü üre-

tebiliyor” ifadelerini kullandı. 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ 
Buyruklar otomotiv olarak 

müşteri memnuniyeti ve satış 
dışındaki hizmetlerinden de bah-
seden Buyruk, “Biz Erkunt Konya 
bayii olarak bizde satış dışında 
traktör yetkili servisi, traktör ba-
kım ve tamiri, yedek parça servi-
si ile bayiliğimizin olduğu bütün 
ilçelerde hizmet vermekteyiz. 
Bizim için önemli olan unsurlar-
dan bir tanesi de müşteri mem-
nuniyetidir. Bugüne kadar hiçbir 
çiftçimizi ve müşterilerimizi mağ-
dur etmedik” diyerek sözlerini ta-
mamladı.
n FAHRİ ALTINOK

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Türkiye’de tarım sektörünün daha ileriye gitmesi için havza bazlı tarım modeline 
acilen geçilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilere de çağrıda bulunan Kavuneker, TARSİM’in çiftçi için kazanç olduğunu ifade etti

Havza bazlı tarıma geçilmeli!
Konya’nın merkez ve en büyük 

ilçelerinden biri olan Karatay’da 
önemli bir tarımsal faaliyet yürütü-
lüyor. Bu faaliyetler yürütülürken 
çiftçinin en büyük destekçilerinden 
biri de Karatay Ziraat Odası oluyor. 
Karatay Ziraat Odası yaptığı çalış-
malarla çiftçilerin yanında yer alı-
yor. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen 
ve çözmek için büyük gayret göste-
ren Karatay Ziraat Odası, bununla 
da kalmayıp çiftçilere zirai danış-
manlık yapıyor, ekipman desteğin-
de bulunuyor.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜLÜYOR 

Yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi veren Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, oda ola-
rak önemli çalışmalar yürüttükle-
rini söyledi. Yaptıkları çalışmaların 
detaylarını paylaşan Kavuneker, 
şunları kaydetti, “Konya merkezde 
3 tane ziraat odası var Konya ge-
nelinde de 25 ziraat odası var. Biz 
Karatay Ziraat Odası olarak, önem-
li çalışmalar yürütüyoruz. Göreve 
geldiğimizde ilk yaptığımız iş odaya 
Ziraat Mühendisi olan Tarım Danış-
manlığı başvurusu yaptık. Böylece 
odamıza 2 tane tarım danışmanı 
kazandırdık. Böylece çiftçilerimize 
whatsapp hattı kurduk ve ürünle-
riyle alakalı herhangi bir sıkıntıda 
buraya fotoğraflarını atarlar, ziraat 
mühendislerimiz bu fotoğraflara 
bakarak teşhis koyarlar, çiftçiyi ona 
göre yönlendirirler. Fotoğraftan 
anlaşılmayan bir şeyse sahaya gi-
derler o şekilde çözerler. Bizi aşan 
bir durum olursa da İl ve İlçe Tarı 
Müdürlükleri ile üniversitelerden 
destek alırlar. O hastalığın ilerleme-
sini engellerler, tedavisini sağlamış 
olurlar. Onun haricinde tarım da-
nışmanlarımız çiftçilerin sıkıntılarını 
dinlerler, çözüm ararlar. Ayrıca biz 
çiftçinin elinin boş zamanları olan 
kış günlerinde, Tarım Müdürlü-
ğümüz, üniversitelerimizdeki ho-

calarımızla birlikte Karatay’a bağlı 
mahalleri gezeriz. Hangi mahalle-
ye gideceksek, önce o mahallenin 
muhtarını veya Ziraat Odası dele-
gesini ararız, bölgedeki sorunları 
öğreniriz. Bu sorunlara göre de 
üniversiteden alanına göre hocala-
rımızı oraya götürürüz. Orada ho-
calarımız çiftçinin nasıl ekeceğini, 
nasıl dikeceğini, nasıl yetiştireceği-
ni, hangi ilacı kullanacağını anlatır. 
Çiftçinin yaşadığı sorunlara böylece 
bir çözüm getiririz. Her yıl kış ayla-
rında her mahallemizi dolaşıyoruz. 
Zaman zaman milletvekillerimizi de 
ziyaretlerimize dahil ederek, çiftçi-
mizin sorunlarını Meclis’e taşımış 
oluyoruz. Bunun dışında, çiftçimizin 
teknolojiyle tanışmasını sağlıyoruz. 
Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, KOP 
ile istişarelerde bulunarak yeni çı-
kan makinelerle deneme çalışma-
ları yapıyoruz. Ayrıca kinoa, kanola 
gibi yeni ürünlerle çiftçimizi tanış-
tırıyoruz. Burada çiftçimizin top-
rağının analizini yaparak, toprağın 
verimini ölçüyor çiftçiye fayda sağ-
lıyoruz. Çiftçimizin ihtiyacı olan an-
cak birkaç gün kullanıp da makine 
parkurunda bekleteceği tarım alet-
lerini biz alıyoruz. Bunu yaparken 
bazen KOP’tan, MEVKA’dan, Tarım 
İl Müdürlüğü’müzden, Büyükşehir 
Belediyesi’nden destek alıyoruz. 
Şuana kadar tarım makinesiyle ilgili 
yaklaşık 10 milyonluk yatırım yap-
tık. 17 tane selektör, 16 tane katı 
gübre atma makinesi, 20’ye yakın 
kükürt mibzeri, holderler, pnöma-
tik, anıza direk ekim gibi birsürü 
makinemiz var sahada. Çiftçimizin 
emrine veriyoruz, muhtarlar dele-
gelerimiz düzenlemesini sağlayarak 
sırayla çiftçimizin kullanımına su-
nuyor. Bu hizmetimiz de çiftçiden 
büyük takdir görüyor.”

TARSİM’E ÖNEM 
VERMEK GEREKİYOR 

Başkan Kavuneker, tarım sektö-
ründeki sıkıntıları da değerlendirdi. 

Tarım sigortası konusunun önemi-
ne vurgu yapan Kavuneker, “TAR-
SİM’i önemsiyoruz. Bu konuda bir-
çok çalışma yaptık. Konuyla ilgili 
Bakanımıza da sunum yaptık. Biz 
bunu yerleştiremezsek tarımı geliş-
tiremeyiz. Bunla ilgili havuza para 
bulunur mu, bulunur. Çünkü bir yol 
katediyorsunuz, bir dolu yağıyor, bir 
kuraklık oluyor yine geri gidiyor-
sunuz. Böylece küçük işletmeler, 
çiftçiler ortadan kayboluyor. Bu geri 
gidişi durdurmak için de TARSİM’e 
önem vermek gerekiyor” dedi.  

ÇİFTÇİLİK ZOR BİR MESLEK
Çiftçiliğin zor ve meşakkatli bir 

meslek olduğunu dile getiren Ka-
vuneker, “Çiftçi zamanla yarışıyor. 
Çünkü ekimin, hasadın bir zamanı 
var. Bugün param yok kuyu açtır-
mayım, bugün param yok mazot 
almayım deme lüksün yok. 

Günü geldiğinde ekmek, hasat 
etmek, mahsulünü satmak zorun-
dasın. Çiftçilik zor bir meslek. İlaç 
fiyatını bayi belirliyor, mahsul fiya-
tını ofis veya bir başkası belirliyor. 
Yani çiftçinin ihtiyaç duyduğu her 
şeyin fiyatı bir başkası tarafından 
belirleniyor. Çiftçi de hangi ürün 
iyi para ederse diğer sene o ürünü 

ekiyor. Çiftçi ne kazanacağını bile-
miyor, kestiremiyor, çünkü fiyatlar 
sürekli değişkenlik gösteriyor” diye 
konuştu.

HASAT ZAMANI 
GÜMRÜK SIFIRLANMAZ 

Geçtiğimiz günlerde bazı ta-
rım ürünlerinde ithalat vergisinin 
sıfırlanması konusundaki görüş-
lerine de yer veren Kavuneker, 
“Geçtiğimiz günlerde gümrükleri 
sıfırladılar. Çiftçinin hasat zamanı 
bu tür açıklamaların yapılmaması 
gerekiyor. Biz bu konuda yetkilileri 
uyardık. Hasat zamanı gümrükleri 
sıfırlamayın dedik. Ama bu konuda 

yemciler gibi sektörlerden de baskı 
geliyor” şeklinde konuştu. 

ÇİFTÇİLİK YAPAN KALMAYACAK 
Çiftçinin sattığını yerine koy-

ması gerektiğini dile getiren Kavu-
neker, bunun için çiftçinin kazan-
masının şart olduğunu söyledi. “Bu 
sene buğdayı iyi fiyata sattık. Ama 
tekrar ekime gediğinde kazandı-
ğımız gitmiş olacak” diyen Başkan 
Kavuneker, sözlerine şöyle devam 
etti, “Çünkü tohumluk fiyatı arttı, 
gübre fiyatı arttı, ekipmanlar arttı, 
mazot arttı vs. Çiftçi sattığı ürünün 
üzerinden kalan karla, evinin geçi-
mini yapacak, çocuğunun düğünün 
yapacak. Ama ürünün üzerinden 
kalan karla, seneye ekeceği ürünü 
anca ekebiliyor. Sonra çiftçi açık 
vermeye başlıyor. Çiftçi açık verince 
de oğlunu, kızını şehre gönderiyor, 
asgari ücretle iş bulduruyor, kendini 
kurtar diyor. Onun için köyler boşa-
lıyor. Köylerin yaşanabilir hale gel-
mesi lazım. Çiftçiyi köyde tutmak 
için sosyal yaşantısını, eğitimini, 
sağlığını orada çözmek zorundasın. 
Bunu yapamazsınız çiftçiyi köyde 
tutamazsınız.”

HAVZA BAZLI TARIM ŞART 
Türkiye’de tarımın ileriye gi-

debilmesi için havza bazlı üretime 
acilen geçilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Kavuneker, şu değerlendir-
melerde bulundu, “Çiftçi bir sene 
ürün az ekince o ürün çok para edi-
yor, çiftçi de gelecek yıl o ürünü eki-
yor. Çok olunca da ürün para etmi-
yor, çiftçinin elinde kalıyor. Dolayısı 
ile bizim planlı üretime geçmemiz 
lazım. Ülkede ne kadar buğdaya, 
patatese, soğan, ihtiyaç varsa bun-
ların çıkartılması lazım. En iyi ürün 
nerede yetişiyorsa o ürün orada 
ekilmesi lazım. Suyu da düşünerek 
havza bazlı ekimler yapılması lazım. 
Mesela şuan Nevşehir, Niğde’de 
topraklar sıkıntılı olduğu için pata-
tes ekimleri bu tarafa kaydı. Bizim 
yeraltı suyu her yıl çekiliyor, yazık 

oluyor. Dedelerimizin bize bıraktı-
ğını biz torunlarımıza bırakamaya-
cağız. Bunun için şuan en öncelikli 
konu havza bazlı tarıma geçilmesi 
lazım.”

SU SORUNU ÇÖZÜLMELİ
Konya bölgesinde ciddi bir su 

sorunu olduğuna da değinen Kavu-
neker, “Bizim burada su sorunumuz 
var. Şuan Konya olarak tarımda 
Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’luk 
ihtiyacını karşılıyoruz. Güneydeki 
suyu Karatay bölgesine, kuzeydeki 
suyu da Kulu, Cihanbeyli, Altıne-
kin, Kadınhanı bölgesine aktarırsak, 
yeraltını da beslersek, biz Konya 
olarak Türkiye’nin yüzde 25’ini kar-
şılarız. Bir avuç bile mısır, yağlık ay-
çiçeğini dışarıdan almayız” dedi.

KAÇAK SULAR DEĞERLENECEK
Su sorununu bildikleri için bu 

konuda çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Kavuneker, “Suyla ilgili 
bir çalışmamız var. Yaklaşık 1 aydır 
bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kaçak 
suyla ilgili bir komisyon oluşturduk. 
Toprak kanallarda kaybolan sularla 
ilgili bir proje bu. Bu sular basınçlı 
boruya alınacak. Ermenek, Seydişe-
hir, Hadim, Bozkır gibi bölgelerde 
boşa giden sularımız var. Bu suları 
değerlendirmemiz lazım” ifadeleri-
ni kullandı. 

TARIMIN ÖNEMİ 
DAHA İYİ ANLAŞILDI

Dünyanın pandemiyle birlik-
te zor bir sürece girdiğini savunan 
Başkan Kavuneker, bu süreçte gı-
danın öneminin daha iyi anlaşıldı-
ğını söyledi. Bu kapsamda Türki-
ye’nin üretmesinin şart olduğuna 
vurgu yapan Kavuneker, “Pandemi 
döneminde çiftçiliğin önemi daha 
da anlaşıldı. Çiftçilerimize buradan 
da teşekkür ediyorum. Bu zorlu sü-
reçte yılmadılar, çalıştılar, ürettiler. 
Ülkemizi kimseye muhtaç etmedi-
ler. Aç bırakmadılar” açıklamasında 
bulundu. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Rıfat Kavuneker

Mehmet Ali Buyruk
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:14 07:40 12:44 15:17 17:38 18:59
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                     1 °C 9 °C

Karaman               1 °C 10 °C 

Aksaray                 2 °C      11 °C

Ankara                   1 °C 9  °C Hicrî: 16 Rebî’ul-Ahır 1442 -  Rûmî: 18 Teşrin-i Sânî 1436

Ülkemizde henüz bu ayrım yapıl-
mamakla birlikte genellikle  Güvenlik 
(Security): Silahlı kolluk kuvvetleriyle 
sağlanan ; Emniyet  (Safety) ise iş, 
seyahat vs. yapılırken kazalara karşı 
alınan önlemleri kapsar. Bu yazımızda 
Emniyet konusu üzerinde duracağız.

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi, gü-
venlik kültürü ve kaza sayılarıyla ölçül-
mektedir. Gelişmiş, gelişmekte olan ve 
gelişmemiş ülkeler kaza istatistiklerine 
bakıldığında açık olarak bu fark görül-
mektedir. Gelişmiş ülke insanı, emni-
yet kurallarını işin yapılmasından daha 
öncelikli ve önemli algılamaktadır.Bu 

kavram ve kültür içselleştirilmiş, dıştan 
aksi tesirler olsa bile reddedilmektedir. 
Diğer taraftan diğer ülke insanı ise  dış 
tesirlere bile direnç göstermekte ve 
imkanını bulduğunda tüm kuralları 
hiçe sayabilmektedir.

Söz konusu olguyu biraz daha mü-
şahhaşlastırırsak ülkemizde hergün  
kabaca 18 kişi trafik kazalarından, 4 
kişi iş kazalarından yaşamını yitirmek-
tedir. İstatistiklerden okuduğumuza 
göre % 88 insan hatalarından meyda-
na gelen kazalardır. Yine bu kazaların 
% 80’ini tedbirsizlik başlığında topla-
yabileceğimiz hatalar oluşturmaktadır. 

O zaman neye göre tedbir 
alalım sorusu gündeme 
gelmektedir. Risk hesabı 
yaparak buna göre ted-
birleri almak lazım. Bugün 
40 ‘a yakın risk hesabı 
bulunmaktadır. Ancak en 
basiti Risk= Tehlike*İhti-
maliyet  ile riskleri önce-
liklendirmek ve ona göre 
tedbirleri almaktır. 

Ülkemiz mevzuatı, ka-

zaların önlenmesi nokta-
sında gelişmiş seviyede-
dir. Bunların kişi bazında 
da içselleştirilmesi ve 
sahaya tam tatbikatında 
henüz yeterli yol alına-
mamıştır. 

Risk kontrol hiye-
rarşisinde en son seviye 
olan kişisel koruyucu 
donanımın bile uygu-
lanması sorunlu bir alan 

olarak durmaktadır. Ne yazık ki, hala 
sözgelimi araçlarda kaza sonrası 
insanı hayata bağlama fonksiyonu 
tartışmasız olan emniyet kemeri tüm 

yolcular tarafından takılmıyor, motor-
sikler de kask, dizlik vs. tam giyilmiyor, 
teknelerde can yeleği giyilmemesine 
sıklıkla rastlanmaktadır. 

Emniyet kültürünün yerleşmesi 
için  eğitimin her safhasında yeni ne-
sile aşılamak ve nihayetinde genetik 
kodlara işlemek gerekiyor. 

Yazımda, bazen bakmak ile gör-
mek arasındaki fark gibi beni çok etki-
leyen iki yaşanmışlıktan bahsetmeden 

geçemeyeceğim.  İlki, Ro-Ro gemisine 
emniyetli görmediği için beklediği ve 
sırası geldiği halde binmeyi reddeden , 
böylece limandan çıkmadan kendini ve 
aracını kurtaran Kamyon Şoförüdür. 
Üniversite mezunu kaç yıllık  Kaptan’ın 
göremediğini, stabilite hesabı bilmedi-
ği halde basiretiyle görebilmiştir. 

Diğeri, Rusya’da nehir taşımacı-
lığında kullanılmak üzere inşa edilen 
düşük  draftlı (su çekimli) nehir gemi-
lerinin Karadeniz’de sefere konulması,  
maalesef gemilerin batmasıyla gemi 
adamlarının çoğunun hayatını kaybet-
mesidir.

EMNİYET KÜLTÜRÜMÜZ

Şehir merkezinde yoğunluğun 
fazla olduğu kavşaklarda trafiği 
rahatlatmak amacıyla özellikle so-
kağa çıkma kısıtlamasının olduğu 
günlerde düzenleme çalışmalarını 
sürdüren Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, bu kapsamda Beşyol Kav-
şağı’nda ilave şerit ve düzenleme 
çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 
düzenleme çalışmalarına devam 
ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ha-
yatı olumsuz etkilememesi adına 
bazı çalışmaları özel izinle sokağa 
çıkma kısıtlamasının olduğu sa-

atlerde yaptıklarını ifade ederek, 
yapılan düzenlemelerle Konya’da 
trafiği daha akıcı hale getirmeyi he-
deflediklerini söyledi. Bu kapsamda 
şehir trafiğinin en işlek noktaların-
dan olan Beşyol Kavşağı’nda ilave 
şerit ve düzenleme çalışmalarının 
hafta sonu tamamlandığını kayde-
den Başkan Altay, “Sokağa çıkma 

kısıtlamasının olduğu dönemlerde 
trafiği etkilemeden 16 kavşağımı-
zı düzenledik. Beşyol Kavşağı’nda 
yaptığımız çalışmayla da küçük 
dokunuşlarla büyük rahatlık sağla-
mayı amaçlıyoruz. Mahalle sakinle-
rimize anlayışı için teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Kahraman ordumuza 
dil uzatmak gaflettir’

Derbent’te çiftçilere
eğitim verildi

Konya Şehit Aileleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Pekdemir yazılı bir açıklama ya-
parak CHP Mersin Milletvekili 
Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet 
Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği 
“Cumhuriyet tarihinde ilk kez dev-
letin ordusu Katar’a satılmıştır” 
sözlerinin kendilerini üzdüğünü 
söyledi. 

Pekdemir, “CHP Milletvekili 
Ali Mahir Başarır’ın kahraman or-
dumuz hakkında kullandığı ‘Türk 
Ordusu satılmış’ ifadelerini şid-
detle kınıyoruz. Bu ahlak ve seviye 
yoksunu ifadeler biz şehit ailelerini 
derinden yaralamıştır. Kahraman 
ordumuza dil uzatanlar, ordumu-

zun terörle verdiği mücadeleden 
ve gösterdiği büyük başarıdan 
rahatsız olanlardır. Bu zihniyet 
şunu çok iyi bilmelidir ki; ülkemi-
zin güvenliği, milletimizin huzuru 
için kahramanca mücadele eden 
ordumuzun her zaman yanında 
olacağız.

 CHP yönetiminden milli ve 
manevi değerlerimize karşı yapı-
lan bu saygısızlığa karşı en kısa 
sürede tavır almasını talep edi-
yoruz. BKonya Şehit Aileleri Der-
neği Yönetim Kurulu olarak tüm 
şehitlerimize bir kez daha rahmet 
yakınlarına sabırlar diliyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Her yıl Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak, reel 
rakamı belirlemeye çalışıyor. İşçi sendikalarının temsilcileri en az 2 bin 650 TL net asgari ücret bekliyor

İşçinin ücreti asgari, 
beklentisi azami!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
her yıl olduğu gibi bu yılda Anka-
ra’da toplanacak. Asgari ücrete 
geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 
zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer 
oranda zam yapılması bekleniyor. 
2021 için brüt asgari ücretin 3 bin 
400 TL civarında olacağı öngörülü-
yor. Net asgari ücretin ise 2 bin 650 
TL ile 2 bin 800 TL arasında bir ra-
kam olması bekleniyor. 

2021 asgari ücret tutarı Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu tarafından 
belirlenecek. Aile Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ilk toplantının 4 Aralık’ta 
yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz 
yıllardaki uygulamaya benzer bir 
uygulama yapılması durumunda 
Aralık ayının ikinci haftasında işve-
ren sendikasının ev sahipliğinde bir 
toplantının gerçekleşmesi, üçüncü 
haftasında işçi sendikasının ev sa-
hipliğinde bir toplantının gerçek-
leşmesi ve son haftasında ise Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’nın ev sahipliğinde yapıla-
cak toplantıda kararın açıklanması 
bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk başkanlığında ilk toplantı-
sını cuma günü gerçekleştirecek. 
Komisyonda işçi, işveren ve devlet 

adına 5’er üye görev yapıyor. İşçile-
ri en fazla üyeye sahip işçi sendika-
ları konfederasyonu olarak TÜRK-
İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
temsil ediyor. Kararların oy çoklu-
ğu ile alındığı komisyon, ay içinde 
yapacağı dördüncü toplantıda yeni 
asgari ücreti ilan edecek.
‘GERÇEK ENFLASYONUN MAAŞLA-
RA YANSITILMASINI İSTİYORUZ’

2021 asgari ücret tutarı Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu tarafından 
belirlenecek. Aile Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ilk toplantının 4 Aralık’ta 
yapılacağını duyurdu. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu öncesinde 2021 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu  
öncesinde açıklamalarda bulunan 
Hizmet-İş Sendikası Konya Şube 
Başkanı Vacit Sır, “Piyasaya yan-
sıyan gerçek bir enflasyon var, bir 
de devletin açıkladığı enflasyon var.  
Açıklanan enflasyonlar arasında 
farklar var. Yapılan zamlarla işçinin 
cebindeki para günden güne eri-
yor. Bu yıl asgari ücret beklentimiz 
enflasyonun çok üzerinde olması 
yönünde. Çünkü Nisan ayından bu 
yana yaşanan pandemi sebebiyle 
kayıplarımız var. İşçi sendikaları 
olarak hükümetten beklentimiz pi-
yasadaki gerçek enflasyonun maaş-
lara yansıtılması. Asgari ücretlinin 
hayat standartlarını yükseltecek, 

gerçek manada refaha bir adım 
daha yaklaşmasını sağlayacak bir 
düzenleme yapılmak isteniyorsa, 
gerçek enflasyon rakamları üze-
rinden asgari ücret belirlenmeli. 
Yahut, asgari ücretlinin üzerindeki 
vergi yükü kaldırılmalı, asgari üc-
retliden vergi alınmayıp, bu pay da 
işçiye verilmeli. Asgari ücret görüş-
melerine sadece bir Konfederas-
yon’un değil 3 Konfederasyonun da 
katılması gerektiğine inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘RAKAMIN AÇLIK SINIR ALTINDA 
OLMAMASINI İSTİYORUZ’

Türk-İş Konya İl Temsilcisi Ab-
dülkadir Tamak da Türk-İş olarak 
her zaman yapıcı olmaya gayret 
ettiklerini belirterek, “Bizler asgari 
ücretin açlık sınırın üzerinde olma-
sını istiyoruz. 

Türk -İş olarak geçen sene yapı-
lan görüşmede imza vermedik. Sa-
dece ondan önceki sene yapılan gö-
rüşmede imza verdik. Bizler 2021 
yılı için belirlenecek rakamın açlık 
sınırı altında olmamasını istiyoruz.  
2021 asgari ücret görüşmelerinde 
de de Türk-İş olarak rakamın yük-
sek açıklanması konusunda elimiz-
den gelen gayret ve çabayı göstere-
ceğiz” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Derbent ilçesinde, çiftçilere ta-
rım alet ve ekipmanlarının doğru 
kullanımı konusunda eğitim ve-
rildiği bildirildi. Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı tarafından finanse edilen 
“KOP desteği ile Derbent tarımı 
makineleşiyor” projesinin hayata 
geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, proje çerçevesin-
de Derbent ilçesi çiftçilerine tarım 
alet ve ekipmanlarının doğru kul-

lanımı, ortak çalışma anlayışı ve 
etkili tarım makine kullanımı ve 
iş başarısını artırma konularında 
eğitim çalışmaları verildiği belir-
tilerek, şunlar kaydedildi: “Çiftçi-
mize eğitim çalışmaları, kovid-19 
tedbirleri kapsamında sosyal me-
safeye uyularak yapılmaktadır. 
Proje kapsamında temin edilen taş 
toplama, balya, katı gübre dağıtma 
ve çilek malç serme makinelerimiz 
ise yöre çiftçimizin kullanımına ya-
kın bir zamanda sunulacaktır.”
n AA

Kavşak düzenlemeleri ile trafiği rahatlıyor

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Abdülkadir Tamak Vacit Sır 
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Konya’nın ihracat ve ithalat rakamları sevindirdi
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Konya’nın 2020 Ekim ayı dış ticaret 
istatistiklerini yayınladı. Buna göre 
Konya’da ihracat yüzde 19,4 ora-
nında artarken, ithalat yüzde 5,2 
oranında azaldı. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
ABD’YE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜİK Konya Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da 2020 Ekim ayında en 
fazla ihracat 23,7 milyon dolar ile 
ABD’ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
22,3 milyon dolar ile Irak ve 14,5 
milyon dolar ile Almanya izledi.  
Türkiye’de Ekim ayında ihracatta 
ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya 
yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 
milyar 495 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 
964 milyon dolar ile ABD, 904 mil-
yon dolar ile İtalya takip etti.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
ÇİN’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ     
Konya’da 2020 Ekim ayında 

en fazla ithalat 18,9 milyon dolar 
ile Çin’den gerçekleştirildi. Bu ül-
keyi 6,8 milyon dolar ile Tayvan 
ve 5,4 milyon dolar ile Almanya 
izledi.  Türkiye’de Ekim ayında 
ithalatta ilk sırayı Almanya aldı. 
Ekim ayında Almanya’dan yapı-
lan ithalat 2 milyar 256 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıy-

la; 1 milyar 919 milyon dolar ile 
Çin, 1 milyar 303 milyon dolar ile 
Rusya, 1 milyar 81 milyon dolar 
ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar 
ile Fransa izledi.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY 
MOTORLU KARA TAŞITLARININ 

PARÇALARI VE AKSESUARLARININ
TÜİK Konya Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2020 Ekim ayında Konya’dan ya-
pılan ihracat içerisinde en büyük 
pay 30,2 milyon dolar değeri ile 
Motorlu kara taşıtları için parça 
ve aksesuar imalatına aittir. Bu 
değeri 20,4 milyon dolar ile Silah 
ve mühimmat (cephane) imala-
tı ile 12,6 milyon dolar ile Diğer 

pompa, kompresör, musluk ve 
vana imalatı izledi. 
İTHALATTA EN BÜYÜK PAY TAHIL, 

BAKLAGİLLER VE 
YAĞLI TOHUMLARDA

2020 Ekim ayında Konya 
ilinde yapılan ithalat içerisindeki 
paylara bakıldığında 10,7 milyon 
dolarlık değeri ile Tahılların (pi-

rinç hariç), baklagillerin ve yağlı 
tohumların yetiştirilmesi ilk sıra-
da yer aldı. Bu değeri 9,3 milyon 
dolar ile Metal işleme makineleri 
ve takım tezgahları imalatı, 6,4 
milyon dolar ile Birincil formda 
plastik ve sentetik kauçuk imalatı 
izledi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Hizmet Üretici Fiyat 
Endeksi Ekim’de arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 
(H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüz-
de 1,14, yıllık bazda yüzde 20,4 
artış gösterdi. Türkiye İstatistik 
Kurumu, ülke ekonomisinde üre-
timi yapılan hizmetlerin üretici 
fiyatlarını zaman içinde karşılaştı-
rarak görülen değişimleri ölçmek 
için hazırlanan “Hizmet Üretici 
Fiyat Endeksi”nin ekim ayı sonuç-
larını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ekimde bir 
önceki aya göre yüzde 1,14, ge-
çen yılın aralık ayına göre yüzde 
21,23, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 20,4 ve 12 aylık ortalama-
lara göre yüzde 13,53 artış kay-
detti.

Endeks, yıllık bazda ulaştırma 
ve depolama hizmetlerinde yüzde 
26,68, konaklama ve yiyecek hiz-
metlerinde yüzde 20,06, bilgi ve 
iletişim hizmetlerinde yüzde 8,74, 
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 
5,76, mesleki, bilimsel ve teknik 
hizmetlerde yüzde 14,61, idari ve 
destek hizmetlerinde yüzde 20,58 
arttı.

Bir önceki aya göre endeks, 
ulaştırma ve depolama hizmet-
lerinde yüzde 2,76, bilgi ve ile-
tişim hizmetlerinde yüzde 2,23, 
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 
1,05, mesleki, bilimsel ve teknik 
hizmetlerde yüzde 2,58 artarken, 

konaklama ve yiyecek hizmetle-
rinde yüzde 2,79, idari ve destek 
hizmetlerinde yüzde 1,36 azaldı.

Yıllık bazda incelendiğinde 
H-ÜFE sektörlerinden en düşük 
artış, telekomünikasyon hizmet-
lerinde yüzde 0,99, sinema filmi, 
video ve televizyon programı ya-
pımcılık hizmetleri, ses kaydı ve 
müzik yayımlamada yüzde 4,26 
ve gayrimenkul hizmetlerinde 
yüzde 5,76 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık hava yolu taşı-
macılığı hizmetleri yüzde 44,3, 
depolama ve destek hizmetleri, 
taşımacılık için yüzde 41,7, su 
yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 
32,23 ile endekslerin en fazla art-
tığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE sektörlerinden 
konaklama hizmetlerinde yüzde 
9,76, seyahat acentesi, tur opera-
törü, diğer rezervasyon hizmetleri 
ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,66, 
bilgi hizmetlerinde yüzde 2,21 
azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve 
yayıncılık hizmetleri yüzde 27,55, 
reklamcılık ve piyasa araştırması 
hizmetleri yüzde 9,18, depolama 
ve destek hizmetleri, taşımacılık 
için yüzde 5,83 ile endekslerin 
en fazla arttığı alt sektörler olarak 
kayda geçti.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

TÜİK dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 2.37 milyar 
dolar oldu. Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı

Dış ticaret açığı Ekim’de 
2.37 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirli-
ğiyle oluşturulan genel ticaret sis-
temi kapsamında üretilen geçici 
dış ticaret verilerine göre; ihracat 
2020 yılı Ekim ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 ar-
tarak 17 milyar 329 milyon dolar, 
ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 
703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 
İHRACAT YÜZDE 9,1 AZALDI, 
İTHALAT YÜZDE 2,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre 
ihracat 2020 yılı Ocak-Ekim döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 9,1 azalarak 135 mil-
yar 617 milyon dolar, ithalat yüzde 
2,2 artarak 175 milyar 888 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olma-
yan altın hariç ihracat, 2020 Ekim 
ayında yüzde 6,3 artarak 15 milyar 
457 milyon dolardan, 16 milyar 
428 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve 
parasal olmayan altın hariç ithalat 
yüzde 16,2 artarak 13 milyar 425 
milyon dolardan, 15 milyar 599 
milyon dolara yükseldi. Enerji ürün-
leri ve parasal olmayan altın hariç 
dış ticaret fazlası Ekim ayında 829 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış 
ticaret hacmi yüzde 10,9 artarak 32 
milyar 27 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Söz konusu ayda enerji ve 
altın hariç ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 105,3 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA 
yüzde 34,4 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
34,4 artarak 1 milyar 766 milyon 
dolardan, 2 milyar 374 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2019 Ekim ayında 
yüzde 90,3 iken, 2020 Ekim ayında 
yüzde 88,0’a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM 
DÖNEMİNDE YÜZDE 76,2 ARTTI
Ocak-Ekim döneminde dış tica-

ret açığı yüzde 76,2 artarak 22 mil-
yar 858 milyon dolardan, 40 milyar 
272 milyon dolara yükseldi. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı 2019 
Ocak-Ekim döneminde yüzde 86,7 
iken, 2020 yılının aynı döneminde 
yüzde 77,1’e geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ih-
racatta, 2020 Ekim ayında imalat 
sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı %3,3, madencilik ve taşocakçı-
lığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde eko-
nomik faaliyetlere göre ihracatta 
imalat sanayinin payı yüzde 94,5, 
tarım, ormancılık ve balıkçılık sek-
törünün payı yüzde 3,3, madenci-
lik ve taşocakçılığı sektörünün payı 
yüzde 1,7 oldu.

EKİM AYINDA ARA MALLARININ 
TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI 

YÜZDE 69,6 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıf-

lamasına göre ithalatta, 2020 Ekim 
ayında ara mallarının payı yüzde 
69,6, sermaye mallarının payı yüz-
de 18,2 ve tüketim mallarının payı 
yüzde 12,1 oldu. İthalatta, 2020 
Ocak-Ekim döneminde ara malları-
nın payı yüzde 74,7, sermaye mal-
larının payı yüzde 14,4 ve tüketim 
mallarının payı yüzde 10,7 oldu.

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT 
YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 

Almanya aldı. Almanya’ya yapılan 
ihracat 1 milyar 620 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 mil-
yar 495 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 
964 milyon dolar ile ABD, 904 mil-
yon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 
ülkeye yapılan ihracat, toplam ihra-
catın yüzde 34,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracat-
ta ilk sırayı Almanya aldı. Alman-
ya’ya yapılan ihracat 12 milyar 893 
milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 
9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar 
ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar 
ile Irak ve 6 milyar 429 milyon do-
lar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye 

yapılan ihracat, toplam ihracatın 
yüzde 32,3’ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI 
ALMANYA ALDI

İthalatta ise Almanya ilk sırayı 
aldı. Ekim ayında Almanya’dan ya-
pılan ithalat 2 milyar 256 milyon 
dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 
milyar 919 milyon dolar ile Çin, 1 
milyar 303 milyon dolar ile Rusya, 
1 milyar 81 milyon dolar ile ABD, 
1 milyar 58 milyon dolar ile Fransa 
izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, 
toplam ithalatın yüzde 38,7’sini 
oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalat-
ta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, 
Çin’den yapılan ithalat 18 milyar 
300 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla; 16 milyar 969 milyon do-
lar ile Almanya, 14 milyar 142 mil-
yon dolar ile Rusya, 9 milyar 841 
milyon dolar ile ABD ve 7 milyar 
175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 
5 ülkeden yapılan ithalat, toplam 
ithalatın yüzde 37,8’ini oluşturdu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN 

ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE 
İHRACAT YÜZDE 6,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış seriye göre; 2020 yılı 
Ekim ayında bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 6,9 arttı, ithalat yüz-
de 4,4 azaldı. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 2020 
yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat yüzde 8,7, ithalat 
ise yüzde 11,4 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, 
“Teknoloji yoğunluğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıfla-
ması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsamaktadır. Ekim 
ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sa-
nayi ürünlerinin toplam ihracattaki 
payı yüzde 94,8’dir. 

Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı için-
deki payı yüzde 3,5’tir. Ocak-Ekim 
döneminde yüksek teknoloji ürün-
lerinin imalat sanayi ürünleri ih-
racatı içindeki payı yüzde 3,4’tür. 
Ekim ayında imalat sanayi ürünle-
rinin toplam ithalattaki payı yüzde 
84,7’dir. 

Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ithalatı için-
deki payı yüzde 16,6’dır. Ocak-E-
kim döneminde imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
yüzde 81,8’dir. Bu dönemde yük-
sek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 
yüzde 13,2’dir” denildi. 

Açıklamanın devamında ise, 
2Özel ticaret sistemine göre ihra-
cat, 2020 yılı Ocak-Ekim dönemin-
de, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9,2 azalarak 128 milyar 
353 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 
artarak 168 milyar 533 milyon do-
lar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim 
döneminde dış ticaret açığı yüzde 
63,3 artarak 24 milyar 597 milyon 
dolardan, 40 milyar 179 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın ithala-
tı karşılama oranı 2019 Ocak-E-
kim döneminde yüzde 85,2 iken, 
2020 yılının aynı döneminde yüzde 
76,2’ye geriledi” bilgisi paylaşıldı. 
n MERVE DURGUT
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G-20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını Türkiye gösterdi
Türkiye ekonomisi, yılın üçün-

cü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6,7 büyüdü. 
Üçüncü çeyrekte hane halkı tüke-
timi yüzde 9,2 artarken, yatırım-
larda yüzde 22,5 oranında artış 
dikkat çekti. Sektörler bazında ba-
kıldığında, sanayi yüzde 8, inşaat 
yüzde 6,4 tarım yüzde 6,2 perfor-
mansını artırdı. 

2020 yılı üçüncü çeyrek bü-
yüme rakamlarını değerlendiren 
MÜSİAD Konya Başkanı Ömer 
Faruk Okka, “Türkiye ekonomi-
sinin, koronavirüs salgınının et-
kilerine rağmen üçüncü çeyrekte 
yüzde 6,7 oranında büyümesi 
2021 yılı için beklentilerimizi ar-
tırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde G20 
ülkeleri arasında en başarılı büyü-
me performansını sergileyen ülke, 
Türkiye olmuştur” dedi. 

Başkan Okka, “Covid-19 sal-
gını öncesinde küresel ekonomi-
nin 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 
oranında büyümesi tahmin edili-
yordu. Ancak, salgın sonrası yapı-
lan tahminlere göre bu dönemde 
yüzde 4,5 - 5,0 bandında küçülme 
öngörülüyor.  Pandeminin ekono-
mik anlamda bedelini yılın ikinci 

çeyreğinde ağır bir şekilde ödeyen 
küresel sistemin öncü ülkeleri, 
yılın üçüncü çeyreğinde de daral-
malarını sürdürmüştü. Söz gelimi 
bu dönemde İngiltere ekonomi-
si yüzde 9,6, Japonya ekonomisi 
yüzde 5,8, Avro Bölgesi yüzde 4,4, 
Almanya ekonomisi yüzde 4,0 ve 
ABD ekonomisi yüzde 2,9 oranın-
da küçülmüş, yüzde 4,9 oranında 
büyüyen Çin ekonomisi dışarıda 
bırakıldığında bütün G20 ülkele-
rinin negatif seyri dikkat çekmişti.

Bu bağlamda değerlendiril-
diğinde yılın üçüncü çeyreğin-
de Türkiye ekonomisinin yüzde 
6,7 oranında büyümüş olması, 
yalnızca gelişmekte olan ülkeler 
arasında değil, gelişmiş ülkelerin 
ekonomi performansından bile 
pozitif olarak ayrıştığımıza işaret 
etmektedir. 

Böylece yılın üçüncü çeyreğin-
de G20 ülkeleri arasında en başa-
rılı büyüme performansını sergile-
yen ülke, Türkiye olmuştur.

Bu dönemde yüzde 9,2 ora-
nında genişleyerek büyümeye cid-
di bir katkı sağlayan iç tüketimin 
yanında yüzde 22,5 oranında artış 
kaydeden yatırımların da iki çey-

rek aradan sonra güçlü bir şekilde 
yeniden pozitife dönmüş olması, 
Türkiye ekonomisinde toparlan-
ma sürecinin hızını belirleyen te-
mel faktörlerin başında gelmiştir. 
Salgın sürecinden oldukça olum-
suz etkilenen dış ticaretin daraltıcı 
etkisiyle yüzde 22,4 oranında aza-
lan mal ve hizmet ihracatının ise 
yılın son çeyreği itibariyle pozitife 
döneceğine inanıyoruz.

Son yıllarda bilhassa hizmet-
ler sektöründe göstermiş oldu-
ğumuz atılıma karşın, imalat 
sanayii Türkiye ekonomisi için 
önemini muhafaza etmektedir. 
Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 
oranında genişleyen sanayi sek-
törü içerisinde yüzde 9,3 oranın-
da genişleyen imalat sanayiinde 
ülkemiz için mevcut üretiminin 
ölçeği, Covid-19 sonrası dönem 
için bir rekabet avantajı olacaktır. 
Bu dönemde sanayi sektörünün 
yanında hizmetler, tarım ve inşa-
at sektörünün büyümelerini sür-
dürmesi, 6,7 puanlık büyümenin 
tabana yayıldığına işaret etmesi 
bakımından memnuniyet ver-
mektedir.

Böylece yılın ilk üç çeyreğin-

de ortalama olarak yüzde 0,4 
büyüyen Türkiye ekonomisi, YEP 
kapsamında hedeflenen 0,3 pu-
anlık yılsonu büyüme hedefine bir 
adım daha yaklaşmıştır. Pandemi 
süreciyle birlikte uluslararası ku-
ruluşların ciddi bir daralma öngö-
rüsünde bulunduğu Türkiye eko-
nomisinin yeniden pozitif büyüme 
patikasına girmesi, bilhassa 2021 
ve sonrası dönem için reel sektör 
adına ciddi bir motivasyon anla-
mına gelmektedir. 

Bu bağlamda MÜSİAD olarak 
yeni dönem olarak ifade edebile-
ceğimiz önümüzdeki bu süreçte; 
birbiriyle uyumlu para ve maliye 
politikalarıyla ekonominin yeni-
den güçlü büyüme dönemine gi-
receğini, üretim-ticaret-yatırım 
üçgeninde göstermiş olduğumuz 
çabanın üzerine çıkarak ekono-
mik büyümenin sürdürülebilir bir 
şekilde devam etmesini sağlaya-
cak uluslararası rekabet gücüne 
ulaşacağımıza inanıyoruz. Her 
koşulda büyük sorumluluk alarak 
ülkemizin büyümesinde kilit rol 
oynayan sanayicilerimizi ve işa-
damlarımızı kutluyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

3. çeyrekte büyüme 
rakamları beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 3. 
çeyreğe ilişkin dönemsel gayri-
safi milli hasıla verilerini açıkladı. 
Buna göre yılın 3. çeyreğinde Tür-
kiye ekonomisi yüzde 6,7 büyüme 
kaydetti. Büyümede yatırımlar 
kalemindeki hızlı artışın katkısı 
dikkat çekerken, ihracat tarafın-
dan ise negatif katkı geldi.

Türkiye ekonomisi koronavi-
rüs salgınının olumsuz etkilerinin 
daha az hissedildiği ve toparlan-
ma ivmesinin kaydedildiği yılın 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 6,7 bü-
yüme kaydetti.

Türkiye bu performansıyla 
G-20 ülkeleri içinde 3. çeyrek-
te en hızlı büyüyen ülke oldu. 
Bloomberg HT anketine katılan 
ekonomistlerin beklentisi Türkiye 
ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 
5,5 büyümesi yönündeydi.

Bloomberg HT Araştırma’nın 
hazırladığı büyüme anketine 20 
kurum katıldı. Medyan tahmin 
Türkiye ekonomisinin 2020 yılı-
nın 3. Çeyreğinde yüzde 5,5 bü-
yüyeceği yönünde oluştu. Ankete 
katılan kurumlardan en düşük 
tahmini paylaşan kurum yüzde 
3,5; en yüksek tahmini paylaşan 
kurum ise yüzde 7,1 büyüme ger-
çekleşeceği yönünde beklentileri-
ni paylaştı.

MAKİNE-TEÇHİZAT YATIRIMLARI 
YÜZDE 23,5 ARTTI

Büyümede ana gruplara ba-
kıldığında yatırımlardaki hızlı artış 
dikkat çekti. Buna göre yatırımlar 
yılın 3. çeyreğinde bir önceki yıla 
göre yüzde 22,5 arttı. Yatırımla-
rın detayına bakıldığında inşaat 
yatırımlarının yılın 3. çeyreğinde 
yüzde 14,7 arttığı görüldü. Ma-
kine-teçhizat yatırımları ise yılın 
üçüncü çeyreğinde yüzde 23,5 
büyüdü.

Aynı dönemde hane halkının 
tüketim harcamaları yıllık yüzde 
9,2 büyüdü. Devletin nihai tü-
ketim harcamalarında ise yüzde 
1,1 gibi diğer gruplara göre sınır-
lı bir büyüme kaydedildi. Mal ve 
hizmet ihracatı 3. çeyrekte yüzde 
22,4 daraldı. İthalat tarafında ise 
bu çeyrekte yüzde 15,8’lik büyü-
me izlendi.

SANAYİ YÜZDE 8 BÜYÜDÜ
TÜİK verilerine göre sana-

yide yılın 3. çeyreğinde yüzde 8 
büyüme kaydetti. Tarımda büyü-
me ise aynı çeyrekte yıllık olarak 
yüzde 6,2 oldu. Hizmetler sektörü 
ise yüzde 0,8 büyüdü. Yılın ikinci 
çeyreğinde yıllık olarak yüzde 2,3 
daralan inşaat sektörü üçüncü 
çeyrekte yüzde 6,4 büyüme gös-
terdi. Gayrimenkul faaliyetleri ise 
aynı çeyrekte yüzde 2,8 büyüdü. 
Bir önceki yıla göre zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bil-
gi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15 
arttı.

ÇEYREKLİK BAZDA YÜZDE 15,6 
BÜYÜME KAYDEDİLDİ

Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış GSYH zincirlen-
miş hacim endeksi, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 15,6 arttı. 
Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endek-
si, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 6,5 arttı.

3. çeyrekte büyümeye en yük-
sek katkıyı özel tüketim ve yatı-
rımlar verirken, net dış talep ise 
büyümeyi aşağı çekti. Buna göre 
özel tüketimden 5,4, yatırımlar-
dan 5,2, devletin nihai harcama-
larından 0,1 ve stoklardan 5,1 
pozitif katkı gelirken, net dış talep 
büyümeyi 9,1 puan aşağı çekti.
n NAZİFE ARSLAN

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, kamu çalışanlarının bir taraftan salgınla mücadele ederken 
diğer taraftan ekonomik zorluklara göğüs germek zorunda kaldığını belirterek, kamu çalışanlarına iyileştir talep etti

Kamu çalışanları 
iyileştirme bekliyor

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (TBMM)’de bütçe 
görüşmeleri devam ederken kamu 
çalışanlarının yaşadığı ekonomik aç-
maza dikkat çekti. Yakında başlaya-
cak bütçe maratonu ile birlikte “Me-
mur Paketi” hazırlanmasını talep 
eden Doğrul, böylece yaşanan eko-
nomik sıkıntıların giderilmesini is-
tedi. Pandemi nedeniyle olağanüstü 
bir süreç yaşandığını ve bu süreçte 
kamu çalışanlarının fedakar bir şe-
kilde çalıştıklarını dile getiren Doğ-
rul, kamu çalışanlarına elle tutulur 
bir iyileştirme beklediklerini söyle-
di. Doğrul açıklamasında şunlara 
yer verdi; “Ülkemiz, bütün dünya 
ile birlikte geçtiğimiz yılın sonların-
da ortaya çıkan küresel bir salgının 
etkisi altındadır. Uzun zamandan 
beri bozulan ekonomik dengeler, bu 
salgının da etkisiyle daha da sıkıntılı 
hale gitmektedir. Türkiye özelinde, 
artan döviz ve faizler, enflasyonun 
da yükselmesine neden olmakta, 
salgın nedeniyle tüm dünyada üre-
tim ve ulaşım sekteye uğrarken mal 
ve hizmete erişim daha da güç hale 
gelmektedir. Bu durum, ülkemizde 
mutfak masrafı olarak tanımlaya-
bileceğimiz yaşam giderlerinin hızlı 
bir biçimde zamlanmasına neden 
olmakta, ücretlerin alım gücünün 
düşmesi, döviz, gayri menkul gibi 
yatırım araçları karşısında sürekli 
erimesi sonucunu doğurmakta-
dır. Bütün bu gerçeklere rağmen 
TÜİK’in açıkladığına göre yıllık enf-
lasyon yüzde 11,9 olarak görülmek-
tedir. Buna karşın cebimize yansı-
yan enflasyonla TÜİK’in enflasyonu 
örtüşmemekte, yıllardan beri enflas-
yon hedefi de tutmamaktadır. TÜİK, 
gıda enflasyonunu ise şu anda yüz-
de 16,51 olarak hesaplamıştır. Oysa 
çarşı, pazar enflasyonunun yüzde 
25’ler düzeyinde olduğu herkes-
çe kabul edilen bir gerçektir. Ama 
memur maaşlarına yapılan zamlar, 
hedeflenen enflasyon gözetilerek 
belirlendiği için her yıl memur ve 
emekliler mağduriyet yaşamakta, 
çalışanlara yapılan maaş artışları, 
harcamalara gelen zamların oldukça 
altında kalmakta, maaşlar erimekte, 
mutfak yangın yerine dönmekte, ça-
lışanın bütçesi sürekli açık vermek-
tedir.”   

KAMU ÇALIŞANLARI YÜK 
ALTINA GİRDİ

Doğrul, memur ve emeklilerin 
2020 ve 2021 yıllarına ilişkin maaş 
artışlarının 2019 Ağustos’unda ya-
pılan toplu sözleşme görüşmeleri 
sürecinde belirlendiğini anımsattı. 
Dolayısıyla maaş artışlarının tespit 
edilirken COVID-19 salgınının et-
kilerinin hesaba katılmadığını belir-
ten Doğrul, şöyle devam etti, “Bu 
salgınla daha da bozulan ekonomik 
denge nedeniyle tüm hesaplar ye-

niden güncellenmiş, bütün planlar 
değişmiştir. Dünya böylesine ola-
ğanüstü bir dönemden geçerken 
salgınla mücadelenin baş aktörleri 
sağlık çalışanları öncülüğünde kamu 
görevlilerimiz olmuştur. Sokak kısıt-
lamasının olduğu, insanlarla tema-
sın en aza indirgendiği zamanlarda 
dahi vatandaşla daima irtibat halin-
de kalarak her türlü hizmeti sunan 
fedakâr kamu çalışanları, bu salgın 
döneminde büyük bir yük altına 
girmişlerdir. Bütün çalışma süreç 
ve sistemleri salgına göre yeniden 
uyarlanan çalışanlarımızın maaş-
ları ise salgın öncesi döneme göre 
belirlenmiştir. Ekonomik olumsuz-
lukların 2021 yılında etkisini daha 
da artıracağı açık bir şekilde görül-
mektedir.  Şu anda bile resmi enf-
lasyon yüzde 11,9 iken 2020 yılı 
için memur maaşlarına yapılan zam, 
enflasyon farkı da dahil olmak üzere 

yüzde 9,98’de kalmıştır. Dolayısıyla, 
bir taraftan salgınla mücadele eden 
kamu çalışanlarımız bir taraftan da 
yoklukla, ekonomik zorluklarla mü-
cadele etmektedir. Bütün hesaplar 
salgına ve yeni ekonomik gerçek-
lere göre revize edilirken yakın bir 
zamanda TBMM Genel Kurulu’na 
gelecek olan 2021 yılı bütçesinde de 
memur ve emeklilerin maaşlarına 
ilişkin bir revizyon öngörülmemiş 
olması, 2021 yılının da tüm çalışan-
lar açısından bir sıkıntılı geçeceğini 
göstermektedir.”

SIKINTIYI GİDERMEK 
TBMM’NİN ELİNDE 

“Bütün rakamlar ortadayken 
memur ve emeklileri 2021 yılın-
da yüzde 3+3 maaş zammına 
mahkûm etmek, salgın döneminin 
kahramanlarına vurulacak en bü-
yük darbe olacaktır” diyen Doğrul, 
şunları kaydetti, “Son bir yıl içinde 

resmi verilerle dahi gıda enflasyo-
nunun yüzde 16,51 olduğu ülke-
mizde, yeniden değerleme oranı da 
yüzde 9,11 olarak belirlenmiş yani 
tüm vergi ve harçlara en az yüzde 
9,11 oranında zam yapılacağı kara-
ra bağlanmıştır. Bu gerçeğe rağmen 
memur ve emekli maaşlarına yıllık 
kümülatif yüzde 6,1 zam yapmak 
adaletle de bağdaşmayan bir du-
rum olacaktır. Devletin alacaklarına 
yüzde 9,11 zam yaparken maaşlara 
yüzde 6,1 artış öngörmesi kabul edi-
lemez, hakkaniyetle de bağdaşmaz. 
Gerek Merkezi Yönetim Bütçesi 
gerekse diğer kanunlarla gelir dağı-
lımını iyileştirmek, çalışanların ya-
şadığı sıkıntıyı gidermek TBMM’nin 
elindedir.  Çalışan ve emeklilerimiz 
özellikle Bütçe Kanununda toplu 
sözleşmenin defolarının düzeltil-
mesi, salgın nedeniyle darbe yiyen 
bütçelerine destek yapılması ve alım 
güçlerinin biraz olsun korunması 
için milletvekilleri ve siyasi partile-
rimizden beklenti içindedir. Bütün 
bu gelişmeler karşısında yakında 
başlayacak bütçe maratonu ile bir-
likte TBMM’de bir “Memur Paketi” 
hazırlanmasını istiyoruz. Bu paketle, 
yaşadığımız ekonomik sıkıntıları gi-
derecek bir düzenlemeye ihtiyacı-
mız vardır. Salgının bozduğu çalışan 
bütçesinin iyileştirilmesi, elektrik, 
doğalgaz, gıda, ulaşım gibi harcama 
kalemlerinde dar ve sabit gelirlile-
ri ekonomik uçuruma sürükleyen 
zamların yükünün hafifletilmesi en 
büyük arzumuzdur. TBMM ve mil-
letvekillerimizden bütçede yapılacak 
bir düzenleme ile memur sorunları-
nı çözecek, bu olağanüstü salgın 
günlerinde fedakar hizmetleriyle 
gönülleri fetheden kamu çalışanla-
rına elle tutulur bir iyileştirme sağ-
layacak bir girişim beklemekteyiz.”
n HABER MERKEZİ

Veli Doğrul
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Ereğli ilçesinde, bir şahsın evinden yapı-
lan aramada 13 litre kaçak alkol ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, M.K. isimli şahsın kaçak alkol 
satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerince, şahsın evinde yapılan 
aramalarda çeşitli markalarda kaçak 13 lit-
re kaçak viski ele geçirildi. Şahıs gözaltına 
alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
n İHA

Beyşehir ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiy-
le mahalle ortasında havaya ateş açması so-
nucu çıkan saçmalar, sokaktaki bir evin bal-
konuna da isabet etti. Alınan bilgiye göre, 
şüpheli M.B, merkez Hacıakif Mahallesi 
40663 Sokak’ta gece saatlerinde av tüfeğiy-
le havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 
çevredeki bir evin balkonuna isabet etti. İh-
bar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 
bölgeye inceleme yaptı.  Polis, olaydan sonra 
kaçan şüpheli M.B.’yi yakalamak için çalış-
ma başlattı. n AA

Ereğli’de kaçak 
içki ele geçirildi

Sokak ortasında 
rastgele ateş etti!

Aksaray’da sokağa çıkma kısıt-
lamasına uymayan ve uyuşturucu 
madde kullanma, bulundurma ve te-
min etme suçundan aranması olan 
şahıs sokakta yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, saat 20.00’den sonra 
uygulanmaya başlayan sokağa çık-
ma kısıtlamasına uymayan Tahsin Ö. 

(30) şüphe üzerine devriye atan polis 
ekipleri tarafından Kurtuluş Mahalle-
si Kurtuluş Caddesi üzerinde durdu-
ruldu. Polis ekiplerince yapılan GBT 
sorgulamasında hakkında uyuşturu-
cu madde kullanmak, bulundurmak 
ve temin etmek suçundan aranması 
olduğu anlaşılan Tahsin Ö. ekiplerce 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra sor-
gulanmak üzere İl Emniyet Müdür-
lüğüne götürüldü. Şüpheliye ayrıca 
sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı 
için ceza kesildi. n İHA

Uyuşturucudan aranıyordu, yasaklarda yakalandı

Yayanın yaralandığı kazada 
araç sürücüsü darp edildi

Aksaray’da otomobilin yayaya 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında yaya yaralanır-
ken, otomobil sürücüsü de yaya-
nın yakınları tarafından darp edi-
lerek yaralandı. Kaza, Ereğli Kapı 
Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ereğli Kapı Mahallesinden 
Kılıçarslan Mahallesi istikametine 
seyreden Yusuf A. (72) idaresin-
deki 68 ABN 463 plakalı Tofaş 
marka otomobil yolun karşısına 
geçmek isteyen Funda M.’ye (38) 
çarptı. Kaza sonucu kadın yarala-
nırken çevredeki vatandaşlar ta-
rafından sağlık ve polis ekiplerine 
haber verildi. Bu sırada kaza ye-
rinde bulunan kadının yakını Der-

viş K. (41) sürücüyü tekme atarak 
darp etti. Darp sonucu kalp has-
tası olduğu öğrenilen yaşlı adamın 
üzerinde takılı kalp cihazı uyarı 
verdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 
kadına ve yaşlı adama müdahale 
ederken, polis ekipleri de çevrede 
güvenlik önlemi aldı. Yaralı kadın 
ve yaşlı adam ambulanslarla Ak-
saray Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Burada tedavi altına alı-
nan kadının ve yaşlı adamın sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenilir-
ken, müşahede altında tutulduğu 
bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olan 
Kadir Şeker’in kurtardığı kadın, bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı!

Kadir Şeker’in kurtardığı 
kadın eroinle yakalandı

Konya’da bir parkta şiddet gö-
rürken, kendisine şiddet uygulayan 
sevgilisinin ölümüne neden olan Ka-
dir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe 
D., birlikte yaşadığı kişinin de içinde 
bulunduğu otomobilde 900 gram 
eroin maddesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve 
kullanıcılarına yönelik çalışma baş-
lattı. 

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak 
Mahallesinde operasyon düzenleyen 
narkotik polisi, bir aracı durdurarak 
arama yaptı. Araçta yapılan ara-
mada 900 gram eroin ele geçirildi. 
Araçta bulunan Murat H. (26) ve 
Ayşe D. (35) gözaltına alındı.

KADİR ŞEKER, AYŞE D.’YI 
KURTARMAK İÇİN KATİL OLMUŞTU

Gözaltına alınan şüphelilerden 
Ayşe D.’nın, sevgilisi tarafından bir 

parkta şiddet görürken Kadir Şe-
ker tarafından kurtarılan kadın ol-
duğu öğrenildi. Kamuoyunu uzun 
bir süre meşgul eden Kadir Şeker, 

Ayşe D.’ya şiddet uygulayan Özgür 
Duran’ın ölümüne neden olmuştu. 
Yaşanan olayın ardından Ayşe D.’yı 
kurtarmak isterken katil olan Ka-
dir Şeker, “kasten adam öldürme” 
suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, 
mahkeme tarafından ceza 12,5 yıla 
indirilmişti. 

Kadir Şeker’in avukatları ve 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından Kadir Şeker’e verilen hak-
sız tahrik indirimini en üst sınırdan 
uygulanması talebiyle ve tutukluluk 
halinin devamı kararı için de Konya 
Bölge Adliye Mahkemesine itirazda 
bulunmuştu.

Gözaltına alınan Murat H. ve 
Ayşe D. hakkında “uyuşturucu 
madde ticari yapmak” suçundan iş-
lem başlatıldığı öğrenildi. n İHA

Tartıştığı husumetlisini ekmek 
bıçağı ile sırtından bıçakladı Sokağa çıkma kısıtlamasında

otomobil yarışı için buluştular!Aksaray’da iki kişi arasında çı-
kan tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralan-
dı. Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı 
Yuva köyünde meydana geldi. Edi-
nilen bilgilere göre, daha önceden 
aralarında husumet olan C.K. (35) ve 
S.S. (35) sokakta tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya 
dönüşmesi sonucu S.S. yanında ta-
şıdığı ekmek bıçağı ile C.K.’yı sırtın-
dan bıçakladı. Bıçaklanan şahıs kan-
lar içinde yere yığılırken, olayı gören 
çevredeki vatandaşlar durumu 112 
Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine sağlık ve jandar-
ma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs 
ambulansla Aksaray Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi 
altına alınan şahsın sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken, olayı 
gerçekleştiren S.S. jandarma ekip-
lerince yakalanarak gözaltına alındı. 
S.S. sağlık kontrolü için getirildiği 
hastanede evinin basıldığını belirte-
rek kendini savundu. Burada ken-
disini görüntülemek isteyen basın 
mensuplarına, “Niye çekiyorsun” 
diyerek tepki de gösteren şüpheli, 
“Hiçbir husumetim yok, evimi bastı. 
Sorunu bende anlamıyorum. Onu 
eşine sorsun” dedi. Şüpheli sağlık 
kontrolünün ardından il jandarma 
komutanlığına götürüldü. Olayla il-
gili soruşturma sürüyor. n İHA

Konya’da sokağa çıkma kısıt-
lamasına rağmen otomobillerle 
yarışmak için kara yolu kenarında 
buluştukları iddia edilen 63 kişiye 
cezai işlem uygulandı. Alınan bilgiye 
göre, sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu gece saatlerinde bir grubun 
Konya-Karaman kara yolunun 15. 
kilometresinde araçlarıyla yol kena-
rında toplandığı ihbarı üzerine polis 
ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden polis, 30 oto-
mobilin kara yolu kenarında yarış 
hazırlığında olduğunu tespit etti. 
Ekipler, otomobillerdeki 63 kişiye 
sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sos-

yal mesafeye uymamak ve maske 
takmamaktan toplam 198 bin 450 
lira ceza uyguladı. 

Ekiplerce, 3 araç belge ve plaka-
larla gerekli donanımların eksik ol-
ması, araç üzerinde teknik değişiklik 
yapılması ve benzer maddelerden 
cezai işlem uygulanarak Kara Yolla-
rı Trafik Kanunu uyarınca trafikten 
men edildi. Kara yolunda toplanan 
grup, cezai işlemlerin ardından polis 
ekiplerince olay yerinden uzaklaştı-
rıldı. Ceza kesilen 63 kişinin, modi-
fiye edilmiş otomobilleriyle yarışmak 
için sosyal medya aracılığıyla buluş-
tukları öne sürüldü. n AA
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Tanfer Ata: Covid-19 aşısında
öğretmenlere öncelik verilmeli

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata 1 milyo-
nu aşkın eğitim çalışanın da aşıla-
mada öncelik kapsamına alınması-
nı istedi. Ata, “Yaklaşık 18 milyon 
öğrencimizle muhatap olan eğitim 
çalışanlarının aşılanması demek, 
neredeyse toplumumuzun tama-
mının sağlığını doğrudan etkileye-
cek tedbiri almak demektir.” dedi. 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, konu 
hakkında yaptığı yazılı açıklama-
sında şu ifadeleri kullandı: “Salgını 
nedeniyle yılsonuna kadar uzaktan 
eğitime devam etmek zorunda 
kaldık. Duamız,2021’de özlediği-
miz şekilde yüz yüze eğitime baş-

layabilmek. Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesine 
göre Aralık’ta aşı dağıtımı başla-
yacakmış. Sağlık Bakanlığımıza 
ve Hükümete çağrımız;1 milyonu 
aşkın eğitim çalışanının,aşılama-
da öncelik kapsamına alınmasıdır. 
Çünkü yaklaşık 18 milyon öğ-
rencimizle muhatap olan eğitim 
çalışanlarının aşılanması demek, 
neredeyse toplumumuzun tama-
mının sağlığını doğrudan etkile-
yecek tedbiri almak demektir.” 
Eğitim-Öğretimde her sahada yer 
alan öğretmenlerimizin bu talebi-
nin yerine getirilmesi talep ediyor 
ve istiyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi, alanında bir ilke daha imza attı. SÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’nde 6 
hastanın tam tıkalı kalp damarları canlı olarak yayınla açılıp, hastalar sağlıklarına kavuşturuldu

Tıkalı kan damarları
canlı yayında açıldı!

11. CTO Essentials Kongresi’n-
de, 3 gün boyunca canlı yayınlarda 
dünyanın farklı ülkelerindeki 17 
hastanın tam tıkalı kalp damarları 
açıldı. 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinde ise 
6 zorlu hastanın tam tıkalı kalp da-
marları başarıyla açıldı.

SÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent 
Behlül Altunkeser yaptığı açıklama-
da, kongrenin son gününde 17 has-
tadan 6’sının Konya’da operasyona 
alındığını söyledi. Bu çok zorlu 6 
hastanın da damarlarının canlı ya-
yında muvaffakiyetle açıldığını ifade 
eden Prof. Altunkeser, operasyon-
larda tamamen farklı malzeme ve 
tekniklerin uygulandığını, uzun ve 
zorlu bir operasyon süreci yaşadık-
larını belirtti.

Pandemi sebebiyle dünyanın 
farklı ülkelerindeki kardiyologlara 
canlı irtibatla müdahalelerin aktarıl-
dığını anlatan Prof. Dr. Altunkeser, 
vakalara müdahale edilirken canlı 
bağlanan kardiyologların sual ve 

katkılarının olduğunu dile getirdi.
Hollanda Almanya, İtalya Mısır, 

Suudi Arabistan ve Türkiye’den 17 
ayrı hastaya zorlu müdahalelerin 
yapıldığını aktaran Prof. Dr. Altun-
keser, Türkiye’den sadece İstanbul 
ve Konya’nın canlı yayın merkezi 
olduğunu kaydetti.

Kongreye destek veren ülke ve 
kardiyologları tebrik eden Prof. Dr. 
Altunkeser, kongre merkezlerinden 

birisinin Konya olmasının da guru-
runu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Altunkeser, hastalara 
beraber müdahale eden Prof. Dr. 
Nazif Aygül, Doç. Dr. Kenan De-
mir ve CTO Klüp Başkanı Ömer 
Göktekin’e de ayrıca teşekkür etti. 
Dünya çapındaki salgın döneminde 
kalp hastalarına müdahale etmenin 
ehemmiyetini vurgulayan Prof. Dr. 
Altunkeser dünyadaki ölüm sebep-

lerinin başında salgın döneminde de 
kalp hastalıklarının olduğunu söyle-
di. 

3 gün boyunca yapılan canlı ya-
yınların hem Türkiye hem de dün-
yada çok ciddi ilgi gördüğünü, bunu 
istatistiklerle teyit ettiklerini belirten 
Altunkeser, Konya’daki vakalara 
canlı bağlantı tıklanma sayısının 5 
bin 177 olduğunu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’un projeleri destek hakkı kazandı
Selçuk Üniversitesi Beyşe-

hir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 
olarak Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Turizm Fakültesi ön-
cülüğünde, Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 
ve dünyanın ilk 100 üniversitesi 
arasında yer alan Sheffield Üni-
versitesi ortaklığı ile hazırlanan 
“Improving English Education in 
Turkish Tourism Faculties Under 
Supervision of British Language 
Experts” başlıklı araştırma projesi 
British Council Türkiye’nin “New 
Connections in EMI Turkey Rese-
arch Partnership Fund 2020” proje 
çağrısı kapsamında desteklenmeye 
hak kazandı.

Proje kapsamında Turizm Fa-
kültelerindeki İngilizce eğitimi-
nin kalitesini geliştirmeye yönelik 
araştırma çıktılarının üretilmesi 
için Turizm Fakültelerindeki öğ-
renci, öğretim elemanları ve İngi-
lizce ders içerikleri ile ilgili durum 
tespitlerinde bulunulup; Sheffield 
Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi 
Merkezi Müdürü ve uzmanlarının 
değerlendirmeleri ile önemli stra-
tejilerin yer alacağı bir yol haritası-
nın çıkarılması bekleniyor.

Proje ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Selçuk Üniversitesi 
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Karaman,  İngilizce başta olmak 
üzere yabancı dil bilgisinin turizm 
fakülteleri için olmazsa olmaz ko-
numundaki önemine vurguda 
bulunarak “Günümüzde yükse-
köğretimin yeniden yapılanması 
noktasında iki önemli dinamik olan 
dijitalleşme ve uluslararasılaşma 
diğer bileşenlerin arasında başat 
bir konuma yükseldi. Her iki di-
namik açısından öğrencilerimize 
vereceğimiz eğitimlerin yeniden 
tasarlanıp yorumlanması daha da 
önemli hale geldi. 

Gerek eğitim gerekse araştır-
ma faaliyetlerimizin daha etkin ve 
etkili hale gelmesi ve uluslararası-
laşma erekli dijitalleşemeye yöne-
lik girişimlerimizden daha verimli 
çıktılar üretilebilmesi için birçok 
önemli hususun başında; Fakülte-

miz iç paydaşlarının yabancı dil be-
cerilerinin geliştirilmesi gerektiği 
yadsınamaz bir gerçektir.

 Özellikle sektörel doğası gere-
ği dijitalleşmenin ve uluslarasılaş-
manın merkezinde yer alan turizm 
sektörüne yönelik nitelikli mezun-
lar verebilmemiz için turizm fa-
kültelerinde İngilizce başta olmak 
üzere yabancı dil becerilerimizin 
geliştirilmesi son derece önem arz 
etmektedir. 

Bu becerilerin geliştirilmesi için 
de turizm fakültelerindeki İngilizce 
öğretimi ve öğrenimi ile ilgili du-
rum tespitlerinin yapılıp sorunların 
analiz edileceği ve önerilerin geliş-

tirileceği kapsamlı araştırmaların 
yapılması gerekmektedir. 

Bu amaçla hazırlayarak yürüt-
meye başladığımız beş ay süreli 
projemiz sonunda dünyanın ilk 
100 üniversitesi arasında yer alan 
ve İngiltere’nin önde gelen üniver-
sitelerinden olan Sheffield Üniver-
sitesi’nin İngiliz dili uzmanlarının 
değerlendirmeleri ile turizm fa-
kültelerimize özgü bir dil öğretim/
öğrenim stratejileri oluşturmayı 
planlıyoruz.

 Ortaya çıkacak önerilerin ve 
stratejilerin Üniversitemiz, Fakül-
temiz, ülkemizdeki turizm fakülte-
leri ve de tüm yükseköğretim ca-
miamız açısından faydalı ve hayırlı 
sonuçlara vesile olmasını temenni 
ediyor; destekleriyle bizleri onur-
landıran Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof. Dr. Metin Aksoy 
Hocamıza, projede emeği geçen 
diğer turizm fakültelerindeki birbi-
rinden kıymetli akademisyen arka-
daşlarım başta olmak üzere Dekan 
Yardımcılarımız Doç. Dr. Zührem 
Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Ha-
kan Kuzu ve tüm proje ekibine te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.    
n HABER MERKEZİ
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

SERVİS ŞOFÖRÜ 

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

3 Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
3 Atölye içinde çalışacak 
3 Askerlik görevini yapmış

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

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- ELEKTRİK VE BOBİNAJCI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

* EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ, 
TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE 

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR
CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* EN AZ LİSE MEZUNU VE 
BİLGİSAYAR BİLGİSİ OLAN, 

TECRÜBELİ BAYAN SEKRETER VE 
YÖNETİCİ ASİSTANI ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
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SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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 ELEMANLAR
VE

LABORATUVARDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 
KIMYA BÖLÜMÜ MEZUNU

VASIFSIZ ELEMAN 
ALINACAKTIR

Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

 

1-Mülkiyeti Derneğimize ait, aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı taşınmaz, pazarlık 
usulü ile kiraya verilecektir.
2-Kiraya verilecek taşınmazın açık adresi Sahibiata Mahallesi, Furgandede Caddesi No:73/101 
Meram/Konya’dır.
3-Kiralama talebinde bulunan istekliler detaylı bilgiyi Türk Kızılay Konya Şubesi Emlak işleri 
bölümünü arayarak veya ziyaret ederek bilgi alabilirler.
 İrtibat Telefonu: 0332.350 42 43 ve 0332.350 02 04

İLAN
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 

KONYA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

Adres Ada Parsel
M2’si

Kullanım
Alanı

Cinsi
1 Aylık kira
Muhammen

Bedeli

1 Yıllık Kira 
Muhammen 

Bedeli
Sahibata Mahallesi
Hal Sokak No:2/B 
Meram/ Konya

41060 1 41,35 m² Dükkân 10.000,00 TL 120.000,00 TL
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Boş sulama kanalına düşen 
otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Ereğli’de müstakil ev bir 
ay içinde üç defa yandı!

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil boş sulama kanalına 
düşerken sürücüsü ağır yaraladı. 
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı 
Topakkaya Beldesi Fatih Mahal-
lesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mustafa S. (27) ida-
resindeki 68 FS 747 plakalı oto-
mobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
boş sulama kanalına düştü. Kaza 
sonucu ağır yaralanan sürücü 
araçta sıkıştı. 

Kazayı gören çevredeki va-
tandaşlar durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Aksaray Belediye-
si İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa 
sürede olay yerine gelerek sıkışan 
sürücüyü sağlık ekipleri ile birlikte 

yaptıkları kurtarma çalışmasıyla 
çıkarttı. İlk müdahalesi olay ye-
rinde yapılan ağır yaralı sürücü 
ambulansla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Servisine kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan sürücünün 
sağlık durumunun ciddiyetini ko-
ruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde müstakil evde 
çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin 
müdahalesiyle kontrol altına alı-
nan yangının bir ay içerisinde aynı 
evde 3. defa çıktığı belirtildi. Olay, 
sabah saatlerinde Orhangazi Ma-
hallesinde meydana geldi. Çıkmaz 
sokakta bulunan müstakil evde 
henüz bilinmeyen nedenle yan-
gın çıktı. Yanan evden yükselen 
dumanı gören vatandaşların ih-
barı üzerine çok sayıda itfaiye eki-
bi sevk edildi. Olay yerine gelen 
ekipler alevlere müdahale etme-
ye başladı. Yaklaşık 1 saat süren 
müdahale ile yangın kontrol altına 
alındı. Ev sahibinin iddiasına göre 
son bir ayda üç defa yangın mey-
dana geldi. Yangının çıkış nedeni 
henüz tespit edilemezken, polis 
ekipleri yangınla ilgili soruşturma 
başlattı. n İHA

Kafasını kek makinesine 
kaptıran işçi öldü!

Dur ihtarına uymadı, 
otomobili bırakıp kaçtı

Tornavidalı hırsızlık 
zanlıları tutuklandı

Karaman’da çalıştığı bisküvi 
fabrikasında kafasını kek makine-
sine kaptıran işçi, kaldırıldığı has-
tanede kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olay, Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir 
bisküvi fabrikasında yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, 32 yaşındaki 
Mesut Kara, çalışmakta olan kek 
makinesine kafasını kaptırdı. Mesai 
arkadaşları tarafından sıkıştığı ma-
kineden ağır yaralı olarak çıkarılan 
işçi, çağırılan ambulansla Karaman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi 
yapıldıktan sonra yoğun bakıma 
alınan işçi kurtarılamayarak haya-

tını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 
başlatılan soruşturma devam edi-
yor. n İHA

Aksaray’da polisin dur ihtarı-
na uymayan bir sürücü kısa süreli 
kovalamacanın ardından çıkmaz 
sokakta otomobili terk edip kaç-
tı. Edinilen bilgiye göre, Meydan 
Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek 
Caddesi’nde devriye atan trafik 
polisleri şüphelendikleri 06 CCG 
770 plakalı Mercedes marka oto-
mobilin sürücüsüne dur ihtarında 
bulundu. Henüz kimliği belirle-
nemeyen sürücünün idaresindeki 
otomobil ara sokaklardan Atatürk 

Bulvarı istikametine kaçmaya baş-
ladı. Kısa kovalamacanın ardından 
Sofular Mahallesinde bulunan 
1104 numaralı çıkmaz sokağa ge-
len otomobilin sürücüsü aracı terk 
edip kaçtı. Polis ekipleri yaya halin-
de şahsın peşinden koşarken sürü-
cü bir süre sonra izini kaybettirdi. 
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı 
aracın sigortasız olduğu belirlendi. 
Sürücü kayıplara karışırken oto-
mobil çekici marifeti ile otoparka 
çekildi. n İHA

Aksaray’da tornavida ve boru 
anahtarı kullanarak girdikleri ev 
ve iş yerinden hırsızlık yaptığı 
öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ev 
ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldı-
ğı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın 
ardından tornavida ve boru anah-

tarı kullanarak ev ve iş yerlerine 
giren hırsızlık zanlılarının Murat 
Ç. (39), Kadir K. (19) ve Veysel Y. 
(31) olduğunu tespit etti. Ekipler, 
Fatin Mahallesi’nde bir eve girmek 
üzereyken 3 şüpheliyi suçüstü ya-
kaladı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen zan-
lılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza 
hakimliğince tutuklandı. n AA

Gecenin ilerleyen saatlerinde sigara içmek için balkona çıkan Ömer Filikçi, ikamet ettiği 3 katlı apartmanın 
bacasında yangın çıktığını fark edince, tüm apartman sakinlerini uyandırarak, olası bir faciadan kurtardı

Hava almaya çıktı, 
olası faciayı önledi

Aksaray’da gece sigara içmek 
için çıktığı balkonda apartman 
bacasının yandığını fark eden bir 
kişi itfaiye ekipleri ile birlikte tüm 
apartman sakinlerini uyandırırken 
bina komple tahliye edildi.

Yangın gece yarısı Taşpazar 
Mahallesi 842 sokakta bulunan 3 
katlı Akyıldız Apartmanının çatı-
sında bulunan bacada çıktı. Edini-
len bilgiye göre, zemin katta bulu-
nan Hasan Ünal’a (35) ait dairenin 
soba borusu çıkışı tıkandı. Diğer 
dairelerde yanan sobalardan çıkan 
kıvılcımların baca hattında alev 
oluşturmasıyla çatı kısmındaki 
baca yandı. 

Sigara içmek için çıktığı bal-
konda yangını fark eden apartman 
sakini Ömer Filikçi (34), durumu 
hemen 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen Aksaray Beledi-
yesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ya-
nına müdahale ederken, Ömer Fi-
likçi de itfaiye ekiplerinin yardımı 
ile tüm dairelerin kapısını çalarak 
komşularının uyanmasını sağladı. 

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangı-
nı kontrol altına alarak, yangının 
çıkış nedeni olan dairede çalışma 
başlattı. Yangın söndürüldükten 
sonra itfaiye ekipleri apartman sa-
kinlerine uyarıda bulundu.

Apartmanın 2. katında oturan 
Şenol Sökmen, “Bizde bir gürültü 

ile uyandık. Bilmiyoruz yangın ol-
muş. Haberimiz yok yani, gürültü 
ile uyandık. İtfaiye gürültüsü ile 
uyandık. Makinelerin çalışmasıyla 
uyandık. Sonradan kapımızı çaldı-
lar. İlk başta korku da yaşamadık 
işin doğrusu ama acaba vidan-
jör çalışıyor mu? Diye düşündük. 

Sonra bir baktık. Baya bir panik 
gürültü var. Dışarı balkona çıktık. 
İtfaiyeyi görünce ondan sonra yan-
gın olduğunu anladık” dedi.

Yangını fark edip komşularını 
uyandıran Ömer Filikçi ise, “Balko-
na sigara içmeye çıktığımda çatıda 
çıkan dumanı fark ettim. Çatıya 
çıktım baktım. Duman çok bü-
yük şiddetli bir şekilde çıkıyordu. 
Hemen itfaiye ekiplerini aradım. 
Sağ olsunlar geldiler müdahale 
ettiler. Ardından itfaiye ekipleriy-
le beraber bütün komşularımızı 
uyandırdık. Bacalarında her hangi 
bir duman olup olmadığını sorduk. 
Burası bizim binanın doğalgaz va-
nası burayı da kapattım. Ne olur 
olmaz diye, şimdi açıyorum. Çok 
şükür her hangi can ve mal kay-
bımız olmadı. İtfaiye ekibimize de 
teşekkür ediyorum. Her biri ayrı 
ayrı destek çıktılar. Komşularımı-
zı uyandırdık. En son giriş kattaki 
komşumuzun bacasından kaynak-
landığını fark ettik. Oraya da mü-
dahale edildi” diye konuştu.
n İHA

Aksaray’da bir dükkanda so-
banın üzerinde yanan kartonun 
düşmesi sonucu çıkan yangında 
makineler zarar gördü. Yangın, 
Tacin Mahallesi Tacin Caddesinde 
bulunan reklam ürünleri üretimi 
yapan bir dükkanda meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, dükkan 
sahibi Kadir Ç. (29) ısınmak için 
yaktığı sobaya rulo halindeki uzun 

kartonu atarak alışveriş yapmak 
için markete gitti. Uzun kartonun 
yanarak kısalması sonucu ateşli 
kısmı sobanın üzerinden yere düş-
tü. Yerde bulunan reklam ürünle-
rinin tutuşması sonucu dükkanda 
yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede 
büyümesi sonucu reklam ürünü 
hazırlayan makine de yandı. Mar-
ketten döndüğü esnada yangını 

fark eden dükkan sahibi durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildir-
di. İhbar üzerine kısa sürede olay 
yerine gelen çarşı ve mahalle bek-
çileri araçtan elde ettikleri yangın 
tüpleri ile yangına müdahale etti. 
Bekçiler tarafından kontrol altına 
alınan yangın Aksaray Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ta-
mamen söndürüldü. Dükkan sahi-

bi Kadir Ç., “Sobayı yakıp markete 
gitmiştim. Sobadan kağıt düşmüş 
galiba yangın çıktı. Makine ve 
malzemelerimize biraz zarar geldi. 
Canımızda çok şükür bir şey yok. 
Bekçilerimize de teşekkür ederim. 
İlk müdahaleyi onlar yaptı” dedi. 
Yangınla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Sobadan düşen alevli karton dükkanı yaktı
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Kervanların konakladığı Kayaönü Mağarası ilgi görüyor

Karaman’ın Ermenek ilçesine 
bağlı Kayaönü köyünde bulunan 
geçmişte kervanların konakladığı 
Kayaönü Mağarası ilgi görüyor. İs-
mini önünde bulunduğu dev kaya-
lardan alan Kayaönü Mağarasının 
yüksekliği 6 metreyi, genişliği ise 
50 metreyi buluyor. Özellikle yaz 
mevsiminde bölge halkının serinle-

mek için tercih ettiği yerler arasın-
da bulunuyor. 

Mağaranın ulaşımının rahat 
olması bölge halkının ilgisini artı-
rıyor. Kayaönü Mağarası Ermenek 
ilçe merkezine 15 kilometre, Mer-
sin’in Mut ilçesine ise 70 kilometre 
mesafede bulunuyor.

 Geçmişte kervanların kullan-

dığı kervansaray niteliğinde olan 
mağara daha sonra ağıl ve uzun 
süren kış aylarında çamaşırhane ve 
kıyafet kurutma alanı olarak kulla-
nıldığı söyleniyor. Günümüzde ise 
köylünün düğün, eğlence ve cena-
ze merasimlerini yaptığı alan olarak 
kullanılıyor

Mağara hakkındaki bilgiler ve-

ren köyde görev yapan öğretmen 
Aslı Doğanay, “Mağaramızın ismi 
Kayaönü Mağarası. İnönü olarak 
da geçiyor. Uzunluğu 6 metre, ge-
nişliği ise 50 metre olarak biliniyor. 
Geçmişte günümüze kadar burası 
söylentilere göre Kervanlar çok ge-
lip gidermiş. Kervansaray niteliği 
de taşımaktadır. Kervanlar ticaret 

için buraya geliyorlar, burada ko-
naklıyorlar, bir gün bir gece veya da 
bir hafta sonra kalkıyorlar ve yolla-
rına devam ediyorlar. 

Halk farklı sportif faaliyetler-
de gerçekleştiriyor ve günümüzde 
hala düğünler eğlenceler yapılıyor. 
Farklı aktiviteler olsun, cenaze me-
rasimleri olsun yine burada ger-

çekleştiriliyor. Ayrıca sulama için 
kullanılıyor, bütün varlıklar fayda-
lanıyor. Arabalar da park ediliyor, 
otopark olarak kullanılıyor. Günü-
müzde yerli turistlerin ilgisini çeki-
yor ve genel olarak burada aktivite 
sergiliyorlar, ailecek aktivitelerini 
burada gerçekleştiriyorlar’’ dedi.
n İHA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, 
din görevlisi olarak çalışan kişi-
lerin Corona virüsten etkilenen 
gruplar içerisinde yer aldığına yö-
nelik açıklamalarda bulundu. Ay-
han, salgın döneminde sahaya ilk 
çıkanların din görevlileri olduğunu 
ve bugüne kadar sahada çalışma-
larını sürdürdüklerini dile getirdi.

Corona virüsten etkilenen 
grupların içerisinde din görevlile-
rinin de olduğunu söyleyen Genel 
Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, 
“Maalesef Corona Virüs bütün in-
sanları etkilediği gibi diyanet iş-
leriyle uğraşan din görevlileri de 
etkilenen grupların içerisinde yer 
aldı. Bu salgın döneminde toplum-
daki her bireyin elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Din görevlisi 
olan kardeşlerimizde bu süreci çok 
güzel bir şekilde yürüttü” dedi.

Salgın döneminde ilk önce sa-
haya çıkanların din görevlileri ol-
duğunu dile getiren Atilla Ayhan, 
“Sosyal medya veya medya orta-
mında yeterli ortamı bulamamış 
ya da değer görmemiş olabilir an-

cak bu salgın başladığı andan iti-
baren sahaya ilk çıkan din görevlisi 
kardeşlerimiz olmuştur. Sebebi de 
şu oluşturulan vefa gruplarında 
öğretmenlerimiz, belediye çalı-
şanlarımız, emniyet güçlerimiz ve 
özellikle din görevlisi olan kardeş-
lerimiz yer almaktaydı. Şu anda 

ağırlık olarak öğretmenlerimiz bu 
gruplardan çekilmeye başladı. Bu-
nun dışında diğer görevlilerimizde 
çoğunluk olarak ayrılmaya devam 
ettiler. Son tabloya bakıldığında 
sadece din görevlisi olan kişiler 
kaldı diyebilirim” ifadelerini kul-
landı.

Bazı idarecilerin veya kişilerin 
din görevlilerini yok saymak gibi 
davranışlarda bulunduğunu ve 
gerçek manada değer verilmez 
ise ileride hizmet edecek insan 
bulamayacağımızı söyleyen Ay-
han, sözlerine şöyle devam etti: 
“Devletin görevlisi olarak toplumu 
veya mahalleyi en iyi tanıyan din 
görevlisi arkadaşlarımızdır. İnsan-
ların ailelerinden kaçtığı, bir ilaç 
bir ekmek dahi götüremediği bu 
vefa döneminde din görevlisi kar-
deşlerimiz gerçek manada çok gü-
zel hizmet sergilediler. Fakat şunu 
üzülerek belirtmek isterim. Bazı 
idareciler, bazı toplumdaki kişiler 
din görevlilerini yok saymak gibi 
bir davranışta bulunuyorlar. Vali-
liklere, Diyanet İşleri Başkanlıkla-
rına gönderdiğimiz yazılarda görev 
yapan din görevlisi kardeşlerimize 
yönelik ödüller verilmesini iste-
dik. Fakat bu gerçekleşmedi. Eğer 
bizler bu hizmeti yapan insanlara 
gerçek manada değer vermezsek 
yarınlara hizmet verecek insan bu-
lamayız.”
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi İl Teşkilatı
Çumra ve Akören’i ziyaret etti

AK Parti Seydişehir İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Aydın oldu

Gelecek Partisi İl Başkanı Ha-
san Ekici ilçe gezilerine devam 
ediyor. Konya’nın tamamına yakı-
nında teşkilatlanma çalışmalarını 
tamamlayan Gelecek Partisi saha 
çalışmalarına devam ediyor. Teş-
kilatlanma çalışmalarını tamamla-
yan ilçeleri ziyaret ederek ilçe halkı 
ve esnafları ziyaret eden Gelecek 
Partisi Konya İl Başkanı Hasan Eki-
ci gördükleri teveccüh karşısında 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi. Gelecek Partisi Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Çiğdem Türker ve 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çum-
ra ve Akören’de geçtiğimiz hafta 
sonunda ilçe halkıyla bir araya 
gelen Ekici, halkın alım gücünün 
tükenmek üzere olduğunu belirte-
rek, esnafın özellikle bu dönemde 
ciddi sıkıntılı olduğunu söyledi. İlçe 
gezilerinde Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, 
Covit 19 testinin pozitif çıktığını 
duyanların kendisine duacı olduk-
larını dile getirdiklerini söyleyen 
Ekici, pandemi sürecinde teşkilat-
lanarak önemli bir başarı sağladık-

larını dile getirdi.
Halkla bütünleşmekten kaçan-

ların kendilerini halkın içine çıkma-
makla suçladıklarına da değinen 
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici şunları söyledi: “Tüm 
teşkilatlarımız sahada çalışıyor. 
Halkımızın öneri ve şikâyetlerini 
değerlendirerek kamuoyuna du-
yuruyoruz. Algı çalışmaları ile orta-
lığı tozpembe gösterenleri sahada 
vatandaşlarımızın yanında görmek 
istiyoruz. Geçmişte hükümetin sık 
kullandığı bir atasözü vardı. Mızrak 
çuvala sığmıyor diyenlere şimdi 
aynı sözü halk söylüyor ama nafi-
le. Sahada gördüğümüz kadarıyla 
hükümet yanlısı anket şirketleri 
de bu algının bir parçası haline 
gelmişler. İnanıyoruz ki ilk seçim-
de halkımızın takdiri bu hükümet 
yanlısı anket şirketlerinin tamamı-
na ters köşe yapacaktır.” İl Başkanı 
Hasan Ekici Akören İlçe Başkanı 
Savaş Sağdıç ve Çumra İlçe Başka-
nı Osman Yayıcı’ya da ilçelerinde 
yaptıkları çalışmalar nedeni ile te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

Emirgazi ilçesinde 75 yıldır çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, 88 yaşında olmasına rağmen tarlasını sürü-
yor, ekip, biçiyor. 10 çocuk ve 100 torun sahibi Aşır Dede, çalışma azmiyle gençlere taş çıkarıyor

88 yaşındaki Aşır Dede, 
gençlere taş çıkartıyor

Emirgazi ilçesinde 75  yıldır 
çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, iler-
leyen yaşına rağmen tarlasını sürü-
yor, ekip, biçiyor. İlçeye bağlı Ekizli 
Mahallesi’nde yaşayan 10 çocuk ve 
100 torun sahibi 88 yaşındaki Çe-
tiner, sağlıklı görüntüsü ile dikkati 
çekiyor.

Tarlada kazma-kürek kullanan, 
kuyudan teneke ile su çıkaran Aşır 
Çetiner, ürettiği üzümlerden de 
kendi pekmezini kendisi yapıyor. 
İlerleyen yaşına rağmen dimdik 
ayakta duran ve son derece sağlıklı 
bir yaşam süren Çetiner, evin he-
men yanındaki küçük tarlasını ken-
disi sürüyor, ekiyor ve hasat ediyor. 
Çetiner, yine bağındaki bütün işleri 
ve ağaçların bakımını da kendisi 
yapıyor.

‘TOPRAĞIN OLDUĞU YERDE İŞ 
VARDIR, BEREKET VARDIR’

Çetiner, doğayla iç içe yaşa-
dığını, “yeşil” içinde çalışmaktan 

zevk aldığını söyledi. Sağlıklı olma-
sını önce Allah’a, sonra da sağlıklı 
beslenmeye borçlu olduğunu ifa-
de eden Çetiner, şunları kaydetti: 

“Tarlama patates, domates, sarım-
sak gibi çeşitli ürünler ekiyorum, 
biçiyorum. Üzüm yetiştiriyorum, 
ağaçların, bağımın bakımıyla uğ-

raşıyorum. Çalışmak beni zinde tu-
tuyor. Beni çalışırken görenler hem 
şaşıyor hem de takdir ediyor. Çalış-
manın yaşı yok. 

Günümüzde gençler iş beğen-
miyor. Toprağın olduğu yerde iş 
vardır, bereket vardır. 13 yaşımdan 
bu yaşıma kadar bazen ek işlerde 
çalışsam da genelde çiftçilik yapa-
rak geçimimi sağladım. Toprak ol-
masa hepimiz açız.”

‘AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMASI ONU 
DAHA DA DİNÇ KILIYOR’

Aşır Çetiner’in oğlu Bayram 
Çetiner ise Konya il merkezinde ya-
şadığını, belirli aralıklarla babasının 
yanına geldiğini anlattı. Emirgazi’ye 
geldiğinde babasına yardım ettiğini 
dile getiren Bayram Çetiner, “Tar-
lanın bütün işlerini babam kendi-
si yapar. Sağlığı yerinde. Yaşına 
rağmen ağır işlerde çalışması onu 
daha da dinç kılıyor.” diye konuştu.
n AA

AK Parti Seydişehir İlçe Kadın 
Kolları Başkanlığına Fatma Aydın 
atandı. Aydın, yaptığı açıklamada, 
daha önce görev yapan kadın kol-
ları başkanlarına teşekkür etti. Or-
tak amaçlarının AK Parti’ye ve “AK 
dava”ya hizmet  etmek olduğunu 
ifade eden Aydın, “Bu kutlu yolda 

amacımız gönüllere dokunmak, 
insanlara yardım eli uzatmaktır. 
Birlik beraberlik içerisinde Genel 
Merkezimizin programı doğrultu-
sunda çalışacağız. Beni bu göreve 
layık gören herkese teşekkür edi-
yorum.” ifadelerini kullandı
n AA

‘Din görevlileri de koronavirüsten etkilendi’

Atilla Ayhan
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Merhaba Gazetesi çalışanlarından 

AK Parti Karatay Önceki dönem 
Gençlik Kolları Başkanı 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Arifan Yurdu emektarlarından 

BAŞSAĞLIĞI
BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI
 Mustafa 

ÜNÜVAR’ın
annesi

Ayşe 
ÜNÜVAR’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Mehmet 
Şirin 

AKKAŞ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına 

Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Mehmet 
UÇAR’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ GAZETESİGAZETESİ

Mustafa Ünüvar’ın
annesi vefat etti

Mehmet Şirin Akkaş 
koronavirüse yenik düştüAGD Konya’nın emektarı

Mehmet Uçar Hakk’a yürüdü

Merhaba Gazetesi çalışanla-
rından Mustafa Ünüvar’ın annesi 
Ayşe Ünüvar vefat etti. Ünüvar’ın 
vefatı sevenlerini üzdü. 

Merhume Ayşe Ünüvar’ın 
cenazesi,  Cumartesi günü Hacı-
veyis Camii’nde öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi.  Ünüvar ailesini acı 

günlerinde akrabaları, yakınları, 
sevenleri, dostları yalnız bırakma-
dı. Ünüvar ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhume Ayşe Ünüvar’a Yüce 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
sevenlerini de sabr-ı cemil niyaz 
ederiz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

AK Parti Karatay Önceki dö-
nem Gençlik Kolları Başkanı Meh-
met Şirin Akkaş 42 yaşında bir sü-
redir tedavi gördüğü koronavirüse 
yenik düştü. 

Merhum Mehmet Şirin Ak-
kaş’ın cenazesi Pazar günü Haci-
veyis Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Üçler 
Mezarlığında defnedildi. 

Akkaş ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Akkaş’ın vefatının ardından 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı sosyal medya adresinden 
başsağlığı mesajı yayınladı.

 Angı mesajında, “Karatay 
Gençlik Kollarınızın önceki dönem 
başkanlarından Mehmet Şirin Ak-
kaş kardeşimizin vefat haberini 

üzüntü ile öğrendim. Merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesine, yakın-
larına ve teşkilatlarımıza baş sağlı-
ğı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, “Rabbim mekanını cen-
net eylesin. 

Mehmet Şirin Akkaş kardeşi-
mize Allah’tan rahmet, ailesine 
sabır ve başsağlığı diliyorum.” 
ifadelerine yer verdi. Akkaş ailesi 
cenaze namazının ardından tazi-
yeleri kabul etti. 

Merhum Mehmet Şirin Akkaş 
2 çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mehmet 
Şirin Akkaş’a Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Arifan Yurdu emektarların-
dan Mehmet Uçar 66 yaşında bir 
süredir tedavi gördüğü Koronavi-
rüse yenik düştü.  

Merhum Mehmet Uçar’ın ce-
nazesi Şekertekke Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
Şekertekke Mezarlığına defnedildi. 
Uçar ailesini acı günlerinde seven-

leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Uçar ailesi cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul eti.  Mer-
hum Mehmet Uçar 3 çocuk baba-
sıydı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Mehmet Uçar’a Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Böyle sesleniyordu kürekçiye dış 
mekândan garson, şaşırmıştım bu bol 
dediği nedir diye. Sene 1958 rahmetli 
emmi zadem Üseyin ağam ile eşek-
lerle Konya ya geldik bir şeyler getirdik 
patates soğan ve emsali ürünlerden 
burada satıp evimizin ihtiyacı olan gaz 
tuz gibi şeyleri alıp döneceğiz. Bir gün 
evvel geldik akşam olunca getirdiği-
miz metaların satışı ertesi güne kaldı 
geldiğimiz gün satılsa yatıya kalmayız 
Konya da. Akşama gecede olsa mutla-
ka döneriz. “Neden” yirmi beşerden elli 
kuruş merkeplere ahır parası, elli kuruş 
da kendimiz için bir kişilik han parasını 
vermezdik gece yolculuğunu bir lira 
vermemeye tercih ederdik. Ben tabi 
bunları pek bilmiyordum amma Üsey-
yin ağam öyle diyordu. O gece gara 
Mustafa nın hanında yattık erkenden 
zaten yakın Hakimiyeti milliye okulu 
karşısında tolluoğlu caiine bitişik olan 
sebze haline gittik getirdiğimiz ürünler 
satıldıysa köy için lüzumlu olan ehti-
yaçları alacağız tabi malların satışı ve 
parasını Halde komisyoncu köylümüz 
dovalların rahmetli Ismayıl amcadan al-
mamız öğleyi buldu. Eski buğday pazarı 
karşısındaki Gevraki hanının kuzey kö-
şesindeki ehli kebap salonunun önün-
den geçiyorduk. Zaten eskiden beri her 

daim mis gibi hormonsuz gıdaların, 
has ekmeklerin, yemeklerin tahinlerin, 
şeker yapıp satan şekerci imalathane-
lerinin, kokusuyla burnumun direği 
kırılırdı adeta. Bu yörenin en eskisi olan 
ehli kebapçının da fırına vermiş olduğu 
o eski dağların doğal otları ile beslen-
miş tiftik erkeçlerinin etinin kokusu bir 
ayrı tatla vuruyordu o günün doğal 
Tertemiz eksoz kokusu olmayan asfalt 
kokusu olmayan Konya sokaklarına. 
Oralarda bu gibi kebap yeme şansımın 
olmadığını biliyordum ama nefis işte 
o nefse gem vurdum ve ağa hadi ala-
caklarımızı alalım da gidelim köyümüze 
dedim. O anda yanımızda bir köylümüz 
belirdi, adı Bayram Urgancı (merhum)
İstanbul’dan çalışmadan geliyormuş. O 
yıllarda İstanbul’dan Konya ya gelmek 
kolay da köye gitmek o kadar kolay mı? 
Vasıta yok olursa açık kamyon olur oda 
senin istediğin zaman olmaz çok müş-
teri olursa köye gider yoksa gitmez 
onun için Bayram ağa bizi görünce 
altın bulmuş gibi sevindi. Ve Hüseyin 
ağamın öğürü (emsali) olunca sıcak 
bir hoşbeşten sonra Bayram şöyle 
dedi. Hüseyin neyle geldiniz? Eşekler-
le, hangi handasınız? Gara Mustafanın 
hanındayız gardaşlık köye gidecek 
vesait yokmuş. Benim de fazla ağır yü-

küm yok bir bavulum var 
eşeğe filan da binmem 
ben yürürüm zaten alışı-
ğım bavulu eşeğin birine 
saralım da bende sizinle 
köye gideyim olur mu? 
Olur dedi Üseyin ağam 
bize laf düşmez tabi onlar 
benim büyüğüm. Öyle 
ise alacaklarınızı alın da 
ben size bir etli ekmek 
yedireyim köye kadar 
götüreceğiniz için navlum bedeli olsun 
dedi şakalaştılar. 

Alacak çok bir şeyler olmayınca 
daha doğrusu alacak çok şey olsa da 
para kıt olunca kısa kestik alışverişi 
mühim ehtiyaçları aldık Bayram ağa 
ile arka arkaya düştük benim hiç gör-
mediğim bilmediğim bir kalabalık yere 
geldik. İnsanların kalabalık olması beni 
şaşkına döndürüyordu meğer burası 
çıkrıkçılar içi imiş Bayram ağam söy-
ledi. Bir yerde durduk sokak ortasına 
masalar atılmış sandalyeler konmuş 
başında beyaz sivri bir şapkası üzerin-
de beyaz ceket ve önlüğü olan garsona 
Bayram ağam bize üç tane bir buçuk 

etli ekmek yaptır ustam 
dedi. Garson beyin büyük 
iltifatı ile masaya oturduk. 
Garson içeriye bakarak 
şöyle dedi. Üç tane bir bu-
çuk bol yap biberi mayda-
nozu bol olsunnnnn. 

Etli ekmek yedire-
cekti bize ya Bayram ağa 
adını çok işittiğim ancak 
hiç tadını bilmediğim etli 
ekmeğin hevesi ile otur-

duğum masada benim için bir hüsran 
oldu. Etrafıma saf saf korkarak bakar-
ken Bayram ağam bir sorun olduğunu 
anladı bana ne oldu gardaşlık canın mı 
sıkıldı etli ekmeği sevmezsen sana baş-
ka bir şey ısmarlayayım deyince ben 
patladım. Yok, ağa benim canım etli ek-
mek isteyyor ama bu garson dediğiniz 
adam bol yap dedi içeriye ben bol iste-
mem bana etli ekmek yapsınlar deyin-
ce rahmetli Hüseyin ağam ile Bayram 
ağam bir hayli gülüştüler ve bana bol 
ile etli ekmeğin ayni şey olduğunu zor 
izah ettiler. Sipariş edilen yemek önü-
müze gelince bir müddet durdum çün-
kü onun nasıl yeneceğini bilmiyordum. 

Onların yeyişine bakarak bana ısrarla 
hadi ye soğumasın etli ekmek deyişleri 
arasında misler gibi kokan etli ekmeği 
ilk defa yedim ben elimi tam cebimdeki 
mendile silecektim Garson içerde lava-
bo var delikanlı orda yıka yağlı ellerini 
ağzını dedi. Lavabo ne diye bakındım 
etrafa Allah tan Üseyin ağam durumu 
anladı hemen beni lokantanın içersine 
götürdü lavaboyu gösterdi elimi ağzımı 
köpürte köpürte bol sabun ile bir güzel 
yıkadım. Lokantacıya Bayram ağam 
tam iki lira yetmiş kuruş ödedi merak-
lıyım ya sordun garsona ağa kaç para 
bu benim etli ekmeğin parası? Tamam 
delikanlı ödendi. Ödendi de kaç para? 
Haaa fiyatını mı öğreneceksin? Evet, 
bir buçuk porsiyonu doksan kuruş de-
mek ki tek fiyatı altmış kuruşmuş öğ-
renince merakım gitti. Garson benim 
dikkatli sorumu bir türlü kavrayamadı. 
Baktı saf bacağında kadı biçimi don 
üzerinde yakasız bir köynek ayağında 
sırımlı çarık olan bir köylü çocuğu na-
sıl soru soruyordu beni bir hayli takip 
etti. Lokantadan çıktık hana geldik 
acele etmemiz lazımdı çünkü aylar güz 
ayı akşam çabuk olurdu. Hiç olmazsa 
karanlık olmadan yolu kısaltmamız la-
zımdı acele şehirden çıktık. O yıllarda 
Konya nın çöp dökme yeri bu günkü 

Karahüyük göbeğinin olduğun yerdeki 
haz bahçe ve Dutlu kırına doğru uzanıp 
giden yerdeydi.

Konya merkezden Karahüyüğe 
kadar olan yol hem dar hem asfalt yok 
tozlu hem etrafı iğde ağaçları ile kapalı 
onun için bu yola köylüler sıra iğdeler 
derlerdi eşekler dağ malı vasıtayı bil-
mez ürker o yolu çarpılmadan düşüp 
kalkmadan bitirmek büyük dert idi biz 
köylülere. Hatıp nahiyesine doğru yol 
alırken Kozağaç o zaman yukarıda bo-
ğazın içinde ufak bir köy idi bu düzlüğe 
sonra indirildi köy. Oralarda merkeplere 
binmeye hazırladık ki ben emmioğlum 
Hüseyin ağam bindik merkeplerimize 
iki merkep daha boş gidiyor üzerlerin-
de basit yükler var Bayram ağa Yahu 
Hüseyin gardaşlık ben yörürüm dedim 
amma yolumuz uzun eşeklerin yükü de 
az birine bende bineyim dedi daha olur 
filan demeden yabancısı olmadığı için 
merkebin birinin sırtına biniverdi. Biz 
ne kadar içimizden kızıp buğz etsek de 
Bayram ağa köye kadar hiç merkebin 
sırtından inmedi. O günlerin Konya sı 
bu günün bir kasabası gibi gözümün 
önüne geliyor. Geçmiş zaman olur ki 
hakikaten hayali bile cihan değer diye-
rek anılarımı taze tutmaya çalışıyorum. 
Sağlıcakla kalın.

ÜÇ TANE BİRBUÇUK BOL YAP

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Rafet KOÇ,
Prof. Dr.Hasan KOÇ 

Konya İl Sağlık Müdürü 

Prof. Dr. Mehmet KOÇ

BAŞSAĞLIĞI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 
1. Daire Başkanı  

Halil KOÇ’un

babaları

İsmet KOÇ’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi 

ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Minibüsçü esnaflarından
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 

Konya Şube Başkanı 

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Fevzi TERZİ’nin
oğlu

Hakan 
TERZİ’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Mustafa 
BALTA’nın

annesi

Saliha
BALTA’nın

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

GAZETESİ GAZETESİ

Bozkırlılar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi, mimar

BAŞSAĞLIĞI

Necati 
Yılmaz’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Minibüsçü Hakan 
Terzi hayatını kaybetti

ASRİAD Konya Şube 
Başkanı Balta’nın acı günü

Bozkırlı Necati Yılmaz
son yolculuğa uğurlandı

Minibüsçü esnaflarından Fevzi 
Terzi’nin oğlu minibüsçü Hakan 
Terzi (45) Hakk’a yürüdü. Merhum 
Terzi yaklaşık 10 gündür tedavi 
gördüğü hastanede rahatsızlığına 
yenik düşerek hayatını kaybetti. 
Merhum Terzi’nin cenazesi dün 
Kurtuluş Mezarlığı Namazgahı’nda 
kılınan cenaze namazının ardından 
Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi. 

Cenazeye merhum Terzi’nin akra-
baları ve yakınları katılırken, mer-
hum Terzi’nin ailesi koronavirüs 
tedbirleri çerçevesinde taziyeleri 
kabul etti. Merhum Terzi evli ve 3 
çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Hakan Terzi’ye Al-
lah’tan rahmet, başta Fevzi Terzi ol-
mak üzere Terzi ailesine baş sağlığı 
ve sabır diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Asrın İşadamları Derneği (AS-
RİAD) Konya Şube Başkanı Mustafa 
Balta’nın annesi Saliha Balta geçir-
diği kalp krizi sonucunda 80 yaşında 
hayatını kaybetti.  Merhume Saliha 
Balta’nın cenazesi Pazartesi günü 
Çarıklar Mezarlığında toprağa ve-
rildi. Balta ailesini acı günlerinde 
sanayiciler, işadamları ile Balta ai-

lesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Balta ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhume Saliha Balta 4 çocuk 
annesiydi.  Konya Yenigün Gazete-
si olarak Merhume Saliha Balta’ya 
Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Bozkırlılar Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Mimar Necati Yılmaz 
72 yaşında vefat etti. Merhum Ne-
cati Yılmaz’ın cenazesi Pazartesi 
günü Musalla Mezarlığında kılınan 
cenaze namazının ardından Musal-
la Mezarlığına defnedildi. Yılmaz 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 

yakınları yalnız bırakmadı. Yılmaz 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Necati Yılmaz’a Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, Prof. Dr. Hasan Koç ve Konya 
İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’un babaları İsmet Koç’un cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Ankara’dan da çok sayıda bürokrat katıldı

Koç ailesinin acı kaybı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, 
Prof. Dr. Hasan Koç ve Konya İl 
Sağlık Müdürü Mehmet Koç’un 
babaları İsmet Koç 93 yaşında te-
davi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Merhum İsmet Koç’un 
cenazesi dün Parsana Cami’sinde 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla Musalla Mezarlığına 
defnedildi. 

Koç ailesini acı günlerinde 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
Danıştay Başkanı  Zeki Yiğit, Vali 
Vahdettin Özkan, TBMM Eski Baş-
kanı İsmet Yılmaz,  AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Konya Barosu Başkanı 
Mustafa Aladağ, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Kon-

ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye 
başkanları, oda başkanları ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 

vatandaşlar katıldı. Koç’un cena-
zesini  Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu kıldırdı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-

rak Merhum İsmet Koç’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ereğli Belediyespor ve Anka Gençlik galip 
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’n-

de mücadele eden temsilcilerimiz Pema 
Koleji, Erelğli Beleidyespor, Bil Koleji 
Sümerspor ve Anka Gençlik ligde 6. hafta 
karşılaşmalarına çıktılar. 4 temsilcimizin 
yer aldığı grupta Ereğli Belediyespor ve 
Anka Gençlik salondan galip ayrılırken, 
Pema Koleji ve Bil Koleji Sümerspor ise 
mağlubiyetle ayrıldı.

EREĞLİ 4’TE 4 YAPTI
2. Ligde mücadele eden Ereğli Be-

lediyespor, fırtına gibi esmeye devam 
ediyor. Konya temsilcisi bu sezon çıktığı 
4. maçından da galibiyetle ayrılmasını 
bildi. Deplasmanda Mersin Yenişehir 
Belediyesi ile karşılaşan temsilcimiz raki-
bini 25-21, 25-22 ve 25-21’lik setlerle 3-0 
mağlup ederek ligde 4’te 4 yaptı.
ANKA GENÇLİK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Konya temsilcilerinden Anka Gençlik 
ligin 6. haftasında sahasında ağırladı-
ğı Hatay Voleybol’u yenerek ligdeki ilk 
galibiyetini aldı. Karatay Kongre Küçük 
Salon’da oynanan karşılaşmayı Anka 
Gençlik, 25-12, 19-25, 25-21 ve 25-23’lük 
setlerle kazanarak salondan 3-1 galip ay-
rıldı. 

BİL KOLEJİ SÜMERSPOR MAĞLUP
Konya ekiplerinden Bil Koleji Sü-

merspor, 2 hafta sonra çıktığı lig maçın-
dan mağlubiyetle ayrıldı. Koronavirüs 
vakalarından dolayı 2 maçı tehir edilen 
Sümerspor, sahasında konuk ettiği Mer-
sin Büyükşehir Belediyesi’ne 17-25, 13-

25 ve 19-25’lik setlerle 3-0 mağlup olarak 
ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. 

PEMA KOLEJİ ERİYOR
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde 

yer alan Pema Koleji ligde çıktığı 5. Ma-

çında da galibiyetle tanışamadı. Konya 
temsilcisi deplasmanda karşılaştığı ligin 
güçlü ekiplerinden Antakya Belediyesi’ne 
25-13, 25-5 ve 25-13’lük setlerle 3-0 ye-
nilerek son sırada kaldı. n SPOR SERVİSİ

Konya BŞB’ye
Düzce freni

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden 
temsilcimiz Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haf-
tasında sahasında Global Connect Travel Düzce’yi ağırladı. 
Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan filenin kartalları, 
Düzce’ye son nefeste mağlup oldu. Karatay Kongre Küçük 
Salon’da oynanan karşılaşmada Konya Büyükşehir Beledi-
yespor rakibine 21-25-, 23- 25, 25-17, 25-18 ve 12-15’lik 
setlerle 3-2 mağlup oldu.

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde temsilcimiz Konya Büyük-
şehir Belediyespor, ligde 8. hafta karşılaşmasında Düzce 
Voleybol ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk 2 seti kaybederek 
2-0 geriye düşen Filenin Kartalları, 3. ve 4. setleri kaza-
narak karşılaşmayı tie break setine taşımayı başardı. Aynı 
Kocaeli Kağıtspor karşılaşmasına benzer bir karşılama oy-
nayan Konya Büyükşehir Belediyespor bu sefer Düzce ekibi-
ne son seti 15-12 kaybederek ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. 
Ligde 1 maç eksiği bulunan Konya Büyükşehir Belediyespor 
haftayı 5. sırada kapattı. n SPOR SERVİSİ

Mehmet Ali 
siftah yaptı

Yavru Kartal’da
8 önemli eksik

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor‘da santrfor Mehmet Ali Can, bu 
sezonki ilk golünü Etimesgut Belediyespor’a karşı attı. Ligin 
12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara ekibine 4-1 
mağlup olan Yavru Kartal’da 25 yaşındaki santrfor Mehmet 
Ali Can, bu sezon Yeşil-Beyazlı forma altında çıktığı 9 maç 
sonunda ilk golüyle tanıştı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 13. haftasında 
sahasında Kastamonuspor ile karşılaşacak. Yeşil-Beyazlı-
larda Celal Hanalp, Maksut Taşkıran, Ahmet Önay, Kadem 
Burak Yaşar, Bahattin Tuğrul Aygün ve Can Demir Aktav Ko-
vid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı bu maçta for-
ma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkların bulunan Seddar 
Karaman ve Ege Özkayımoğlu da bu zorlu maçta takımdaki 
yerlerini alamayacak. Önemli eksiklerle Kastamonuspor 
karşısına çıkacak olan Yavru Kartal, yeni bir galibiyet serisi 
yakalamak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsil-
cimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 12. haftasında deplasmanda kar-
şılaştığı Etimesgut Belediyespor’a 4-1 
mağlup oldu. Karşılaşmaya çok önemli 
eksikliklerle çıkan Yeşil-beyazlılar, rakibi-
ne direnemedi ve 12 hafta sonunda aldığı 
4 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 
11. sırada yer aldı. Öte yandan perşembe 
günü Kastamonuspor’u ağırlayacak olan 
Karatay Termal 1922 Konyaspor’da Ko-
vid-19 olanlar ve sakatlıkları bulunan fut-
bolcuların fazlalığı can sıkıyor. Etimesgut 
Belediyespor karşılaşmasını ve takımın 
son durumunu değerlendiren Karatay 
Termal 1922 Konyaspor Teknik direktörü 
Erol Mıngır, Konya Yenigün Gazetesi’ne 
konuştu.

KADRO KURMAKTA ZORLANIYORUZ
Etimesgut Belediyespor karşılaşması-

na yönelik açıklamalarda bulunan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü 
Erol Mıngır, “Etimesgut Belediyespor kar-
şısına çok eksikle çıktık. 6 oyuncumuzun 
koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 
ötürü onlardan yararlanmadık. Ege Özka-
yımoğlu sakatlığı nedeniyle forma giye-
medi. 

Toplamda 7 ilk 11 oyuncumuzdan 
mahrum olarak Etimesgut Belediyespor 
karşılaşmasına çıktık. Genç oyuncuları-
mız ağırlıklı olarak forma giydi. İlk yarının 
ortalarında ve ikinci yarının başlarında 
iyi bir oyun sergiledik. Ancak sonrasında 
oyuncularımız yoruldu. Beraberliği sağla-
yamayınca 3. golü kalemizde gördük. Çok 
üzgünüz. Kadro kurmakta zorlanıyoruz. 
Sakatlıklar ve hastalıklar bizi derinden 
etkiledi. Elimizdeki kadro ile elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

POZİTİF VAKALARLA SARSILDIK
Takımın genel durumu hakkında da 

değerlendirmelerde bulunan deneyimli 
teknik adam konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Takımın başında ilk olarak Pendikspor 
karşılaşmasıyla yer aldık. O günden bu-
güne takımımızın performansı her geçen 
hafta arttı. İyi sonuçlar aldık. Sonrasında 
Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşmalara 
çıktık. Bunun yanı sıra ligde hafta içi ve 
hafta sonu karşılaşmalara çıktık bu yoğun 
tempoda ekip olarak yorulduk. Üstüne 
Kovid-19 olan futbolcularımızın da olması 
aldığımız sonuçları etkiledi. Futbolcuları-
mız fiziksel anlamda epey yorgun. Turgut-
luspor karşılaşmasında rakibe pozisyon 
dahi vermedik. Ancak hakemin bariz hata-
larından bir anda 9 kişi kaldık ve maçı ver-

dik. Bursaspor ile kupa maçına çıktık. İlk 
yarının sonunda kalemizde golü gördük. 
İkinci yarı ise pozisyon dahi üretemedik. 
Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında 
en az 1 puanı hedefliyorduk ancak hafta 
arasında hem sakatlıklar hem de takımda 
çıkan pozitif vakalarla adeta sarsıldık.”   

FUTBOLCULAR BU MAÇ 
TEMPOSUNA ALIŞKIN DEĞİLLER

Yoğun maç trafiğine yönelik açıkla-
malarda bulunan Karatay Termal 1922 
Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mıngır, 
“3 güne bir maç yapıyoruz. Bunu 2. Ligde 
takımlar ilk defa yapıyor. Bu maç tempo-
suna alışkın değiller. Bazı futbolcularımız 
darbeye bağlı sakatlıklar yaşarken, çoğu 
futbolcumuz yorgunluğa bağlı sakatlıklar 
yaşıyor. Kısa süre aralığının olmasından 

dolayı antrenman bile gerçekleştirmekte 
zorlanıyoruz. Fiziksel antrenmanlar yapa-
mıyoruz, taktik çalışıyoruz.  Kadro derinli-
ği açısından da kısıtlı bir kadro ile müca-
dele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ONA İHTİYACIMIZ VAR
Seddar Karaman’ın sakatlığıyla ilgili 

konuşan Erol Mıngır, “Bu hafta bizimle 
çalışmalara başlayacak. Uzun bir süre-
dir sakatlığı vardı. Belli bir süre bizimle 
çalışacak ve onu maç temposuna hazır-
lamaya çalışacağız. Antrenman temposu 
ile maç temposu bir olmuyor. Tam olarak 
aramıza dönmesi 2 haftayı bulacak ancak 
bu durum Seddar’a da bağlı. Onun fiziksel 
durumuna göre onunla da konuşacağız. 
Santrfor bölgesinde ona da ihtiyacımız 
var.” dedi. n İLHAN ATLI

‘Çok üzgünüz’
Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mıngır, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

4-1 kaybettikleri Etimesgut Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili çok üzgün olduklarını belirten deneyimli 
teknik adam, “Hafta arasında çıkan koronavirüs vakaları ve sakatlıklar bizi derinden etkiledi. 7 as oyun-

cumuzun yokluğunda bir karşılaşmaya çıktık. Kazanmak isterdik ancak olmadı.” şeklinde konuştu 

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 12 9 1 2 29 10 19 28
2.TURGUTLUSPOR 12 9 0 3 15 13 2 27
3.VANSPOR 12 7 3 2 18 11 7 24
4.SAKARYASPOR 12 6 4 2 18 13 5 22
5.SERİK BLD 12 5 5 2 17 11 6 20
6.ETİMESGUT BLD 12 5 4 3 14 8 6 19
7.KARACABEY BLD 12 5 3 4 17 12 5 18
8.KIRŞEHİR BLD 11 5 3 3 12 8 4 18
9.KIRKLARELİSPOR 11 4 5 2 10 4 6 17
10.TARSUS İY 11 4 3 4 19 16 3 15
11.1922 KONYASPOR 12 4 2 6 16 12 4 14
12.SİVAS BLD 11 3 5 3 17 15 2 14
13.PAZARSPOR 9 4 1 4 15 17 -2 13
14.BODRUMSPOR 12 3 3 6 19 20 -1 12
15.KASTAMONUSPOR 12 3 3 6 12 20 -8 12
16.MAMAK FK 11 3 2 6 8 18 -10 11
17.PENDİKSPOR 11 3 1 7 14 17 -3 10
18.ELAZIĞSPOR 12 4 1 7 14 21 -7 10
19.BAYBURTSPOR 9 3 0 6 8 13 -5 9
20.KARABÜKSPOR 12 0 1 11 3 36 -33 -2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU
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Erzurumspor maçı 
hazırlıkları başladı

Ali Bebek hayata
gözlerine yumdu 

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında 5 
Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden 
başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesis-
leri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenmanda, dün Aytemiz Alanyaspor maçında 
forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle ant-
renmana başladı. Çabukluk hareketleri ve 5’e 2 pas ça-
lışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. 
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Vol-
kan Fındıklı, İbrahim Sehic’in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 
maçında sakatlık yaşayan Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, 
Musa Çağıran ile Samuel Eduok katılmadı. n SPOR SERVİSİ

SMA hastası Ali Bebek için seferber olan Konyaspor 
yönetimi, futbolcular ve Yeşil-beyazlı taraftarların çabası 
yetmedi. Geçtiğimiz haftalarda #iyilikhareketi etiketiyle bir 
yardım kampanyası başlatan Yeşil-Beyazlı ekibin yardım 
kampanyası Ali bebek için yeterli olmadı ve Ali bebek haya-
ta gözlerini yumdu. Konuyla ilgili resmi sosyal medya he-
sabından bir açıklama yayımlayan Konyaspor, “Olmadı... 
Başaramadık... Alimizi kaybettik... Ali’nin meleği olama-
dık... Çok üzgünüz... Hepimizin başı sağ olsun...” ifadeleri 
kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da, Alanyaspor’a karşı 
kaybedilen maçın üzüntüsü yaşanıyor. 
2 haftada 6 puanı hanesine yazdırdıktan 
sonra umutlu bir şekilde Alanya dep-
lasmanına çıkan Anadolu Kartalı 1-0’lık 
mağlubiyet ile döndü. Yeşil Beyazlılar 
mağlubiyetin yarı sıra önemli oyuncula-
rını bu maçta kaybetmesi, Yeşil Beyazlı 
camiayı üzüntüye boğdu. Özellikle aynı 
anda sakatlanarak oyundan çıkan Artem 
Kravets ve Sokol Cikaleshi’nin yokluğu 
önemli maçlar öncesinde taraftarı tedir-
gin etti. 

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor, Alanyaspor maçında sakat-
lanan oyuncuların durumu ile ilgili bir 
açıklama yayınladı. Kulüp resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Artem Kravets: Sağ 
uyluk rektus femoris kası fasyasında 2. 
derece yırtık ve ödem tespit edildi.

Sokol Chikalleshi: Sağ uyluk Adduk-
tor Longus Kası Muskulotendinoz bileş-
kede ve tendonunda 2. derece zorlanma 
tespit edildi. 

Musa Çağıran: Sol diz Lateral Me-
nisküsünde ve eklem içinde ödem tespit 
edildi. 

Samuel Eduok: Sol diz Lateral Me-
nisküsünde ve dış yan bağında zorlanma 
ve ödem tespit edildi.

Kulüp Doktorumuz Gökhan Özhan, 
oyuncularımızın tedavilerine ivedilikle 
başlandığını, hafta içinde durumlarıyla 
ilgili ek bilgilendirme yapılacağını açık-
ladı.”

ERZURUMSPOR MAÇINDA 
FORMA GİYEMEYECEKLER

Alanyaspor maçında sakatlanarak 
oyundan çıkan isimler ile ilgili Kon-
yaspor’dan açıklama yapılırken, söz 
konusu bilgilendirmede oyuncuların ne 

kadar süre ile sahalardan uzak kalacağı 
açıklanmadı. Ancak oyuncuların hiçbi-
rinin Erzurumspor ile oynanacak maçta 
forma giymesi beklenmiyor.

NAZAR DEĞDİ
Konyaspor’da Alanyaspor maçında 

bazı önemli oyuncuların sakatlığı şok 
etkisi oluşturdu. Sezon başından beri 
sakatlıklar ve pandemi nedeniyle nere-
deyse hiçbir maça tam kadro çıkamayan 
Anadolu Kartalı, Alanyaspor maçının ar-
dından Ömer Ali, Sehic ve Shengelia’nın 

dönüşü ile birlikte tam kadro olmayı 
planlıyordu. Ancak amaçlanan hedefe 
ulaşılamadı. Milli takımlarda testleri 
pozitif çıkan Sehic ve Shengelia’nın yanı 
sıra Ömer Ali’nin dönecek olması teselli 
oldu. n SPOR SERVİSİ

Sakatlık kabusu!
Sezon başından beri sakatlıklar ve virüs nedeniyle kadro kurmakta zorlanan İttifak Holding Konyaspor, 

Alanyaspor maçında 3 puanla birlikte 4 oyuncusunu kaybetti. Anadolu Kartalı’nda maç içinde sakatlanan 
Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ve Samuel Eduok Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

Konyaspor’u yenen Alanya, zirveyi bırakmadı
Süper Lig’in 10. haftasında ko-

nuk ettiği Konyaspor’u 1-0 yenerek 
puanını 23’e yükselten Aytemiz Alan-
yaspor, maç eksiğine rağmen liderli-
ğini sürdürdü.

Süper Lig’in 10. haftasında sa-
hasında karşılaştığı Konyaspor’u 1-0 
yenen Aytemiz Alanyaspor, ligde 
23 puanla liderliğini sürdürdü. Beş 
sezondur Süper Lig’de yarışan turun-
cu-yeşilli ekip, bu sezon başarılı bir 
grafik sergileyerek ligde namağlup 
ilerliyor.

10 MAÇTA 19 GOL
Takımın başına gelen Çağdaş 

Atan yönetiminde maç eksiğine rağ-
men liderliğini devam ettiren Alan-
yaspor, 10 maçta rakip fileleri 19 kez 
havalandırırken, kalesinde sadece 3 
gol gördü.

DAVİDSON GOL KRALLIĞI 
YARIŞINDA İLK SIRADA

Alanyaspor’da 19 golün 6’sı forvet 

oyuncularından geldi. 
Sol kanat oyuncusu Davidson, 6 

gole imza atarken, forvet Adam Bare-
iro 3, forvet Babacar 3, Caulker 2, Ba-
kasetas 2, Mustafa Pektemek, Salih, 
Moubandje ise 1’er kez rakip fileleri 
havalandırdı.

AVRUPA’DA EN AZ 
GOL YİYEN 2. TAKIM

Öte yandan Alanyaspor, Avru-
pa’nın 5 büyük liginde, İspanyol tem-
silcisi Atletico Madrid’in ardından 3 
golle en az gol yiyen 2. takım komun-
da.

ZİRVEYİ SEVDİ
Süper Lig’in 10. haftasında konuk 

ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 
yenip, maç eksiğine rağmen lider-
liğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 
kulüp tarihinde ilk sırada tamamladı-
ğı hafta sayısını 14’e çıkarttı. Ligde 5. 

sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, 
teknik direktör Çağdaş Atan yöneti-
minde dün Konyaspor’u mağlup ede-
rek istikrarlı performansını sürdürdü. 
Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibi-
yet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan 
Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan 

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 3, 
kendisi gibi 9 müsabakası bulunan 
Beşiktaş’ın ise 7 puan önünde bu-
lunuyor. Aytemiz Alanyaspor, ligde 
“Tek namağlup takım” ve “En az gol 
yiyen takım” (3) unvanlarını 11. hafta-
ya taşımayı da başardı.

İÇ SAHADA YENİ 
REKORA 1 MAÇ UZAKTA

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Hol-
ding Konyaspor galibiyetiyle saha-
sındaki yenilmezlik serisinde yeni 
rekorun eşiğine geldi. Turuncu-yeşilli 
takım, 2018-2019 sezonunda en uzun 
iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) 
son veren Konyaspor’a aynı şansı ta-
nımadı ve bu alandaki rekorunu egale 
etti. Akdeniz ekibinin 12. haftada Be-
şiktaş’ı konuk edeceği müsabakada 
alacağı en az 1 puan, iç sahadaki ye-
nilmezlik serisini 10 maça çıkaracak 
ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni 
rekoruna ulaşılacak. n İHA

Konyalı Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizli-
ğin ilk başta motivasyonunu olumsuz etkilese de salgın 
sürecine alışmayı başardığını söyledi.

Ahmet Örken, Kovid-19 salgınının bisiklet sporuna 
etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Salgın 
sürecinin bisiklet sporcularını da olumsuz etkilediği-
ni belirten Ahmet, “Belirsizlikler, iptal olan yarışlar, 
kamplar... Bütün program altüst oldu.” dedi.

Ahmet, her şeyin başının sağlık olduğuna işaret 
ederek, “Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Bu 
sebepten dolayı tedbirler gereği yarışmalarımız ertelen-
di veya iptal oldu. Bu süreç en başlarda zor olsa da buna 
alışmayı başardım.” diye konuştu.

En çok belirsizliğin kendilerini etkilediğinin altını çi-
zen 27 yaşındaki milli bisikletçi, şöyle devam etti: “Be-
lirsizlikler... Yarışlarımız yapılacak mı yapılmayacak 
mı? Bu belirsizlikler tabii ki en başlarda motivasyonu-
muzu düşürdü. Çünkü alışık olmadığımız bir durumdu. 
Biz yıl içerisinde birçok yarışmaya katılıyoruz, kamp-
larımız oluyor. Böyle alışagelmiş bir yaşantımız vardı. 
Fakat salgın süreciyle tamamen her şeyimiz değişti. Bu 
süreç her alanda herkes için aynı şekilde zor. Tabii ki 
her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey 
olmuyor. Tedbirler de insanlığın sağlığı için alınıyor. Bu 
süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz.” 

Ahmet, “Belirsizlikler tabii ki başlarda motivasyonu 
zorlaştırsa da bu sürece alışmayı başarabildim. Olabil-
diğince motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. 
En kısa sürede bu süreci de atlatacağımızı düşünüyo-

rum.” ifadelerini kullandı.
“YARIŞMAYI ÖZLÜYORUM” 

Salgının bir an önce sona ermesini temenni eden 
Ahmet, “Yarışmalar, farklı alanlarda organizasyonlar 
yapılmaya başlandı. Bunlar da bize umut veriyor. Ya-

rışların yapılabileceğini duyduğum zaman gerçekten 
çok mutlu oluyorum. Yarışmayı özlüyorum. Bu kadar 
uzun süre yarışa katılmadığım olmamıştı. Bu süreci ra-
kiplerim de aynı şekilde yaşıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.  n AA

Ahmet Örken: Yarışmayı özlüyorum

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALANYASPOR 9 7 2 0 19 3 16 23
2.GALATASARAY 10 6 2 2 16 7 9 20
3.FENERBAHÇE 10 6 2 2 20 13 7 20
4.BEŞİKTAŞ 9 5 1 3 17 17 0 16
5.KASIMPAŞA 10 4 3 3 13 10 3 15
6.GAZİANTEP FK 10 3 6 1 15 13 2 15
7.BAŞAKŞEHİR 10 4 2 4 16 15 1 14
8.KARAGÜMRÜK 9 3 4 2 17 11 6 13
9.İH KONYASPOR 9 3 3 3 10 7 3 12
10.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 3 3 12 14 -2 12
11.MALATYASPOR 9 3 3 3 10 12 -2 12
12.HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12
13.TRABZONSPOR 10 3 3 4 12 15 -3 12
14.GÖZTEPE 8 2 5 1 14 9 5 11
15.ANTALYASPOR 10 2 4 4 11 16 -5 10
16.SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9
17.ERZURUMSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
18.KAYSERİSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7
19.DENİZLİSPOR 9 1 3 5 8 16 -8 6
20.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 2 6 6 16 -10 5
21.ANKARAGÜCÜ 8 0 2 6 7 15 -8 2

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU
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