
Konya’da 727 
bin 599 araç var

TÜİK’in Şubat ayı verilerine göre 
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 

taşıt sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 43,8 oranında azalırken, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 56,2 artış oldu. 

Konya’daki araç sayısı 727 bin 599 
olarak gerçekleşti.
n HABER SAYFA 7’DE
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AFAD gönüllüleri 
yardıma koşuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri çerçevesinde 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı 

bulunanların sokağa çıkmalarının 
sınırlandırılması üzerine valilik 
ve kaymakamlıklar bünyesinde 

oluşturulan “Vefa Sosyal Destek” 
grupları, binlerce kişinin yardımı-
na koşuyor. n HABER SAYFA 4’TE

Evde sıkılan 
Akyokuş’a çıkıyor

Nöbetçi noter 
sistemine ara!

Koronavirüs nedeniyle alınan 
tedbirler ve yapılan uyarılar 
nedeniyle bir süredir evde ka-
lan vatandaşlar, can sıkıntısını 
Akyokuş’ta gideriyor. Ailecek 
akşamları Akyokuş’a çıkan 
vatandaşlar burada çay, kahve 
eşliğinde hava alıyor, sohbet 
ediyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Koronavirüsü önlemleri kapsa-
mında nöbetçi noterlerle ilgili de 
önemli düzenlemeye gidildi. Bu 
kapsamda Cumartesi ve pazar 
günü uygulanan nöbetçi noter 
uygulaması kaldırıldı. Uygulama 
kapsamında noterler, bir gün tek, 
bir gün çift noterliklerin çalışması-
nı kararlaştırdı.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

07 12Dezenfekte etmeden
pazara almadılar!

Küçük Tunahan’ın
hayali gerçek oldu10 13Etiyopya’dan 

Çavuşcugöl’e geldi
Meram’da taksiler ve 
dolmuşlar da ilaçlanıyor11 DSİ’de yeni müdür 

göreve başladı

Belediye başkanları STK’ların yöneticileri ile istişarede bulunarak, koronavirüs salgını sebebiyle işini 
kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek çalışması başlattıklarını açıkladı

ALTIN FİYATLARI 
DENGESİZLEŞTİ!

SEYAHAT KARARINI 
KOMİSYON VERİYOR

Yükseliş eğiliminde olacak! 

İzin verilmezse gidemiyorlar 

Yeni tip koronavirüs salgınını küresel ekonomide 
etkisini hissettirdikçe güvenli liman olarak görülen 
altın fiyatlarında da sert hareketlilikler gözlemleni-
yor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde 
olmasını tahmin ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeyle şehirle-
rarası ulaşımın izne bağlanmasıyla Konya Otogarı’n-
da talepler toplanıyor. Komisyon değerlendirmesiyle 
izin verilen yolcular için sefer düzenlenirken, özel 
araçlar izne tabi tutulmadan kontrollü olarak salınıyor.

n HABER SAYFA 5’TE

n HABER SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan 
sosyal ekran isimli canlı yayın programıyla vatandaşların 
evinde vakit geçirmesi sağlanıyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Sosyal ekranımızla da hemşehrilerimizin 
evde geçirdikleri zamanı değerlendirmelerini sağlıyoruz. 
Sağlık bilgilendirmelerinin yanında hemşehrilerimize 
evlerinde konser heyecanı da yaşatıyoruz” dedi. 
n HABER SAYFA 12’DE

Yerel 
yönetimler ihtiyaç sahipleri için harekete 

geçti 
KONYA İÇİN
DESTEK ZAMANI

BİRLİKTE HAREKET  
ETME KARARI ALDILAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ile telekonferans üzerinden bir 
toplantı gerçekleştirdi. Konya’nın birlik ve bera-
berliği toplantıya yansıdı.

HEPİMİZ TAŞIN ALTINA  
ELİMİZİ KOYMALIYIZ 

Toplantıda koronavirüs nedeniyle işini kaybe-
den veya bu süreçten olumsuz etkilenenler 
için yapılacak destek çalışmaları için birlikte 
hareket etme kararı alındı.  Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu zor süreçte 
hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeş-
liğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat 
olarak görmeliyiz” dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Selçuklu, sosyal hayatı eve sığdırdı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 7 Şaban 1441  -  Rûmî: 18 Mart 1435

HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   1 °C   15 °C

Karaman             6 °C 13 °C 

Aksaray               1 °C       13 °C

Ankara                 6 °C 15 °C

31 MART 2020

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeyle şehirlerarası ulaşımın izne bağlanmasıyla Konya Otogarı’nda talepler toplanıyor. 
Komisyon değerlendirmesiyle izin verilen yolcular için sefer düzenlenirken, özel araçlar izne tabi tutulmadan kontrollü olarak salınıyor 

Özel araçlar için herhangi bir izin belgesi şartı aranmıyor. Ancak emniyet birimleri şehir çıkışlarında yolcuları kontrollü olarak bırakıyor. Yolcuların nereye gittiğinin bilgisi alınarak kayıt altına alınıyor. 

Geçtiğimiz günlerde yayımla-
nan genelgeyle şehirlerarası ula-
şımlara kısıtlama getirilmişti. Buna 
göre, Hızlı Tren seferleri durdurul-
du, havayolu ve karayolu ulaşım-
ları ise Valilik iznine bağlanarak, 
taleplere göre kontrollü şekilde ya-
pılmaya başlandı. Özel araçlarıyla 
şehirlerarası yolculuk yapan vatan-
daşlar ise şehir giriş ve çıkışlarında 
emniyet birimlerince kontrolden 
geçirilerek, vatandaşların hangi ile 
gittiğine dair bilgi topluyorlar. Şe-
hirlerarası yolculuk için Otobüsü 
kullanacak vatandaşlar için kararı 
Konya Otogar’da oluşturulan ko-
misyon veriyor. Komisyon Başkanlı-
ğı görevini Valilik Hukuk İşleri Mü-
dürü Rıdvan Çağlayan yürütürken, 
Komisyon Belediye Temsilcisi Rafet 
Baştürk, Komisyon Emniyet Tem-
silcisi Komiser Yardımcısı Abdullah 
Saray, Otogar Temsilcisi olarak Oto-
gar Müdür Yardımcısı Ali Yaylacı 
ile Minibüsler Odası ve Taksiciler 
Odası Başkanvekilleri de komisyon 
üyesi olarak yer alıyor. Yapılan baş-
vurularda genelgeye uyan sebepler 
yer alırsa, vatandaşlara izin belgesi 
oluşturularak, düzenlenen seferle 
yolcular gideceği yere gönderiliyor. 
ÖZEL ARAÇLAR İÇİN İZNE GEREK YOK

Konuyla ilgili Otogar Müdürü 
Rafet Baştürk Yenigün’e açıklama-
larda bulundu. Yayımlanan genel-
genin özel araçları kapsamadığını 
belirten Baştürk, “Özel araçlar için 
izin istemeye gerek yok. Genelge 
özel araçları kapsamıyor. Bizim ça-
lışma kapsamımız şehirlerarası oto-
büsler. Onun dışında, vatandaşlar 
özel araçlarıyla izin gerekmeksizin 
gidebilirler. Sadece şehir çıkışında 

veya şehir girişinde sağlık muaye-
nesine veya vatandaşların nereye 
gittiğinin takibini yapmak amacıyla 
isimlerinin alınmasına tabi tutula-
bilirler. Bir de Emniyet birimlerimiz 
olabildiğince seyahatlere çıkmayın 
uyarısında bulunuyorlar” dedi. 

GEREKLİ YOLCU SAĞLANINCA 
OTOBÜS GÖNDERİLİYOR

Şehirlerarası otobüs seyahatleri 
için yaptıkları işlem hakkında bilgi 
veren Baştürk, Bakanlık genelgesi 
kapsamında Valilik Kararıyla çalış-
tıklarını hatırlattı. Genelgede yer 
alan geçerli sebebi olan vatandaş-
ların otogara gelerek izin belgesi 
için başvuruda bulunduklarını dile 
getiren Baştürk, şunları kaydetti, 
“Komisyon bu başvuruları değer-
lendiriyor. Biz bu başvuruları değer-
lendirirken şunlara dikkat ediyoruz;  
birinci derecede yakını vefat etmiş 
olan ve ağır hastalığı bulunan, son 
15 gün içinde Konya’ya gelmiş ama 
şehirde kalacağı yer bulunmayan, 
doktordan sevki olan yolcuların 

seyahatine müsaade ediyoruz. Bu-
nun dışında geçerli sebepleri de 
olanlar olabiliyor. Onları da değer-
lendirerek, genelge kapsamında-
ki maddelere uyum sağlıyorsa biz 
Seyahat İzin Kurulu olarak Seyahat 
İzin belgesi düzenliyoruz. Otobüs-
ler Derneği’nden araç istiyoruz, 
onlar bize sırayla araç tahsis ediyor 
bizde yolcularımızı gönderiyoruz. 
İstanbul’a, Ankara’ya bu kapsam-
da araç kaldırdık. Vatandaşlarımıza 
mümkün mertebe yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Bunu yaparken İl Sağlık 
müdürlüğü mobilize ekibi geliyor, 
yolcularımızın sağlık kontrolünü 
yapıyorlar. Ve biz bu isimleri git-
tikleri illerin valiliğine fakslıyoruz, 
bu yolcular ilinize geldi diye bilgi 
veriyoruz. Tüm bu bilgiler elimizde 
raporlar şeklinde mevcut. Mümkün 
mertebe riske almıyoruz. Bir yol-
cumuzda mesela ateş biraz yüksek 
çıktı ve sağlık ekipleri hemen yol-
cumuzu hastaneye götürdüler. Dik-
katli davranıyoruz.”

KONYA HIZLI DAVRANDI
“Yolcularımızdan biraz sabır is-

tiyoruz. Farklı bir durum söz konu-
su” diyen Baştürk, şuanda normal 
seferlerin olmadığını söyledi. Vatan-
daşlardan hassasiyet beklediklerini 
dile getiren Baştürk,  “Şuanda nor-
mal sefer yok. Biz talep topluyoruz, 
talebe göre güzergah oluşturup se-
fer düzenliyoruz. Vatandaşlarımız-
dan da hassasiyet ve anlayış bekli-
yoruz. Zor bir süreçteyiz, normal bir 
süreçte değiliz. Kendi sağlıkları açı-
sından bu kadar titiz davranıyoruz. 
Karar çıktıktan sonra Valilik’te yapı-
lan toplantının ardından komisyon 
hızlıca teşekkül etti, Otogarda top-
lantısını yaptı ve çalışmaya başladı. 
Önlemlerimizi hızlı aldık. Konya 
olarak bu konuda diğer illerden hızlı 
davrandığımızı söyleyebilirim” dedi.

YAKLAŞIK 140 KİŞİ GÖNDERİLDİ 
Uygulamanın başlamasının ar-

dından talepleri aldıklarını ve ko-
misyonda değerlendirdiklerinin 
altını çizen Baştürk, “İlk gün 95 yol-
cumuza seyahat belgesi düzenledik. 
Pazar günü 108 talep aldık. Talepler 
alınmaya devam ediliyor. Gerekli 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra 
seferlere devam edilecek. Yaklaşık 
140 kişiyi izin vererek gönderdik. 
Ama bazı vatandaşlarımızdan şöy-
le talepler geliyor; Salı günü gide-
ceğim, Çarşamba günü gideceğim 
diye. Bu tür talepleri yerine getire-
miyoruz çünkü bir güzergah için 
otobüsün dolması gerekiyor. 2-3 
kişiyi bir otobüsle gönderemiyoruz. 
Bu konuda da vatandaşlarımızın an-
layışını bekliyor ve planlarını bu şe-
kilde yapmalarını rica ediyoruz” diye 
konuştu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Koronavirüs nedeniyle şehirlerde 
yeni önlemler alındı.

Özellikle iller arası seyahatlerin 
izne bağlanması önemli bir tedbir…

Yayılmayı önlemek için bunlar 
yapılmalıydı. Yapıldı…

Konya’da da Valilik bünyesinde 
oluşturulan kurulun aldığı kararları 
hepiniz gazetemizden takip ettiniz.

Bu tedbirler, hiçbir vatandaşın 
mağduriyet yaşamasına sebep olma-
dan uygulanıyor.

Devlet dediğin budur işte…
Tabi bir de şehirlerde farklılık 

gösteren tedbirler de var.
Misal, Ankara İzmir ve İstanbul 

gibi illerde ticari taksilerin çalışmaları 
da yeniden güncellendi.

Tedbirler kapsamında elbette…

Konya’da böyle bir şeye gerek 
var mı?

Bilemiyorum…
İllerde valiler gerekli görürse ek 

kararlar alabilecek.
Konya’da da Vali Cüneyit Orhan 

Toprak’ın elinde bütün veriler olduğu 
için gerek görürse böyle bir değişikli-
ğe gidebilir.

Lakin…
Önceki gün kendi tedbirlerimi 

alarak pazaryeri ve marketleri dolaş-
tım hızlıca.

İşin doğrusu ‘Evde Kal’ çağrısına 
genel anlamda uyuluyor lakin çok da 
umursamayanlar da var.

Hele çocuk gezdiren insanları 
gördüm.

Hem de o kalabalık yerlerde…

Pazaryeri ve market-
lerden bahsediyorum.

Yoğunluğun olduğu 
yerlerden çocukları uzak 
tutmak gerekir.

Aileler buna dikkat 
etmeli…

Ama edilmiyor.
O zaman…
Valimiz Cüneyit Or-

han Toprak’tan bir rica-
mız olsun…

Pazaryerleri ve market, süper-
marketlere küçük çocuklar alınma-
sın.

Ankara’da bu uygulama başlatıldı.

Ankara Valiliği’nin 
aldığı kararı da paylaşa-
yım:

“Koronavirüs (Ko-
vid-19) ile mücadele 
kapsamında Ankara il 
genelinde pazar yer-
leri ve hiper, süper ve 
küçük marketler dahil 
her türden alışveriş 
mekanlarına çocuk-
ların girişi, İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.03.2020 
tarih ve 2020/11 kararı gereğince 
yasaklanmıştır.”

Bu yasak Konya’da da uygulan-

malı.
Zira vatandaş dikkat etmiyor.
Gazeteciler olarak bir ricamız da 

Büyükşehir Belediye Başkanımız-
dan…

Malum, siz habersiz kalmayın 
diye haber için sahada olan muhabir 
arkadaşlarımız var.

Canla başla doğru haberleri oku-
yucularımızla paylaşmak adına mü-
cadele veriyorlar.

Arkadaşlarımız kendi önlemlerini 
mutlaka alıyor, kendilerini izole edi-
yorlar.

Ediyoruz…
Da…
Bu zor süreçte görevlerini ifa 

eden gazeteci arkadaşlarımıza eldi-
ven ve maske dağıtan belediyeler de 

oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi de 

bu konuda çok hassas…
Biliyoruz Başkan Uğur İbrahim 

Altay, Konya’nın rahatı için rahat 
uyku uyumuyor. 

Esnaf için…
Şehir için…
Emin olun çok içten söylüyorum; 

Kendisinden Allah razı olsun. 
Başkan’dan küçük bir ricamız var. 
Küçük de olsa eldiven ve koruyu-

cu maske ile gazetecileri de hatırlayır-
verse…

Onca işinin arasında zor ama…
Yine de yazmış olalım…
Gazeteci arkadaşlarımızın ihtiyacı 

olduğu için değil… 
Bir nebze olsun moral…

KONYA’DA DA YASAKLANSIN!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Şehirlerarası otobüs taşımacılığıyla yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Otogar’a giderek başvuru-
da bulunuyor. Geçerli nedeni olan vatandaşlara izin belgesi düzenlenerek seferler gerçekleştiriliyor.

İIzin yoksa gidemiyorlar!
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AFAD gönüllüleri vefa örneği gösteriyor 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve 
üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan-
ların sokağa çıkmalarının sınırlan-
dırılması üzerine valilik ve kayma-
kamlıklar bünyesinde oluşturulan 
“Vefa Sosyal Destek” grupları, bin-
lerce kişinin yardımına koşuyor. İçiş-

leri Bakanlığının 21 Mart Cumartesi 
günü 81 valiliğe gönderdiği 65 yaş 
ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulu-
nanlar için “İkametten ayrılma kı-
sıtlaması/yasaklanması” konulu ge-
nelgesi ile tüm il ve ilçelerde “Vefa 
Destek Grubu” oluşturuldu. Hızlı 
bir şekilde valilik ve kaymakamlıklar 

tarafından oluşturulan “Vefa Sosyal 
Destek” grupları sayesinde, “evde 
kal” çağrısına uyan yaşlılar ile kronik 
rahatsızlığı olanların istekleri karşı-
lanıyor. Valilikler, kaymakamlıklar 
ve belediyelerin destek verdiği çalış-
mayla, 112, 155 ve 156 numaraları-
nı arayan vatandaşların istekleri, po-

lis, asker ve zabıta ekiplerince yerine 
getiriliyor. Bu kapsamda Konya’da 
bulunan bin 250 AFAD gönüllüsü 
de “Vefa Sosyal Destek” gruplarında 
destek olarak yaşlı ve kronik hasta 
vatandaşların ihtiyaçlarını ulaştırıl-
ması konusunda destek oluyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büyükşehir’den dolmuş, ticari taksi ve servislere dezenfeksiyon hizmeti
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Dezenfeksiyon Eylem Planı kap-
samında belediye ait toplu ulaşım 
araçlarının yanı sıra resmi kurum-
ların hizmet araçları ile hatlı mini-
büsler, ticari taksiler ve personel 
servislerinin de ücretsiz dezenfek-
siyonunu yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
koronavirüs ile mücadelede önle-
yici tedbirler kapsamında 31 ilçe-
de dezenfekte çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. 

Koronavirüsün yayılmasını 
engellemek amacıyla ilk günden 
itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait otobüslerin ve tramvayların 
düzenli olarak dezenfeksiyonunu 
gerçekleştiren Büyükşehir; kamu-
ya ait araçlar ile özel toplu ulaşım 
araçlarına da dezenfeksiyon işlem-
leri yapıyor. 

Başta Sağlık Bakanlığı ambu-
lansları olmak üzere; polis, jan-
darma ve kamu kurumlarına ait 
hizmet araçları ile özel sektöre 

ait hatlı minibüsler, ticari taksiler, 
personel servislerinin de Büyükşe-
hir Belediyesi Dezenfeksiyon Ko-
ordinasyon Merkezi’nde ücretsiz 
dezenfeksiyon işlemleri uygulanı-
yor. Araçlarının dezenfeksiyonunu 
yaptırmak isteyen kamu kurum-
ları ile toplu ulaşım hizmeti ve-
renler, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan 
Dezenfeksiyon Koordinasyon Mer-
kezi’ne başvurabilirler.
n HABER MERKEZİ

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarılar nedeniyle bir süredir evde kalan vatandaşlar, can sıkıntısını Ak-
yokuş’ta gideriyor. Ailecek akşamları Akyokuş’a çıkan vatandaşlar burada çay, kahve eşliğinde hava alıyor, sohbet ediyor 

Evde canı sıkılan 
Akyokuş’a çıkıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında “Evden çıkmayın” çağrısına 
uyan vatandaşlar, gün içerisinde 
evlerinden çıkmıyor. Evde bunalan 
vatandaşlar, akşamları ailecek ya 
da arkadaşlarıyla Akyokuş’a çıkarak 
hava alıyor. 

Dünyayı saran koronavirüs, Tür-
kiye’yi de tehdit altına almış durum-
da. Sağlık Bakanlığı’nın takibinde 
yapılan çalışmalarla koronavirüsün 
yayılması önlenmeye çalışılırken, 
hastalananların da iyileştirilmesi için 
sıkı bir tedavi uygulanıyor. 

Alınan önlemler kapsamında 
okullar ve üniversiteler tatil edilmiş, 
65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kro-
nik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 
için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 
Bunun dışında acil işi olmayan di-
ğer vatandaşlar için ise “Evde kalın” 
çağrıları yapılıyor. Kamuda ve özel-
de birçok işyerinde evde çalışma sis-
temi ya da nöbetleşe çalışma sistemi 
getirilmiş durumda. Bu nedenle bir-
çok vatandaş bugünlerde evlerin-

den çok çıkmıyor. Bu da vatandaş-
ların sıkılmalarına neden oluyor. 
Konya’da canı sıkılan vatandaşlar da 
akşamları Akyokuş’a çıkarak, Kon-
ya’yı izliyor, hava alıyor. Bu nedenle 
Akyokuş bölgesi bugünlerde akşam 
saatlerinde en yoğun günlerini yaşı-
yor.

ARABALARLA GELİP 
MANZARA İZLİYORLAR

Arabalarıyla Akyokuş’a gelen 
vatandaşlar, araçlarını yol kenarla-
rına park ederek hava alıyor. Birkaç 
gündür havaların da güzel olmasını 
fırsat bilen vatandaşlar, evde kalma-
nın stresini burada atıyorlar. Vatan-

daşlar biryandan yukardan Konya’yı 
izliyor diğer yandan açık havada 
sohbet ediyorlar. 

İÇECEKLER YANLARINDA
Bazı vatandaşların çay, kahve 

gibi içeceklerini yanlarında getirerek 
burada açık havada sohbet eşliğinde 
içtikleri görüldü. Ayrıca bölgede ya-
nında içecek olmayan için de seyyar 
içecek büfeleri bulunuyor. Buradan 
içeceklerini satın alan vatandaşlar, 
açık havanın ve manzaranın tadını 
çıkarmaya çalışıyor. 

POLİS UYARIYOR ANCAK 
YENİDEN GELİYORLAR

Yol kenarı parkların trafik ka-
zalarını veya farklı olumsuzlukları 
beraberinde getirme ihtimaline kar-
şı emniyet birimleri sık sık bölgeye 
gelerek vatandaşları uyarıyor, bölge-
den uzaklaşmalarını istiyor. Uyarıları 
dikkate alan vatandaşlar araçlarıyla 
bölgeyi terk ediyor. Ancak ekiplerin 
bölgeden gitmesiyle kısa sürede Ak-
yokuş yeniden hınca hınç araçlarla 
doluyor.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Seydişehir’de pazaryeri
denetimleri artırıldı

Seydişehir Belediyesi Korona-
virüsle mücadelede kapsamında 
vatandaşların  toplu bulunduğu 
pazar  yerlerinde hijyen çalış-
malarına aralıksız devam ediyor. 
Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında çalışmalarını sürdüklerini 
kaydeden Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, hemşehrile-
rinin alışveriş yapmak için kullan-
dıkları semt pazarlarında titiz bir 
çalışma yürütüyor. 

Perşembe ve Pazar günleri kul-
lanılan  pazaryerleri Belediye ekip-
lerince sık periyotlarda dezenfek-
tasyonlarla temizleniyor.  Başkan 
Tutal; hemşehrilerimizin yoğun 
olarak kullandığı pazar yerlerimizi 
tehlikeden arındırmak adına ekip-
lerimiz yoğun bir çalışma sergili-
yor. Seydişehir Belediyesi olarak 
her an dezenfektan çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. Pazaryerleri-
mizi kullanım öncesi ve sonrasında 
sabunlu suyla yıkıyor daha sonrası 
dezenfektan  kullanılarak  hijyenik 
olmasını sağlıyoruz.  Hemşehrileri-
mizi tehlikeden korumak için  ge-
rekli tüm önlemleri alıyoruz “dedi. 

Pazar yeri düzenlemesi konusunda 
esnaflarında kurallara uyması ge-
rektiğini kaydeden Başkan Tutal;  
“Mevcut pazar yerlerinde ve yo-
ğunluğu dağıtmak için belirlenen 
yeni  kararlar gereği tezgah ve ser-
gi arasında en az 3 metre mesafe 
olacak. Pazar  yerimizde  ambalaj-
sız satılan yaş sebze ve meyvelerin 
tüketicilerce temas edilmeden, 
doğrudan pazarcı esnafı tarafın-
dan hijyen koşullarına dikkat edi-
lerek poşetlenmesi ve satışının 
yapılması sağlanacak. Bu konuda 
Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de-
netimlerini sıklaştırarak gerekli 
uyarıları yapacaktır. Ayrıca pazarcı 
esnafımız kişisel hijyen kurallarına 
uyması, maske ve eldiven kullana-
rak koruyucu önlemleri almaları 
gerekmektedir. Alınan tedbirler 
kapsamında sebze, meyve, tahıl, 
bakliyat, temizlik malzemesi gibi 
temel gıda, temizlik maddelerinin 
karşılandığı pazarımızda  giyim, 
oyuncak ve benzeri zaruri olmayan 
ihtiyaç maddelerinin satışına ikinci 
bir emre kadar izin verilmeyecek-
tir” dedi. n HABER MERKEZİ
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THY’nin iç hatlardaki 
bütün uçuşları belli oldu

Gazeteler ortak manşetle 
çıktı: Evde kal, sağlıkla kal

Türk Hava Yolları (THY) Genel 
Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs 
tedbirleri kapsamında, iç hatlarda 
yapılacak bütün seferlere ait tarife 
tablosunu açıkladı. Korona virüs 
tedbirleri kapsamında alınan ka-
rarla şehirlerarası uçuşlara kısıtla-
ma getirilmiş ve yolcuların valilik 
izniyle seyahat edeceği açıklan-
mıştı. Bu kapsamda Türk Hava 
Yolları da 14 büyükşehre sefer 
düzenleme kararı almıştı. Türk 
Hava Yolları Genel Müdürü Bilal 
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımla İstanbul’dan karşılıklı 
olarak Adana, İzmir, Kayseri, Er-
zurum, Gaziantep, Konya, Malat-

ya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, 
Ankara, Trabzon ve Van seferleri-
nin gerçekleştirileceğini açıkladı.

SEFERLERE SEYAHAT 
BELGESİNE SAHİP OLANLAR BİLET 

ALABİLECEK
Sosyal medya hesabı Twit-

ter’dan açıklamada bulunan Ekşi, 
“İstanbul Havalimanından iç hat-
larda yapılacak tüm seferlere ait 
tarife tablosu ektedir. Bu seferlere 
sadece seyahat belgesine sahip 
olan yolcularımız bilet alabilmek-
tedirler. Lütfen bilet işlemleriniz 
için uçuş yapılacak Havalimanına 
4 saat önceden geliniz” dedi.
n İHA

Konya’da yayımlanan yerel 
gazeteler bugün “Evde kal, sağ-
lıkla kal” ortak manşetini kulla-
narak, koronavirüs konusunda 
farkındalık oluşmasına katkı 
sağladı.  Yerel gazeteler, “Evde 
kal, sağlıkla kal” ve “#evdekal-
türkiye”, “#evdekalkonya” me-
sajlarıyla, ilk sayfalarını yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
ilişkin vatandaşları tedbirli olma-
ları konusunda uyarmaya ayırdı. 

Yenigün, Konya Postası, Hakimi-
yet, BBN Haber, Anadolu’da Bu-
gün, Yeni Meram, Yeni Konya, 
Yeni Haber, Pusula, Merhaba, 
Konya’nın Sesi gazeteleri bugüne 
özel aynı manşetle çıktı.  Gazete-
lerden bazılarında “Bu sayfayı ev 
ve iş yerlerinize asarak #evdekal 
kampanyasının daha fazla vatan-
daşımıza ulaşmasına yardımcı 
olabilirsiniz” notu da yer aldı.
n AA
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Öztürk: KTO’yu internetten takip edin!

Yeni tip koronavirüs salgınını küresel ekonomide etkisini hissettirdikçe güvenli liman olarak görülen altın fiyatla-
rında da sert hareketlilikler gözlemleniyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde olmasını tahmin ediyor 

Altın dengesizleşti! 

Ocak ayında Çin’de hızla ya-
yılan Kovid-19’un etkisiyle yatı-
rımcılar altına yönelirken, bu ayda 
altının onsu yüzde 4,7 değer ka-
zandı. Kaydedilen yeni vaka sayıları 
şubatta Çin’de hız kesmeye başlar-
ken, virüs bu süreçte başta Avrupa 
ve ABD olmak üzere dünya gene-
lindeki etkisini artırdı. 

Son dönemde salgının ekono-
miye etkilerini hafifletmek amacıy-
la merkez bankaları ve hükümet-
lerin birbiri ardına attığı adımlar 
piyasalardaki panik havasını yatış-
tırmakta yetersiz kalırken, piyasa-
lardaki belirsizlikler likidite sıkışık-
lığına neden oldu. 

Altındaki son durumu Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı Mehmet Kuşdemir, Konya 
Yenigün Gazetesine değerlendirdi.

KORONOVİRÜS 
PİYASALARDA ETKİLİ OLDU

Koronavirüsün piyasalar üze-
rinde etkisini hissettirdiğine dikkat 
çeken Konya Sarraflar ve Kuyum-
cular Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir, “Küresel piyasalara ko-
ronavirüsün etkisi altının üzerinde 
oldukça etkili oldu. Konya’da ve 
ülke genelinde düğün sezonu baş-
lamak üzereydi. Ramazan önce-
sinde düğün yapacak vatandaşlar 
alışverişlerini yapıp, hazırlıklarını 
tamamlardı. Düğünlerin ertelen-

mesi ve işyerlerinin kapalı olması 
ekonomiyi etkiledi. Düğün, nişan 
ve sünnet planlar koronavirüs sal-
gını nedeniyle ertelenmek zorunda 
kalındı. 

Ancak öngörülemeyen bu vi-
rüsün ülkemizde ciddi anlamda 
olumsuz etkileri ticari ve sosyal 
hayatı yavaşlattı. Altına korona-
virüsün ciddi etkisi oldu. Altında 
dengesiz bir fiyat oluşuyor. Fiyatlar 
bir saat içerisinde iki üç defa deği-

şebiliyor. Dünya genelinde de fiyat-
lar çok dengesiz. Dolar çok yüksek. 
Altın da çok çok yüksek. Kısa vade-
de paraya ihtiyacı olan kişiler altın-
larını satabilir. 

Önümüzdeki günlerde piyasa-
lar rahatlayınca, koronavirüs atlatıl-
dığında altın alınabilir ve satılabilir.

 Altın çok kıymetli ve değerli bir 
madendir. Ons Altının kendini to-
parlayabilmesi için koronavirüsün 
dünya ekonomilerine yapmış oldu-

ğu baskının bir nebze kalkması ge-
rekir. Bu baskının kalkması için ko-
ronavirüs ile ilgili olumlu haberlerin 
gelmesi lazım. Bu baskı kalkınca 
Dünya ölçeğindeki parasal genişle-
me, düşük faiz ve bu para bolluğu 
sürecinde altın kendini toparlayıp 
yükselme trendine girebilir. 

Bu belirsiz sürede Dünya’daki 
korku ve panik küresel piyasalara 
yön verecektir. Bu süreçte dikkatli 
olmak lazım, aşağı veya yukarı ha-
reketler her an yaşanabilir. Sakin 
ve sabırlı olup uzun vadeli işlemler 
yapmak gerekir. 

Altın zor günlerin bir güvenilir 
limanıdır. Ramazan ve bayram son-
rasında da ticari olarak bir hareket 
beklemiyoruz. Küresel anlamda 
dünya gerçeğinde fiyatların yükse-
lebileceğini düşünüyoruz” ifadele-
rini kullandı.

KORONOVİRÜSE KARŞI 
VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI
Vatandaşların Koronavirüse 

karşı duyarlı olduğuna dikkat çeken 
Kuşdemir, “Konya halkına duyarlı-
lıklarından dolayı teşekkür ediyo-
rum. Çok acil ihtiyacı olmayan va-
tandaşlar dışarı çıkmıyor. Sarraflar 
ve Kuyumcu esnafı olarak sosyal 
mesafeyi de işyerlerimizde koruyo-
ruz. Buna da dikkat ediyoruz” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk yeni tip 
koronovirüsten (Kovid – 19) et-
kilenen işletmelere yönelik açık-
lanan ekonomi paketleriyle ilgili 
güncel gelişmelerin Konya Ticaret 
Odası’nın internet sitesinde takip 
edilebildiğini belirterek Oda üyele-
rinin dijital iletişim kanallarından 
paketlerle ilgili her türlü görüş ve 
sorularını aktarabileceklerini söy-
ledi.

Başkan Öztürk, “Koronavirüs 
nedeniyle zor günler geçirdiğimiz 
bu dönemde Konya Ticaret Odası 
olarak, resmi kurumlarımızın da 
sürekli hatırlattığı “Mesafeyi Koru” 
isteğine, üyelerimizin işlemlerini 
online ortamda yapabilmelerine 
daha fazla imkân sağlayarak yar-
dımcı oluyoruz. 

Üyelerimiz, Odamızın internet 
adresi www.kto.org.tr üzerinden 
“Online İşlemler” menüsü ile Fa-
aliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, 
Aidat Sorgulama ve Ödeme, Üye 
Sorgulama hizmetlerini Odamı-
za gelmeden gerçekleştirebilirler. 
Bununla birlikte; devletimizin Ko-
ronavirüs kapsamında çıkardığı 
ekonomik paketlerdeki güncel 

gelişmeler başta olmak üzere dev-
let destekleri, teşvikler, araştırma 
raporları, son yönetmelik ve ge-
nelgelere de web sitemizden ula-
şılabilir. 

Tüm üyelerimiz, Odamızın 
Android veya IOS uygulamalarını 
telefonlarına yükleyerek, web si-
temiz üzerinden yapılan işlemleri 

cep telefonları vasıtası ile bulun-
dukları yerden rahatlıkla yapabil-
mektedir. 

Koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle ekonomik açıdan 
zor günler geçiren üyelerimizden 
gelen sorunlar, talepler ve çözüm 
önerilerini ilgili bütün kurum ve 
kuruluşlara aktarmaya devam edi-

yoruz. İş âleminin aktardığı talep-
lere karşı devletimizin açıkladığı 
ekonomik tedbirler internet site-
mizden güncel olarak takip edile-
bilmektedir. 

Üyelerimiz paketlerde yer alan 
maddelerle ilgili tüm sorularını 
ayrıca talep ve görüşlerini ilgili 
kurumlara aktarılmak üzere wat-
sapp, e-posta ve telefonla Odamı-
za bildirebilirler. Bu zor günleri, 
devletimizin açıkladığı ekonomik 
paketler ve her bir vatandaşımı-
zın uyguladığı şahsî tedbirler ile 
en kısa sürede atlatmayı temenni 
ediyoruz” dedi.

Konya Ticaret Odası’ndan 
yapılan açıklamada “7/24 Onli-
ne İşlemler” ve “Korona Destek” 
konularında www.kto.org.tr’den 
ayrıntılı bilginin alınabileceği ifa-
de edilerek, Oda üyeleri korona-
destek@kto.org.tr e-posta ad-
resinden, 0 532 404 92 99 nolu 
whatsapp hattından ve (0332) 221 
5292 nolu telefondan Koronavirüs 
kapsamında çıkarılan ekonomik 
paketlerdeki güncel gelişmelerle 
ilgili soru ve görüşlerini iletebile-
cekleri belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Doğdum. Pek bir endişeliydim. 
Dünyanın havası zor geldi ciğerime. 
Dayanamadım. Ağladım. Çok geçme-
di, sanki sen geldin. Beni esenliğe ilk 
o gün davet ettin. İcabet ettim, dindi 
kederim. Dedem iletti o aziz çağrını 
kulağıma. Sonra üç kez dedi ki  “Senin 
adın Özlem.” Bilir misin, tarih tekerrür 
etmekten vazgeçmiyor? Çünkü ben bu 
anları yıllar sonra yeniden, tam da şu 
günlerde yaşamaktayım. Günde beş 
vakit inletirken semayı, bizlere kapatır-
sın kapını. Sonra kulaklarımda “Özlem, 
özlem, özlem...” Her zamankinden 
daha fazla ve pişmanlığın kalbime dü-
şürdüğü o büyük aşkla koşmak isterim 

sana. Ama olmaz, dedim ya; bu kez 
ismim imtihana dönüşerek yankılanır 
kulaklarımda. Ben seni özledim, özle-
min ateş oldu. Gözlerim, sana koşmak 
istediğim yollarda perişân oldu. 

Ben kendimi bildim bileli, şehri-
min tepelerinde, hep seni gözlerim 
ufka doğru seyrimde. Mahalle ma-
halle yükselirken minarelerin, sıcacık 
bir mutluluk doğar içime. Şerefelerin-
den havalanan o aziz çağrı şeref verir 
memleketime. Sokaklarda,  elindeki 
bastona meydan okuyarak sana koşan 
dedelerim vardır benim. Memleketimin 
sokaklarına sevgim bundandır. Ve o 
dedelerime takke ören ninelerim vardır 

benim. Bak işte, 
bu gerçek bir des-
tandır. 

Hakikât ba-
samak basamak 
yükselir minbe-
rinde. Mihrabın 
cümle Müslüma-
na istikamet olur. 
Tekbirden evvel 
tek bir niyet du-
yulur kardeşliğin 
saflarından: “Allah rızası”. Arka safla-

rında koşan o çocukların cıvıltısı, 
kubbendeki sedâya ortak olur. 

Kapılarının ardında kalpler 
hizâya dizilir. “Allahuekber”-
ler arasında ferahlayan ân ve 
mekân, sadırları da diriltir. Aynı 
ânda aynı mekâna yolculuğun 
hazzını, saflarında yoldaş olanlar 
bilir. Avlundaki sohbetin bereke-
tini tadanlar bilir. 

Peki, şimdiye dek küçük 
sebeplerle ziyaretini, cemaatini 

ihmal ettiğimiz senden, gözle görü-

lemeyecek kadar küçük bir virüs ne-
deniyle uzak kalmamız tesadüf mü? 
Asla değil. Çünkü biliriz ki “Allah ihmal 
etmez, imhâl eder.” 

İhmal ettiğimiz şeyler boyumuzu 
ve haddimizi aştıkça imhâl edilmeye 
müstehak oluruz. İşte o zaman bize 
düşen kuru kuruya bir pişmanlık değil, 
gözyaşlarıyla ıslanmış bir tevbe olmalı-
dır. Şöyle en hakikisinden, sağlam bir 
tevbe bizi hidayet yoluna koymalıdır. 
Ancak o zaman seni ziyarete, cema-
atinle ibadete ve avlundaki o sohbete 
lâyık oluruz. 

Şimdi sana kavuşamadığımız her 
günün gecesi, senden yükselecek olan 

tekbirleri ve salavatları gözleriz. İçimize 
sığmayan özlemimizi avucumuza sığ-
dırıp göğe açtığımız dualarımızda senin 
vuslatını isteriz. 

Pişmanlığın ve mahcubiyetin gön-
lümüzde demlediği tevbe, gözümüz-
den yaşlar akıtıp burnumuzu sızlatırken 
sana kavuşacağımız günün ümidini de 
yeşertir. Bir vakit namazı, bir Cuma, bir 
teravih, belki de bir bayram sabahında 
omuz omuza safları dolduracağımız 
günlerdedir hayalimiz. Ve pencere ar-
dından seslenir gözlerimiz:

“Evim sevdiğimin evinden uzak 
olsa da

Bakışlarım hep ona ulaşmaktadır.”

KARDEŞLİĞİN SAFLARINA ÖZLEM

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 



6 31 MART 2020HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
31 Mart 2020 Salı • Yıl: 12 • Sayı: 3916

Yayın Türü: Yerel Süreli

5 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, atladığı sırada polis memuru tarafından 
kurtarıldı. Kurtarılan genç ise, kendisini kurtaran polisi elindeki bıçakla kolundan bıçakladı

Canını kurtardığı genç 
tarafından bıçaklandı

Aksaray’da elinde bıçakla 5 
katlı binanın teras katında intihar 
girişiminde bulunan genci kurtar-
mak isteyen polis memuru gencin 
atladığı sırada kolundan tutarak 
kurtardı. Atlamakta ısrarlı olan 
genç asılı kaldığı teras camında di-
ğer elindeki bıçakla polis memuru-
nu kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tacin Mahallesi 1870 
sokakta bulunan 5 katlı apartma-
nın teras katında yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, ailevi problemleri 
olduğu öğrenilen Tolunay D. (24) 
girdiği bunalım sonucu oturdukla-
rı apartmanın teras katına çıkarak 
intihar etmek istedi. Ailesi tarafın-
dan haber verilmesi üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. 5 katı apartmanın teras ka-
tında bulunan camına çıkarak elin-
deki bıçakla aşağıya atlamak iste-
yen gence olay yerine gelen polis 
ekipleri müdahale etti. Genç ile bir 
süre sohbet ederek ikna etmeye 
çalışan polis ekipleri öte yandan 
diğer polis ekipleriyle paslaşarak 
gencin aşağıya atlama ihtimali 
üzerine bir alt kattaki camda gü-
venlik önlemi aldı. Polis ekipleri alt 
katın balkonunda beklerken uzun 

süre ikna olmayan genç camdan 
kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada 
gence çok yakın olan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet 
Büro Amirliğinde görevli polis me-
muru Muhammet Utku genci ko-
lundan yakalayarak tuttu. Polisin 
kolundan tutması ile camda asılı 
kalan genç aşağıya düşmekte ıs-
rarcı olunca diğer elindeki bıçakla 
polis memurunun tuttuğu kolunu 

bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kat-
taki polis memuru da camda asılı 
kalan genci aşağıya düşmemesi 
için ayaklarından yukarı doğru itti. 
Kolundan yara almasına rağmen 
genci aşağıya bırakmayarak tutup 
içeriye çekmeye çalışan polis me-
muru genci camdan içeriye çeke-
rek kurtarmayı başardı. Tüm bu 
yaşananlar bir vatandaşın cep tele-
fonu kamerasına yansırken gencin 

kurtarılarak içeri çekilmesinin ar-
dından herkes rahat bir nefes aldı. 
Genç ve bıçakladığı polis memuru 
olay yerinde bulunan 112 Acil Yar-
dım ekipleri tarafından Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırılır-
ken, tedavi altına alınan polis me-
murunun durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Otomobiller çarpıştı: 1 
kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil 
tarlaya girdi: 1 yaralı

Kulu ilçesi yakınlarında mey-
dana gelen trafik kazasında 1 
kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 00.10 sıralarında Kulu Ma-
kas Kavşağı yakınında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Su-
riye uyruklu Hasan Hasan (32) 
idaresindeki 01 MA 3859 plakalı 
otomobil ile sürücüsünün ismi 
alınamayan 42 AE 335 plakalı 
otomobil çarpıştı. Kazada, 01 pla-

kalı otomobilin sürücüsü Hasan 
Hasan olay yerinde hayatını kay-
bederken, diğer otomobilde bu-
lunan S.E, E.E. ve A.E. yaralan-
dı. Yaralılar ambulanslarla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınırken, hayatını 
kaybeden sürücünün cansız be-
deni de hastane morguna kal-
dırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Beyşehir ilçesinde otomobilin 
yoldan çıkarak ekin tarlasına gir-
mesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Konya Karayolu üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, M.T. yönetimindeki 42 FP 
406 plakalı otomobil Beyşehir’den 
Konya istikametine seyir halindey-
ken Çukurağıl Mahallesi yakınla-

rında kontrolden çıktı. Yol kenarın-
daki ekin tarlasına girdikten sonra 
durabilen otomobilin sürücüsü ya-
ralandı. Yaralı sürücü olay yerine 
sevk edilen ambulansla Beyşehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Sürücünün sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor. n İHA

Aksaray’da 24 saat yol kontro-
lünde görev alan polis ekipleri hem 
uygulama yapıyor hem de korona 
virüsü karşı vatandaşları bilgilendi-
riyor. Tüm dünyayı tehdit eden ve 
birçok ülkede binlerce kişinin ölü-
müne neden olan korona virüsle 
mücadele kapsamında Türkiye’de 
tedbir ve önlem çalışmaları artarak 

devam ediyor. Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri kentte yaptığı 
birçok tedbir ve güvenlik önleminin 
yanı sıra karayolları ve şehir için-
de yaptığı trafik kontrolü ile asayiş 
uygulamalarında yolcu ve sürücü-
leri korona virüse karşı bilgilendirip 
uyararak, öte yandan da güvenlik 
uygulamasını sürdürüyor. Özellikle 

karayollarında rutin yol kontrolü ya-
pan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele (KOM) Şubesi, Terörle Mü-
cadele (TEM) Şubesi ve Asayiş Şu-
besi ekipleri durdurdukları araçların 
aramasını, sürücüler ile araçların 
sorgularını yaparken, ayrıca korona 

virüsüne karşı vatandaşları bilgi-
lendiriyor. Ekipler 24 saat boyunca 
belirli aralıklarla değişim yaparak 
uygulamalarını aralıksız sürdürür-
ken, uygulamalardan memnun ol-
duğunu belirten sürücüler ise bu tür 
uygulamaların kesintisiz yapılması 
gerektiğini söyledi.
n İHA

Polis, hem asayiş hem de korona uygulamasında

15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Ereğli ilçesinde 15 büyükbaş 

hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözal-
tına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Zengen Mahallesi’nde 15 gebe 
ineği çaldıkları iddiasıyla Osmani-
ye’de yol kontrolünde yakalanan 
7 şüphelinin emniyetteki işlemleri 
tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 
7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe 
tutuklandı. Hayvanların sahibi Et-
hem Erdoğan, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, hırsızların yakalandı-
ğına sevindiğini belirterek, “Hay-
vanların telef olduğunu duyunca 
büyük üzüntü yaşadım. Keşke hay-

vanlar bulunmasaydı da ölmemiş 
olsalardı.” dedi.

Osmaniye İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ekipleri, dün ihbar 
üzerine gittikleri Bahçe köyü gü-
zergahında yol kenarında 14’ü 
telef olmuş 15 büyükbaş hayvan 
bulmuştu. Konya’nın Ereğli ilçe-
sinde büyükbaş hayvan hırsızlığı 
yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 
plakası belirlenen kamyon ile aracı 
takip eden bir otomobili Cevdetiye 
beldesi yakınlarında durdurmuştu. 
Araçtaki hayvanları Ereğli’den çal-
dıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözal-
tına alınmıştı. n AA
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Dezenfekte etmeden
pazara almadılar!

Akşehir’de, yeni tip korona vi-
rüse karşı ilçe genelinde başlatılan 
tedbir ve önleyici eylem çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. Dezen-
feksiyon çalışmaları kapsamında 
vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı kamu binalarındaki dezen-
feksiyon işlemleri devam ederken 
Yarenler Mahallesi kapalı pazar 
alanında ve Gazi Pazarı alanında 
Pazar kurulmadan önceki gece 
tüm Pazar yeri dezenfekteli su ile 
yıkandı. Ayrıca girişlere Akşehir 
Belediyesi tarafından el dezenfek-
tanı stantları kurularak pazar esna-
fının ve pazara gelen vatandaşların 
ellerini dezenfekte etmeleri sağ-
landı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 
zabıta görevlileri tarafından her iki 
pazardaki esnaf ve alışveriş yapan 
vatandaşlara eldiven ve maske da-
ğıtımı yapıldı, dezenfekte çalışma-
ları gerçekleştirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, vatandaşların sağlığı 
ve güvenliği için tüm belediye 
imkanları ile seferber olduklarına 
değinerek “Değerli hemşehrileri-
mizin sağlığı için gece gündüz de-
meden çalışmaya devam ediyoruz. 
Her iki pazarımızı da kurulmadan 
önce dezenfektanlı su ile yıkadık. 
Pazar yerlerinde ve diğer alışveriş 
alanlarında sosyal mesafeyi mut-
laka koruyalım. Ayrıca tüm kamu 
kurumlarımızda, camilerimizde, 
okullarımızda ve vatandaşlarımızın 
yoğun olarak kullandığı alanlarda 
dezenfeksiyon çalışmalarımız sü-
rüyor. Akşehirimizdeki cadde, so-
kak ve kaldırımlarda da dezenfekte 
işlemlerimizi devam ettiriyoruz. 
Tüm hemşehrilerimizden ricamız, 
zorunlu olmadıkça lütfen evden 
çıkmamaya özen gösterelim” dedi. 
n İHA

Beyşehir’de yolcu otobüsü denetimleri arttı

TÜİK’in Şubat ayı verilerine göre Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,8 oranında 
azalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüzde 56,2 artış oldu. Konya’daki araç sayısı 727 bin 599 olarak gerçekleşti

Geçen yıla göre artış, bir 
önceki aya göre düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2020 Şubat ayı motorlu 
kara taşıtlarının sayısı ve sınıflan-
dırmasıyla ilgili yaptığı çalışmayı 
açıkladı. Buna göre Türkiye gene-
linde Şubat ayında 53 bin 135 ta-
şıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yapılan 
açıklamaya göre Konya’da motorlu 
kara taşıtı sayısı 727 bin 599 adet 
oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamada, 
“Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 
taşıtların yüzde 60,3’ünü otomobil, 
yüzde 15,2’sini motosiklet, yüzde 
13,9’unu kamyonet, yüzde 5,9’unu 
traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, 
yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 1’ini 
otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaç-
lı taşıtlar oluşturdu” bilgisi verildi.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN 
TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 

YÜZDE 43,8 AZALDI
TÜİK verilerine göre Şubat 

ayında trafiğe kaydı yapılan ta-
şıt sayısı bir önceki aya göre özel 
amaçlı taşıtlarda yüzde 53,0, kam-
yonette yüzde 52,4, otomobilde 
yüzde 51,4, minibüste yüzde 50,9, 
kamyonda yüzde 31,5 ve otobüste 
yüzde 21,1 azalırken, motosiklette 
yüzde 28,7 ve traktörde yüzde 12,2 
arttı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA 
GÖRE ARTIŞ VAR

Şubat ayında geçen yılın aynı 
ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt 
sayısı traktörde yüzde 98,5, otomo-
bilde yüzde 73,6, kamyonda yüzde 
68,3, kamyonette yüzde 67,9, oto-
büste yüzde 61,1, minibüste yüzde 
6,9 ve motosiklette yüzde 4,6 ar-
tarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 
43,1 azaldığı bildirilen açıklamada, 
“Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 
Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 
293 bin 489 oldu. Şubat ayı sonu iti-
barıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 
54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü 

kamyonet, yüzde 14,4’ünü moto-
siklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 
3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini mini-
büs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 
0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluştur-
du” denildi. 

ŞUBAT AYINDA 843 BİN 550 ADET 
TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK tarafından yapılan açıkla-
maya göre Şubat ayında devri yapı-
lan taşıtların yüzde 72,5’ini otomo-
bil, yüzde 16,5’ini kamyonet, yüzde 
3,3’ünün motosiklet, yüzde 3,0’ını 
traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüz-
de 1,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini 
otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı 

taşıtlar oluşturdu.
Trafik tescili yapılan araçların 

markasına göre de sınıflandırma 
yapan TÜİK, “Şubat ayında trafiğe 
kaydı yapılan otomobillerin yüzde 
15,6’sı Renault, yüzde 11,9’u Fiat, 
yüzde 8,3’ü Volkswagen, yüzde 
8,1’i Toyota, yüzde 6,4’ü Peuge-
ot, yüzde 5,7’si Dacia, yüzde 5,0’ı 
Skoda, yüzde 4,5’i Hyundai, yüz-
de 4,4’ü Honda, yüzde 3,8’i Seat, 
yüzde 3,7’si Mercedes-Benz, yüzde 
3,4’ü Citroen, yüzde 3,’ü Kia, yüzde 
3’ü Opel, yüzde 2,7’si Ford, yüzde 
2,1’i Audi, yüzde 1,8,’i BMW, yüzde 
1,3’ü Nissan, yüzde 0,8’i Jeep, yüz-

de 0,7’si Volvo ve yüzde 3,7’si diğer 
markalardan oluştu” denildi. 

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE
 147 BİN 675 ADET TAŞITIN TRAFİĞE 

KAYDI YAPILDI
Ocak-Şubat döneminde bir ön-

ceki yılın aynı dönemine göre trafiğe 
kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 46,9 
artarak 147 bin 675 adet olurken, 
trafikten kaydı silinen taşıt sayısı 
yüzde 61,7 azalarak 9 bin 881 adet 
oldu. Böylece Ocak-Şubat dönemin-
de trafikteki toplam taşıt sayısın-
da 137 bin 794 adet artış gerçek-
leşti. TÜİK’ün yakıt sınıflamasına 
göre yaptığı değerlendirmede ise, 

“Ocak-Şubat döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 98 bin 54 adet oto-
mobilin yüzde 44,9’u dizel, yüzde 
44,2’si benzin, yüzde 8,0’ı LPG ya-
kıtlı olup, yüzde 2,9’u elektrikli veya 
hibrittir. Şubat ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 
adet otomobilin ise yüzde 38,2’si di-
zel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i 
benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i 
elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü 
bilinmeyen otomobillerin oranı yüz-
de 0,3’tür” bilgisi paylaşıldı. Açıkla-
manın devamında ise, “Ocak-Şubat 
döneminde trafiğe kaydı yapılan 
98 bin 54 adet otomobilin yüzde 
29,0’ı 1501-1600, yüzde 28,8’i 
1401-1500, yüzde 20,3’ü 1300 ve 
altı, yüzde 16,0’ı 1301-1400, yüz-
de 4,9’u 1601-2000, yüzde 1,0’ı 
2001 ve üstü motor silindir hacmi-
ne sahiptir. Ocak-Şubat döneminde 
trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet 
otomobilin yüzde 53,6’sı beyaz, 
yüzde 23,3’ü gri, yüzde 6,7’si kır-
mızı, yüzde 6,0’ı siyah, yüzde 5,9’u 
mavi, yüzde 1,6’sı kahverengi, yüz-
de 1,4’ü turuncu, yüzde 1,0’ı sarı, 
yüzde 0,3’ü yeşil renkli iken yüzde 
0,3’ü diğer renklerdedir” ifadelerine 
yer verildi. n NAZİFE ARSLAN

Beyşehir ilçesinde, İçişleri Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan ge-
nelge doğrultusunda şehirler arası 
otobüs seferlerinin valilik izniyle ya-
pılacağının duyurulması sonrasında 
şehir giriş ve çıkışlarındaki uygu-
lama noktalarında polis ekiplerinin 
denetimleri artırıldı.

Beyşehir terminali karşısındaki 
polis uygulama kontrol noktasında 
Bodrum’dan ilçeye gelerek Kahra-
manmaraş ili yönüne seyir halinde 
olan bir yolcu otobüsü saat 03.30 
sıralarında durdurularak denetim 
yapıldı. Polis, durdurulan otobüs 
içerisindeki seyahat eden yolcuların 

seyahat izin belgelerinin olup olma-
dığını kontrol etti. Kontrol esnasında 
bir yolcunun seyahat izin belgesini 
polise gösterememesi üzerine oto-
büsün yolculuğunu sürdürmesine 
izin verilmedi. Uygulama noktasına 
112 sağlık ekipleri çağrılırken, ge-
len sağlık görevlileri izin belgesini 
beyan edemeyen yolcunun ateşini 
ölçtü, herhangi bir sağlık sorununun 
olmadığı belirlenince noktadan ay-
rıldı. Bodrum’dan seyahat izin bel-
gesini alarak otobüse bindiğini öne 
süren H.A. adlı yolcu üzerinde ve 
otobüsün içerisinde belgesini bula-
maması üzerine araçtan inerek ba-

gajdaki valizini de polis nezaretinde 
kontrol etti.

Bodrum’dan yola çıkan otobü-
sün yolda arızalanmasından dolayı 
araç değişikliği yapılarak yolcuların 
bir başka otobüsle yollarına devam 
ettiğinin bildirilmesi üzerine uy-
gulama noktasındaki polis ekipleri, 
Bodrum terminalindeki görevlilerle 
söz konusu yolcunun seyahat izin 
belgesi listesinde isminin olup olma-
dığını belirlemek için irtibata geçti. 
Bu arada, araç değişikliğinin yapıl-
dığı göl kenarında ise adı geçen yol-
cunun seyahat izin belgesinin yerde 
bulunduğu öğrenildi. 

Yolcunun belgesini araç değişik-
liği esnasında montunun cebinden 
düşürdüğü anlaşılırken, belgenin 
fotoğrafı da Beyşehir’deki polis ekip-
lerine gönderildi. Yolcunun seyahat 
izin belgesinin olduğunun tespit 
edilmesinin ardından yolcu otobü-
sünün seyahatine devam etmesine 
izin verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süresince polis 
uygulama noktasında beklemek zo-
runda kalan yolcu otobüsünde Bod-
rum’da bir şantiyede çalışan işçilerin 
yolcu olarak bulunduğu ve memle-
ketleri Kahramanmaraş’a seyahat 
etmekte oldukları öğrenildi. n İHA

Karanlığın yatsı vaktinde, günün 
son borcuna davet okunurken karşı 
camide, ben başımı gökyüzüne çevirip 
seyre dalmıştım. Ve güneş ile birlikte 
sonsuz maviliğe uzanan semanın na-
sıl uyuduğunu, gözlerini kapattığında 
adının nasıl da “gece” olduğunu seyre-
diyordum. Ayın, dolunay değil de hilal 
olduğu devirde, daha önce fırçama hiç 
damlamamış olan renkleri çıkartabile-
cek, hiç yazmamış olduğum cümleleri 
yazabilecek vakitteydim. Biraz güçsüz 
ama yapabileceğine çokça inanmış bir 
haldeydim. 

Bedenimi saran bu amansız hasta-
lığa henüz sırtım yere gelmese de ye-
nildiğimi kabul edip, evvelden şartlı bir 
kabul ile mağlup oluşuma inandığım 
şu vakitte, kendimi en güçlü hissettiğim 
anda yazmak istiyordum hikâyemin 
son faslını. 

Bahçeden gelen koku akşamsefası-
na aitti. Sırtımdan geçip, kalbime doğru 
inen ürperti ise şu gecenin serinliğinden 
başkası değildi. Hiç söylememiş oldu-
ğum onlarca şiiri yazmak ve sabaha 
kadar belki de bu hikâyeyi bitirmek için 
bir tek şey eksikti. Pencerenin eşiğinde 
boynu mor halkalı bir kumru…

Yıllardır olduğu gibi şimdi de aynı 
şeyi yapıyor ve tamam olanların yanın-

da eksikleri gözüm görmeden kabul-
leniyorum. Yatağıma oturup, sırtımı 
üşüten paslı demire dayandığımda, ya-
zacaklarımın daha en baştan ezberimde 
olduğunu anlıyorum. Zaman zamanın 
içinde evrilirken ve her an ömrümün 
tümüne karşı ayrıcalıklı bir değer ile ge-
çedururken, Kumru’yu çizdiğim ilk vakti 
yazacaktım bu fasıla. 

Benim ona olan tanışıklığımın yeni 
olmadığını anlamam uzun sürmemiş-
ti ama onun beni hatırlaması epeyce 
zaman almıştı.  Ve hatırlaması için 
uğraşırken, onu en çok andığım şeyi 
yapmaya, çizmeye devam etmiştim. 
Sürekli çizmiş, her çizdiğimde onu 
anmış ve her andığımda ne kadar da 
önceden tanıyor olduğumu anlamıştım 
bir kez daha.  

Bir kuşluk vaktinde, renklerin en 
çok da kırılma noktasında olduğu sa-
atlerde niyetlenmiştim resmetmeye. 
Kıyıda köşede çizeceğim en değerli 
resimler için sakladığım bütün renkleri 
çıkarmış, şövalemi denize nazır güzel 
bir köşeye kurmuştum. Ve ne kadar 
bilsem de bütün kâğıtların aynı renkte 
olduğunu, Kumru’yu çizmek için en 
beyazını aramıştım içlerinden. Acemili-
ğim çizmekten değil ise de henüz onu 
hiç resmetmemiş olmaktandı. Ve belki 

de bu yüzden hevesimin 
son raddesine kadar gel-
diğim bir merakın sınırını 
zorluyor, sanki ilk kez 
başlayacakmışım gibi bu 
işe, hiç olmadığım kadar 
heyecanlanıyordum. 

Ellerimin dengesin-
de bir eksiklik yoktu ama 
parmaklarıma ilişmiş olan 
heyecan, beni daha sonra 
birbirine benzer de olsa 
onlarcasını yapacağım bu resmin ace-
misi yapmıştı. İlk kez duvarlarda elim 
titrerken yansıyan gölgenin şulelendiği-
ni görüyordum. Garip ki, bundan utan-
mam gerekirken mutlu oluyordum. 

Yapacağım işlerin ilki ve en zorun-
daydı sıra. Renkleri tasnif etmeliydim 
önce. Öyle ki en çok kullanacak oldu-
ğum elimin altında olmalıydı, ararken 
zorlanmamalıydım. Bakışlarına bin 
bir rengin benzerliğini yakıştırsam da 
asıl görünen renge bir isim vermeliy-
dim. Her kadının bir rengi vardı bunu 
biliyordum ama Kumrunun renginin 
ne olduğunu bulmalıydım. Şövalenin 
sabit tutulmuş ayağına başımı daya-

yıp düşünüyorum tekrar 
Kumru’nun gözlerinin ne 
renk olduğunu. Ezberim-
de yazılı olanların içinden 
kahverengiyi seçiyorum 
sonra. 

Saçları ne renkteydi 
peki? 

(… )
Epeyce düşünüp 

yine aynı renkte karar kı-
lıyorum. Kahverengi. 

Kumru’ya ait her uzvun her güzelli-
ğin rengini öyle çok düşünüyor, bütün 
sıfatlarımı unutup bir ressam olarak 
kafa yoruyorum. Fakat her karar kıldı-
ğımda şaşırıyordum kendime. Teni, 
inci beyazı; elleri, eğer üşümediyse ha-
reli buğday rengi oluyordu. Üşüyünce 
acınası bir pembelik düşse de avuçla-
rına, kestirebilmiştim asıl renginin ne 
olduğunu. Fakat diğer bütün soruları-
mın cevabı yine aynı kapıya çıkıyor, her 
düşündüğümde farklı tonda olsa da 
dilime kahverengi dokunuyordu. 

Gözleri nefti gölgeli bir kahve, saç-
ları kahvenin koyusu, kirpikleri yine 
öyle… Kaşları hangi renk ile karacağı-

mı bilmesem de kahvenin tonlarından 
biriydi işte. Ve bir kadını kadın yapan 
uzuvlardan, daha ne kalmıştı ki geri-
ye? 

Yorulan gözlerimi dinlendirmek için 
karşı duvara baktığımda, nasıl günlerce 
bu kahve deryasının içinde boğuşarak 
Kumru’yu çizdiğimi hatırlıyorum. Kah-
verenginin koyusunu, açığını, haresini, 
bazen hiçbir rengin karışmamış halini, 
yekparesini… En çok da güneşin saç-
larına değdiği yerde oluşan gölgesini 
nasıl çizdiğimi... 

Çizmek dokunmaktı da aynı za-
manda. Ona nasıl dokunduğumu, bu 
dokunuşun ancak ve ancak kıymet 
bahsinde pahası biçilmemiş birine ol-
duğunu düşüyorum. 

Nasıl ki, yıllardır şair olmasam da 
onu anlatan şiirlerimi kahverengi süsle-
mişse, onu çizdiğim hiçbir resim kahve 
olmadan olmamışsa, yine aynı şeyi 
yapıyor, bu fasıla da en çok kahveren-
ginin gölgesini düşürüyorum. Aklıma 
nereden gelmişse gelmiş, bir ressam 
üslubuyla Kumru’ya “Kahverenginin 
Sultanı” demiştim. Bunca şeyden son-
ra bir tuhaflık yoktu benzetmede. Zira 
sözün sanatında mübahtı her şey. Ama 
nasıl yakışmış ise kahve ona, adına da 
yakışmış; benim gönlümün sultanı ol-

makla kalmamış, kahveye de hüküm-
darlık etmişti Kumru. 

Adını daha bitmeden koyduğum bu 
hikâye şahit, çizdiğim bütün resimler, bi-
tirmediğim bütün şiirler şahit ki, bir yaza-
rın kelimeleri sevişi; bir ressamın renklere 
muhtaç oluşu gibi sevmiştim Kumru’yu. 
Muhtaçlık evvela tutsaklıkla başlardı, 
benimkisi ise zorakiliği olmayan bir bağ-
lılıktı. Nasıl ki mavisiz gökyüzü çizilmez; 
kızıl renk olmadan bir gelinciğin güzelliği 
resmedilmezse, Kumru’yu öylesi bir ihti-
yaçla sevmiştim ben. 

Yıllar sonra onu ilk kez nasıl çizdi-
ğimi hatırlamışken ve bu hikâyenin en 
renkli faslını, soluk bir ışıkla karşı duva-
ra düşmüş gölgemle birlikte yazmışken 
ben, en güzel hatırlayışı bu akşama bı-
rakıyorum. Sevdikçe resmettiğim, res-
mettikçe daha da çok sevdiğim Kum-
ru’ya renklerin memleketinden gelmiş 
de olsam en çok sensizliğin hemşerisi-
yim demek isterdim şimdi. 

Bu fasılda, onun olmadığı bir yerde 
en çok da ona yaşarken, bin hece ve bin 
renk ile selam ederek, bütün hasretleri 
avucuma toplayıp, saatleri vuslata ku-
ruyorum. 

Değimli ki, her yaratılmışın asıl 
kavuşma vakti, yaşamdan sonrasına 
kalıyordu.

RESSAMIN İMLÂSI “KAHVERENGİNİN SULTANI”

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ
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SIRA NO VERGİ NO ADI SOYADI / UNVANI ADRES DÖNEMİ VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ ASLI

105 1660367458 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 03/2010-03/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000061 ₺16.188,84

106 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK.
 NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2012-12/2012 0010 2020031166Baf0000012 2020031114Bau0000100 ₺43.247,98

107 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 02/2010-02/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000049 ₺29.755,06

108 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 09/2010-09/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000051 ₺19.627,96

109 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 07/2010-07/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000044 ₺19.227,50

110 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 12/2009-12/2009 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000043 ₺18.605,46

111 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 04/2011-04/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000075 ₺16.960,80

112 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 05/2010-05/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000045 ₺16.485,97

113 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK.
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 06/2010-06/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000041 ₺15.252,06

114 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 02/2011-02/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000071 ₺15.129,33

115 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2011-01/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000080 ₺14.244,81

116 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 08/2011-08/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000069 ₺14.198,34

117 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 10/2011-10/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000079 ₺13.831,82

118 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 10/2010-10/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000060 ₺11.585,71

119 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2010-12/2010 0010 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000073 ₺11.249,85

120 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 02/2012-02/2012 0015 2020031166Baf0000010 2020031114Bau0000095 ₺11.072,41

121 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 08/2010-08/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000057 ₺10.843,88

122 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2011-12/2011 0010 2020031166Baf0000010 2020031114Bau0000092 ₺10.644,61

123 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 10/2009-10/2009 0015 2020031166Baf0000007 2020031114Bau0000028 ₺10.641,61

124 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 11/2009-11/2009 0015 2020031166Baf0000007 2020031114Bau0000027 ₺9.115,73

125 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 04/2010-04/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000042 ₺8.921,37

126 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 11/2010-11/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000056 ₺8.449,19

127 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 12/2011-12/2011 0015 2020031166Baf0000010 2020031114Bau0000089 ₺6.535,14

128 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2009-12/2009 0010 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000058 ₺5.735,68

129 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 09/2011-09/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000067 ₺5.554,11

130 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 03/2011-03/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000085 ₺5.524,31

131 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2012-01/2012 0015 2020031166Baf0000010 2020031114Bau0000097 ₺5.360,51

132 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 01/2010-01/2010 0015 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000048 ₺4.650,17

133 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 03/2012-03/2012 0015 2020031166Baf0000010 2020031114Bau0000091 ₺4.065,01

134 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 03/2011-03/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000083 ₺3.853,34

135 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 06/2011-06/2011 0015 2020031166Baf0000009 2020031114Bau0000084 ₺3.392,88

136 1750085608 BİLİR METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
(KAN.TEM. MEVLÜT BİLİR VKN: 1750085608)

YAZIR MAH. ENCAN SK. 
NO:3 / 8 SELÇUKLU / KONYA 12/2009-12/2009 0003 2020031166Baf0000008 2020031114Bau0000054 ₺3.356,79

137 1980428880 CAN TREYLER FERFORJE LOJ. SAN VE TİC.LTD.
ŞTİ.(KAN.TEM. TANJU AKDOĞAN VKN:0220320599)

VANİMEHMET MAH. ATATÜRK 
CAD.NO:51/7 KESTEL / BURSA 01/2011-12/2011 0010 2020020566Bae0000006 2020020514Bat0000017 ₺79.644,13

138 1980428880 CAN TREYLER FERFORJE LOJ. SAN VE TİC.LTD.
ŞTİ.(KAN.TEM. TANJU AKDOĞAN VKN:0220320599)

VANİMEHMET MAH. ATATÜRK 
CAD.NO:51/7 KESTEL / BURSA 01/2011-12/2011 9047 2020020566Bae0000005 2020020514Bat0000013 ₺7.142,07

139 1980428880 CAN TREYLER FERFORJE LOJ. SAN VE TİC.LTD.
ŞTİ.(KAN.TEM. TANJU AKDOĞAN VKN:0220320599)

VANİMEHMET MAH. ATATÜRK 
CAD.NO:51/7 KESTEL / BURSA 04/2011-04/2011 0015 2020020566Bae0000006 2020020514Bat0000016 ₺7.125,88

140 1980428880 CAN TREYLER FERFORJE LOJ. SAN VE TİC.LTD.
ŞTİ.(KAN.TEM. TANJU AKDOĞAN VKN:0220320599)

VANİMEHMET MAH. ATATÜRK 
CAD.NO:51/7 KESTEL / BURSA 05/2011-05/2011 0015 2020020566Bae0000006 2020020514Bat0000022 ₺6.092,83

141 2060033638 CERAN KAUÇUK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ( KAN. 
TEM . OSMAN KADRİ CERAN VKN: 2060099748)

NİŞANTAŞ MAH. YATKIN SK. 
NO:3/17 SELÇUKLU / KONYA 01/2013-12/2013 0010 2020020766Bag0000003 2020020714Bav0000006 ₺35.603,37

142 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 01/2011-12/2011 0010 2020021266Bam0000004 2020021214Bb10000034 ₺25.460,31

143 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 12/2011-12/2011 0015 2020021266Bam0000004 2020021214Bb10000035 ₺23.263,49

144 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 01/2014-01/2014 0015 2020021266Bam0000002 2020021214Bb10000020 ₺13.560,37

145 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 02/2014-02/2014 0015 2020021266Bam0000002 2020021214Bb10000012 ₺8.753,01

146 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 11/2013-11/2013 0015 2020021266Bam0000001 2020021214Bb10000001 ₺6.745,10

147 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 04/2011-06/2011 3080 2020021266Bam0000004 2020021214Bb10000036 ₺6.193,31

148 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 01/2014-12/2014 0010 2020021266Bam0000003 2020021214Bb10000031 ₺6.051,92

149 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 01/2011-12/2011 3074 2020021266Bam0000004 2020021214Bb10000033 ₺5.476,50

150 2110616650 CNC KONTEYNER HİDR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.( ŞİR.ORT. ÖZNUR UYANIK VKN:8970127729)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 5/49 SELÇUKLU / KONYA 05/2014-05/2014 0015 2020021266Bam0000002 2020021214Bb10000016 ₺4.222,64

151 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
(KAN. TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 06/2008-06/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000121 ₺1.824.522,81

152 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
(KAN. TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 05/2008-05/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000122 ₺1.763.309,74

153 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
(KAN. TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 04/2008-04/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000123 ₺1.131.753,84

154 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 02/2008-02/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000112 ₺1.047.324,98

155 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 11/2008-11/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000116 ₺917.904,59

156 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 03/2008-03/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000124 ₺826.507,10

157 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 09/2008-09/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000118 ₺815.849,49

158 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 07/2008-07/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000120 ₺810.335,20

159 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 01/2008-01/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000114 ₺759.606,56

160 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 08/2008-08/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000119 ₺748.510,92

161 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 10/2008-10/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000117 ₺665.382,66

162 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 12/2008-12/2008 0015 2020021366Bai0000012 2020021314Bax0000115 ₺155.203,07

163 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 01/2007-01/2007 0015 2020021366Bai0000011 2020021314Bax0000111 ₺132.539,56

164 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 10/2006-10/2006 3080 2020021366Bai0000011 2020021314Bax0000108 ₺73.134,70

165 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 12/2006-12/2006 0015 2020021366Bai0000011 2020021314Bax0000109 ₺37.970,61

166 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 02/2007-02/2007 0015 2020021366Bai0000011 2020021314Bax0000107 ₺30.338,64

167 2120378677 COS DİNGİL OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KAN. 
TEM. CELALETTİN GÜL VKN: 4130182813)

YAZIR MAH. AKKONAK SK. 
NO: 9F/27 SELÇUKLU / KONYA 01/2009-12/2009 0010 2020021366Bai0000010 2020021314Bax0000102 ₺4.470,70
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168 2270504852 MURAT ÇALIŞKAN SANCAK MAH. DR.SADIK AHMET 
CAD. NO: 29/1 SELÇUKLU / KONYA 02/2015-02/2015 0015 2020011466Bag0000215 2020011314Bav0000992 ₺3.499,36

169 2570674093 ALİ OSMAN ÇİNİ FETİH MAH. YUSUF İZZETTİN SK. 
NO: 85/1 KARATAY / KONYA 07/2019-09/2019 0032 2019121266Bag0000638 2019121114Bav0001949 ₺9.812,90

170 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 01/2011-12/2011 0010 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000025 ₺130.294,82

171 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 12/2010-12/2010 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000024 ₺122.435,22

172 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 03/2010-03/2010 0015 2020011666Bah0000006 2020011614Baw0000032 ₺119.821,94

173 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 02/2010-02/2010 0015 2020011666Bah0000006 2020011614Baw0000031 ₺87.990,34

174 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 04/2011-06/2011 3080 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000030 ₺65.107,68

175 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 06/2011-06/2011 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000021 ₺40.439,56

176 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 07/2011-09/2011 3080 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000019 ₺24.262,80

177 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 05/2011-05/2011 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000018 ₺23.799,11

178 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 04/2011-04/2011 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000020 ₺23.026,46

179 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 03/2011-03/2011 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000029 ₺21.855,00

180 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 01/2011-03/2011 3080 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000027 ₺18.430,36

181 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 11/2010-11/2010 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000023 ₺17.977,68

182 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 01/2010-12/2010 0010 2020011666Bah0000002 2020011614Baw0000006 ₺13.109,34

183 2740544459 DELMAR BOYA GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ.(TC:60355068902 İBRAHİM DİRİCE)

ÇETMİ MAH. PINARBAŞI CAD. 
NO:22/2 KARAPINAR/KONYA 07/2011-07/2011 0015 2020011666Bah0000005 2020011614Baw0000022 ₺8.315,29

184 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 05/2011-05/2011 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000094 ₺186.363,89

185 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 12/2008-12/2008 0015 2020031266Bam0000406 2020031214Bb10000052 ₺109.299,54

186 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 01/2009-01/2009 0015 2020031266Bam0000407 2020031214Bb10000060 ₺75.621,33

187 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 08/2011-08/2011 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000085 ₺74.331,77

188 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 01/2011-12/2011 3074 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000091 ₺72.651,66

189 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 09/2011-09/2011 0015 2020031266Bam0000407 2020031214Bb10000061 ₺70.854,04

190 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 10/2010-10/2010 0015 2020031266Bam0000408 2020031214Bb10000079 ₺54.034,28

191 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 09/2011-09/2011 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000086 ₺53.968,25

192 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 08/2008-08/2008 0015 2020031266Bam0000405 2020031214Bb10000050 ₺48.809,70

193 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 09/2008-09/2008 0015 2020031266Bam0000406 2020031214Bb10000055 ₺32.663,40

194 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 04/2012-04/2012 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000087 ₺16.605,58

195 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 06/2012-06/2012 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000097 ₺14.705,71

196 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 06/2011-06/2011 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000096 ₺14.684,65

197 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 01/2011-12/2011 0010 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000088 ₺11.771,73

198 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 07/2012-07/2012 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000098 ₺11.532,48

199 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 10/2011-10/2011 0015 2020031266Bam0000407 2020031214Bb10000059 ₺7.177,42

200 3930574433 GENÇ TOKLULAR VİNÇ İŞL.EĞ.KİM.OTO.PET.SAN.TİC.
LTD.ŞT(KAN.TEM.M.AKİF TOKLU( VKN8480017707)

FETİH MAH.KARDELEN SK.BAŞAK 
APT. 5/21 KARATAY KONYA 07/2011-07/2011 0015 2020031266Bam0000409 2020031214Bb10000084 ₺7.084,66

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait  ödeme emirleri, mükelleflerin  bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi  düzenlenerek  dairemiz panosunda   askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi 
sayılacağı,ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı 
resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 
Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1157335

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

ve Kalite Kontrol Elemanları,
 21-28  Yaş Arası Metal 

Enjeksiyon Makinesi Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 
5/A  Tel: 0332 285 02 85
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Düden Gölü’nün 
misafirleri geldi

Kulu ilçesinin güneyinde 5 ki-
lometre uzaklıkta bulunan Düden 
Gölü’nde kuraklığın ardından bu 
yıl yağışların etkili olmasıyla gölde 
su seviyesi yükseldi. 

Havaların ısınmasının ardın-
dan, önemli göç yollarını üzerinde 
bulunan Düden Gölü, misafirle-
ri olan başta allı turnalar olmak 
üzere göç kuşlarını ağırlamaya 
başladı.

Üreme alanları olan Tuz Gö-
lü’ne yakın bir noktada bulunan 
ve önemli bir habitat olan Düden 
Gölü‘ne allı turnaların gelmesi, 
bölgenin doğa harikası görüntü-
süne ayrı bir güzellik kattı. 1992 

yılında koruma altına alınan gölde 
170’in üzerinde kuş türünün ba-
rındığı biliniyor. Göl Değirmenözü 
çayı, çevresindeki pınarlardan ve 
ilçenin arıtma tesisinden gelen 
atık su ile beslenmekte. Yaban 
kazları, ördek, angut, karabatak, 
dikkuyruk gibi kuşların barınma 
yeri olan Düden Gölü‘nde, allı tur-
na kolonilerinin de gelmesiyle bü-
yük canlılık yaşandığını gözlendi. 
Geçtiğimiz sene tamamen kuru-
ma noktasına gelen Düden Gölü, 
yağışların artmasıyla göldeki su 
seviyesinin yükselmesiyle göç 
kuşlarının uğrak yeri olmasına de-
vam ediyor.n AA

Etiyopya’dan yola çıkarak tam 13 bin 340 kilometre yolculuğun ardından Ilgın ilçesindeki Çavuşçugöl’e ulaşan 
ve ayağına takılı halkayla takip edilen kara leylek ‘Mare’, fotoğraf sanatçısı Adem Akbıyık tarafından fotoğraflandı

Etiyopya’dan yola çıktı
Çavuşcugöl’de fotoğraflandı

Bahar yolculuğuna Etiyop-
ya’dan başlayan “Mare” 13 bin 340 
kilometre yol kat ederek ulaştığı 
Konya’nın Ilgın ilçesindeki Çavuş-
cugöl’de fotoğraf sanatçısı Adem 
Akbıyık tarafından fotoğraflandı. 
Kara leylek Mare’nin doğduğu top-
raklara, yuvasına yolculuk yaptığını 
aktaran Akbıyık, “Mare, 2016 yılın-
da Letonya’ da halkalanış ve verici 
takılmış bir dişi kara leylek. Aynı 
yuvada büyüyen kardeşlerin, bü-
yük göçleri boyunca birlikte hareket 
edip etmediğini araştırmak üzere 
kardeşi Bille ile birlikte aynı yuvada 
halkalanmış. 4 yıl boyunca doğdu-
ğu topraklar ile kışlakları arasında 
Anadolu üzerinden gidip gelmişler. 
Mare 2016 yılında Letonya’da do-
ğan dişi bir kara leyleğimiz. Sonra 
oradaki bilimsel çalışmalar için veri 
takılmış, halkalanmış bir kuşumuz. 

Mare 4 yıldır Letonya’dan Etiyop-
ya’ya kadar bir yolculuk yapıyor. 4 

yıl boyunca 13 ülkeyi ziyaret etmiş, 
14 bin kilometreye yakın yol kaydet-

miş bir kuş. Biz de üzerindeki verici-
den faydalanarak, Çavuşcugölü’nde 
konakladığını fark ettik. Ayağındaki 
halkayı okunabilir bir şekilde çektik-
ten sonra, Letonya’da bu işle bilim-
sel olarak uğraşan hocalarla, profe-
sörlerle iletişime geçtim. Onlarda 
Mare’nin fotoğraflarını gönderdim. 
Mare şu anda doğduğu topraklara 
Letonya’ya artık yetişkin bir birey 
olarak üremek için göç ediyor. Ora-
daki arkadaşları heyecanla Mare’yi 
bekliyorlar. Yolları açık olsun” dedi.

Çavuşcugöl gibi sulak alanlar 
göçmen kuşlar için çok değerli ol-
duğunu hatırlatan Akbıyık, “Bu su-
lak alanların korunmasını istiyoruz. 
Çünkü kuşlar tıpkı insanlar gibi, 
yolculukları boyunca beslenmek ve 
dinlenmek isterler. Mare, Ilgın Ça-
vuşcugölü’nde hem beslendi, hem 
de dinlendi.” dedi. n AA

Pandemik COVİD 19 salgını 
bir halk sağlığı krizi olmasına rağ-
men bu virüsün küresel ekonomi 
üzerinde çok daha geniş bir etkiye 
sahip olacağı ve dünya çapında sos-
yo-ekonomik bazı problemlere de 
yol açacağı beklenmektedir. Geçmiş 
yazılarımda da bazı hususları belirt-
miş olduğumdan bu yazımda da bazı 
hususlara değineceğim.  

Korona virüsü ilk defa Çin’de 
görüldü ve dünyada çok hızlı yayıldı. 
Uluslararası Para Fonu’na göre Çin, 
son on yılda küresel ekonominin 
merkezi haline geldi ve 2018’de dün-
ya GSYİH’sına yüzde 18,67 katkıda 
bulunduğu, bu büyük ekonomideki 
görülecek sarsıntının dünyayı etkile-
yeceği belirtilmektedir. Çin aynı za-
manda çok sayıda ikili ve çok taraflı 
ticaret anlaşmasıyla küresel ticaret 
içerisinde olan dünyanın en büyük 
ticaret ülkeleri arasındadır. Ülkenin 
GSYİH’sında ormancılık ve balık-
çılık da dahil olmak üzere tarımın 
payı azalmakla birlikte, 2018 yılında 
ulusal GSYİH’ya katkısı yüzde 7,19 
olmuştur. Ülkenin ihracat ve ithalatı, 
dünyanın tüm bölgelerini kapsayan 
tarımsal ve kaynakları kapsamakta-
dır. Çin tarımsal ürünlerde kendine 
yeten bir ülke değildir, bu nedenle 
koronavirüs salgınının, Çin ve yurt-
dışında, tarım fiyatları ve piyasaları 
üzerindeki olası dalgalanmaya ve 
tarımsal arz ve talep miktarına etkisi 
mutlaka görüleceği tahmin edilmek-
tedir. Türkiye’de 2018 yılında tarım-
sal GSMH da bir önceki yıla göre 
%14.5 gelişme hızına ulaşmış ve 
toplam GSMH’da tarımın payı %5.8 
olmuştur. Türkiye’de nüfus her yıl 
1 milyona yakın artarken, tarımsal 
nüfus 2018 yılında 5 milyon 297 bin 
kişiye düşmüş olup istihdam edilen-
lerin %18,4’ü tarımda çalışmaktadır.  
2000’li yılların başında 26.5 milyon 
hektar olan tarım alanımız, 2018’e 
kadar 3.3 milyon hektar azalarak 

23.2 milyon hektar alana düşmüştür. 
Tarımda çalışan çiftçi sayıda giderek 
azalmakta ÇKS’ye göre 2018’de 2 
milyon 103 bin 765 kişiye düşmüş-
tür. Tarım alanları ve tarımsal üretim 
her yıl biraz daha gerilemektedir. 
Türkiye’de 2018 yılı tarımsal ürün 
ihracatı 20.6 milyar dolara çıkarken, 
ithalatı 17.7 milyar dolarda kalıyor.  
Tarımsal alanların ve tarımda çalışan 
nüfusun azalması ve yaşlanması ve 
tarım ürünlerin son yıllarda ithala-
tındaki artış hızı ihracata hızına göre 
daha fazla olması ülkemiz için bir 
tehlike olarak görülmelidir. 

Salgının önümüzdeki günlerde 
yayılış hızı dünyada ve ülkemizde 
ekonomi veya tarım sektörü üzerin-
deki bu etkiyi daha da artırabileceği 
tahmin edilmektedir. Salgının tarım 
sektörü üzerindeki beklenen etkisinin 
mutlaka olacağıdır. Ülkemizde ta-
rımsal faaliyetlerin özellikle ilkbahar 
ekim döneminde yaygın görülmesi 
ilk önce sağlık tedbirlerinin alınması 
doğru görülmekle birlikte tarımsal 
faaliyetler için de gerekli tedbirler  
alınmalıdır.  

Alınan tedbirlerin hastalığın 
yayılmasını sınırlamak için gerekli 
olmakla birlikte ekonomik alanda ta-
rım ürünlerinin üretiminden, gıdaya 
dönüştürülmesi ve pazarlama zincir-
lerinin bozulmasına da sebep olacağı 
bir gerçektir. Salgının önümüzdeki 
günlerdeki seyrine göre beklenen 
etki ölümcül virüsün yayılmasını 
durdurmak için gereken süreye bağlı 
olarak ekonomi veya tarım sektörü 
üzerindeki etkisinin önemi  bölge-
lere göre üretim ve talep yönünden 
farklı olacağı beklenmektedir. Tarım 
ürünlerinin üretiminden, ürünlerinin 
ticaretine ve tüketimine kadar etkile-
rine farklı açılardan bakılması gerek-
mektedir. 

Üretici gözüyle 
bakıldığında; hastalığa 
yakalanma korkusu, 
üretim girdilerinin za-
manında ve yeterince 
temin edilememesi, 
daha az ekim-dikim ola-
sılığı, kapasite kullanım 
düşüklüğü,  iş gücünde 
azalma, tarımsal uygu-
lamaların zamanında ve 
yeterince yapılamaması 
ve ürün pazarlanmasında kopukluk-
lar gibi durumlarla karşılaşılabilir. 
Bitkisel üretimde; tahıl üretiminde 
ve kışlık ekilmiş olan ürünlerde ilk-
bahar bakımları zamanında ve yeterli 
miktarda yapılabilir ise geçen yıllara 
göre çok fazla bir üretim kaybı olma-
yacağı, ancak ilkbaharda yapılacak 
tarımsal ürünler için  henüz bir yo-
rumda bulunmanın çok erken oldu-
ğu, bundan sonraki günlerde olacak 
gelişmelere göre değişkenlik göste-
receğini söylemek doğru olacaktır. 
Hayvancılık sektörü üzerinde geçmiş 
salgın tecrübelerine göre daha belir-
gin bir etki görüleceği beklenmekte-
dir. Özellikle iş gücü sıkıntısı, lojistik 
kısıtlamalar, bitkisel üretimde olası 
azalmaya bağlı hayvan yemi temini, 
ürün pazarlama, yeni yatırımların 
veya kapasite azalması, yurt dışı sa-
tışların durdurulması, iş yoğun gıda 
işletmelerinde üretimin azalması, raf 
ömrü kısa ürünlerde ulaşım sıkıntısı 
ve benzeri durumlar hayvancılık sek-
töründe daha fazla etkisinin görüle-
ceği yönündedir. 

Talep tarafından bakıldığında; 
hastalığın neden olduğu satın alma 
gücünün kaybı, insanların istediğini 
bulamama ve satın alamamasına, 
bulabildiğiyle yetinmesine ve dola-
yısıyla beslenme alışkanlıklarını de-
ğiştirmesine neden olabilir. Sağlıkla 

ilgili kısıtlamaların de-
vamlılığı tedarik zincirini 
kırılmasına ve  az  bulu-
nan gıda ürünlerine aşırı 
talep son zamanlarda 
ülkemizde de görüldüğü 
gibi bazı ürünlerde fiyat 
artışlarına neden olabilir. 

Gıda ve tarım sek-
törü ilke olarak sal-
gınlardan diğer sek-
törlere göre daha az 

etkilenmekle birlikte, hastalığa bağlı 
işgücü kıtlıkları, ulaşım kesintileri, 
seyahat sınırlandırmaları, arazide 
çalışacak iş gücü temini, ürünlerde 
sağlıklı belgesi istenilmesi, pazarlara 
erişimi sınırlayan karantina önlemleri 
gibi haklı tedbirlerin tarımsal üretim 
kaybı ve buna bağlı tedarik zinciri 
kesintileri arzı etkileyebilir. Tarım 
ürünlerini yeterli miktarda üreteme-
diğimiz takdirde ülkemizde yetersiz 
beslenme hastalığa karşı savunma-
sızlığı artıracağı gibi hastalığın yaygın 
bir şekilde devam etmesi(inşallah ol-
maz) halihazırda görülen etkilerden 
daha ağır bir etkiye neden olabilir. 
Gıda ürünlerini kendisi üretmeyen 
ülkeler, ithalata bağımlı ülkelerin sal-
gın hastalıkların görülmesi halinde 
sorunlarının daha büyük olduğu gü-
nümüzde de  görülmektedir.

Alınmakta olan ve alınması ge-
rekli tedbirler bölgelerin özelliklerine 
ve ürün çeşitliliğine ve tarımsal ge-
lişmişlik durumuna göre değişebilir. 
Genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

• Büyük işletmeler yanında kü-
çük çiftlik sahibi çiftçilere de  teşvik-
ler sunulmalı,Zirai işletmelerin kredi 
ödeme tarihleri ertelenmeli ve duru-
ma göre yeni bir takvime bağlanmalı,

• Küçük çiftçilerin üreteceği 
ürünlerde en düşük alım fiyat garan-
tisi verilmeli,

• Bu dönemde kullanılacak olan 
girdilerin (tohum, gübre ve ilaç vs.) 
temini sağlanılmalı,

•   KOBİ’lerde olduğu gibi tarım-
sal işletmelerde çalışanlara hibe yo-
luyla destek verilmeli, 

• Tarım sektörüne çok düşük fa-
izle uzun vadeli, ürüne karşılık  kredi-
ler verilmeli,

• Tarım ürünleri alım fiyatı önce-
den belirlenmeli, stratejik ürünlerde 
ön ödeme(avans) sistemi getirilmeli,

• Güçlü olan çiftçi kooperatifle-
rinin üyelerinin üretimlerini sürdü-
rebilmeleri için maddi veya üretim 
girdileri olarak destek vermeleri,

• Tarımsal girdi sağlayan firmala-
rın kriz döneminde üreticilere destek 
vermeleri,

• Tarımsal ürünleri işleyen fabri-
kaların kriz döneminde üreticilerine 
destek vermeleri,

• Tarımda çalışan yabancı uyruk-
lu ve vatandaşımız olan mevsimlik 
işçilerin sosyal güvenceleri sağlanıl-
malı,

• Salgının şiddeti göz önüne alın-
dığında bölgelere ve risk seviyelerine 
göre farklılaştırılmış salgın kontrol 
önlemleri alınmalı, 

• Salgın riskinin yüksek olduğu 
bölgelerde üretime alternatif ürünler 
kazandırılarak üretim faaliyetlerini 
uzatacak organizasyona gidilmeli,

• Gıda tedarik zinciri ve satış yer-
leri hakkında ki mevzuatlar kusursuz 
uygulanmalı,

•  Tarımsal üretimde iş gücünü 
daha da azaltacak mekanizasyona 
gidilmeli,

• Tarım ürünlerinin ticaret ve 
ihracat faaliyetlerinin sürdürülmesin 
de hayati önem taşımakta olan çift-
çiler için ihracata ve gıda ithalatına 
bağımlı olan ürünlerde sağlıklı ithal 
ve ihraç yolu kısa sürede açılmalı,  

• Gıda üretiminde ve tarım sis-
temlerimizin güçlü ve zayıf yanları 
daha iyi analiz edilerek gelecek için 
değerlendirilmeli,  

• Çiftçilerin tarıma dayalı endüst-
rilerin çalışır durumda tutabilmeleri 
için gerekli tüm desteği almaları sağ-
lanmalı,

• Enflasyonun istenilen seviyede 
tutulabilmesi için  tarımsal üretim ak-
satılmamalı, 

• Çiftçilerin her zaman yanında 
olunduğu hissettirilerek sağlık, gü-
venlik ve tüm Türkiye’nin refahı ola-
cağı unutulmamalı,

• Tarımsal faaliyetlerin yoğun 
olduğu önümüzdeki birkaç ay için-
de çiftçilerimiz aktif olacaklarından 
genel hijyen  kurallarına uymalı, ka-
labalıklardan kaçınmalı ve  sosyal 
mesafeyi korumalıdırlar, 

Salgın hastalıklar, açlık, kuraklık, 
hava ve çevre kirliliği gibi sınır tanı-
madığı felaketlerdir. Bu nedenle diğer 
ülkeler gibi ülkemizde gerekli tedbir-
leri almalıdır. Tarım, sağlık, enerji 
ve acil durum hizmetleri gibi kritik 
sektörler olarak tanıması çok önem-
lidir. Hükümetlerin tarım ve tarım 
sektörlerini küresel gıda güvenliğini 
sağlamak için gerekli olan her türlü 
yöntemle desteklemeleri dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de zorunludur. 
Zor olmakla birlikte Covid-19 salgını 
ve buna bağlı gelişmeler karşısında, 
dünya çapında olduğu gibi ülkemiz-
de de sanayiyi, tarımsal üretimi ve 
buna bağlı gıda ve tarım endüstrile-
rini ayakta tutmak gereklidir. Sürek-
liliği sağlamak için yeterli önlemlerin 
alınması hayati önem taşımaktadır. 
Ekonominin bu dönemde geçirdiği 
yapısal dönüşüm göz önüne alındı-
ğında belki fevkalade olmayabilir, an-
cak en kötü endişeleri geride bırak-
mak ve hükümetin almakta olduğu 
tedbirleri artırarak gelecek için kötü 
senaryoların olmaması için zemin 
hazırlaması gerekmektedir.

SALGIN HASTALIKLARIN TARIMA ETKİLERİ  VE ÖNLEMLER TARIM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER (7)

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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DSİ Bölge Müdürlüğü’nde  
devir teslim yapıldı

Karapınar Belediyesi yeni 
dikilen fidanları suluyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar’ın DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü’ne atamasının ardın-
dan DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde 
devir teslim töreni gerçekleştirdi. 
Yapılan devir teslim törenine DSİ 
4.Bölge Eski Müdürü Birol Çınar, 
DSİ 4. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker 

katıldı.  Görevi devralan yeni Bölge 
Müdürü Ali Fuat Eker, DSİ 2. Böl-
ge Müdürlüğü’ne ataması yapılan 
Birol Çınar’a yeni görevinde başa-
rılar diledi. Devir teslimin ardından 
DSİ 4. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker 
göreve başladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar Belediyesi tarafından 
yeni dikilen fidanlar sulanıyor. İlçe-
de bir çok noktada dikilmiş olan ve 
yeni toprakla buluşan fidanlar Kara-
pınar Belediyesi’ne ait su tankları ile 
sulanıyor. Son olarak Kum sivri böl-
gesindeki çöplük alanı ıslah ederek 
7 bin fidan diken Belediye ekipleri 

karışık cinsteki fidanların sulanma-
sını yapıyor. Belediye Başkanı Meh-
met Yaka, “Erozyon bölgesi olan 
ilçemizde fidanların dikilmesi kadar 
bakımı ve sulanmasına da önem 
veriyoruz. Bu fidanların gelecek 
nesillere aktarılması için çalışmala-
rımız sürecek.” dedi. n İHA

Sıkıntılı süreçten nasibini alan Konya Tarihi Bedesten Çarşısı esnafı, ortak bir karar alarak örnek bir 
davranışa imza attı. Esnaf, işletmenin bereketi olarak gördüğü işçilerini hiçbir koşulda işten çıkarmayacak

Bedesten esnafı
işçi çıkarmayacak

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Abdullah Dölek, korona 
virüs ile mücadele çerçevesinde 
alınan tedbirlere en üst düzeyde 
uyduklarını belirterek, “Bu sıkıntılı 
süreçte de görmemeye devam ede-
ceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs ge-
receğiz. İşletmelerimizin bereketi 
olarak gördüğümüz işçilerimizi bu 
süreçte sahipsiz bırakmayacağız” 
dedi.

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Abdullah Dölek, korona 
virüs ile mücadele çerçevesinde 
alınan tedbirlere Bedesten esnafı 
olarak en üst düzeyde uyduklarını 
belirtti. Başkan Dölek, “Cumhur-
başkanımız ve yönetiminde bulu-
nan bakanlarımız bu süreci en ha-
fif atlatmamız için olağanüstü bir 
gayret göstermektedirler. 24 saat 
mesai kavramı ile canla başla çalı-
şıyorlar. Sağlık Bakanımızın çabala-
rını milletimiz takdirle takip ediyor. 
Bizim de hem Sivil Toplum Kuru-
luşları olarak hem de esnaf olarak 
hükumetimize yardımcı olmamız 
gerekiyor. Konya esnafı bugüne ka-
dar her daim Cumhurbaşkanımızın 
ve hükümetimizin yanında olmuş-
tur. Milletçe birçok badireden geç-

tik. Bu badireden de en az kayıpla 
geçmeyi başaracağız inşallah. Kon-
ya Bedesten esnafı vatanını, mille-
tini sever, işçinin hak ve hukukunu 
en üst seviyede gözetir. Esnafımız 
korona virüs sürecinde büyük oran-
da olumsuz etkilendi. Çarşıda hayat 
durdu. Ancak yapacak bir şey yok. 
Bu, kimsenin elinde olan bir durum 
değil. Korona virüs uluslararası bir 
sorun durumunda. Bu sorun ile en 
üst düzeyde mücadele için hükü-
metler çaba sarf ediyor. Biz de es-
naf temsilcileri olarak bu çabanın 

içerisinde olmaya çalışıyoruz. Be-
desten esnafı zaten değişen dünya 
koşullarında ayakta kalma müca-
delesi vermekteydi. Buna rağmen 
birlik ve beraberliğe her zamankin-
den daha fazla ihtiyacımız olduğu-
nun farkındayız. Biz dernek olarak 
esnaflarımızla gerekli görüşmeleri 
yaparak işçi çıkarmamaya karar 
verdik. İşçiler işletmelerimizin ol-
mazsa olmaz unsurları. Ahilik ah-
lakı gereği işçilerimizi kendimizden 
ayrı görmüyoruz zaten. Bu sıkıntılı 
süreçte de görmemeye devam ede-

ceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs ge-
receğiz. İşletmelerimizin bereketi 
olarak gördüğümüz işçilerimizi bu 
süreçte sahipsiz bırakmayacağız. 
Durumu kötü olan esnafımızla da-
yanışma içerisinde olacağız. Birlik, 
beraberlik ve dayanışma içerisinde 
çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu-
muz yoktur. İşçilerimiz müsterih 
olsunlar. Dükkanlarımız kapalı da 
olsa, iş hacmimiz minimuma da 
inse, onların yanında olmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu.
n İRFAN AYHAN

Artık tek gündem koronovirüs. Bu 
akıllı virüs, Çin’de ortaya çıkıp 5000 km 
yakın sınır komşusu olan Rusya ve 
pislikten , rutubetten kokan Hindistan’ı 
atlayıp Kırım üzerinden İtalya’yı kasıp 
kavurup ve Dünya’ya  yayılması “tesa-
düf” müdür(!)?

Böyle akıllı virüsler, tarihi süreçte 
insanları zaman zaman rahatsız et-
mişler, insan nüfusunu tehlikeye at-
mışlardır.Veba,Tifüs,Çiçek,Verem,Kuş 
gribi,Domuz gribi,Sars,Mers,Ebola…
Ve diğerleri.

Ebola virüsünün Dünyanın en 
büyük kıtası olan Afrika’yı insansızlaş-
tırma projesi olduğu çok kuvvetli iddia.

Dünya Nüfusunun hızla artma-
sı,Dünya’yı yöneten “elitler adası” nı 
rahatsız ettiğini,devletleri yönetmekte 
zorlandıklarını Ulusçu ve milli haslet-
lerin taraftar toplaması da bu elitlerin 
rahatsız olmalarına gerekçedir. 

Sosyalistler ve demokratların virü-
se karşı otoriterleştiğini her geçen gün 

daha sert tedbirler alınmasını istemele-
rini   gözlemlemekteyiz.

Tramp ve ABD derin devletinin 
,görünmeyen düşman diye tanımladığı 
,aslında virüsü değil para ve dijital gücü 
elinde tutan “elitleri” işaret ediyordu.
Elitler adasının ABD’li amiral gemisi  
Rockeffeller vakfının 10 yıl önce rapor-
ladığı “kehanet”(!?) bugünü noktasına 
,virgülüne kadar anlatıyor olması keha-
net mi,proje mi?

Rahmet ve minnetle andığım 
ERBAKAN hocamda yıllarca bunu an-
latmıştı. Sanki bu günleri görmüş gibi 
ABD nin herkesten fazla bunlardan 
şikayetçi olacağını söylemişti. En fazla, 
bunların faiz düzeninden ezilen halkın 
ABD halkı olduğunu söylemişti.

Hemen bütün ziyaretçilerine ve 
teşkilat mensuplarına anlatmaktan 
yorulmadığı bir konuydu.Bu yüzdendi 
“önce ahlak ve maneviyat “sonra “top-
lumsal kalkınma” diye bizim kafamıza 
çivi çakması..

Dünyanın tarihi ile 
yaşıt Avrupa kıtasının sö-
mürgeci ,müreffeh ,kibirli 
ülkeleri ,bir virüsle birbir-
lerine düştüler.Kapılarını 
kapattılar,hatta dışarıdan 
gelen yardımları tren soy-
guncuları gibi birbirlerin-
den çalmaya başladılar.
Helsinki,Kopenhag,Pa-
ris,bürüksel kriterleri  gibi 
dayattıkları kuralları çöpe 
attılar ve önce ben demeye başladılar.

Bütün bunlar olurken, Güney 
Kore;herkesin cep telefonuna cip yer-
leştirerek virüslüleri ifşa ederek halkın 
içinde “sosyal tecrit” ederek yayılma-
sını önledi. Paranın ve dijital dünya-
nın kontrolünü elinde bulunduranlar 
Güney Kore’de başarılı  uygulamayı 
kurtarıcı olarak insanlığa sunma hazır-

lığındalar.Emperyalizmin 
ürettiği uzak doğunun 
müreffeh ülkesi ,bu bi-
linmeyen ve çok akıllı 
virüse karşı ,kısa sürede 
başarılı olması ,dijital 
dünyanın uygulamalı 
proje alanımıdır? Hat-
ta ABD  ve İngiltere’de 
insanlara çip yerleşti-
rip biyolojik bileziklerle 
kontrol altına altında 

tutma çalışmalarının gündeme gelme-
si ,bu projenin devamımıdır? Çin’inde 
bu metotla virüsü kontrol ettiği iddialar 
arasındadır.

İnsanlığı virüsle korkutup dijital 
para ,dijital cip,GOOGLE,WATSAP,-
BANKACILIK SİSTEMİ,SİGORTA sis-
temi gibi araçlarla terbiye ederek, hem 
parayı hem insan hareketlerini kontrol 

etme projelerini devreye sokacaklar.
Bunlar;onların, virüsten sonra ki 

hesapları.
Birde kainatı yaratan külli iradenin 

hesabı olacaktır elbet.
”Tek bayrak,tek devlet,tek va-

tan,tek millet “diyen ,”yerli ve milli” 
değerlere sarılan ,2000 yıllık Devlet ge-
leneğine sahip çıkan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bu oyunu bozacaktır.Yerli ve 
milli idealinin; Balkanlar,Kafkaslar,Orta-
doğu,Asya ve Afrika’daki dostlarımızla 
tüm mazlum halklar, ilgi alanı içindedir!

AVRUPADA YAŞAYAN MÜS-
LÜMANLARIN ARKASINDA GAYRİ-
MÜSLİMLERİN DE NAMAZ KILIP, 
İBADET EDEN, MAZLUM İNSANLAR 
İŞARETİ ALMIŞLARDIR.

Dün; Raptiye üretemeyen ülkemiz 
bugün, Şehir hastaneleri ,Tıp fakülte-
leri ve hastaneleri,ekipmanları ile göz 
kamaştırmaktadır.Demek ki birilerinin 
dediği “ne gerek var bunları yapmaya” 
diye çamur atanların utandıklarını gör-

mek istiyorum.Tıbbı ekipman,AŞI VE 
İLAÇ üretiminin yanında sağlık turizmi-
nin canlandığı günler yakındır.

Millet olarak elbette bunun üste-
sinden geleceğiz. Bizi ne ile korkutma-
ya çalışırlarsa çalışsınlar biz birlik ve 
beraberliğimizle,tarihi değerlerimizle 
dimdik ayakta duracağız.

ARTIK ;TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
, NE BATIYA,NE DE DOĞUYA SIRTI-
NI DAYAYARAK AYAKTA DURMA-
YA ÇALIŞAN BİR DEVLET DEĞİL-
DİR.2000 YILLIK TARİHİ İLE DİMDİK 
AYAKTA DURMAKTADIR.BİZ MASA-
DA VE SAHADA YOK İSEK, ORADA 
ÇÖZÜMDE, HUZURDA YOKTUR!

BİR DE VİRÜS BİZİ EGE’DE,DOĞU 
AKDENİZ’DE,GÜNEYİMİZDEKİ ,SURİ-
YE VE IRAK’TAKİ OLANLARDAN, AF-
RİKA’DA Kİ MAZLUM İNSANLARIN 
İÇİNDE BULUNDUĞU HALDEN, VEL-
HASIL YERYÜZÜNÜN HER KARIŞIN-
DA OLAN BİTENDEN Bİ HABER VE 
BİTARAF BIRAKMAMALIDIR.

PARA VE DİJİTAL GÜÇ!

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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Eğitim kurumları üretim üssü haline geldi

Konya genelindeki eğitim ku-
rumlarının büyük bir bölümü ve 
özellikle meslek liseleri ve halk eği-
tim merkezleri maske, dezenfektan 
ve sıvı sabun üretimi yapan birer 
fabrika haline geldi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi 
de tehdit altına alan yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını ile verdiği-
miz ulusal mücadelede, Konya’da-
ki bazı okullarımız ve halk eğitim 
merkezlerimiz sağlıklı bir dünya 
için seri olarak maske üretimi ya-
pıyor. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden yapılan açıklama-
da, “Gerek devletimizin aldığı ted-
bir kararlarında gerekse uzmanla-
rın ikazlarında, sağlık çalışanlarımız 
başta olmak üzere dışarı ile teması 
olan herkesin maske kullanması-
nın önemine vurgu yapılıyor. Bu 
ihtiyaçtan hareketle Konya’daki 
meslek liseleri tarafından üretimi 
yapılan el ve yüzey dezenfektanları 
ve sıvı sabunun yanı sıra bazı bazı 
okullar ve halk eğitim merkezleri 
de seri olarak maske üretimi yapı-
yor. Bugün itibariyle Selçuklu, Me-

ram, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, 
Ereğli, Doğanhisar ve Cihanbeyli 
Halk Eğitim Merkezleri ile Akşehir 
Nasreddin Hoca MTAL, Akşehir 
Bilim Sanat Merkezi, Karapınar 
Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi Mus-
tafa Kemal Ortaokulu, Ereğli Yunus 
Emre MTAL, Beyşehir MTAL, Do-
ğanhisar Başköy Şehit Ufuk Başarı 
Ortaokulu, Seydişehir Leman Kadir 
Parıltı MTAL, Selçuklu Öztekin-
ler MTAL, Selçuklu Mehmet Tuza 
Pakpen MTAL ve Selçuklu Bilim 
Sanat Merkezinde haftada toplam 

130 bin adet koruyucu maske, 3 
bin 500 adet cerrahi maske ve 900 
adet tıbbi maske üretimi gerçek-
leştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü olarak verdiğimiz bu sosyal 
ve ulusal mücadeleye katkı sunan 
okul ve kurumlarımızın yönetici ve 
öğretmenleri başta olmak üzere 
üretimlerin yapılmasında emeği 
geçen herkesi tebrik ediyor, en kısa 
sürede ülkemizin ve bütün dünya-
nın sağlıklı günlere kavuşmayı dili-
yoruz” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Noterlere koronovirüs düzenlemesi

Koronavirüsü önlemleri kap-
samında nöbetçi noterlerle ilgili 
de önemli düzenlemeye gidildi. 
Bu kapsamda Cumartesi ve pazar 
günü uygulanan nöbetçi noter uy-
gulaması kaldırıldı. 

Uygulama kapsamında noter-
ler, bir gün tek, bir gün çift noter-

liklerin çalışmasını kararlaştırdı. 
Uygulama kapsamında da Kon-
ya’da noterlerde de dönüşümlü 
olarak çalışmaya başladı. Noterler-
de de çok yoğun insan sirkülasyo-
nu olduğu belirten Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, bu konuda alınan 
önlemlerle ilgili şunları söyledi: 

“Bakanlığımız ve Türkiye Noter-
ler Birliği ortak uygulamasıyla, bir 
gün tek, bir gün çift noterliklerin 
çalışmasına karar verilmiştir. Yani 
yarından itibaren burada da nöbet 
sistemiyle hizmet verilecektir. Yani 
yarın tek sayılı noterlikler açık ola-
cak, diğer gün çift sayılı noterlik-

ler hizmet verecek. Buradan tüm 
vatandaşlarımızdan istirhamımız; 
‘Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik 
işlemi için noterliklere gitmeyelim. 
Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama 
sağlıkla ilgili tedbir almazsak bu-
nun telafisi olmayacaktır.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi tarafından uygulanan sosyal medya etkinlikleri koronavirüs ile mücadele kapsamın-
da evde kalan insanların evdeki vakitlerini daha değerli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor

Selçuklu, sosyal 
hayatı eve sığdırdı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
sosyal medyada yapılan sosyal ekran 
isimli canlı yayın programıyla va-
tandaşların evinde vakit geçirmesi 
sağlanıyor. Selçuklu Belediyesi tara-
fından düzenlenen sosyal ekran et-
kinlikleri korona virüs ile mücadele 
kapsamında insanların evinde vakit 
geçirmesini sağlıyor. Virüsün yayıl-
maması için herkesin kendini izole 
etmesi kapsamında evlerinde kalan 
vatandaşlar, Selçuklu Belediyesi ta-
rafından #evdehayatvar sloganıy-
la hazırlanan programlarla evinde 
farklı etkinlikleri izleyebiliyor. Klinik 
Psikolog Esra Coşkun’un sunumuyla 
yapılan programda Covid-19 virüsü 
hakkında yapılan bilgilendirmelerin 
yanı sıra sanatçılara yapılan can-
lı bağlantılarla Selçuklu Belediyesi 
konseri halkın ayağına getiriyor. Et-
kinlikler kapsamında önümüzdeki 
günlerde çocuklara yönelik eğitici 
programlar ve bilgi yarışmaları da 
düzenlenecek.

PEKYATIRMACI: TÜM HEMŞEHRİLE-
RİMİZİ SOSYAL EKRANI İZLEMEYE 

DAVET EDİYORUM
Sağlık açısından insanların evin-

de kalması gerektiğini bu anlamda 
da Belediye olarak taşın altına elleri-

ni koyduklarını belirten Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Henüz kesin bir tedavisi tam anla-
mıyla olmayan bu virüsten kurtul-
manın en etkili yolu evde kalmaktır. 
Bu virüsün vücuda girmemesi için 

hemşehrilerimiz bu süreci evde ge-
çirmeleri en iyi yol olarak göstermiş-
tir. Hemşehrilerimizin bu süreçte 
evde kalmalarını sağlamak, hayatı 
eve sığdırmak için biz de belediye 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu kapsamda ekiplerimiz de-
zenfekte çalışmalarını sürdürürken, 
yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
mak adına belediyemiz çalışmalarını 
sürdürüyor. Sosyal ekranımızla da 
hemşehrilerimizin evde geçirdikleri 
zamanı değerlendirmelerini sağlı-
yoruz. Sağlık bilgilendirmelerinin 
yanında hemşehrilerimize evlerin-
de konser heyecanı da yaşatıyoruz. 
İnşallah bu zor süreç sona erdikten 
sonra da hemşehrilerimizle birlikte 
olmaya devam edeceğiz. Bire bir gö-
rüşmelerle onların sorunlarını çöz-
meye çalışacağız ancak şu süreçte 
tüm hemşehrilerimizi zaruri olma-
dıkça evde kalmaya ve sosyal ekranı 
izlemeye davet ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hüma, uzaktan eğitimde
farkını ortaya koydu

Elektrik panosundaki yangın 
büyümeden söndürüldü

Ülkemizde yayılmaya devam 
eden Koronavirüs (Covid-19) bu 
dönemde en çok öğrencilerin ha-
yatlarında değişikliğe sebep oldu. 
Alışılagelmiş yüz yüze eğitimin as-
kıya alınması ve öğrencilerin online 
eğitime geçmesi kurumların eği-
tim politikalarında değişikliğe git-
mesi gerekliliğini meydana getirdi. 
Bu süreci EBA TV yanısıra başka 
uygulamalarla ve yöntemlerle 
yönetmeye çalışan özel öğretim 
kurumları da çeşitli platformlar-
da öğrencilerine hizmet verme-
ye başladı. Altyapı olarak 6 aydır 
uzaktan eğitimi aktif bir şekilde 
kullanan Hüma Okulları, bu süreci 
öğrencileri için en verimli şekilde 
sürdürdüklerini ifade etti. Kuru-
cu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul, kişiye özel oluş-
turdukları kullanıcı adı ve şifrelerle 
konu anlatımı ve soru çözümlerini 
H-UZEM (Hüma Uzaktan Eğitim 
Merkezi) aracılığıyla 7/24 öğrenci-
lerin hizmetine açtıklarını söyledi. 
İleri görüşlü olmanın, teknolojiye 
ayak uydurmanın ve yenilikçi bir 
eğitim modeli benimsemenin bek-

lenmeyen krizlerin çözülmesinde 
etkili olduğunu da vurguladı. Canlı 
yayınlarla, online deneme sınavla-
rı ve soru çözümleriyle öğrencileri 
hala okulda eğitim alıyormuş gibi 
hissettirmenin, öğrencinin oku-
lu unutmamasına ve çalışmaya 
devam etmesine teşvikinin çok 
büyük olduğunu belirtti. Öğret-
menlerin gün boyu öğrencilerinin 
takibini yaptıklarını, velilerle de 
sürekli iletişim kurmaya devam 
ettiklerini ekledi. Dr. Birekul, “Eği-
tim, her şeyden ziyade bir süreçtir. 
Ülkemizin geçirdiği bu zorlu gün-
leri atlatacağına ve öğrencilerimiz-
le en kısa sürede tekrar bir araya 
geleceğimize inanıyorum. Bizim 
amacımız bu sürede öğrencimizin 
eğitim hayatının aksamaması ve 
devam etmesi için elimizden gele-
ni yapmaktır. Velilerimiz memnun 
oldukça ve olumlu geri dönüşler 
aldıkça bu süreci doğru yönettiği-
miz için gururlanıyoruz. Temenni-
miz tüm öğrencilerin bu ve benzeri 
şartlara sahip olmasıdır” dedi ve 
vatandaşlara geçmiş olsun dilekle-
rini iletti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, bir apart-
manın giriş katındaki elektrik pa-
nosunda çıkan yangın itfaiye ta-
rafından büyümeden söndürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 
41366 Sokak’ta bulunan 4 katlı 
bir apartmanda yangın çıktığı ih-

barı üzerine itfaiye ekipleri adrese 
sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli 
olan elektrik panosunun bulun-
duğu giriş kata camı kırarak girdi. 
Elektrik panosunda çıkan yangına 
müdahalede eden itfaiye, yangını 
büyümeden söndürdü. n İHA
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Beyşehir Belediyesi’nde çevre
düzenlemeleri hız kazandı

Beyşehir’de bozuk yollar
ve kaldırımlar onarılıyor

Beyşehir Belediyesi Park Bah-
çeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 
ilçe genelinde çevre düzenleme-
lerine devam ediyor. Parkların, 
yürüyüş yollarının ve özellikle va-
tandaşların yoğun olarak kullandı-
ğı alanların düzen ve temizliğine 
önem veren Beyşehir belediyesi, 
ilçe merkezindeki bakım gerek-
tiren parkların, bakım onarımını 
gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler 
caddelerde bulunan refüjlerde çim 
ekimi ve otomatik sulama sistem-
lerinin montajını yaparak şehrin 
park, bahçe ve refüjlerindeki pey-
zaj çalışmalarının yansıra Vuslat 
Parkı’nda bulunan park yollarında 
kilitli taş çalışmaları yaptı.

Beyşehir Belediye Başkan Ve-
kili Yusuf Çelik, Park Bahçeler 

Müdürü Halil Uslu ile birlikte ya-
pılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Başkan Vekili Yusuf Çelik “ Park 
Bahçeler Müdürlüğüne bu azimli 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim. İlçemizde çevre düzenle-
me çalışmaları kapsamında park 
içerisindeki çimlerin ve ağaçların 
korunarak, zenginleştirilmesi yö-
nündeki çalışmalarına hız kesme-
den yürütülüyor. Caddelerde bu-
lunan refüjlerde tüm ağaç ve ateş 
dikenlerinin budama çalışmaları 
bitti. Öte yandan ekipler mahalle-
lerde bulunan parklarda bakım ve 
onarım çalışmalarına devam edi-
yor. Bu çalışmalar sonunda Beyşe-
hir çiçek gibi bir görünüm kazana-
cak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler kaldı-
rım, stabilize ve asfalt yamama 
gibi üstyapı çalışmalarını başlat-
tı. Kış mevsiminde aşırı yağışlar 
ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 
bozulan mahalle yollarında Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan bakım ve onarım çalışması 
yapılıyor. Şehir merkezinde kon-
forlu bir ulaşım ağı sağlayabilmek 
için sıcak asfalt çalışmalarını bu 
yılda sürdürecek olan Beyşehir 
Belediyesi, bir yandan da mahal-

le aralarındaki bozuk yol ve yaya 
kaldırımlarının onarımını gerçek-
leştiriyor. Bu kapsamda Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
şehrin farklı bölgelerinde kış mev-
siminde yoğun kar yağışı ve çe-
şitli alt yapı çalışmaları nedeniyle 
bozulan asfalt ve parke taş kaplı 
yollarda çalışma başlatıldı. Aynı 
zamanda ilçede yaya kaldırım-
larını da bakım ve onarım yapan 
ekipler bu çalışmalarını yaz sezo-
nu boyunca sürdürecek.
n HABER MERKEZİ

Belediye başkanları STK’ların yöneticileri ile istişarede bulunarak, koronavirüs salgını sebebiyle işini 
kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek çalışması başlattıklarını açıkladı

Konya için iyilik vakti
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum 
kuruluşlarının yöneticileri ile tele-
konferans üzerinden bir toplantı 
gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını 
sebebiyle işini kaybeden veya bu 
süreçten olumsuz etkilenenler için 
yapılacak destek çalışmalarının is-
tişare edildiği toplantıda Konya’nın 
belediyeleri, sivil toplum kuruluş-
ları, sanayicileri ve işletme sahip-
lerinin her zaman olduğu gibi bu 
süreçte de birlikte hareket etmesi 
kararlaştırıldı. 

HEPİMİZ TAŞIN ALTINA ELİMİZİ 
KOYMALIYIZ 

Toplantıyı değerlendiren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde ve şehrimizde 
de önemli bir sınavdan geçildiğini 
belirterek, “Bize düşen bu sınavdan 
başarıyla geçmek ve en az zarar ile 
atlatmaktır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayele-
rinde devletimiz büyük bir çaba 
içinde virüsle mücadele ediyor. Bu 
zor süreçte hepimiz taşın altına 
elimizi koymalı ve kardeşliğimizi 
göstermek için bu günleri bir fırsat 
olarak görmeliyiz” dedi. 

Belediyeler olarak bu dönem 
üzerlerine düşen sosyal sorumlulu-
ğun farkında olduklarını kaydeden 
Başkan Altay, şöyle devam etti: 
“Attığımız adımlarla kardeşlerimi-
zin yanında olmaya devam ediyo-
ruz. Devlet olarak ihtiyaç sahibi her 
bir kardeşimize el uzatmaya gücü-
müz var. Sadece son bir ayda 10 
bin kardeşimizin derdine derman 
olduk. Bu şehirde kimseyi açta ve 
açıkta bırakmayacağız dedik ve bı-
rakmayız inşallah.” 

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI 
Konya’nın bereketli ve sosyal 

yardımlaşmada dünyaya örnek bir 
şehir olduğunu vurgulayan Başkan 
Altay, “Bu şehir ne zaman ken-
dilerine ihtiyaç olsa infak etme ve 
yardımda yarışmayı seven bir şe-
hir. Biliyorsunuz, son zamanlarda 
işletmeler kapandı, kardeşlerimiz 

aşsız kaldı. Bu güne kadar üreterek 
ve hizmet ederek bu şehre destek 
olan kardeşlerimizin yanında dur-
ma sırası bize geldi. Dünyanın dört 
bir yanına yardım eli uzatan Konya 
için şimdi Konyalıya yardım etme 
zamanı” diye konuştu. 

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ 
Şehirde alan el ile veren el ara-

sında köprü olmak için yola çıktıkla-
rını kaydeden Başkan Altay, şunları 
söyledi: “Gücünü köklü tarihinden 
alan bu şehirde hiçbir dönemde 
açta ve açıkta kimseyi bırakmadık. 
Hele ki yaklaşan mübarek Rama-

zan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı 
kaynamayan ev, neşesi eksik ço-
cuk, mutfağı boş anne ve ne olacak 
diye düşünen baba bırakmamak 
için şimdi sıra bizde. Konyamızda 
belediyelerimiz, derneklerimiz, va-
kıflarımız, hayırseverlerimiz, işa-
damlarımız bir araya gelerek büyük 
bir hayır ve bereket organizasyonu-
na imza atacağız. 

Bu bereketli yolda yıllardır maz-
lumlara kol kanat geren dernek ve 
vakıflarımızla işbirliği yaparak güç-
lerimizi birleştiriyoruz. Konya her 
zaman olduğu gibi üzerine düşeni 

yapacaktır, bundan hiçbir şüphe-
miz yok.” Başkan Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin www.konya.bel.
tr internet adresine girerek yardım-
ların kolayca yapılacağını, yardıma 
muhtaç insanların ihtiyaçlarının da 
giderileceğini belirterek, “Bir elin 
verdiğini diğer el görmeden şehri-
mizin kardeşliğini artıracağız. Allah 
her bir kardeşimizden razı olsun” 
dedi. Bağışlar Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Sosyal Yardım He-
sabına (TR 53000 1500 15800 731 
000 8519) yapılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Meram’da taksiler ve dolmuşlar da ilaçlanıyor
Meram Belediyesi, yeni tip 

koronavirüs (Covid-19) mücade-
lesi ve tedbirleri kapsamında taksi 
ve dolmuşları da ilaçlıyor. Virüsle 
mücadelede tek bir açık nokta bı-
rakmamak hedefiyle çalışmala-
rı yürüttüklerini belirten Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Tüm titiz çalışmalara rağmen en 
sağlam koruma kalkanı evinizdir. 
Hayati bir konu olmadıkça onu terk 
etmeyin!” diye konuştu.  Meram 
Belediyesi, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) mücadelesi ve tedbirleri 
kapsamında ilçe genelinde başlat-
tığı geniş çaplı ilaçlamalar çerçe-
vesinde taksileri, taksi duraklarını 
ve dolmuşları da titizlikle dezen-
fekte ediyor. Belediye, bu amaçla 
Meram’da bulunan 14 taksi ve 3 
dolmuş durağında bulunan tüm 
araçları ilaçlayarak, vatandaşların 
daha steril bir şekilde bu araçları 

kullanabilmelerine katkı sağladı.
‘MÜCADELEDE EN KÜÇÜK 

BOŞLUK BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE 
ÇALIŞIYORUZ’

Uygulamadan hem taksici 

ve dolmuşçu esnafını hem de bu 
ulaşım araçlarını kullanmak duru-
munda kalan vatandaşların büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, “Salgın tehlikesi-
nin hissedildiği ilk günden itibaren 
hizmet binaları, okullar, pazar yer-
leri, camiler ile başlayan ilaçlama 
çalışmalarımız genişleyerek devam 
ediyor.  

Virüs ile mücadelede tek bir 
açık nokta bırakmamak adına de-
zenfekte çalışmalarımızı şekillen-
diriyoruz. Bu çerçevede ulaşım için 
vatandaşlarımızın sıkça kullandığı 
taksi ve dolmuşları da unutmuyor, 
ilaçlama-dezenfekte çalışmalarıyla 
onları ve onları kullanan vatandaş-
larımızı da koruma kalkanı içine 
almaya çalışıyoruz. Ama her açık-
lamamızın sonunda ifade ettiğimiz 
gibi yine tekrar etmek istiyorum; 
en korunaklı ve en sağlam kalkan 
evinizdir. Hayati bir konu olmadık-
ça bu kalkanı terketmeyin” ifadele-
rini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Koronavirüs nedeniyle liglerin 
ertelenmesinin ardından futbolcular 
evlerinde bireysel antrenmanlarına 
devam ediyor. 1922 Konyaspor’un 
deneyimli kaptanı Ahmet Önay’da 
formunu korumak adına İttifak Hol-
ding Konyaspor’un milli futbolcusu 
Ömer Ali Şahiner’le birlikte bireysel 
antrenmanlarını sürdürüyor. TFF 2. 
Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 
temsilcimiz 1922 Konyaspor ikinci 
yarıyla beraber adeta fırtınalar esti-
riyor. Ligin ilk yarısında sadece 14 
puan toplayan Yavru Kartal, ikinci 
yarıda yakaladığı müthiş perfor-
mansla 13. sıraya kadar yükseldi 
ve küme düşme hattından uzaklaş-
tı. Koronavirüs nedeniyle karantina 
döneminde neler yaptığını anlatan 
1922 Konyaspor’lu Ahmet Önay, 
“Karantina dönemini herkesin yap-
tığı gibi evde geçiriyorum bende. 
İnşallah bu süreci en kısa sürede 
atlatırız. İkinci yarı iyi bir çıkış ya-
kalamıştık ancak virüs nedeniyle 
çıkışımız yarıda kaldı. 5 maçtır da 
yenilmiyorduk ancak virüs engeline 
maruz kaldık. 

Ömer Ali Şahiner’le çocukluk-
tan beri arkadaş olduğumuz için 
antrenmanlarımızı onunla birlikte 
yapıyoruz. Ömer Ali’nin evi biraz 
büyük olduğundan dolayı ortak ka-
rar verdik Ömer’le. Antrenmanları-
mızı Ömer’in evinde yapıyoruz. 2 ila 
3 saatlik bir antrenmanımız oluyor. 
Genellikle koşu ve ayak tenisi düze-
yinde antrenmanımızı yapıyoruz.” 
diye konuştu. 

UYUM SÜRECİNİ GEÇ ATLATTIK
1922 Konyaspor’un bu seneki 

genel performansı hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Ahmet 
Önay, “Sezon başında yeniden 
yapılanmaya giderek kadromuz ta-
mamen yenilendi. Yeni kurulan bir 
takımdık. Dışardan gelen çok oyun-
cumuz vardı. Birbirimize alışmamız 
ve uyum sürecimiz oldu. Uyum süre-
cinden dolayı ilk yarı bizim adımıza 
çok kötü geçti. İkinci yarıda ise çok 
iyi bir devre arası kampı geçirerek, 
birbirimize kenetlendik ve birbirimi-
zi daha iyi tanıdık. İkinci yarıya ise 
Çorumspor galibiyetiyle başladık. 
Çok şükür ardından oynadığımız 
karşılaşmalarda iyi sonuçlar elde 
ettik ve küme düşme hattının üzeri-
ne çıktık.” dedi.

FUTBOL TAKIM OYUNU
Yeşil-Beyazlı forma altında bu 

sezonki performansını değerlendi-
ren başarılı kaptan şunları söyledi: 
“İlk yarı mücadele anlamında her 
zaman elimden geleni yaptım an-
cak takım olarak bir şeylerimiz hep 
eksikti. Bizler profesyonel futbol-
cuysak her maç performansımızın 
yüzde yüzünü vermek zorundayız. 
Kendimize iyi bakmalı ve iyi çalış-
malıyız. İnişli çıkışlı bir performan-
sım oldu. Normal mevkiim stoper 
ilk yarıda da stoper oynadım. An-
cak ikinci yarı hocamızın kararıyla 
şu ana kadar defansın önünde 6 
numara pozisyonunda oynuyorum. 
Takımım için ne gerekiyorsa onu 
yapmaya çalıştım. Futbol takım 
oyunu bireysel olsa belki daha çok 
katkımız olur ancak takım oyunu ol-
duğun için inişli çıkışlı performans-
lar ortaya çıkabiliyor.”

DEMİRBAŞ OYUNCUYUM
12 yıldır formasını giydiği 1922 

Konyaspor’da düşüncelerini dile ge-
tiren deneyimli kaptan, “1922 Kon-
yaspor’la bütünleşmiş bir oyuncu-
yum. Artık demirbaş olarak eşyaları 
getirin deyince herkes beni gösteri-
yor. 1922 Konyaspor’u çok benim-
siyorum. Kulübün bazen benim 
olduğu düşüncesine kapılıyorum o 
derece benimsiyorum. 1922 Kon-
yaspor, ne yaşadıysa hemen he-
men içinde ben vardım. Çok güzel 
bir duygu. Başka takımda oynasam 
ne yapardım diye düşünüyorum 
bazen ama cevabını bulamıyorum. 
Hiç başka takımda oynamayı düşü-
nemedim. Aklıma bile gelmedi.” 
diye konuştu. 

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Takımın ilk yarıda küme düşme 

hattındaki durumu hakkında açık-
lamalarda bulunan Ahmet Önay,  
“Öncelikle kimseyi suçlamak iste-
miyorum. İlk yarıda böyle bir du-
rumda olmamızı kimse istemedi. 

Sezona Abdurrahman Baysangur ile 
başladık ardından Hakan Yavuz gel-
di. Takım kaptanı olarak söylüyo-
rum ilk yarıdaki yönetim de elinden 
geleni yaptı. Biz ne istiyorsak onu 
yapmaya çalıştılar. Ancak ortada 
başarı yoktu. Yeni kurulan bir ekip 
olduğumuzdan dolayı da mesafe kat 
edemedik. Abdurrahman ve Hakan 
Hoca ellerinden geleni yaptı ama 
futbolda bazen olmayınca olmuyor. 
İkinci yarıda ise Salih Hoca ve eki-
bi geldi. Yönetim değişti. Beraber 
kampa gittik. Kamptan önce giden 
ve gelen oyuncular oldu. Onun dı-
şında da bizim ilk yarıda bir tesis 
antrenmanımız yoktu. Fakat ikinci 
yarıyla antrenmandan 1 saat önce 
ve antrenmandan 1 saat sonra te-
siste vakit geçirmeye başladık. 
Antrenman önce toplandık. Konuş-
malarımız oldu. Belirli aktiviteler 
gerçekleştirdik. Aynı şekilde antren-
mandan sonra da yemek ve dinlen-
meden sonra beraber vakit geçirdik. 
Bu sürede yapılan tesisteki birlikte-
liğimiz bizi birbirimize kenetledi ve 
takım olduğumuzun farkına vardık. 
İkinci yarı takıma gelen oyuncularda 
olumlu katkı sağladı. İkinci yarı çok 
iyi bir çıkış yakalamıştık ancak virüs 
nedeniyle buna ara vermek zorunda 
kaldık.” ifadelerini kullandı. 

GURURLU VE MUTLUYUM
Sancaktepe FK karşılaşmasıyla 

Yeşil-Beyazlı forma adı altıda 200.
maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 
“Ben 200. maçımın olduğunu bil-
miyordum. 200. maçımın olduğunu 
basından gördüm. Ardından oturup 
düşündüm kendi kendime 200 maç 
ben nasıl oynadım. Ne ara 200. 
maça çıktım diye kendime sorup 
durdum. Hatta maç oynandıktan 
sonra istatistiklerime teker teker 
baktım. Kaç maç olduğunu bizzat 
kendim saydım. Şaşırdım doğrusu. 
Sancaktepe gibi güçlü bir ekibe kar-
şı 200. maçımı oynamak gurur veri-
ci. Sancaktepe karşılaşmasında bu 
200.maçımı golle süslemek ister-
dim olmadı. Ancak takımın galibi-
yeti beni yine sevindirdi. Bir kulüpte 
200 maç oynamak kolay değil bir 
takımda bu kadar uzun süre futbol 
oynamak ve 200 maça çıkmak gurur 
verici bir olay mutluyum.” dedi.

MAÇ KAZANAMAMA 
SIKINTIMIZ VARDI

1922 Konyaspor’un ilk yarı ve 
ikinci yarı kıyaslamasını yapan Ah-
met Önay, “Bu sezonun en büyük 
değişimini biz ilk yarı ve ikinci yarı-
daki olaylarla yaşadık. İlk yarı tesis 
ortamında vakit geçiremedik yani 

olanaklar oluşmadı. Ancak ikinci 
yarıyla beraber tesislerde teknik 
ekibin düzenlediği organizasyon-
larla takım içinde gruplaşmalar son 
buldu ve takım olduk. Bu bir ekip 
işiyle gerçekleşti. Gerekli moral 
motivasyonumuzu sağladık. Maç 
kazanamama sıkıntımız vardı. Her 
maçtan önce bu hafta yine mi ye-
nileceğiz düşüncesi vardı. Ancak 
ikinci yarı bu düşüncemizden kur-
tulduk. İlk yarı hem yönetim hem 
teknik ekip elinden geleni yaptı ama 
biz futbolcular bunu olumlu sonuç-
lara dökemedik. Futbolda bazen 
olmayınca olmuyor.” ifadelerini 
kullandı.
ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTERİM

Gelecekteki hedeflerini de an-
latan 29 yaşındaki futbolcu, “Biz 
futbolcular yani uzun yıllar sahada 
olduğumuzdan dolayı futbolculuk 
kariyerimiz noktalandığında başka 
işler yapmakta zorlanıyoruz. Çoğu-
muz teknik direktör oluyor. Bazıla-
rımız yorumcu oluyor. 20 yıldır top 
oynuyorum. Kariyerim noktalandı-
ğında ise antrenörlük yapmayı iste-
rim.” diye konuştu.

HER ŞEY OKUL TAKIMIYLA 
BAŞLADI 

Futbola nasıl başladığını an-
latan 1922 Konyaspor’un başarılı 
futbolcusu ve kaptanı Ahmet Önay, 
“Beni futbola iten merakımdı. Kü-
çükken mahalle aralarında sürekli 
top oynardım. Daha sonra evimizin 
yanında Öğretmenevi vardı. Orada 
Beden Eğitimi Öğretmenleri’nden 
birkaçı mahallede benim futbol 
oynadığımı görmüşler. Gelip beni 

izliyorlardı. Okuldaki Beden Eğitimi 
Öğretmenim’de beni görmüş ardın-
dan okul takımı maçlarımız vardı. 
O zamanlar halı sahadaki gibi 7’ye 
7 oynanıyordu. Bir okul maçında 
7-1 kazandığımız bir karşılaşma 
oynandı. O maçta 7 golün tama-
mını da ben attım. O karşılaşmada 
Çumraspor maçı izlemiş ve beni ta-
kıma seçtiler. Çumraspor’da futbola 
devam ederken derslerim o sezon 
aksadı. Derslerimin aksadığını gö-
ren babam beni bir yıl göndermedi. 
Ardından Çumraspor’daki hocalar 
evimize kadar geldi. Babamdan rica 
ettiler. Sonra tekrar devam ettim fut-
bola 2 sene Çumraspor’da düzenli 
olarak oynadım. 1922 Konyaspor’un 
eski adı olan Konya Şekerspor 
3.Lig’e çıkmıştı. O sezon Konya 
Şekerspor takımı baştan kuruyordu. 
Yeni bir yapılanmaya gitti. Ali Uyar 
ve Hakan Ünal hocamız beni çağır-
dılar. O zaman İshak Çakmak’la ben 
vardım. Şu an İshak Keçiören’de 
forma giyiyor. Beraber Çumraspor 
altyapısından Konya Şekerspor’a 
geldik. Konya Şekerspor’un 2 sene 
altyapısında oynadık. O 2 senenin 
sonunda Konya Şekerspor 2. Lig’e 
çıktı.  2. Lig’e çıkılan sezonda ta-
kımın başına Yavuz İncedal geldi. 
Yavuz hoca da altyapıdan 2 kişiyi 
ben ve Ömer Ali Şahiner’i A takıma 
dahil etti. A takımda da ilk başlarda 
kadroya girmekte ve süre almakta 
zorlandık. 

Konya Şekerspor’da sonrasın-
da süre bulduk. Ömer Ali Şahiner 
Konyaspor’a transfer oldu. İshak 
Çakmak PTT 1. Lig’de hemen he-

men bütün takımlarda oynadı. Be-
nim de elime üst liglerde oynama 
fırsatı geçti. Ancak kulüplerin eko-
nomik durumundan dolayı ve belli 
sıkıntılardan dolayı transferim ger-
çekleşmedi. 1922 Konyaspor’da da 
oynadığım için pişman değilim uzun 
yıllardır bu kulübe hizmet etmekten 
gurur duyuyorum. İlerleyen yıllarda 
ki hedefimde bu kulüpte antrenörlük 
yapmak.” ifadelerini kullandı. 

KISMETİMİZ DE BU VARMIŞ
Futbol Kariyerindeki kırılma 

noktasını da anlatan Ahmet Önay, 
“Kariyerimin kırılma noktası 4 yıl 
önce PTT 1. Lig’de mücadele ve-
ren Tavşanlı Linyitspor’un kapı-
sından dönmüş olmam. Tavşanlı 
Linyitspor’la  anlaşmıştım. İmzaları 
da atmıştık. Ama belirli sıkıntılar-
dan dolayı transferim gerçekleş-
memişti. İkinci kırılma noktam ise 
Manisaspor beni 2. Lig’de iken çok 
istemişti. Daha sonra ekonomik se-
beplerden dolayı transferim askıya 
alındı. O sezonda Manisaspor ligi 
şampiyon olarak tamamlamış ve 1. 
Lig’ yükselmişti. Bazen olmayınca 
olmuyor. Hayatımda tam bir işim 
bitti derken dışardan hayatıma karı-
şanlar çok oldu. Konyalı biri olarak 
Konya’da işime karışan çok oldu. 
Kısmetimiz de bu varmış.” dedi.
KONYASPOR’UN YERİ SÜPER LİG

İttifak Holding Konyaspor’un bu 
sezonki performansı hakkında da 
konuşan Deneyimli kaptan şunları 
söyledi: “Ben Konyaspor’unda bi-
zimle aynı kaderi paylaştığını dü-
şünüyorum. Galip gelememenin bir 
sıkıntısı vardı. Tam Fenerbahçe kar-

şılaşmasıyla sonlandırdı dediğimiz 
anda Koronavirüs engeli ile karşı 
karşıya kaldı. Bir takım maç kaza-
namadığı zaman her maça stres 
altında çıkar. Sonrasında ise futbol-
cunun kendine olan özgüveni biter. 
Ömer Ali Şahiner’le de konuşuyo-
ruz. Hepsi profesyonel futbolcular 
hepsinin de yetenekleri, olanakları 
üst düzey zaten. Özgüven problemi 
yaşadılar. Onu da Fenerbahçe kar-
şısında alınan galibiyetle atlattık-
larını düşünüyorum. Konyaspor’un 
ligden düşeceğini sanmıyorum. 
Konyaspor’un bu kalitesi Süper 
Lig’e ait bir kalite. Konyaspor’unda 
hak ettiği yer yukarı sıralar.”

VAZGEÇMESİNLER
Genç sporculara da tavsiyeler-

de bulunan Ahmet Önay, “Genç 
futbolculara vazgeçmemelerini 
söyleyebilirim. Futboldan vazgeçip 
bırakırsan futbolda seni bırakır. Ben 
1922 Konyaspor’da 5 yıldır takım 
kaptanlığı yapıyorum. Ben kaptan 
olduğum halde ilk 8-10 hafta takım-
da forma şansı bulamadım. Konya 
Şekerspor’un 1922 Konyaspor ol-
duğu zamanlar forma şansı bula-
madım. Kadroya bile giremedim. 
Ancak hep sabrettim. Hep bekledim 
sürekli mücadele etmekten kaçma-
dım. Uygun zamanını bekledim. 
O zaman gelince de forma şansı 
buldum ve formayı giydiğim andan 
sonra da formayı kimseye verme-
dim. Önemli olan sabretmeleri ve 
iyi çalışmaları.” diye konuştu. 

BOŞ ZAMANIMI AİLEMLE 
GEÇİRİYORUM

Antrenman ve Maç günleri dı-
şında boş günlerinde ne yaptığını 
açıklayan 1922 Konyaspor’un kap-
tanı Ahmet Önay, “Boş zamanları-
mı daha çok ailemle geçiriyorum. 
Ömer Ali ile aramız çok iyi olduğu 
için ailemizle birlikte birimizin 
evinde oturuyoruz. Okey ve Pubg 
oynuyoruz. Onun dışında 2 ay sonra 
bir çocuğum olacak. Bundan sonra 
kalan boş zamanlarımı çocuğuma 
ayıracağım.” dedi. 

EN CİMRİ CAN DEMİR AKTAV
1922 Konyaspor’daki oyuncuları 

tek kelimeyle anlatan Yeşil-Beyazlı-
ların kaptanı Ahmet Önay, takımda-
ki en neşeli ismin Can Demir Aktav 
olduğunu söyledi. Ahmet Önay, “Biz 
takım olarak Can Demir’e çok takılı-
yoruz. Ona biraz yüklenince hemen 
kızıyor. Onunla uğraşmak hepimizin 
hoşuna gidiyor. Can Demir bazen 
gelir. ‘Beyler idman iptalmiş der’ 
biz de inanırız. Ancak sonradan hiç 
öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıkar. 
Bence en neşeli ismin Can Demir 
olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Ta-
kımda en hızlı ismin hem saha için-
de hem de dışardaki sosyal hayatta 
Seddar Karaman olduğunu söyleyen 
Ahmet Önay, takımdaki en duygusal 
ismin de Seddar olduğunu vurgu-
ladı. Deneyimli kaptan, takımdaki 
en hırslı ismin ise Seddar ve Celal 
Hanalp olduğunu belirtti. ‘Takımda 
en cimri kim’ sorusuna ise Ahmet 
Önay, Can Demir Aktav olarak ya-
nıt verdi. Salih Eken, hakkında da 
konuşan Ahmet Önay, “Salih Hoca 
bize çok şey kattı. Saha kenarında 
durması bile bize yetiyor.” ifadele-
rini kullandı. 
 n İLHAN ATLI

‘Birlikteliğimiz başarıyı getirdi’
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor’da takımın kaptanı Ahmet Önay, Konya Yenigün Gazetesine ko-

nuştu. Ahmet, “Sezon başında yeni kurulan bir ekiptik. Uyum sürecini atlatmakta zorluk yaşadık. 
İkinci yarıyla beraber ise adımızdan sıkça bahsettirdik. Ligde kalacağız.” İfadelerini kullandı
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İttifak Holding Konyaspor, ara trans-
fer döneminde Rusya’nın Zenit Kulübün-
den transfer ettiği Slovak futbolcu Robert 
Mak ile yollarını ayırdı.  Kulübün internet 
sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşın-
daki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 
karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Bireysel çalışmalarına Konya’da 
devam eden futbolcunun, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ai-
lesinin yanına dönmek istemesine ilişkin 
talebinin karşılandığına vurgu yapılan 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Ara transfer döneminde kadromuza Ze-
nit’ten dahil edilen futbolcumuz Robert 
Mak’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak 
feshedildi. Oyuncumuz Mak, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
ailesi için endişelendiğini ve bu dönem-
de yanlarında olmak istediğini yönetim 
kurulumuza bildirdi. Robert Mak, Süper 
Lig’in yeniden başlama tarihiyle ilgili 
belirsizliğin bu kararı almasında önemli 
rol oynadığını belirterek, talebin ‘insani 
açıdan’ değerlendirilmesini ve sözleş-
menin feshi konusunda yönetim kuru-
lumuzun kendisine yardımcı olmasını 
istedi. Yönetim kurulumuz ise dünyanın 
zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde 
aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları 
belli bir hedefe motive etmenin daha da 
zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz 
Robert Mak’ın sözleşmesini feshetme 
talebini kabul etti.” Açıklamada, Kon-
yaspor’a verdiği katkılardan teşekkür 
edilen Mak’a bundan sonraki futbol ya-
şantısında başarı ve mutluluklar dilendi.

SEZON BAŞINDA TRANSFERİ SON 
ANDA OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTI
Robert Mak Konyaspor’un günde-

mine ilk olarak sezon başında gelmişti. 
Transfer döneminin sonuna doğru kanat 
arayışlarını sürdüren Anadolu Kartalı 

Zenit’te süre alamayan ve gözden düşen 
tecrübeli oyuncu ile temasa geçmişti. 
Oyuncu ile anlaşma sağlayan Yeşil Be-
yazlılar, son dakikaya kadar kulübünün 
kararını beklemiş ancak olumlu sonuç 
alamamıştı. Rus kulübü bir karar ile 
oyuncuyu göndermekten vazgeçmişti.

YÖNETİMİN MAK ISRARI
Sezonun ilk yarısında istediği sonuç-

ları alamayan Konyaspor, devre arasın-
da ise önemli transfer hamleleri yapmak 
için çaba göstermişti. Gündeme yeniden 
Robert Mak gelirken, dönemin teknik di-
rektörü Aykut Kocaman maliyetinin yük-
sekliği nedeniyle oyuncuya soğuk bak-
sa da, Konyaspor yönetimi oyuncunun 

transferinde ısrarcı olmuştu.
Devre arasının sonunda Konyaspor 

kadrosuna katılan oyuncu ilk maçına An-
talyaspor karşısında çıktı.

RUSYA’DAN GELİP 
KONYA’DA HASTALANDI

Slovak futbolcu Antalyaspor maçın-
dan sonra Denizlispor maçında ilk 11’de 
oynaması beklenirken şaşrıtıcı bir şekil-
de Rusya’nın en soğuk bölgesinden gelip 
Konya’da gribal enfeksiyona yakalandı. 
Maç kadrosunda yer almayan tecrübeli 
kanat oyuncusu Aykut Kocaman’ın ay-
rılmasının ardından Göztepe maçında 
28 dakika süre alarak sahalara döndü. 
Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında 

forma giyen Mak, yeniden sakatlanarak 
Yeni Malatya maçının kadrosunda yer 
almadı. Fenerbahçe maçında ise Bülent 
Korkmaz’ın kararı ile oynamadı.

GİTMEK İSTEDİ
Robert Mak liglere ara verilmesi 

kararından hemen sonra yönetime ay-
rılmak istediğini aktardı. Ancak henüz 
kararın yeni olması dolayısıyla ısrarcı 
olmayan deneyimli oyuncu, liglerin kısa 
süre içinde oynanmayacak olması nede-
niyle yönetimden sözleşmesinin feshini 
istedi. Konyaspor yönetiminin isteği ka-
bul etmesi ile birlikte Mak’ın Konyaspor 
serüveni sonlandı. Mak Konyaspor’da 4 
maça çıktı. n SPOR SERVİSİ

Hikaye kısa sürdü
2019-2020 Sezonu ilginçlikleri ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Sezon başında transferi son anda gerçekleşme-
yen, devre arasında Konyaspor’a getirilen Robert Mak’ın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli oyuncunun koronavirüs 
salgını nedeniyle tedirgin olduğu ve ailesinin yanına gitmek için kulüpten sözleşmesinin feshini istediği açıklandı

Mak dışında 
kimsede sorun yok

Fatih Terim 
taburcu edildi

Konyaspor’da Robert Mak ile yolların ayrılmasının  ar-
dından gözler diğer yabancı oyunculara çevrildi. Yeşil Be-
yazlı renklere gönül verenler, Mak’ın sözleşmesini feshede-
rek gitmesinin ardından diğer yabancı oyuncuların da aynı 
istekte bulunmasından endişe ederken Konyaspor yönetimi 
ise durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. 

Konyaspor yönetiminden alınan bilgiye döre diğer fut-
bolcuların çoğunluğunun ailesi Konya’da ve herhangi bir 
sıkıntısı yok. Anadolu Kartalı TFF’nin bir yol haritası belirle-
mesinin ardından çalışmalara başlayacak. n SPOR SERVİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden 
taburcu edildi.Liv Hospital Ulus’tan yapılan açıklamada, 
tecrübeli teknik adamın 23 Mart’ta Kovid-19 teşhisiyle has-
taneye yattığı belirtilerek, “Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonu-
cu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlı-
ğındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla 
hastanemizden taburcu edilmiştir.” denildi.

Fatih Terim’in tedavisine evinde devam edileceği be-
lirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hastamızın, 
Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde 
hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi 
halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle teda-
visinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması 
halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. 
Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karan-
tina uygulamasına devam edecektir.” n AA

Konyaspor ortalama 4 yerli oyuncu oynattı
Bu sezon sıkıntılı bir dönem geçi-

ren İttifak Holding Konyaspor, geride 
kalan 26 haftada sahaya ortalama 4 
yerli 7 yabancı oyuncu ile çıktı.  İttifak 
Holding Konyaspor Süper Ligde 26 haf-
ta geride kalırken maçlara genellikle 4 
yerli oyuncu ile çıktı. Yeşil-beyazlı ekip 
9. 14. ve 15. haftalarda 5 yerli oyuncu 
ile sahada yer alırken en fazla oyuncu-
yu ise 16. hafta deplasmanda oynanan 
Trabzonspor karşılaşmasında sahaya 6 
oyuncu sürdü.  Konyaspor 1-0 yenildiği 
maçta sahada 6 oyuncu ile yer aldı.  Ye-
şil-beyazlı ekip bu maçta Serkan Kırın-
tılı, Ali Turan,  Selim Ay,  Alper Uludağ, 
Volkan Fındıklı ve Ömer Ali Şahiner ile 
sahada yer aldı. Trabzon karşısına bu 
yerli oyuncularla çıkan yeşil-beyazlı 
ekibin yedek kulübesinden ise oyuna 
sonradan yerli oyuncu girmedi.

Süper Lig’in 16.haftasında beş 

takım toplam 7 yerli oyuncusuna süre 
verdi ve bu alanda ilk sırada yer aldı. 
Fenerbahçe, Sivasspor, Ankaragücü, 
Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor 7 tane 
yerli kullanırken Konyaspor ile birlikte 
lider Sivasspor ilk 11’de 6 yerli oyuncu 
ile en ön sırada yer aldı. 

26 haftanın çoğunda 4 yerli oyun-
cu ile sahada yer alan İttifak Holding 
Konyaspor 9.  14. ve 15. haftalarda  
ise 5 oyuncu ile sahada yer aldı. Yeşil 
beyazlı ekip 9. haftada Fenerbahçe ile 
oynanan ve 5-1 yenilgi ile sonuçlanan 
maçta Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Al-
per Uludağ , Ömer Ali Şahiner ve Mü-
cahit Can Akçay ile mücadele etti. Vol-
kan Fındıklı ise oyuna sonradan dahil 
olan yerli oyuncu oldu. Konyaspor 14. 
haftada iç sahada oynanan Gaziantep 
Futbol Kulübü maçına  Serkan Kırın-
tılı, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Volkan 

Fındıklı ve Ömer Ali Şahiner tercihiyle 
maça başlarken oyuna sonradan yerli 
oyuncu dahil olmadı. 15. haftada dep-
lasmanda oynanan Başakşehir maçına 
da 5 oyuncu ile çıkan yeşl-beyazlı ekip 
bu maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. 
Konyaspor’un bu maçtaki yerli oyuncu-
ları ise şu şekilde:Serkan Kırıntılı, Se-
lim Ay, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı 
ve Ömer Ali Şahiner. Ali Turan ise oyu-
na sonradan giren yerli oyuncu oldu.

Yeşil-beyazlı ekibin en az yerli 
oyuncu ile sahaya çıktığı maç ise iç 
sahada Denizlispor ile oynanan ve 0-0 
sona eren 21. hafta mücadelesi oldu. 
Yeşil-beyazlı ekip bu maça Serkan Kı-
rıntılı ve Selim Ay ile çıktı. Yerli olarak 
en fazla forma şansı bulanlar ise Ser-
kan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner ve son 
haftalarda Selim Ay oldu.
n SPOR SERVİSİ




