
ÖZEL AMBULANSLAR
AÇIĞI KAPATIYOR

BOZKIR’DAN SONRA  
SIRA AFŞAR’DA

Pandemi döneminde önemli hizmet

Bir baraj daha su tutacak 

Koronavirüs salgını sonrası özel ambulansa talep 
arttı. Bu konuda özel sağlık hizmeti veren şirketler, 
gerekli önlemleri alarak vatandaşların özel ambu-
lans taleplerini karşılıyor.

Bozkır Barajı’nın ardından Afşar Barajı’nın da su 
tutmaya hazırlandığı açıklandı. DSİ Genel Müdür-
lüğü’nden yapılan açıklamada, tesislerin tamam-
lanmasıyla yeraltı suyunun daha fazla desteklen-
mesinin hedeflendiği bildirildi.

n HABERİ SAYFA 6’DA

n HABERİ SAYFA 7’DE

Kahramana son görev
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi 
kırsalında devam eden 
“Yıldırım-2 Cilo Operasyonu”nda 
mağarada kıstırılan PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada 
Jandarma Astsubay Kıdemli 
Çavuş Sinan Aktay (28) şehit 
oldu.

Şehit Aktay’ın cenazesi 
memleketi Akşehir’de toprağa 
verildi. Cenazeye Konya protokolü 
başta olmak üzere çok sayıda 
vatandaş katılırken, şehidin 
yakınları cenazede güçlükle 
ayakta durabildi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

050403 Büyükşehir’den 
üzüm desteği 

Merve Mercan’ın 
ismi yaşatılacak

Temmuz ayı ciro 
endeksleri açıklandı

Karatay Bele-
diyesi fiziki ve 
sosyal beledi-

yeciliğinin yanı 
sıra kültürel ve 
sosyal faaliyet-
lerde de örnek 

çalışmalar 
yürütüyor

ÇALIŞMALAR 
SES GETİRİYOR

Karatay Belediyesi fiziki 
ve sosyal belediyeciliği-
nin yanı sıra kültürel ve 
sosyal faaliyetlerde de ör-
nek çalışmalar yürütüyor. 
Yaptığı çalışmalarla ses 
getiren Karatay Belediye-
si, ortaya konan çalış-
malarla kültürel mirasın 
gelecek nesillere aktarıl-
masına katkı sağlıyor.
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Kadir Güven 
yeniden başkan 

Tarım ÜFE
2020’de arttı

Selçuklu’dan 
sağlığa yatırım

Sağlık yatırımlarını sürdüren 
Selçuklu Belediyesi İl Sağlık 
Müdürlüğüyle imzalanan 
protokolle Bedir Aile Sağlığı 
Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri tesisi ile Hocacihan Aile 
Sağlığı Merkezi’nin yapımını 
üstlendi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7. 
Olağan Kongre süreci Bozkır 
ilçe kongresiyle devam etti. 
Geçtiğimiz haftasonu geniş 
katılımla yapılan olağan genel 
kurul toplantısında mevcut 
başkan Kadir Güven, yeniden 
başkan seçildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye İstatistik Kurumu, ağus-
tos ayına ilişkin Tarım Ürünleri 
Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. 
Tarım-ÜFE’de 2020 yılı Ağus-
tos ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 17,36 arttı.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

Mirasa sahip çıkıyor
ÖNEMLİ PROJELER 

HAYAT BULDU
Bu kapsamda Karatay Bele-
diyesi, aşıkları Konya’da bu-
luşturdu, Mevlana’nın hayatı 
ve Çanakkale çizgi filmle 
anlatıldı, Mevlana Şiir Şöleni 
gibi etkinlikler gerçekleş-
tirirken, sosyal medyadan 
ise kitap dağıtıyor. Ayrıca 
Karatay Belediyesi, basılı 
eserlerle de takdir topluyor.
 n HABERİ SAYFA 2’DE

Hasan Kılca
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Karatay Belediyesi fiziki ve sosyal belediyeciliğinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerde de örnek çalışma-
lar yürütüyor. Bu sayede Karatay Belediyesi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor

Karatay Belediyesi 
mirasa sahip çıkıyor

Karatay Belediyesi fiziki ve 
sosyal belediyeciliğinin yanında 
kültürel ve sosyal faaliyetlere de 
önem veriyor.  Karatay Belediye-
si Pandemi döneminde gerçek-
leştirdiği kültürel faaliyetlerinin 
yanı sıra gelenekleri ve görenek-
leri de gelecek nesillere aktarıyor. 
Karatay Belediyesi, koronavirüs 
salgınıyla mücadele tedbirleri 
kapsamında evlerinde kalan va-
tandaşlara yönelik birçok proje 
yürüttü. Koronavirüs salgının 
daha fazla yayılmasına karşı her 
türlü önlemi alan Karatay Bele-
diyesi, sosyal belediyecilik ko-
nusunda da anlamlı çalışmalara 
imza atıyor. Karatay Belediyesi 
bu projelerle vatandaşların süre-
ci moralli bir şekilde geçirmesine 
katkı sağlamış oluyor. “Evde Kal” 
çağrılarının yapıldığı bugünlerde 
en iyi yapılacak şeyin kitap oku-
mak olduğunun bilincinde olan 
Karatay Belediyesi, sosyal med-
ya hesaplarından zaman zaman 
hem kitap okumayı teşvik etme-
yi amaçlayan paylaşımlar yapıyor 
hem de vatandaşa çekilişle kitap 
hediye ediyor. Anneler Günü’n-
de de sokağa çıkma kısıtlaması 
dolayısıyla evlerinden çıkama-
yan vatandaşlara yine Karatay 
Belediyesi destek verdi. Karatay 
Belediyesi, anneleri için şiir veya 
mesajlarını içeren videolarını 
#ÇiçekAnnem etiketiyle Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 
hesabından paylaştı. Belediye, 
paylaşımı yapanlar adına anne-
lere çiçek gönderilerek bu güzel 
günde annelerin mutluluğuna 
katkı sağlamış oldu. Hz. Mevlana 
ve ailesinin Konya’ya teşrifinin yıl 
dönümü anısına vatandaşa ‘Tıpkı 
Basım Mevlevi Sancağı’ hediye 
eden Karatay Belediyesi, 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla yapılan payla-
şıma destek veren tüm çocuklara 
da denge oyunu hediye ederek ço-
cukların 23 Nisan coşkusuna katkı 
sağladı. Karatay Belediyesi ayrıca 
Korona virüs önlemleri kapsamın-
da “Evde Kal” çağrılarına uyarak 
dışarıya çıkmayan çocuklar ve ai-
leleri için “Ailecek Evdeyiz; Evde 
Oyun Vakti” adlı projeyi hayata 
geçirdi.  Yine Karatay Belediyesi, 
Karatay Belediyesi, koronavirü-
sün yayılmasının önlenmesi ama-
cıyla vatandaşın uyması gereken 
kuralları yöresel şiveyle hatırlattı. 

BİN 10 KİTAP DAĞITILDI
Karatay Belediyesi sosyal 

medya adreslerinde düzenledi-
ği kitap çekilişleri ile Konyalılara 
kitap okuma alışkanlığı kazandı-
rılması konusunda çalışmalara 
imza atıyor.  Karatay Belediyesi 
tarafından hazırlanan kitap setleri 
sosyal medya üzerinden yapılan 
çekilişler ile vatandaşlara ulaştı-
rıldı. Sosyal medya hesaplarından 
bugüne kadar bin 10 kitap dağıtı-
mı gerçekleştirdi.
AŞIKLARI KONYA’DA BULUŞTURDU

Karatay Belediyesi 24-25 Ekim 
2019 tarihleri arasında Vatan Aş-
kıyla 53. Konya Aşıklar Bayra-
mı’na ev sahipliği yaptı.  Aşıklar 
Bayramı’nın kapanış programında 
konuşan Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, “Bu yıl Karatay 
Belediyesi olarak düzenlediğimiz 
Aşıklar Bayramı’nın teması olan 

‘Vatan Aşkıyla’ sloganımız, Aşık-
lar Bayramı’nın adeta bir parolası 
haline gelmiştir. İki gün boyun-
ca birbirinden güzel programlar 
ve gösterilerle şehrimizde adeta 
dev bir kültür festivali yaşadık. 
Bu, bizler için bir mutluluk vesi-
lesi, gelecek adına sorumluluk ve 
görevdir. Bu bayramı gelecek yıl-
larda da Karatay Belediyesi olarak 
desteklemeye devam edeceğiz” 
demişti.
‘EDEBİYATIMIZA HİZMETİMİZ ARA-

LIKSIZ DEVAM EDECEKTİR’
Konya’nın Türk medeniyeti 

için çok önemli bir merkez oldu-
ğunu kaydeden Başkan Kılca, bu 
özelliğiyle Konya’nın sadece bin-
lerce yıllık geçmişiyle değil gele-
ceğiyle de Türkiye için önemli bir 
misyon sahibi olduğunu aktardı. 
Kılca, “Hazreti Mevlana’nın, Hoca 

Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin, Hacı Bayram-ı Veli’nin 
ve Yunus Emre’nin nazarıyla dün-
yaya bakan hayat felsefemiz ile 
inancımız; merhametin, sevginin 
ve şefkatin membaıdır. Çalışma-
larımızı da bu doğrultuda ettirme 
gayreti içerisinde olmaya devam 
edeceğiz. Kültürümüze, sanatı-
mıza ve edebiyatımıza hizmeti-
miz aralıksız devam edecektir. 
Bununla da yetinmeyerek bütün 
insanlık için kadim kültürümüzü 
geliştirmeye devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle gerek şeh-
rimizin dört bir yanında gerekse 
de Mevlana Kültür Merkezinde 
bizlerle birlikte olarak kültür dün-
yamıza sunulan katkı için tüm 
aşıklarımıza, halk ozanlarımıza ve 
hemşerilerime çok teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullanmıştı.

MEVLANA’NIN HAYATI VE 
ÇANAKKALE ZAFERİ ÇİZGİ FİLM

 İLE ANLATILDI
Karatay Belediyesi, Büyük İs-

lam düşünürü Mevlana Celaled-
din-i Rumi’nin hayatını hazırladığı 
30 bölümden oluşan “Mihrimah 
Karatay” isimli çizgi filmi anlattı. 
Hazreti Mevlana’nın eserlerinden 
derlenen hikmetli sözlerinin de 
yer aldığı videoda, Mevlana’nın 
ailesiyle Konya’ya gelişi ve Şems-i 
Tebrizi ile buluşması yoğun ilgi 
çekti.  Yine Karatay Belediyesi ta-
rafından Çanakkale Zaferi’ni konu 
alan “2 Gün Bir Ömür” isimli pro-
je, Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı 

etkinlikleri kapsamında hayata 
geçirdi. 10 bölümden oluşan sos-
yal medya çizgi serisinde geçen 
olaylar, babası Balkan gazisi ve 
Konya’da çiftçilikle uğraşan bir ai-
lenin tek oğlu olan Ali’nin gözün-
den anlatıldı.

KARATAY BELEDİYESİ, KÜLTÜR 
YAYINCILIĞINA ÖNEMLİ KATKILAR 

SUNUYOR
Karatay Belediyesi, binlerce 

yıllık geçmişi ve birçok medeniye-
te ev sahipliği yapmış Konya’nın, 
özellikle de Karatay’ın elde ettiği 
zengin miras ile değerlerin kalıcı 
hale getirilmesi, geleceğe taşın-
ması ve tanıtılması amacıyla bir-
çok çalışma yürütüyor. Bugüne 
kadar onlarca kıymetli eseri ya-
yın hayatına kazandıran Karatay 
Belediyesi, kültür yayıncılığına 
yeni eserlerle katkı sunmaya de-
vam ediyor. Yaklaşık 1,5 yılda “9. 
Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni 
Şiir Seçkisi”, “Konya’da Ahilik; 
Ahi Yapıları”, “Mihrimah; Kadim 
Medeniyetin Manevi Temelleri”, 
“Selçuklu Emiri Celalettin Karatay 
ve Vakıf Eserleri” ve “Âlem Dö-
nüyor; Minyatürlerle Mevlevilik 
ve Mevlevihaneler” gibi 5 önemli 
eseri yayın hayatına kazandırdık-
larını ifade eden Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Konyamı-
zın zengin ve derin kültür-sanat 
hayatına katkı yapıyoruz” dedi. 

KENDİ KÜLTÜR VE 
DEĞERLERİMİZİ YAŞAMAYA VE 

YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı 

Kılca, kökü binlerce yıllık tarihe 
dayanan, birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış Konya’nın sa-
hip olduğu değerler ve bu önemli 
mirası korumak, geleceğe taşı-
mak için gayret ettiklerini söyle-
di. Başkan Hasan Kılca, “Bugün 
coğrafyamız, büyük bir kültür 
emperyalizmi ile karşı karşıyadır. 
Kendi kültürlerini ve değerleri-
ni koruyamayan toplumlar, ma-
alesef yok olmaya mahkumdur. 
Karatay Belediyesi olarak bizler, 
kendi kültürümüzü yaşayarak, ya-
şatarak ve gelecek kuşaklara ak-
tararak sorumluluklarımızı yerine 
getiriyoruz. Bu kapsamda da yak-
laşık son bir buçuk yılda 5 önemli 
eseri yayın hayatına kazandırarak 
hemşehrilerimizle buluşturduk. 
Amacımız, birçok medeniyetten 
beslenmiş, bu medeniyetlerin 
kültüründen süzülmüş bir şehir 
olan Konyamızın özellikle de Ka-
ratayımızın da tanıtımına katkı 
sunmaktır. Bu vesileyle söz ko-
nusu proje ve eserlerimizin yayın 
hayatına kazandırılmasında eme-
ği olan herkese teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

MEVLANA ŞİİR ŞÖLENİ’NDE 
ŞİİRE DOYULUYOR

Karatay Belediyesi ile Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin 
birlikte organize ettiği ve bu yıl 
9’uncusu gerçekleştirilen Mevla-
na Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden şairleri ve sanat-
severleri bir araya getirdi. Bosna 
Hersek Milli Şairi Cemalettin La-
tiç’in de onur konuğu olarak ka-
tıldığı şölende Konyalılar adeta şi-
ire doymasına katkı sundu. Bu yıl 
gerçekleşmesi planlanan şiir şöle-
ni yaşanan pandemi sebebiyle er-
telendi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Kılca



Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436
15 EYLÜL 2020

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:00 06:22 12:51 16:24 19:10 20:27
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 31 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              18 °C       33 °C

Ankara                20 °C 34 °C Hicrî: 27 Muharrem  1442  -  Rûmî: 2 Eylül 1436

Temmuz ayı perakende 
satışında yüzde 9,5 artış

Sanayi üretimi aylık
bazda yüzde 8,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), temmuz ayına ilişkin pe-
rakende satış endekslerini açık-
ladı. Sabit fiyatlarla perakende 
satış hacmi 2020 yılı Temmuz 
ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 11,9 arttı. Bir önce-
ki aya göre ise yüzde 9,5 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 12,3, gıda dışı sa-
tışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüz-
de 13,9, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 7,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK 
YÜZDE 9.5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende 
satış hacmi 2020 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek 
ve tütün satışları yüzde 5,9, gıda 
dışı satışlar (otomotiv yakıtı ha-
riç) yüzde 13,0, otomotiv yakıtı 

satışları yüzde 6,4 arttı.
PERAKENDE CİRO YILLIK 

YÜZDE 21.4 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 

2020 yılı Temmuz ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 
21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içe-
cek ve tütün satışları yüzde 24,3, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı 
hariç) yüzde 27,3, otomotiv yakıtı 
satışları yüzde 3,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK 
YÜZDE 10.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 
2020 yılı Temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre yüzde 10,7 arttı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 4,2, gıda dışı sa-
tışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüz-
de 14,6, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 11,9 arttı.
n MERVE DURGUT

TÜİK, ekonominin önemli gös-
tergelerinden Temmuz 2020 sa-
nayi üretim verisini açıkladı. Sana-
yi üretimi yıllık yüzde 4,4 artarken, 
aylık bazda artış yüzde 8,4 olarak 
gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri 
(2015=100 referans yıllı) incelen-
diğinde, 2020 yılı Temmuz ayında 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,9 azalırken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 

ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri ince-
lendiğinde, 2020 yılı Temmuz 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 
arttı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Tarım-ÜFE’de 
2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 arttı

Tarımda fiyatlar
üreticiyi sevindirdi

Tarım-ÜFE’de Ağustos ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 9,25, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 17,36 ve 12 aylık or-
talamalara göre yüzde 13,74 artış 
gerçekleşti. 

Sektörlerde bir önceki aya 
göre değişim; ormancılık ürünleri 
ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,54, 
balık ve diğer balıkçılık ürünlerin-
de yüzde 0,24 azalış, tarım ve av-
cılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde 
yüzde 0,27 artış gerçekleşti. 

Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; tek yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 0,81 azalış, canlı 
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde 
yüzde 0,55 ve çok yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 2,01 artış ger-
çekleşti.

YILLIK BAZDA EN AZ ARTIŞ 
YÜZDE 5.60 İLE CANLI KÜMES 

HAYVANLARI VE YUMURTALAR 
ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre en az artış gösteren diğer alt 
gruplar ise yüzde 7,90 ile sebze 
ve kavun-karpuz, kök ve yumru-
lar, yüzde 9,59 ile yağlı meyveler 
oldu. 

Buna karşılık, bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın yüksek ol-

duğu alt gruplar sırasıyla yüzde 
30,50 ile üzüm, yüzde 30,39 ile 

yumuşak çekirdekli meyveler ve 
sert çekirdekli meyveler ve yüzde 
27,47 ile tropikal ve subtropikal 
meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 
9.77 İLE DİĞER ARAÇ VE 

ÇALI MEYVELERİ İLE SERT 
KABUKLU MEYVELER ALT 
GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki 
aya göre azalış gösteren diğer alt 
gruplar ise yüzde 6,35 ile sebze ve 
kavun-karpuz, kök ve yumrular ve 
yüzde 2,75 ile üzüm oldu. 

Buna karşılık, 2020 yılı Ağus-
tos ayında artışın yüksek olduğu 
alt gruplar, yüzde 4,49 ile tahıllar 
(pirinç hariç),baklagiller ve yağ-
lı tohumlar, yüzde 2,62 ile diğer 
çiftlik hayvanları ve hayvansal 
ürünler ve yüzde 2,23 ile yumu-
şak çekirdekli meyveler ve sert 
çekirdekli meyveler oldu.

Ağustos 2020’de, endekste 
kapsanan 86 maddeden, 28 mad-
denin ortalama fiyatında azalış 
olurken 8 maddenin ortalama fi-
yatında değişim olmadı. 50 mad-
denin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti.
n MERVE DURGUT

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) temmuz ayına ilişkin ciro en-
dekslerini açıkladı.Sanayi, inşaat, ti-
caret ve hizmet sektörleri toplamın-
da ciro endeksi 2020 yılı Temmuz 
ayında yıllık yüzde 20,2 artarken, 
temmuz ayında aylık ise yüzde 11,7 
arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörleri toplamında ciro endek-
si 2020 yılı Temmuz ayında yıllık 
yüzde 20,2 arttı. Toplam cironun alt 
detaylarına bakıldığında; 2020 yılı 
Temmuz ayında yıllık sanayi sektö-

rü ciro endeksi yüzde 20,2, inşaat 
ciro endeksi yüzde 14,9, ticaret ciro 

endeksi yüzde 32,9 artarken, hizmet 
ciro endeksi yüzde 12,5 azaldı.

TOPLAM CİRO 
AYLIK YÜZDE 11.7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet 
sektörleri toplamında ciro endeksi 
2020 yılı Temmuz ayında aylık yüz-
de 11,7 arttı. 

Toplam cironun alt detayları-
na bakıldığında; 2020 yılı Temmuz 
ayında aylık sanayi sektörü ciro en-
deksi yüzde 12,1, inşaat ciro endeksi 
yüzde 11,5, ticaret ciro endeksi yüz-
de 11,4, hizmet ciro endeksi yüzde 
11,9 arttı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Milli Eğitim’e bağlı okullarda yüz 
yüze eğitimin başlamasına az bir zaman 
kala veliler okul stresi yaşamaya başla-
dı.

Korona yüzünden mi?
Bütün dünyayı sarsan bu illet sal-

gın yüzünden velilerin tedirgin olduğu 
aşikar.

Lakin çok fazla alternatif yok.
Bir şekilde eğitimin başlaması ge-

rekiyor.
Tabi ki hem devlet hem de okul 

idareleri tüm tedbirleri en üst seviyede 
almış durumda.

Bakanlık zaten açıklamaları yaparak 
hem öğrencileri hem de velileri bilgilen-
diriyor.

Da…
Son zamanlarda yaşanan stresin 

bir sebebi daha var.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

son yıllarda başarıyla sürdürülen ya-
bancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını iptal 
etmiş.

Başarı mı elde edilemedi?
Bence hayır…
Konya’da bu anlamda devam eden 

birçok okulun olduğunu biliyorum.
Bunlardan bir tanesi de Karatay 

Hürriyet Ortaokulu…
Son birkaç yılda en az 5 kere habe-

rini yapmışımdır.
Neden?
Haber değeri taşıyan işler çıkardık-

ları için…
Önceki Vali Cüneyit Orhan Toprak 

ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik bu okulu ziya-
ret etti.

Çalışmalarını yerinde gördüler…
Hepsi birer mucit…
Ve bazı dersleri İngilizce okuyorlar-

dı.
Teknoloji ve dil…

İkisini bir arada gö-
türebilmek büyük başarı 
ve bu başarıyı da Karatay 
Hürriyet Ortaokulu gös-
terdi. Bu arada, Karatay 
Hürriyet Ortaokulu’nu 
ilk aklıma geldiği için 
yazdım. Yoksa bunu 
başaran çok sayıda okul 
vardır.

Dedim ya…
Başarı gösteriyor-

du…
Şimdi ne oldu?
Anlatayım…
Veliler bu konuda bana çok sayıda 

mesaj da gönderdi. Aslında bu ayrıntı 
çok da bilinen bir şey değil.

Malum, ortaokul ve İmam hatip or-
taokullarında 5 yıldır ‘Yabancı Dil Ağır-
lıklı Sınıf Uygulaması’ devam ediyordu. 
Yani ortaokullarda yalnızca 5. sınıflarda 
imam hatip ortaokullarında ise 5,6 ve 7. 
sınıflarda uygulama başarılı bir şekilde 
sürdürülmekteydi.

 31.08.2020 tarihinde Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü korona sebebiyle bu 
uygulamaya son vermiş, ve e-okul üze-

rindeki Yabancı Dil Ağırlıklı 
sınıf tanımlamasını kaldır-
mış.

Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü uygulamaya 
son verirken  Din Öğreti-
mi Genel Müdürlüğü ise 
uygulamaya devam ede-
ceğini açıklamış. Dolayı-
sıyla İmam hatip ortaokul-
larında uygulama devam 
edecekken ortaokullarda 

kaldırılan uygulama velilerin tepkisini 
de çekti.

Velilerin bu konuyu bir anayasal 
hak ve eğitimde fırsat eşitliği durumu-
na çevirmesi doğru değilse başarılı bir 
şekilde yürüyen uygulamayı sonlandır-
mak da doğru değil. 

Konunun muhatapları bir çalışma 
daha yaparak hızlıca bu muammaya 
açıklık getirmeliler.

***
Okul var öğrenci yok!

Hazır, imam hatiplerden bahset-
mişken bir okuyucumuzun sitemini de 
göz ardı etmeyelim, paylaşalım.

Malum, Meram Gödene’de bu-

lunan Hüsamettin Çelebi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin binası geçtiği-
miz yıllarda neredeyse tamamlanmıştı.

Hatta bu okulun önceki İl Milli Eği-
tim Müdürü Mukadder Gürsoy’a yeni 
eğitim öğretim yılında öğrenci kabul 
edip etmeyeceğini sormuştum.  

“Seneye kısmetse, bu yıl henüz 
inşaat tamamlanıp bize teslim edil-
medi” demişti.

Şimdi teslim edileli iki yıl olacak 
ama kapı hala kilitli.

Neden?
Bu yorumu da veliler yapsın.
Bir veli, son zamanlarda bakanlık 

başta olmak üzere Konya  İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nü de haberdar ederek ko-
nuyu paylaşıyor.

Ama ses yok.

Hatta CİMER’e de bununla ilgili ya-
zılar yazmış. Gelen cevap da ilginç.

Noktasına virgülüne dokunmadan 
yayınlayayım bir velinin sitemini.

“KONYA Meram Toki’deki  Çe-
lebi Hüsameddin İmam Hatip Lisesi 
10.sınıf kaydı ve nakli kabul edilmiyor 
sebebi sorulduğunda talep yok diyor-
lar lakin kayıtlar kapalı cimer yuvarlak 
laflarla geliştiriyor bizler de çocukla-
rımızı gençlerimizi İHL göndermek 
istiyoruz”

Bizler de gençleri imam hatip oku-
sunlar diye özendiriyoruz ama hazır 
bina var kapısı kilitli.

İlginç…
Bu binanın kapısındaki kilidin açık-

lamasını yetkililer yaparsa biz de okuyu-
cularımızla paylaşırız. Üzücü…

‘YABANCI DİL AĞIRLIKLI SINIF UYGULAMASI’ KALKTI VELİLER İSYANDA!

Temmuz ayı ciro endeksleri açıklandı

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Vekiller Çumra’da vatandaşla biraraya geldi
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta ve TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-
yonu Başkanı, Ak Parti Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek Çumra’yı  
ziyaret ederek vatandaşlarla bir 
arada buluşup, sorun ve talepleri-
ni dinledi. 

Ziyaretlerini ayrı ayrı bir gün 
arayla gerçekleştiren Milletvekili 
Usta ve Akyürek, ziyaret sırasında 
kendilerine eşlik eden Çumra Be-
lediye Başkanı Recep Candan, AK 
Parti İlçe Başkanı Osman Şahin ve 
ilçe teşkilat yönetimi ile birlikte es-
naf ve vatandaşlara maske ve me-
safe konularında uyarılarda bulun-
du. Usta ve Akyürek, belediye ve 
ilçe teşkilatı ziyaretlerinde ilçenin 
yatırım ve proje gündeminde yer 
alan konuları değerlendirdi. 

ÇUMRA BU SALGINI EN ACI 
YAŞAYAN İLÇELERİMİZDEN BİRİSİ 

Milletvekillerinin Çumra prog-
ramının ilk ayağında çarşı esnafı-
nı ziyaret eden Usta vatandaşlara 
maske ve mesafe konularında 

uyarılarda bulunarak sohbet etti. 
Ziyaretleri sırasında halktan gelen 
talepleri de dinleyen Usta, “Tüm 
Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan 
salgınla bir mücadele halindeyiz. 
Bu mücadele kapsamında Çumra 

ziyaretimizde sahada hem vatan-
daşlarımızın halini hatırını soruyor 
hem de uyarılarımızı yapıyoruz. 
Çumra bu salgını en acı yaşayan 
ilçelerimizden birisi. Belediye Baş-
kanımız Halit Oflaz’ı bu salgınla 

mücadelede maalesef kaybettik. 
Mekanı cennet olsun, Allah Rah-
met eylesin. Hepimizin maske ve 
mesafe kurallarına uyarak bu zorlu 
süreçte sağlık çalışanlarımıza hem 
de ülkemize yardımcı olmamız ge-

reken bir dönemdeyiz” ifadelerini 
kullandı. 

‘ÇUMRA’DA YATIRIMLARIN 
TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ’

Çumra ile ilgili yatırım ve des-
tek konuları hakkında açıklamalar-
da bulunan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, “Çumra’da çalışma-
larımızı sıkı takip ederek seçim 
dönemindeki tüm yatırımların ta-
mamlanmasını hedefliyoruz. Tabi 
her işin başı sağlık ve Çumra içinde 
en öncelikli hedefimiz sağlıkla ilgili 
mücadelenin aksamadan devam 
etmesi. Esnafımızla, KOBİ’lerimi-
ze, çalışanlarımız ve çiftçilerimiz ile 
ilgili tüm destekler ve hibeler hak-
kında vatandaşlarımızdan gelen 
sıkıntıları da dinliyoruz ve verilen 
desteklerde yerine ulaşmış durum-
da” dedi. n HABER MERKEZİ

Merve Mercan’ın 
ismi parkta yaşatılacak

Vali Yardımcısı Aydın 
Tabip Odası’nı ziyaret etti

Selçuk Üniversitesi (SÜ), haya-
tını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf 
intern öğrencisi Merve Mercan’ın 
ismini kampüs alanında inşa ede-
ceği parkta yaşatacak.

“Merve Mercan” isminin veri-
leceği parkın SÜ Alaeddin Keyku-
bat Yerleşkesinde Rektörlük binası 
ile SÜ Kampüs Camii yakınlarına 
inşa edileceği belirtildi. Proje alanın 
45 bin 212 metrekare alana sahip 
olacağı ifade edilen parkta; oturma 

ve dinlenme alanı, yürüyüş yolu ile 
su yolunun yer alacağı bildirildi.

Merve Mercan, Tıp Fakültesi-
nin onur öğrencisi olması ve çev-
resine örnek kişiliğiyle biliniyordu. 
Kovid-19 teşhisi sonrası hastanede 
başlatılan tedavisinin 5’inci gü-
nünde immün yetmezlik teşhisi 
konulan Mercan, yaklaşık 40 gü-
nün ardından yoğun bakımdaki 
yaşam mücadelesini kaybetmişti.
n HABER MERKEZİ

Konya Vali Yardımcılarından 
pandemiden sorumlu koordina-
tör Mehmet Aydın Konya Tabip 
Odası’nı ziyaret etti. İl Pandemi 
Kurulunun yürüttüğü çalışmaların 
konuşulduğu ziyarette önümüz-
deki dönemde salgın konusunda 
atılacak adımlar istişare edildi.

Ziyaret hakkında bilgiler ve-
ren Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Eyüp Çetin yaptığı açıklama-
da “Vali Yardımcımız son yapılan 
İl Pandemi Kurulu Toplantısında 
Konya Tabip Odası olarak sun-
duğumuz öneriler listesinde  yer 
alan, pozitif olan hastaların ge-
rektiğinde yurtlara yerleştirilmesi 
teklifimizin Sayın Valimiz tarafın-
dan İçişleri Bakanlığımızın valiler 
ile yapılan toplantısında Konya Va-
liliğinin teklifi olarak sunulduğunu 
ve kabul gördüğünü ayrıca bütün 

valiliklere şamil edildiği bilgisi-
ni verdi. Vali Yardımcımız Sayın 
Mehmet Aydın beyin bu ziyaretin-
den dolayı çok memnun olduk.

 Tabip Odamızı Valilik makamı 
olarak şereflendiren, Konya ili bü-
tününde yapılanlar ile ilgili detaylı 
bilgilendiren, Vali Yardımcımız 
Sayın Mehmet Aydın ve pande-
minin tüm detayları ile ilgilenen, 
paydaş olarak odamızın görüşle-
rine değer veren Konya Valimiz 
Sayın Vahdettin Özkan’a tüm sağ-
lık çalışanları adına şükranlarımızı 
sunarız” diyerek düşüncelerini 
dile getirdi.

Ziyarette, Konya Tabip Odası 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Bahadır 
Öztürk’ün yanı sıra Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Dr. Mehmet Doğrul 
ve Dr. Mehmet Duran da hazır 
bulundu. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongre süreci Bozkır ilçe kongresiyle devam etti. Geçtiğimiz haftasonu 
geniş katılımla yapılan olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Kadir Güven, yeniden başkan seçildi

Bozkır’da Kadir Güven
yeniden başkan seçildi

AK Parti Konya’da ilçe kongrele-
ri devam ediyor.  Bozkır Kapalı Pazar 
Alanı’nda yapılan ilçe kongresine 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl 
Başkan Yardımcıları, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti 
mensupları katıldı.

Konya il ve ilçelerinde birçok 
çalışmalar yaptıklarını vurgulayan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Ülkemizde bu 
dönemde tüm dünya da olduğu gibi 
zor dönemden geçiyor. Bir pande-
mi sürecindeyiz. İnşallah kurallara 
uyarsak bir an önce normal hayata 
dönmeyi arzuluyoruz. Bu süreci 20 
yıl önce yaşamış olsak hastaneleri-
mizin durumu, sağlık çalışanlarının 
azlığı gibi durumlar nedeniyle ülke-
miz çok zor bir dönemden geçmiş 
olacaktı. Ama elhamdülillah AK 
Parti’nin iktidara gelmesi ile yapılan 
birçok hastane ile yapılan yatırım-
larla bu salgın dönemini atlatacağız. 
Düne kadar şehir hastanelerinin is-
raf olduğunu belirtenler bugün şe-
hir hastanelerinin gerekliliğini söy-
lüyorlar. Bir taraftan Karadeniz’den 
gelen müjdeli haber ile bugüne ka-
darki en yüksek rezervli doğalgazı 
bulduk. Diğer taraftan da Doğu Ak-
deniz’deki meseleler geliyor. Doğu 
Akdeniz bir zamanlar bizim büyük 
bir gölümüzdü. 

Osmanlı Devleti’nin hâkimiye-
tinde refah içinde yaşıyorlardı. Bu-
gün gelinen noktada ise biz hakla-
rımızı savunmak için gemilerimizle 
sondaj çalışmalarında bulunuyoruz 
ses farklı yerlerden çıkıyor. Fransa 
Cumhurbaşkanı Makron her yerde 
konuşmaya devam ediyor. Fransa 
neresi Doğu Akdeniz neresi ama 
bunların sömürgeden kalma bir alış-
kanlıkları var yüzyıl önceki sömürge 
düzenine yine devam etmek istiyor-
lar” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Aslında birlikte olma-
nın bu duyguyu hissetmenin adı 
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi inandığımız yolda yürümektir. 
Kendisini ve dava arkadaşlarıyla 
birlikte milletinin geleceğine inanan 
herkesi milletine ağmade etmiş ve 

19 yıldır gece gündüz demeden canı 
pahasına hizmet eden bir liderimiz 
var. Bir ülke darbeyle değil; hukuk-
la, adaletle, milletin iradesiyle ileriye 
gidebilir, kalkınabilir. Bu yüzden AK 
Parti iktidarlarında millet iradesi her 
zaman en önde tutulmuştur, hu-
kukun üstünlüğüne ve demokratik 
geleneklere tam anlamıyla bağlı bir 
idare gerçekleştirmek adına sürekli 
mücadele verilmiştir. Cumhurbaş-
kanlığımızın liderliğinde millet ola-
rak tüm coğrafyamızın güvenliği için 
ihanet çetelerini bir bir yok ederek 
kararlı bir şekilde yolumuza devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

81 ilde AK Parti teşkilatlarının 
ilçe kongrelerini yaptıklarını ifade 
eden AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı İnsan Hakları Başkanı Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
“Bugün biz burada bu heyecanı 
yaşarken 81 ilimizin pek çok ilçe-
sinde aynı heyecanı yaşayan dava 
arkadaşlarımızın sesini duyuyor 
gibiyiz. Teşkilat demek bu partinin 
temel direği demek, teşkilat demek 
fedakârlık demektir. AK Parti coğ-
rafyamız için önemlidir. Sebebi ise 
12 Eylül darbesinin yıl dönümüz-

den bir gün sonrasında tarihimize 
baktığımız zaman aslında ülkenin 
kaderini değiştiren anlar olduğunu 
görüyoruz. 1980 yılında darbeyle 
başa gelip milletine zulüm eden zih-
niyetten kurtulmanın yoludur AK 
Parti… Türkiye on yılda bir darbe-
leri yaşamış bir ülke ve ne yapılmış 
seçilmiş kişilerin darbelerle indire-
rek bunu da iç ve dış mihrapların 
ortaklığıyla yaparak kendileri başa 
geçmiştir. 2002 yılından bu yana 
eğitimden sağlığa, teknolojiden sa-
nayiye her alanda damgamızı vuran 
hizmetleri yerine getirdik. Demek 
ki Türkiye’nin kaderini belirleyen 
AK Parti’nin iktidara gelmesi ile ol-
muş. Tıpkı insan hayatında kaderini 
değiştiren dönüm noktaları olduğu 
gibi ülkemizin kaderini değiştiren 
dönüm noktası da AK Parti’nin ku-
rulup iktidara gelmesi ve başında da 
Recep Tayyip Erdoğan gibi ülkesine 
sevdalı dimdik ayakta duran cesur 
bir liderinin olmasıdır. Türkiye’ye 
sürekli bir öğrenci edasıyla ayar ver-
meye çalışan Avrupa Amerika gibi 
dünya güçleri ülkeler bugün artık 
ayrı bir Türkiye’nin olduğunun far-
kındalar. Şimdi ise tam tersine böl-

gemizde Türkiye olarak söz sahibiyiz 
ve ülkemize karışmalarına da müsa-
ade etmiyoruz. Bunu başaran tekbir 
güç var o da AK Parti iktidarı ile bir-
likte milletin gücünü arkasına alan 
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gücüdür.” 

Usta, “Dün 12 Eylül darbesinin 
yıl dönümünde CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu Fransa Başkanı 
Macron’un söylemine yakın bir söy-
lem ile Cumhurbaşkanımızı hedef 
alarak bizim tek adamla derdimiz 
var o da Recep Tayyip Erdoğan di-
yerek bu ülkedeki tek adamlığı biti-
receklerini söyledi ve nasıl yapacağı-
nı da eskiden olduğu gibi darbeleri 
işaret etti. Ülkemizin sınırları dışında 
ülkemizi güçsüzleştirmek için çalı-
şanların söylediklerini Türkiye’nin 
içerisinde siyaset yapan, bu ülke va-
tandaşından oy isteyen kişiye diye-
ceğimiz tek şey açınacak haldesiniz” 
dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan sosyal mesafe – maske - hijyen 
kurallarının en üst sevide olduğu 
ilçe kongresinde oy kullanımına ge-
çildi. Kadir Güven yeniden ilçe baş-
kanı oldu. n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim AltayLeyla Şahin Usta Ziya Altunyaldız
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Başkan Hasan Kılca’dan 
Ahilik Haftası mesajı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Bayındır da korona oldu

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Ahilik Haftası dolayısıy-
la bir mesaj yayımladı. Ahiliğin iyi 
ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yar-
dımseverlik gibi daha birçok güzel 
meziyetin birleştiği bir kültür oldu-
ğuna vurgu yapan Başkan Hasan 
Kılca, “Ahilik, milli şuuru ve gücü-
nü dayanışmasından alan yapısıyla 
dünyada benzeri bulunmayan bir 
kültür ve medeniyet hazinesidir” 
dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayan Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, mesajında 
Türk-İslam tarihinde çok önemli 
bir yeri olan Ahiliğin Anadolu’da 
ortaya çıktığını ancak tüm dünyaya 
örnek olacak ticari ve sosyal öğre-
tileri içinde barındırdığını söyledi.

Günümüzün ticaret ahlakı, 
müşteri memnuniyeti, kalite, stan-
dart, tüketici hakkı, sosyal daya-
nışma ve arabuluculuk gibi birçok 
kavramın Ahilik Teşkilatı çatısı al-
tında yüzyıllar öncesinde Anadolu 
topraklarında hayata geçirildiğinin 
altını çizen Başkan Hasan Kılca, 
“Temelleri Ahi Evran-ı Veli tarafın-
dan atılan Ahilik; Selçuklu’dan bu 
yana sanat, ticaret ve ekonomi gibi 
çeşitli alanlarda insanları yetiştiren 
aynı zamanda toplumu ekonomik 
yönden kalkındıran ve ahlaki esas-
larıyla da sosyal yaşamı biçimlen-
diren kısacası toplumsal ilişkileri, 
çalışma yaşamının meziyetlerini 
esas alarak düzenleyen sosyo-eko-
nomik bir sistemdir.

Bu yönüyle Ahilik, ticaret ile 
ahlakı buluşturan bir hayat düs-
turudur. Milli şuuru ve gücünü 
dayanışmasından alan yapısıyla 
dünyada benzeri bulunmayan bir 
kültür ve medeniyet hazinesi olan 

Ahilik, milli birlik ve beraberliğimi-
zin her zaman en büyük teminatla-
rından birisidir. Ahilik kurumunun 
kültür, sanat ve ticaret hayatımızın 
zenginleşmesinde, çalışma haya-
tında ahlaki değerlerin yerleşme-
sinde büyük rolü olmuştur. Ayrım 
yapmadan bu coğrafyada yaşayan 
herkese elini ve gönlünü açan Ahi-
lik Kurumu, sınırlarımız ötesinde 
de başka kültürlere ve toplumlara 
esin kaynağı olmuştur. Yaklaşık 
bin yıldır topraklarımızda varlığını 
sürdüren bu kurumun prensiple-
rinden ve kültüründen bugün de 
alınması gereken pek çok ilhamlar 
vardır. Sadece ekonomik alanda 
değil, sosyal hayatın dinamiklerine 
de esin kaynağı olan Ahilik felse-
fesinin barındırdığı tüm bu gü-
zelliklerin; yüzyıllardır olduğu gibi 
bundan sonra da ekonomimizin 
bel kemiğini oluşturan esnaf ve sa-
natkârlarımızın eliyle daha da ileri-
ye taşınmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; 
Konyamızın esnafı ve bütün mes-
lek kuruluşlarının Ahilik Haftası’nı 
kutlar; birlik, beraberlik, ahiliğe 
esas olan kardeşlik duygusunun 
büyüyerek devam etmesini diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, korona virüs (Co-
vid-19) testinin pozitif çıktığını 
duyurdu. Belediye Başkanı Bayın-
dır, kişisel sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, “Bugün 
yapılan ve saat 17.30’da aldığım 
bilgiye göre, yeni tip korona virüs 
testim pozitif çıkmıştır. An itiba-
riyle sağlık durumum iyi, moralim 
yüksek. 

Çevreme zararım olmaması 
adına 14 gün süreyle karantinada 
olup kendimi izole edeceğim. Du-

alarınızı beklerim, saygılarımla” 
bilgisini paylaştı. n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, üzüm üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun olarak uğraşan 22 mahalleye üzüm sıkma makine-
si dağıttı. Büyükşehir’in bugüne kadar çiftçilerin üretimine katkı sağlamak için dağıttığı üzüm sıkma makinesi 116’ya ulaştı 

Büyükşehir’den üzüm 
üreticisine destek

Konya genelindeki çiftçilere des-
teğini sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, üzüm üretimi ve pekmez 
yapımıyla yoğun olarak uğraşan 22 
mahalleye üzüm sıkma makinesi 
dağıttı. Büyükşehir’in bugüne kadar 
çiftçilerin üretimine katkı sağlamak 
için dağıttığı üzüm sıkma makinesi 
116’ya ulaştı.

İlçelerde çiftçilere yönelik ta-
rımsal desteklerini sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan 
desteğinin yanı sıra üzüm üreticisine 
de üzüm sıkma makinesi dağıtımı 
gerçekleştirerek, ilçelerdeki on bin-
lerce çiftçiye katkı sağlamaya devam 
ediyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarım-
sal üretimin önceliklerinden birisi 
olduğunu ifade ederek, çiftçilere her 
daim destek olmaya devam edecek-

lerini söyledi. Konya’nın 31 ilçesin-
de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşların yanında olduklarını 
kaydeden Başkan Altay, “Bir yandan 

tarımsal destekle insanlarımızın ya-
şadıkları yerde gelirlerini artırmaya 
çalışırken bir yandan da ilçe beledi-
yemizle koordineli olarak yürüttüğü-

müz projelerle çiftçilerimize dikim, 
bakım ve hasat konularında ekipman 
destekleri sağlıyoruz. Bu kapsamda, 
2020 yılı içerisinde Üretmek Sizden 
Destek Büyükşehir’den sloganıyla 9 
ilçemizde bulunan 22 mahallemizde 
üzüm sıkma makinesinin dağıtımını 
gerçekleştirdik. Bugüne kadar, üzüm 
üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun 
olarak uğraşan 18 ilçemizdeki 116 
mahallemize üzüm sıkma makinesi 
vermiş olduk. Ayrıca 450 bin adet 
asma çubuk desteğiyle üzüm üre-
ten çiftçimizin yanında olduk. Yap-
mış olduğumuz bu desteklerle kırsal 
alanlarda yaşayan hemşehrilerimi-
zin ekonomik gelirlerinin artmasını 
sağlayacak, tarımsal üretime katkı-
da bulunmuş olacağız. Üzüm sıkma 
makinelerimiz hemşehrilerimize 
hayırlı olsun.” dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nden iki sağlık yatırımı daha
Selçuklu Belediyesi ilçenin ih-

tiyaçları doğrultusunda her alanda 
yatırımlarını sürdürüyor bu kap-
samda Konya İl Sağlık Müdürlü-
ğüyle imzalanan protokolle Bedir 
Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri tesisi ile Hocaci-
han Aile Sağlığı Merkezi’nin yapı-
mını üstlendi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
HER ALANDA YATIRIMLARIMIZ 

DEVAM EDİYOR
Selçuklu Belediyesi encümen 

salonunda gerçekleşen imza töre-
ninde konuşan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Sel-
çuklu Belediyesi’nin ilçenin ihti-
yaçları doğrultusunda her alanda 
yatırıma hazır olduğunu söyledi. 
Başkan Pekyatırmacı: “ Daha önce 
yapımını tamamlayarak Sağlık Mü-
dürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile 
Sağlığı Merkezlerimiz, 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri merkezlerimiz 
olmuştu. Geçen hafta da yine bir 
hayırseverin öncülüğünde arsasını 
belediyemizin tahsis ettiği bir 112 
Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin 
protokolünü imzalamıştık. Bugün 

de İl Sağlık Müdürlüğümüzle hem 
Bedir Mahallesinde Aile Sağlığı 
Merkezinin hem de Hocacihan 
Mahallemizde yapılacak olan Aile 
Sağlığı Merkezinin protokollerini 
birlikte imzalayacağız. Bundan son-
raki süreçte de Selçuklu Belediyesi 
olarak sağlık alanında yatırımları-
mıza hemşehrilerimize vatandaşla-
rımızın talepleri ve ihtiyaçları doğ-
rultusunda devam edeceğiz. Ben 
bugün imzalayacağımız protokol-
lerle yapacağımız yatırımların hem 

ilçemize hem Bedir ve Hocacihan 
Mahallelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

‘SAĞLIK YATIRIMLARIMIZLA BİR 
NEBZE DE OLSA SAĞLIK 

ÇALIŞANLARIMIZI 
RAHATLATMAK GÖREVİMİZ’
Malum pandemi süreci devam 

ediyor. Sağlık çalışanlarımız çok 
büyük bir özveriyle, gayretle çalış-
malarını sürdürüyorlar ve vatan-
daşlarımızın sağlığı için gece gün-
düz demeden çalışıyorlar. Bütün bu 

gayretleri ve çalışmaları için burada 
İl Sağlık Müdürümüzün şahsında 
bütün sağlık çalışanlarımıza teşek-
kür etmek istiyorum. Bu yapaca-
ğımız yatırımlarla inşallah biz de 
sağlık camiasının hem daha rahat 
şekilde hizmet verebileceği hem de 
hemşehrilerimizin vatandaşlarımı-
zın daha kaliteli ortamlarda hizmet 
alabilecekleri bir sağlık merkezini 
de ilçemize kazandırmış olacağız. 
Bu kapsamda protokolümüzün ha-
yırlı olmasını diliyorum. Değerli İl 

Sağlık Müdürümüze de katılımın-
dan ötürü teşekkür ediyorum.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KOÇ: 
SELÇUKLU BELEDİYEMİZİN

 DESTEĞİNİ HER ZAMAN 
HİSSEDİYORUZ

Konya İl Sağlık Müdürü Prof 
Dr. Mehmet Koç da: “Selçuklu Be-
lediyemiz sayın başkanımızın ön-
cülüğünde her zaman yanımızda 
onların sıcak desteğini her zaman 
hissediyoruz. Bu imzayla da onlar-
dan bir tanesine şahitlik edeceğiz. 

Hem Bedir hem Hocacihan Mahal-
lesinde ihtiyaç olan sağlık yatırım-
larının protokolünü imzalayacağız. 

Başkanımızın da bahsettiği gibi 
hem aile sağlığı merkezi hem sağ-
lıklı hayat merkezi 112 acil sağlık 
hizmetleri istasyonlarını da Selçuk-
lu Belediyemiz önceki desteklerin 
de olduğu gibi yine ciddi bir şekilde 
destek verdi. Bu pandemi döne-
minde gerçekten ülkemizin büyük-
lüğünü gösteren bir iş bu birliktelik.

Pandemiye rağmen sağlık ya-
tırımlarımız sağlığa desteğimiz 
devam ediyor ve belediyelerimizin 
bu konuda devletimize katkısı çok 
büyük. Ben emeği geçen bütün ar-
kadaşlara sayın başkanımızın nez-
dinde teşekkür ediyorum. İnşallah 
bu yatırımları pandemisiz sağlıklı 
günlerde açarız diye ümit ediyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç sağ-
lık yatırımlarının protokollerini im-
zaladı.
n HABER MERKEZİ
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Kovid-19 tedavisi gören
2 müdür hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedavisi gören iki 
ilkokul müdürü, yaşamını yitir-
di. Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
Meram Dere Cumhuriyet İlko-
kulu Müdürü Metin Avcı ve Me-
ram Şehit Ahmet Senih Durum 
İlkokulu Müdürü Atilla Ayan’ın, 
koronavirüs tedavisi gördükleri 

hastanede hayatlarını kaybettiği-
ni bildirdi.

Büyük’ün, “Değerli müdür-
lerimizi kaybetmenin üzüntü-
sündeyiz. Kendilerine Allah’tan 
rahmet, ailesi, yakınları ve cami-
amıza sabırlar diliyorum.” pay-
laşımına, merhum müdürlerin 
meslektaşları ve sevenlerinden 
baş sağlığı mesajları iletildi.
n AA

Koronavirüs salgını sonrası özel ambulansa talep arttı. Bu konuda özel sağlık hizmeti 
veren şirketler, gerekli önlemleri alarak vatandaşların özel ambulans taleplerini karşılıyor 

Kovidle birlikte özel 
ambulansa talep arttı

Koronavirüs salgının yayılma-
sıyla birlikte artan ambulans ihti-
yacı, özel sağlık hizmetleri veren 
şirketleri harekete geçirdi. Salgın 
nedeniyle artan ambulans ihtiyacını 
karşılamak amacıyla devreye giren 
özel ambulans hizmetleri, vatandaş-
ların mağdur olmaması için büyük 
çaba sarfediyor. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Küçükçalık Sağlık 
Hizmetleri Firma Sahibi Dr. Adnan 
Mehmet Küçükçalık, koronavirüs 
döneminde de de taburcu ve na-
kil işlemlerinde vatandaşların özel 
ambulanslara talep gösterdiklerini 
dikkat çekti. Küçükçalık, “Ülkemi-
zin de etkilendiği kovid-19 pande-
mi döneminde, tüm önlemlerimizle 
hizmete devam etmekteyiz.  Şüpheli 
vaka olsun ya da olmasın, her has-
tamızdan sonra ambulansın gerekli 
dezenfeksiyon çalışmaları yapılmak-
ta ve tek kullanımlık örtüler ile ikin-
ci bir hastamızın teması tamamen 
engellenmektedir.  Personelimizin 
özellikle pandemi süreci ile ilgili ge-
rekli eğitimleri verilmiş, Sağlanan 

kişisel koruyucu malzemeler ve de-
zenfeksiyon süreçlerinde bilinçli ola-
rak önlemleri almaları sağlanmıştır” 
ifadelerini kullandı.

ÖZEL AMBULANSA TALEP ARTI
Kovid -19 teşhisi konulan ve 

tedavileri tamamlanan vatandaş-
ların özel ambulanslara talep gös-
terdiğine dikkat çeken Dr. Adnan 
Mehmet Küçükçalık, şöyle devam 
etti, “Konya’da Küçükçalık Sağlık 
Hizmetleri olarak Konya’da tek ola-

rak özel ambulans hizmeti vermek-
teyiz.  Konya’da 10 yıldan bu yana 
özel ambulans hizmeti vermekteyiz. 
Ambulanslarımızı eksiksiz olarak 
her türlü vakaya yardım edecek ko-
nusunda hazır ve donanımlı. Şirketi-
mizden uzun yıllardan bu yana hiz-
met alan bir portföyümüz var.  Bizler 
firma olarak hastanelerde kontrole 
gitmesi gereken hastalarımıza da 
yardımcı oluyoruz.  Ambulansları-
mızı, her türlü acil ya da acil olma-

yan vakalara müdahale edebilecek 
bir vaziyette 7/24 hazır bulunduru-
yor ve bu şekilde hizmet veriyoruz. 
Ambulanslarımız 112 standartla-
rında sağlık hizmeti verebilecek 
donanımda. Koronavirüs ile birlikte 
vatandaşlar özel ambulanslara ta-
lep göstermeye başladı.  Bizlerde 
bu talebi karşılamak amacıyla am-
bulanslarımızı bir tanesini Kovid-19 
hastalarının nakil işlemlerinde kul-
lanmak için ayırdık. Personellerimiz-
de önlemleri artırdık. Konyalıların 
da bu talebine karşılık vermek için 
çalışıyoruz.  Kovid-19’lu hastayı 
ambulans ile isteği hastaneye taşır-
ken, aile yakınlarını da özel araçları 
ile arkadan geldiğine şahit olduk. 
Ambulanslarımızın tamamında ko-
ronavirüse karşı önlemlerimizi art-
tırdık. Özellikle koronavirüslü hasta 
taşıdıktan sonra ambulansımızda 
dezenfekte çalışmalarına ağırlık ve-
riyoruz.  Normalleşme adımları ile 
birlikte özel ambulanslara talep arttı. 
112’nin de bu dönemde yükü olduk-
ça arttı.” n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden “Yıldırım-2 Cilo Operasyonu”nda mağarada kıstırılan PKK’lı teröristlerle çıkan 
çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28) şehit oldu. Şehit Aktay, Akşehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Konya’ya şehit ateşi düştü
Memleketi Konya’nın Akşehir 

ilçesindeki baba ocağına acı haber 
ulaşan şehidin evine Türk bayrağı 
asıldı. İlçeye bağlı Kuzören Mahal-
lesi’ndeki şehidin baba evine gelen 
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait 
Kurnaz, Yunak Kaymakam Vekili 
Osman Sak, Akşehir İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve 
askeri yetkililer acı haberi baba Sa-
lih Aktay ile anne Nevruz Aktay’a 
verdi. Şehit ailesi dışarıda kurulan 
çadırda taziyeleri kabul etmeye baş-
ladı. Yaklaşık bir yıl önce evlendiği 
ve 20 günlük bir bebeğinin olduğu 
belirtilen şehit Aktay’ın cenazesi, 
Hakkari Dağ ve Komando Tugayın-
da saat 23.30’da düzenlenen tören-
le Konya’ya uğurlandı.

ŞEHİT AKTAY TÖRENLE KONYA’YA 
UĞURLANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-
de PKK terör örgütüne yönelik dü-

zenlenen operasyonda mağarada 
kıstırılan teröristlerle çıkan çatışma-
da şehit olan Jandarma Astsubay Kı-
demli Çavuş Sinan Aktay düzenlen 
törenle memleketlerine uğurlandı. 
Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kap-
samında, Hakkari’nin Yüksekova 
kırsalında, İl Jandarma Komutanlı-
ğınca gerçekleştirilen operasyonda, 
mağarada kıstırılan teröristlerle çı-
kan çatışmada Jandarma Astsubay 
Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit 
olurken, 2 terörist ölü olarak ele ge-
çirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komu-
tanlığında düzenlenen törene Hak-
kari Valisi Belediye Başkan Vekili İd-
ris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı 
İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Baş-
kanı Tuğrul Durmaz, Ak Parti Baş-
kan Yardımcısı Tahsin Demir, Ak 
Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, 
İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, 

bazı kuram amirleri, polis ve asker 
katıldı. Saygı duruşu ile birlikte şehit 
askerin cenazesi tören alanına geti-
rilerek özgeçmişi okundu. Hakkâri 
İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından 
yapılan duanın ardından şehitlerin 
cenazesi helikopter ile Yüksekova 
Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na 
buradan da uçakla memleketi Kon-
ya’ya uğurlandı.

KONYA ŞEHİDİNİ, DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Şehit Jandarma Astsubay Kı-
demli Çavuş Sinan Aktay, mem-
leketi Akşehir’de Nasreddin Hoca 
Meydanı’nda son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit Aktay’ın cenaze 
namazını Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu kıldırdı. Şehidin cenaze 
törenine İçişleri Bakan Yardımcısı 
Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehirci-
lik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin 
Birpınar, Konya Valisi Vahdettin 

Özcan, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem, Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Akşehir Kaymakamı Ah-

met Sait Kurnaz, Yunak Kaymakam 
Vekili Osman Sak, Konya İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, Akşehir İlçe 
Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan 
Gök ile şehidin yakınları, sevenleri 

ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit 
Aktay’ın cenazesi, öğlen namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından dualar ve tekbirler eşliğin-
de toprağa verildi.  n İHA - AA

Dr. Adnan Mehmet Küçükçalık
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Yıl oldu iki bin yirmi
Geldi dünyaya bir musibet
Görüşme, tokalaşma, kucaklaşma
Yok oldu örf adet, hiç kimseye yaklaş-
ma

Çin’den yayıldı dünyaya
Çabucak geldi Konya’ya
Sanayici, iş çevresi yurt dışından ge-
lenler
Bir bir sayılıyor alınacak önlemler

Umreciler, yurt dışı getirilenler
Yurtlar evleri oldu on dört gün
Kendi ülkemizde esir etti bizleri
Özledik çok özledik o güzel dünleri

Öyle bir musibet ki uzaktan muhabbet
Yok, öyle kucaklamak telefonda sohbet
Namaz, teravih yok, bayramlar rica 

minnet
Dua edelim çabuk gider inşallah bu 
musibet

Covid- 19 koydular adını
Unutturdu insanlığa dünya tadını
Anlayan anladı anlatılanları bir bir
Hafife alanlar yok mu? O kadar çok ki

Ey musibet, uyulsa tedbirle önlenirsin
Toplumda daha çok yaşlıya yönelirsin
Aylarca değil süründürmez öldürürsün
Tedbirli ol, olmazsan musibeti güldü-
rürsün

Örf adet, günlük yaşantımız değişti
Düğün dernek taziye bayramlaşma 
farklı
Kutsal mekânlar özlemle beklenirken 
Bu yıl farklılaştı, kutsallar mahzunlaştı

Yarabbi uzak eyle musibe-
ti dünyadan
Huzur ver ülkeme uzak 
eyle Konya’dan
Kucaklamak öpmek yok 
oldu eşten dosttan
Tedbirler insanımızdan, 
isteğimiz Yaratandan
M. Mülayim/ 02.08.2020 

****  
GEL DE YANMA

Bir hakikat bu bela
Verdirir hemen sala
Kapılmış gibi sele
Verdirmiyor el ele

Yürekleri yakan o

Dünyaya kem bakan o
Nefes hiç alamazsan
Yakalayıp tutan o

Bir varmış, bir yokmuş
Tuttuğun iniş değil, yo-
kuş
İsteriz bitme başlasın
Çoğalma değil, yok oluş

Dediler dünya Korona
Sevgiyi bitirdi, kucakla-

maz oldu ana
Ayırdı annesinden ememez oldu dana
Her şey ona aittir, döneceğiz Allah’a

Hoş geldin, uzaktan merhaba

Hal hatır sor ama sarılma
Bu günler böyle olmalı darılma
Arındır nefsini günahlara boğulma
M. Mülayim/ 07.09.2020-06.00

***
O ZAMAN

Hani derlerdi bir zaman
Belki yarın, belli değil ki zaman
Dünya atılınca olacak toz duman
Kaçacak herkes birbirinden o zaman

O günler mi yaklaştı Allah’ım
Kaçar olduk bu günlerde
 birbirimizden
O yok, bu yok, gidiyor 
bedenimizden
Bitiyor sanırım sayılı nefesimizden

Toplum ne hale gelmiş bilinmez
Nefret yok, sevgi istenilir oldu neferin-

den
Çaresiz ki insan gelmez başka elinden
Otur derler çıkma sen hiç yerinden

Bu günler gitmez böyle geçecek
İnsan bu bulmalı yiyecek içecek
Ya kurallara uymalı, tedbirini almalı
Yoksa kalan tek yol bu dünyadan gö-
çecek

Sevmek yok, sarılmak kucaklaşmak 
haşa
Yayılmış virüs illeti bir baştan bir başa
Deseler de 65 yaş üzeri tehdit altında
Sanmayın öyle değil bakılmıyor hiç 
yaşa
Nefsini boğma günahlara, er sen de 
kurtuluşa

   M. Mülayim
/ 07.09.2020- 06.15

COVİD-19

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Bozkır Barajı’nın ardından Afşar Barajı’nın da su tutmaya hazırlandığı açıklandı. DSİ Genel Müdürlüğü’nden yapı-
lan açıklamada, tesislerin tamamlanmasıyla yeraltı suyunun daha fazla desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi

KOP barajlarında su heyecanı
Ağustos ayı içerisinde su tu-

tan Bozkır Barajından sonra Afşar 
Barajında da su tutma hazırlıkları 
başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür-
lüğünden yapılan açıklamada, ülke 
insanı, ülke tarımı ve ülke ekono-
misi için büyük önem taşıyan pro-
jelerin birer birer hayata geçirildiği 
belirtildi. 

İşletmeye alınan ve faydaya 
dönüşen projelere her gün yenileri-
nin eklendiği belirtilen açıklamada, 
“Konya’nın Taşkent ilçesinde Ilıca-
pınar Deresi üzerinde Konya Ova-
sı Projeleri (KOP) kapsamında inşa 
edilen, temelden 127 metre yük-
sekliğe ve 364 milyon metreküp su 
depolama kapasitesine sahip olan 
Afşar Barajı da önümüzdeki gün-
lerde su tutmaya hazırlanıyor. Af-
şar Barajında depolanacak olan su, 
inşaatı devam eden Hadimi Tüneli 
vasıtasıyla Bağbaşı Barajı’na akta-
rılacak, oradan da Mavi Tünel ile 
Konya’ya ulaşacak. 18 kilometre 
uzunluğunda ve 4,4 metre çapın-
daki Hadimi Tüneli inşaatında ise 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor. Tünelin yaklaşık 6,5 kilometre-
lik kısmı tamamlandı. Bilindiği gibi 
Konya-Çumra 3. Merhale Projesi 

kapsamında, Yukarı Göksu Havza-
sı’nın Akdeniz’e boşalan sularının 
bir kısmı Konya Kapalı Havzası’na 
ulaştırıldı. Bu süreçte inşası tamam-
lanan tesislerle tarım arazilerine su 
verilmeye başlanırken, Konya ilinin 
içme suyu temini de sağlandı. Böy-
lece yeraltı suyu kullanımı azaldı. 
Tüm tesislerin tamamlanmasıyla 
sulamaya verilen suyun artırılması, 
enerji üretilmesi ve yeraltı suyunun 
daha fazla desteklenmesi hedefle-
niyor” denildi.

‘TAMAMLANAN HER TESİS, 
VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINA 

DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR’
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in 

2015 yılında faaliyete başladığını, 
Bozkır Barajının geçtiğimiz ay su 
tuttuğunu ve şimdi de Afşar Barajı-
nın su tutmaya hazırlandığını söyle-
yen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 
“KOP, Konya için de ülkemiz için de 
çok önemli bir projeler demeti. 

Bu projeler demetine ait tesisler 
birer birer hizmete alınıyor. Büyük 

mutluluk yaşıyor, gurur duyuyoruz. 
Çünkü tamamlanan her tesis va-
tandaşlarımızın hayatına doğrudan 
etki ediyor. 

Temmuz ayı içerisinde KOS 
1,2,3 sulamalarının ilk kısmı Cum-
hurbaşkanımızın video konferans 
katılımıyla gerçekleştirilmişti. 
Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları inşa-
atı hızla devam ediyor. Diğer sula-
ma projeleriyle birlikte önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde Konya Ovasının 
büyük kısmı modern sulama şebe-

kesine kavuşmuş olacak. 
Saydığım işlerin hepsi birbiriyle 

bağlantılı ve her biri çiftçilerimizin 
yüzünü güldürecek, gıda arzı ve 
güvenliğinin teminatı olacak işler. 
Çalışma arkadaşlarıma gayretlerin-
den ötürü teşekkür ediyor, kolaylık-
lar diliyorum. Bu tesislerin ülkemi-
ze kazandırılmasında desteklerini 
esirgemeyen Tarım ve Orman Ba-
kanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye 
şükranlarımı sunuyorum” şeklinde 
konuştu. n İHA

Kaya Yıldız

Beta Color’da uzun yıllar çalışan ve emekli olan,  gazeteci dostu olan 
Osman Sarı, Oğlu Mustafa Sarı’yı evlendirdi

Emekli Noter Hakkı Tüzüner,
pandemi sürecinde ressam oldu

Ömür boyu mutluluk
için ‘evet’ dediler

Pandemi süreci ve tedbirleri 
nedeniyle günlerini evde geçiren 
Emekli Noter Hakkı Tüzüner, evde 
kaldığı günlerinde boş durmayarak 
4 ay gibi kısa bir süre içerisinde el 
emeği ve göz nuruyla yaptığı 80 
resmi oturduğu sitenin tenis kort 
alanında pandemi kuralları çerçe-
vesinde site sakinlerinin beğenisi-
ne sundu.

Emekli Noter Hakkı Tüzüner, 
“Emekli olduktan sonra günleri mi 
evde geçirmeye başladım. Ardın-
dan Pandemi süreci ve tedbirleri 
çerçevesinde dışarı çıkmadım ve 
boş günlerimi ve saatlerimi resim 
yapmaya başlayarak doldurdum. 
Yaklaşık 4 aylık bir süre içerisin-
de yaklaşık 80 resim yaptım. Bu 
resimlerimi ilk önce oturduğum 
sitesinin sakinlerinin beğenisine 
site içerisindeki tenis kortta sunma 
imkânı buldum. Sergimizi pande-
mi kurallarına harfiyen uyarak ger-
çekleştirdik” dedi. “İnsan her yaşta 
üretmelidir” diyen Emekli Noter 
Hakkı Tüzüner, bu kişisel sergisini 
açmaktaki amacının gençlere sa-
natı ve sporu sevdirmek olduğunu 

dile getirdi. Harmancık Mahallesi 
Dört mevsim Sitesi sakinleri ise, 
pandemi kuralları çerçevesinde 
açılan sergide Emekli Noter Hakkı 

Tüzüner’in yaptığı resimleri tek tek 
inceleme imkânı buldular. Tüzü-
ner’in kişisel sergisine ise tam not 
verdiler. n HABER MERKEZİ

Hacer-Bekir Uysal çiftinin kızı 
Rabia ile Serpil - Osman Sarı çifti-
nin oğlu Mustafa, Zirve Düğün ve 
Toplantı Merkezinde koronavirüs 
tedbirleri kapsamında ortaya ko-
yulan maske mesafe ve temizlik 
kuralları çerçevesinde gerçekleşti-
rilen nikâh merasimiyle bir ömür 
boyu mutluluk için evet diyerek 
dünya evine girdi. Sade bir mera-
simle gerçekleşen nikah töreninin 
ardından çift, aileleriyle birlikte 
fotoğraf çektirerek hayatlarının en 
önemli anlarından biri olan nikah 
merasimlerini ölümsüzleştirdi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Rabia – Mustafa Sarı çiftçine kur-

dukları yuvada ömür boyu mutlu 
olmalarını diler, Sarı ve Uysal aile-

lerini de tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
Karatay 

Belediyesi’nden 
aldığım personel 

kimlik kartımı 
kaybettim, 

hükümsüzdür.
TC: 23327305252 

ÇETİN 
KÖROGLU

ZAYİ
Şerife Durmuş adına 

kayıtlı bina için ödenen ve 
aşağıda yıl ve numaraları 

belirtilen ödeme makbuzları 
kaybolmuştur, hükümsüzdür.

2017 yılı C/38205
2018 yılı L/19789
2019 yılı B/9771
Sicil No: 57285

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ANKARA YOLUNA CEPHE 
ALTINEKİN’DE

TOPLAM 160,000 m² 
4 Parsel Yanyana - m² = 20 TL

Ruhsatlı kuyulu, elektrikli, 
sulak verimli arazi

Fabrika, Depo, Lojistik vb. içinde uygun

0532 696 06 44 - 0506 770 05 70TEL:

SAHİBİNDEN İLAN NO: 859036305

SATILIK ARAZİ
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALACAK 
TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 
KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 

Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 
Meram Konya

Tel: 0 332 351 85 35
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya İl Başkanı 

Remzi 
KARAARSLAN’ın

 

annesi

Fatma 
KARAARSLAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Selçuklu Belediyesi Eski Başkanı ve 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Adem 
ESEN’in

 

babası

Fevzi ESEN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Selçuklu Belediyesi Eski Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Esen’in babası Fevzi Esen vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan’ın 
annesi Fatma Karaarslan 98 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 

Adem Esen’in babası son 
yolculuğuna uğurlandı

MHP İl Başkanı
Karaarslan’ın acı günü 

Selçuklu Belediyesi Eski Başka-
nı ve İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Âdem Esen’in babası Fev-
zi Esen, 80 yaşında kalp krizi sonu-
cunda hayatını kaybetti. 

Fevzi Esen’in vefatı sevenleri-
ni üzdü. 4 çocuk babası olan Fevzi 
Esen’in cenazesi, dün öğle nama-
zına müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından dualarla Çayır-
bağı Mezarlığına defnedildi. Esen 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. 

Esen ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Kon-
ya Yenigün Gazetesi olarak mer-

hum Fevzi Esen’e Yüce Allah’tan 
rahmet acılı ailesine de sabr-ı cemil 

niyaz ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya İl Başkanı Remzi Karaars-
lan’ın annesi Fatma Karaarslan 98 
yaşında Hakk’a yürüdü. Korona-
virüse yakalanan merhume Kara-
arslan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak vefat etti. Merhu-
me Karaarslan’ın cenazesi dün öğle 
namazına müteakip İsmil Merkez 
Camii’nde Kovid-19 tedbirleri ile kı-
lınacak cenaze namazı sonrası İsmil 
Mezarlığı’na defnedildi.  Karaarslan 
ailesini acı günlerinde iş, siyaset 
dünyasından isimlerinin yanı sıra 
Karaarslan ailesinin sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Karaarslan 
ailesi cenaze namazının ardından 

taziyeleri kabul etti.  Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Fatma 
Karaarslan’a Yüce Allahtan rahmet 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlı-
ğı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Aksoy, Hüyük’ü ziyaret etti

Konya’da İlköğretim 
Haftası kutlamaları yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Metin Aksoy, Hüyük 
ilçesini ziyaret etti. Rektör Aksoy, 
beraberindeki Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Emrullah Eken ve Genel 
Sekreter Prof. Dr. Ahmet Tuğrul 
Polat ile birlikte gerçekleştirdiği 
ziyaretinde, ilçe merkezinde inşa-
at çalışmaları yarım kalan Selçuk 
Üniversitesi Hüyük Meslek Yükse-
kokulu inşaatını yerinde inceledi. 

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem de eşlik ettiği Rektör Ak-
soy’a yürütülen çalışmalar hakkın-
da bilgiler verirken, ziyaretlerinden 
dolayı da teşekkür etti. Rektör Prof.
Dr.Aksoy, beraberindekilerle bir-
likte ziyaretinin son durağında Hü-
yük’ün Çavuş Mahallesi’nde bulu-
nan sanatçı köyü Sonsuz Şükran 
Köyü’nü de gezdi.
n AA

68 yaşındaki Ramazan Kaya, 30 yıldır ulaşım aracı olarak kullandığı, Türk bayrakları ve çiçeklerle gelin 
gibi süslediği bisikletine gözü gibi bakıyor. Kaya, “Benim için önce hanımım, sonra bisikletim gelir” diyor

Yol arkadaşına
gözü gibi bakıyor

Konya’da yaşayan ve çevresinde 
“Pala Ramazan” lakabıyla tanınan 
Ramazan Kaya, gelin gibi süslediği 
bisikletiyle görenlerin dikkatini çeki-
yor. Bisikletine tutkuyla bağlı olan 68 
yaşındaki Ramazan Kaya, ilerleyen 
yaşına rağmen “30 yıllık yol arkada-
şım” dediği bisikletinden vazgeçemi-
yor.

Merkez Karatay ilçesine bağlı 
Hacısadık Mahallesi’nde yaşayan 
Kaya, her gün kilometrelerce pedal 
çevirdiği bisikletine gözü gibi ba-
kıyor. Kaya’nın en büyük zevki ise 
evinde bile gözünün önünden ayır-
madığı bisikletinin yanında radyo 
dinleyip çay sefası yapmak.

Kaya, çiçeklerle, Türk bayrakla-
rıyla, zillerle ve nazar boncuklarıyla 
süslediği bisikletini, her sabah elle-
riyle, silerek temizliyor. Bisikletinin 
arka selesini ninesinden hatıra kalan 
asırlık el dokuması heybeyle süsle-
yen Kaya, alışveriş gibi günlük getir 
götür işlerinde de taşıma için bu hey-
beyi kullanıyor.

Gençlik yıllarında çobanlık ya-
pan, şimdilerde ise yaşlı aylığıyla 
geçimini sağlayan Ramazan Kaya, 
hayattaki en değerli varlığının bisik-
leti olduğunu söyledi. Bisikletini her 
şeyden çok sevdiğini belirten Kaya, 
“Hem ulaşım hem de spor için çok 
güzel bir vasıta. Tıp fakültesine, 
Saraçoğlu’na, Tatlıcak’a giderim. 
Konya’nın dört bir tarafını gezerim. 

Bisikletimi çok seviyorum. Şimdi bu 
antika oldu ama bana son model oto-
mobil verseler bisikletimi vermem. “ 
diye konuştu.

BİSİKLETİ İÇİN VASİYET BIRAKMIŞ
Ölümünden sonra da bisikleti-

nin değer görmesini isteyen Kaya, 
çocuklarına vasiyet bıraktığını ifade 
ederek şunları kaydetti: “Bu bisiklet, 
benim 30 yıllık yol arkadaşım. Be-

nim için hayatımda önce hanımım, 
sonra bisikletim gelir. Çiçekleri çok 
sevdiğim için çiçekleri taktım. Kutsal 
olduğu için de bayrağımı taktım. Ço-
cuklarıma vasiyetim var. Ben ölür-
sem kimse benim bisikletime do-
kunmayacak. Kıymetini bilen binsin. 
Kıymetini bilen olmazsa duvara astı-
racağım. Müzedeymiş gibi duracak.”

‘HELAL PARAYLA ALDIĞIM 
İÇİN ÇALINMIYOR’

Kaya, bisikletini çok büyük zor-
luklar çekerek aldığını belirterek 
şunları söyledi: “Sokakta bıraksam, 
10 sene kalsa kimse dokunmaz. 
Çünkü buna verdiğim parayı nasıl 
kazandığımı bir Allah bilir, bir de ben 
bilirim. Çobanlık yapardım. 800-900 
koyun yayardık. Kışın onun yavrusu-
nu alır büyütürdük. Günlük 80-90 
çuval saman basardık. Toz duman-
dan görünmezdik. Ellerim tozdan 
yarılırdı, kemiğe değerdi. O parayla 
aldım bisikletimi. Helal parayla aldı-
ğım için de kimse dokunamıyor.”

n AA

Konya’da İlköğretim Hafta-
sı kutlamaları yapıldı. İlköğretim 
Haftası kutlamaları kapsamında 
ilk olarak Anıt Alanında program 
düzenlendi. Burada Atatürk Anı-
tına çelenk koyulmasının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu ve İs-
tiklal Marşı okundu. Törene, İl Milli 

Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il 
müdürlüğü ve ilçe milli eğitim mü-
dürlüğü yöneticileri katıldı.

Törenin ardından İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük, kutla-
malar çerçevesinde okulları ziyaret 
ederek öğretmenlerle sohbet etti. 
n İHA

Tespih tutkunları Ay Pazarı’nda buluşuyor
İstanbul, Konya, Diyarbakır, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Mardin ve Elazığ gibi illerden ge-
len tespih tutkunları, buluştukları 
Adana’da “Ay Pazarı” adıyla kur-
dukları pazarda sergi açıyor.

Türkiye’nin birçok yerinden 
“Ay Pazarı” adını verdikleri gün-
de Adana’da buluşan tespih tut-
kunları, ürünlerini sergileyerek 
satışını yapıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Vakıflar 
Çarşısı’nda satıcıların her ayın 
ikinci hafta sonunda bir araya gel-
diği mekanda, birbirinden farklı 
yüzlerce çeşit tespih, meraklısının 
beğenisine sunuluyor.

Meraklılarının buluşma nok-
tası haline gelen pazarda tespih 
sesleri birbirine karışıyor.

Adana’nın yanı sıra İstanbul, 
Konya, Diyarbakır, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve 
Elazığ gibi illerden gelen tespih 
tutkunları, yanlarında getirdikleri 
ürünlerini özenle sergiliyor.

Satıcıların kimisi tespihlerini 
satıyor, kimisi ise koleksiyonuna 
yeni bir tespih ekliyor.

Kehribar, sıkma, toz, zar, Os-
manlı kehribarı ve daha birçok 
çeşidin bulunduğu pazarda her 
bütçeye uygun tesbih yer alıyor. 

Adana’dan pazara katılan İz-
zettin Fidan, “Ay Pazarı” adını 
verdikleri günde tespih meraklı-

larıyla bir araya geldiklerini söy-
ledi. 

Sosyal mesafeye dikkat edip, 
maske kullanmaya önem göster-
diklerini belirten Fidan, “Türki-
ye’nin her tarafındaki tespihçiler 
her ayın ortasında böyle bir paza-
rımızın olduğunu biliyor. Tespih 
meraklıları çarşımıza akın ediyor. 
Ticaretiyle uğraşanların yanı sıra 

tespih hastalarının da uğrak nok-
tasıdır. Pazarda 1 liralık tespihten 
tutun da ev ve araba fiyatına te-
kabül eden tespihler mevcut.” 
diye konuştu.

Gaziantep’ten gelen Ömer 
Yarışık da her ay düzenli olarak 
bu pazara geldiğini kaydetti. Kon-
ya’dan geldiğini belirten Mehmet 
Arıcı, pazarı kuranlara teşekkür 

ederek kendilerine iş imkanı sun-
duğunu dile getirdi. 

Ayda bir tespih meraklılarının 
toplandığı pazarda güzel vakit 
geçirdiklerini belirten Arıcı,”Her 
ayın ikinci haftası bu pazar kuru-
luyor. Memleketimizden buraya 
gelip tezgah açıyoruz. Ülkemizin 
her yerinden arkadaşlarımız çar-
şıya katılıyor. Toptan ve peraken-

de satışlarımızı yapıyoruz. Hemen 
hemen her ilden tespih meraklı-
ları geliyor.” diye konuştu.  İstan-
bul’dan gelen İsa Yedikardeş, bu 
pazarın tespih meraklılarının bu-
luşma noktası olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’dan katılan Hakan 
İrfan, pandemi nedeniyle üç ay-
dır pazara gelemediğini kaydetti. 
Şu an Kovid-19 tedbirlerine uy-
gun bir şekilde meraklıların ve 
satıcıların burada buluştuğunu 
ifade eden İrfan, pazar sayesinde 
geçimlerini sağladıklarını belirtti. 
Adıyaman’dan gelen Mehmet Ba-
yır da, burada güzel vakit geçir-
diklerini aktardı. Tespih almadan 
duramadığını dile getiren Bayır, 
“Bazen yol paramız çıkıyor, bazen 
de çıkmıyor. Maddiyattan ziya-
de bizimkisi bir hastalık. Tespih 
almazsam dayanamıyorum, aldı-
ğımda da satmak istiyorum. Her 
ne kadar bazen zararda olsa mak-
sadımız, zamanımızın geçmesi-
dir.” ifadelerini kullandı.  n AA
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Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği standartlara ulaşabilme adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen 
Prof. Dr. Koç, bu amaç doğrultusunda PCR testi yapılan hastane sayısını artırdıklarını ifade etti

PCR testi yapılan
hastane sayısı 5’e çıktı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, kamu hastanelerin-
de görev yapan mikrobiyoloji uz-
manları ile bir araya geldi. 

Covid-19 salgını ile mücadele-
de laboratuvar hizmetleri ve PCR 
test sonuçlarının daha erken süre-
de neticelendirilmesi adına alınan 
önlemler mikrobiyoloji uzmanları 
ile tartışıldı.

 Pandemi sürecinin en önem-
li iki parametresinin filyasyon ve 
tanının erken aşamada konulabil-
mesi olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Koç, hasta ve temaslı tespitin-
de hızlı hareket edilebilmesinin ve 
tedavi süreçlerine erken başlanıla-
bilmesinin laboratuvar çalışmala-
rının hızlandırılması ile mümkün 
olabileceğinin altını çizdi. 

Sağlık Bakanlığı’nın önerdi-
ği standartlara ulaşabilme adı-
na önemli çalışmalar yaptıklarını 
söyleyen Prof. Dr. Koç, “PCR testi 
çalışılabilen laboratuvar sayısını 
Bakanlığımızın da bizlere verdiği 
destekle 3’den 5’e çıkarttık. Konya 
Şehir Hastanesi ve Numune Has-
tanemizde de artık PCR sonuçları-
na bakılabilmektedir. Meram Dev-
let Hastanemiz ile birlikte üç kamu 
hastanemizin laboratuvarları da 

24 saat PCR çalışabilmektedir. ” 
dedi. Prof. Dr. Koç, hastalardan 
alınan numunelerin laboratuvar-
lara erken ulaştırılabilmesi adına 
yapılan yeni düzenlemeler hakkın-
da da bilgiler verdi.İnteraktif bir 
şekilde gerçekleştirilen toplantıda 
katılımcılarda söz alarak sahada 
yaşadıkları problemleri ve çözüm 
önerilerini sağlık yöneticileri ile 
paylaştılar.
n HABER MERKEZİ

Beyin göçü ile insan 
kaybediyoruz.

Beyin göçünü tersi-
ne çevirmemiz lazım.

Cümlelerini hepimiz 
bir şekilde duymuşuz-
dur.

Nedir bu göç eden 
beyin? Neden göçer? 
Nereye doğru göçer?

Neden bu konuyu 
seçtim?

Düşünün ülkemizin ilk 80 beyni 
kim? Hangi yeteneklerle donatılmış? 
Bunları gerçekten belirleyebilsek ül-
kemizin kalkınması ve gelişmesi nasıl 
olur?

Bu beyinden kast edilen, bir ül-
kenin yetişmiş, kaliteli insan kaynak-
larının başka ülkelerin eğitim, yaşam 
koşulları, ekonomik imkanlarının cazi-
besi, iş ve kariyer imkanlarının genişliği 
ile kendi ülkelerinden o ülkelere göç 
etmesidir.

Birçok ülke dünyadaki yetenekli, 
becerikli, yetiştirilebilir potansiyeli olan 
bu insanları kendi ülkelerine çekmek 
için yüzlerce yıldır projeler yapmış, 
eğitim kurumları açan sistemler kur-
muşlardır.

Osmanlı da fetih ettikleri yerlerde 
Hıristiyan tebaadan özel yetenek, be-
ceri ve biyolojik bazı şartları taşımış 
çocukları alıp, Enderun Mektebinde 
yetiştirmiş,  devletin önemli kurumla-
rında görevlendirmiştir.

Yani devletler daha etkili, daha iş-
levsel yönetim icra edebilmek için bu 
tip seçici eğitim kurumları açmışlar.

Kim bilir ne cevherler kıyıda köşe-
de harap olup, gidiyor?

Ne filozoflar var? Doktorlar, us-
tadlar? Bunlar keşfedilebilseydi ülkesi 
ve milleti adına ne keşifler yapacak,  ne 
kadar güçlü stratejik adımlar atacak, 
insanlık adına güzel fikirler üretecek, 
sanat olup ses ve renklerle insanlığa 
ayna olacaklardı?

1996 dan beri Bilsem adında bir 
kurum kurulmuş.  Bilim ve sanat mer-
kezi. Her ilde var. Bazı illerde birden 
fazla.

İlkokulda çocuklar çeşitli ölçme 
teknikleri ile bu merkezlere yönlendiri-
liyor.

Burada ailenin ve ilkokul öğret-
menlerinin samimiyeti, dikkati, gayreti 
çok önemli.

Yapacak çok iş var.
İlk zamanlarda insanların doğal 

yeteneklerine göre seçim yapılırken 
son zamanlarda zengin çocuklarının 
kurslarla destekledikleri sınavlarla se-
çimler yapıldığı için biraz sulanmış gibi. 
Ama onun da önlemi araştırılıyor.

Sevindirici olan bazı üniversiteler 
de konuya el atmış olmaları.

Ancak daha güçlü takip lazım.
Belirli bir eğitimden sonra bu ço-

cukların başka güçlerin etkileri, cazi-

beleri ile asıl amacından 
uzaklaşmaları mümkün.

Bu konuda da ilk 
mezunların nerelerde 
nasıl oldukları araştırma 
konusu yapılmalı. Bu 
konuda üniversitelerin 
yapacağı çok iş var.

Bu insanların devle-
tin istiklal ve istikbalini et-
kileyen projelerde görev 
ve sorumluluk alıncaya 

kadar gelişimleri izlenmeli, önleri açıl-
malı gelişebilecekleri ortamlar hazır-
lanmalı.

Bazen aile bazen çevre bazen cazip 
imkanlar para, mevki gibi etkiler bunla-
rın yön değiştirmesini sağlayabilir.

Sadece öğretimle bu insanların 
gelişimi sağlanamaz, eğitimle toplum-
sal duyarlılıklar,  insanlık ve toplumu 
adına gerekli her türlü milli hedeflerle 
de donatılmalı.

Yanlış çarklarda bu yeteneklerin 
kaybolması da mümkün. Yanlış yöne-
ticiler, patronlar, politikacılar bu insan-
ların gelişmesini engelleyebilir.

Hatta benim iddiam bu insanların 
bulunup yeteneklerine ve becerilerine 
göre gelişmeleri milli bir sorun. Doğru 
yapılması en az petrol rezervi bulmuş 
kadar,  bilimsel keşif yapmış kadar ül-
kemiz için stratejik bir adım.

Hatta sır olarak yapılması gereken 
bir iş.

Her il, ilçe, belde kendi saklı yete-
neklerinin peşinde olmalı. Bu yetenek-
leri ortaya çıkaracak toplumsal yapılan-
malar organize edilmeli.

Keşke sanayi odaları bu işin peşin-
de olsa?  Ticaret odaları bu konuda el-
lerini taşın altına koyabilseler. Maalesef 
bu konuda alacağımız çok yol.

Sanayicilerimiz henüz parasal bü-
yümeyi gelişmenin önünde tutuyor.

Bırakın özel yeteneklerle çalışmayı, 
çoğu patron ellerindeki normal yete-
nekteki insanları bile geliştiremiyor. 

Bence ekonomiyi temsil sanayi 
odaları, Osb’ler, Ticaret odaları devletin 
bu konuda tamamlayıcı gücü olmalı. 
Paydaşı olmalı.

Bu da hedefinde stratejik ürün 
üretmek isteyen yatırımcılarla olur. Bu-
nun için de kaliteli becerikli insanlarla 
olur.

O da onların yeteneklerini geliş-
tirebilecekleri ortamların sağlanması, 
kariyerini planlayabilecekleri organizas-
yonlarla, doğru ücretlerle olabilir.

Ama asıl görev ve sorumluluk 
devletin.

Bu insanların ortaya çıkarılıp hedef 
projelerde görev alabilecekleri sürecin 
doğru planlanması ve yönetilmesi ge-
rekir. Aileler de bu konuda çok dikkatli 
olmalı. Olmalıyız.

Bugünkü gelişmiş toplumların 
temelinde bu insanları göreve getiriliş 
sürecini doğru yönetmek yatıyor.

ÖZEL YETENEKLER

Gün geçmiyor ki gündemimiz bir 
meczubun,bir müptezelin işledikleri 
cürümle sarsılmasın.Meczubun biri 
yediği halttan yargı önüne çıkarılmış ve 
tutuklanıp cezaevine konulup hükmü-
nü beklerken başka bir müptezelde İs-
lam’a ve Müslümanlara hakaret etmek 
için pusuda bekleyip foseptik çukuru-
nun kapağını açıp salyalarını akıtarak 
İHL’ler üzerinden dine saldırıyor.Diyor 
ki; “İmam-Hatipten mezun olanlar ba-
kın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın 
cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...”Bu 
müptezel bunu hep yapıyor üstelikte 
üniversite hocası. Bu sözler önceden 
tasarlanmış bile isteye sarf edilmiş yani 
canlı yayın azizliği değil. 

Bu karakter yoksunu aşağılık re-
zil, bakınız başka bir programda da yine 
Müslümanları ve İslam’ı hedef alıyor.  

Fatih Altaylı’nın programında 
benzer, hatta çok daha ağır sözler sarf 
etti. “Mustafa Kemal Paşa’ya büyük 
kızgınlığım var” dedikten sonra şu ifa-
deleri kullandı: 

“Bu kadar erken yapmasaydı 
savaşı. Şu ülke, Yunan işgalini bir 
görseydi. O hacı hoca tayfası, telgraf 
direklerinde bir sallandırılsaydı. Hem 
de ayaklarından; önce öldürülüp ayak-
larından sallandırılsaydı. O camiler 
yıkılıp hepsi ahır yapılmış olsaydı…” 

O, bu ifadeleri kullanırken, Altay-
lı da “Sen ne diyorsun, görmedi mi 
bu ülke Yunan işgalini” demedi. “Bir 
Hanya’yı-Konya’yı görselerdi” sözleri 
ile destek bile verdi. 

Güner Ümit diye bir sunucu vardı.
Programları en çok izlenen adamdı.Bir 
programında Alevi vatandaşlarımızı kü-
çük düşüren ve inciten bir söz sarf etti.
Canlı yayının azizliğine uğrayan Güner 
Ümit ağzından kaçırdığı söz  sonrasında 
kırkbin kere özür diledi lakin hiçbir tele-
vizyon bu arkadşa iş vermedi. 

Şimdi; Bu ülkenin gururu İHL’lere 
yaptığı aşağılık yakıştırma, ağzından 
kaçırma değil,planlı ve hedefe odaklı 
olarak söylenmiştir. 

Sonuç; Bu müptezel;Değil,bir te-
levizyonda programa çıkmak,hiçbir 
üniversitede iş bulamamalı.Bulursa, 
veyl olsun bu ülkenin dindarlarına! 

 Her fırsatta İslam’a ve Müslüman-
lara küfreden bu grup, Demokrasi ve 
Atatürk üzerinden bu millete kan kus-
turup Nazi ırkçılığı ile milletimizi par-
çalayıp karşı karşıya getirmişlerdir.Bu 
gün CHP’nin “Kürt sorunu” demesinin 
ardında hangi hesaplar yatmaktadır? 

Bu milletin 40 yılı terör belası yüzün-
den heba oldu.100.000 insanı kaybetti 
ve trilyonlarca doları buharlaştı . 

Daha öncede yazmıştım son 200 
yıldır başımıza sarılan bu ittihatçı man-
dacı kafa Osmanlıyı parçalayıp,Türk 
Milletini Anadolu’ya hapsedip ülkenin 
kaymak tabakasını oluşturup günü gün 
etmektedir.Cumhuriyet ile birlikte devlet 
yeniden yapılanırken bu ittihatçı ırkçı 
kafa etkin olmuştur.Müslümanlara bin 
yıl bayraktarlık yapmış bu millette Türk-
lük üst kimlik olarak yerini korumuş 
ve kimlik altındaki etnik gruplar hiçbir 
zaman ikinci sınıf vatandaş olmamıştır. 

“Oysa Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
tam aksi yapılmıştır. Osmanlı’nın eya-
let ve sancaklara “Kürdistan, Lazistan” 
isimleri verme özgüvenine karşılık, İtti-
hatçı kalıntısı ırkçı CHP kafası, kafatası 
ölçerek Türklerin üstün ırk olduğunu 
ispatlamaya çalışıyordu. Adalet Bakanı 
Mahmut Esat Bozkurt öncülüğünde 
“Andımız” yazarı Reşit Galip ve CHP’nin 
dindar(!) başbakanı Şemsettin Gü-
naltay gibi ırkçı isimlerin oluşturduğu 
10 ekip, Anadolu’nun 10 değişik böl-
gesinde 40 bin kişinin kafa yapısını 
ölçmüştü. Sonuçları 18 Eylül 1930 
günü açıklayan Millî Eğitim Bakanı 

Bozkurt, “Bu memleketin 
kendisi Türk’tür. Öz Türk 
olmayanların Türk vata-
nında bir hakkı vardır, o 
da hizmetçi olmak, köle 
olmaktır” demişti.(1) 

Bu ırkçılık cinnet nok-
tasına ulaşmış ve 1 Ağus-
tos 1935 günü Mimar 
Sinan’ın mezarı açılarak 
kafatası ölçülmüştür. (2) 

 Bu Hitler kafası, diğer 
ırklara her türlü zulmü mubah görmüş 
hatta güvenliğini sağlamakla yükümlü 
olduğu vatandaşına bombalarla ölüm 
yağdırmıştır. 

8 Eylül 1925’te çıkarılan “Şark 
Islahat Planı”nın 14. maddesinde 
Kürtlerin yaşadığı il ve ilçeler tektek sa-
yılarak, “Hükümet ve belediye ve diğer 
dairelerde, okullarda, çarşı ve pazarda 
Türkçeden başka dil kullananlar ceza-
landırılacaktır” deniyordu. (3) 

“Sürgün” gönderilen zalim memur-
ların zulmettiği Kürtlerin çocuklarına her 
sabah “Türküm, doğruyum…” diye 
bağırtıyorlardı. 

1928 yılında Erkân-ı Harbiye Reisi 
Fevzi Çakmak’ın imzasıyla askerî okulla-
ra gönderilen “gizli” emirle, bütün Kürt 
çocukları kovulmuştur. 

 Kısaca, Kürtleri Türklere ve devlete 
düşman etmek için her şey yapılmıştır. 

1960 darbesinden sonra da, 
TBMM’de; “Kürt” kelimesinin kulla-
nılması yasaklanmıştır. Ülkenin Cum-
hurbaşkanı Diyarbakır’a gitmiş ve “Bu 
memlekette Kürt yoktur. ‘Kürdüm’ di-
yenin suratına tükürürüm” demiştir. (4) 

40 yılını idrak bedbahtlığını yaşa-
dığımız 12 Eylül darbecileri de, “Türki-
ye’nin tanıdığı devletlerin birinci resmî 

dilleri dışındaki herhangi 
bir dilde düşüncelerin 
açıklanması, yayılması 
ve yayınlanması yasak-
tır” şeklinde kanun çıkar-
mıştır. 

Yani PKK terörünün 
tohumunu CHP ekmiş, 
60 ve 80 darbecileri de 
dibine gübre ve su dök-
müştür. 

Bu ırkçı ve baskıcı 
yönetimin toplumda oluşturduğu trav-
mayı çok iyi gören İngilizler de, fırsatı 
değerlendirerek PKK’yı kurmuş; tepe 
tepe kullanmıştır. 

Terör örgütünün, “Ben sizin hak-
larınızı savunuyorum, beni destekleye-
ceksiniz” şeklinde baskı yaptığı Kürtlere 
devlet bu sefer de “terörist” muamelesi 
yapmıştır. 

Merhum Özal’dan itibaren ve özel-
likle de AK Parti döneminde “Kürt” ile 
“PKK”yı birbirinden ayırmak için büyük 
çaba sarf edilmiş ve daha birkaç yıldır 
sonuç alınabilmiştir. Nitekim devletine 
güvenmeye başlayan halk, PKK’ya karşı 
net tavır koyma cesaretini göstermiştir. 

Ama ne yazık ki, CHP’nin bu farkı 
hâlâ anlayamadığı(!) görülüyor. 

Güya, terörü önleme rapor hazır-
lamış ama ne hikmetse, fitne ateşini 
tekrar körükleyerek terörün adını “Kürt 
sorunu” koymuşlar. 

PKK terörüne “Kürt sorunu” de-
mek, CHP’nin Kürtlerle sorununun hâlâ 
devam ettiğinin göstergesidir. 

Bu ülkede “Kürt sorunu” yoktur. 
Bu ülkenin tek sorunu CHP’dir.”(Nuh 
Albayrak) 

CHP’nin ismi son günlerde içinde 
tecavüzcülerle birlikte anılmaya başla-

mıştır.Geçen haftaki yazımızda belirtti-
ğimiz gibi CHP’li unsurların işledikleri 
tecavüz suçlarına bu haftada Didim Be-
lediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’da 
katıldı.Dosyası sanırım savcılıkta o yüz-
den konuşmak doğru olmaz.CHP’nin 
candaşı ODA TV’nin sahte şeyhi Fatih 
Nurullah’la yelpazeyi genişlettiler. 

“Sükut ikrardan gelir”,yani susa-
rak iddiaları kabul etmiş sayılırsınız.Bu 
iddialara CHP’nin yetkinlerinden tek bir 
cümle duymadık en azından ben rastla-
madım.Geldiyse lütfen uyarın. 

Hülasa; CHP tecavüzcülerin 
“odağı” olmuştur.21/9/2001 tarihin-
de FP’nin Nazlı Ilıcak gibi yanar döner 

birinin söylemlerini baz alan hukuk 
sistemimiz, icat ettikleri “irticanın 
odağı” hükmü ile partiyi kapatmıştı. 
Şimdide CHP; Tecavüz ve tecavüzcü-
lerin,bölücü ve ayrıştıranların,tepe-
den bakanların “odağı” olmuştur,Yü-
ce yargımıza duyurulur. 

 (1) Son Posta, 21 Eylül 1930; Ay-
dın Engin, M. Esat Bozkurt Güzelleme-
leri, Cumhuriyet, 21 Eylül 2014 

(2) Akşam, 5 Ağustos 1935; Cum-
huriyet, 6 Ağustos 1935 

(3) Şark Islahat Planı, Mehmet Bay-
rak, Özge Yayınları, İstanbul 2009 

(4) Şu Yılgın Kürtler, Mirkan Baran, 
Ozan Yayınları
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İlçe Sağlık Müdürleri ile Covid-19
Değerlendirme toplantısı yapıldı

‘İş birliği, el birliği ve gönül 
birliğiyle sorunları çözeceğiz’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, ilçe sağlık müdürleri 
ile İl Sağlık Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda bir araya geldi. Hasta 
ve temaslı tespitinde hızlı hareket 
edilebilmesi adına alınan yeni ted-
birlerin konuşulduğu toplantıda 
ilçelerin filyasyon ekip sayılarının 
arttırılarak tedaviye en kısa sürede 
başlanmasının önemi üzerinde du-

ruldu. Yapılan istişarelerde Konya 
genelinde koronavirüsün yayılma 
hızının en asgari seviyeye düşürül-
mesi ve koronalı hastaların etkin 
bir şekilde tedavi sürecinin yürü-
tülmesi adına yapılabilecek çalış-
malar tartışıldı. Verimli geçen top-
lantıda filyasyon ekiplerinin önemi 
vurgulandı. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de merkez ve taşra ma-
hallelerinin tamamında sorunlar-
la yakından ilgilenen, vatandaşın 
istek ve taleplerini hem ziyaret 
ederek, hem de makamında kabul 
ederek dinleyen Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu, bu top-
lantılarda sorunların çözümü için 
istişarelerde bulunuyor. Bu kap-
samda Ereğli’ye bağlı Belkaya Ma-
hallesi Muhtarı Mustafa Yardımcı, 
Belkaya Mahalle Meclisi üyeleri 
ve Belkaya Mahallesi sakinlerini 

kabul eden Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu, ziyaretçi-
lerin sorun ve taleplerini dinledi. 
Mahallelerin sorunlarının çözümü 
noktasında ne gerekiyorsa yaptık-
larını, ortak akılla hareket ederek 
çalıştıklarını ifade eden Ereğli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
“İş birliği, el birliği, gönül birliği ile 
Belkaya Muhtarımız ve Belkayalı 
Meclis Üyelerimizle birlikte Bel-
kayamızın sorunlarını çözeceğiz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ
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Otomobil kanala düştü: 
1 ölü, 1 ağır yaralı

24 ruhsatsız tabancayla 
yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aksaray’da otomobilin kanala 
düşmesi sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi 
de ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim 
Mahallesi Üniversite yolu sulama 
kanalında yaşandı. Edinilen bil-
giye göre, Ramazan Elmacı (32) 
yönetimindeki 68 BD 468 plaka-
lı Volkswagen marka otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan 
çıkarak sulama kanalına düştü. 
Kazada sürücü ve yanında yolcu 
olarak bulunan Mahir A. (30) ağır 

yaralandı. Haber verilmesi üzeri-
ne olay yerine gelen 112 Acil Yar-
dım ekipleri yaralıları ambulans-
larla Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Ser-
visine kaldırırken, sürücü Rama-
zan Elmacı yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Diğer yaralının 
durumunun ağır olduğu öğrenilir-
ken, sürücü Ramazan Elmacı’nın 
206 promil alkollü olduğu, diğer 
yaralının ise 0.50 promil alkollü 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Kulu ilçesinde 24 ruhsatsız 
tabancayla yakalanan 2 şüphe-
li tutuklandı. Konya İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerinin yaptık-
ları istihbari çalışmalar sonucun-
da Kulu ilçesinde ruhsatsız silah 
ticareti yapıldığı tespit edilen ve 
gözaltına alınan C.D. ve S.E’nin 
işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, 
tutuklandı. Kulu İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerinin, dün be-
lirlenen adreslere düzenlediği 
operasyonda, 5’i kuru sıkıdan 
bozma olmak üzere toplam 24 
ruhsatsız tabanca ve 450 mermi 
ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına 
alınmıştı. n AA

Son dönemde koronavirüs vakalarının hızla arttığı şehirlerden olan Karaman’da ciddi yaptırımlar 
uygulanmaya başladı. Karantinaya uymadığı tespit edilen 2’si kadın 6 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Karantinaya uymayan 
6 kişi yurda yerleştirildi

Karaman’da karantina kural-
larına uymayarak ihlal eden 2’si 
kadın 6 kişi yurda yerleştirilerek 
gözetim altına alındı.

Son zamanlarda vaka sayısı-
nın artış gösterdiği illerin başında 
gelen Karaman’da, alınan tedbir-
ler bir bir uygulanmaya başlandı. 
Alınan tedbirler doğrultusunda 
kurallara uymayarak karantinayı 
ihlal ettiği tespit edilenler yurda 
yerleştirildi. Hamidiye Mahallesin-

deki Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yur-
duna şu ana kadar karantina ihlale 
yapan 6 kişi yerleştirilerek gözetim 
altına alındı.

 Yurtta izolasyona alınan 6 kişi 
için yurt önünde polis ekipleri bek-
lerken, UMKE ile bir de ambulans 
görevlendirildi. Yurtta karantinaya 
alınanların görevliler dışında kim-
seyle görüşmelerine izin verilmi-
yor.

‘VALİ IŞIK, KARANTİNAYA 
UYMAYANLARIN YURDA 

YERLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI’
Karaman Valisi Mehmet Al-

paslan Işık, tedbirleri denetlemek 
ve HES kodunu anlatmak için git-
tiği semt pazarında bundan sonra 
alınan kararların sıkı bir şekilde 
uygulanacağını açıklamıştı. 

Vali Işık, yollarda ve kent ge-
nelinde salgın denetim ekiplerimiz 
vatandaşları durdurarak kişilerden 

HES kodu sorgulaması yapacak. 
HES kodu sorgulaması sonucu ka-
rantinada kalması gereken kişi var 
ise alınmış olan kararla bunların 
yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. 
Eğer bu şekilde dolaşmaya devam 
ederse 2 yıla kadar cezalandırılma-
sı istemi ile Cumhuriyet Savcılığı-
na suç duyurusunda bulunacağız” 
açıklamasında bulunmasının ar-
dından tedbirler hayata geçirildi. 
n İHA

Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı
Aksaray’da 8 yaşındaki kızıyla 

seyahat eden anne, kara yolunda 
gördüğü kaplumbağayı ezmemek 
için direksiyonu çevirince refüje 
çıkıp 2 ağacı devirdi. Tekeri yerin-
den kopan otomobil karşı şeride 
geçerek takla attı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir ka-
rayolunun 2. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Nevşehir istikametinden Aksaray 
yönüne seyir halinde olan 06 BET 
893 plakalı Fiat marka otomobilin 
sürücüsü Meral A. (34), aniden 
yolda gördüğü kaplumbağayı ez-

memek için direksiyonu çevirdi. 
Daha sonra sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi üzerine 
otomobil önce refüje çıkıp 2 ağaca 
çarparak devirirken, tekeri kopan 
otomobil karşı şeride geçerek takla 
attı. Kazada sürücü ve 8 yaşındaki 
kızı D.A. yaralandı. Kazayı gören 
çevredeki vatandaşlar durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildir-
di. İhbar üzerine olay yerine polis, 
ambulans ve Ulusal Medikal Kur-
tarma (UMKE) ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri bir başka kazanın yaşan-

maması için karayolunda güvenlik 
önlemleri alırken, UMKE ve diğer 
ekipler yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. İlk müdahale-
nin ardından yaralı sürücü sedye 
ile ambulansa taşınarak Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 
Burada tedavi altına alınan yara-
lı anne ve kızının durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, trafiğin aksa-
maması için kara yolu polis ekip-
leri tarafından temizlenerek yol 
trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da şüphe üzerine 
durdurulan yabancı uyruklu şah-
sın kullandığı otomobilin tavan 
kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 
gram plaka esrar ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana Kara-
yolu üzerinde bulunan İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele (KOM) Şu-
besi arama noktasında yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, rutin yol 
kontrolü yapan KOM ve Narkotik 
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi 
ekipleri şüphe üzerine Adana’dan 

Aksaray istikametine seyreden 
41 plakalı otomobili durdurdu. 

Yabancı uyruklu sürücü 
S.H’nin (27) tedirgin hal ve hare-

ketlerinden şüphelenen KOM ve 
NSM ekipleri otomobilde arama 
yapmak için noktaya çekti. B

urada ekiplerin otomobilde 
yaptığı geniş çaplı aramada, oto-
mobilin tavanı ile süngeri arasına 
gizlenmiş 1 kilo 300 gram plaka 
esrar maddesi ele bulundu. 

Yabancı uyruklu sürücü gö-
zaltına alınırken, emniyetteki 
sorgusunun ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezae-
vine gönderildi.
n İHA

Esrarı otomobilin tavanına gizlemiş

Derebucak’ta koronavirüsle 
mücadele toplantısı yapıldı

Covid-19 denetimlerinde
hırsızlık şüphelileri yakalandı

Derebucak ilçesinde, yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücade-
le konusunda toplantı düzenlendi. 
Derebucak İlçe Kaymakamlığı’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Kayma-
kam Hamza Selçuk başkanlık etti. 
İlçe  Jandarma Komutanı Jandar-
ma Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya, 

İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır 
ile ilgili daire amirlerinin de katıldığı 
toplantıda, ilçe genelinde koronavi-
rüs salgını kapsamında yürütülen 
mücadele ele alındı. Toplantıda, 
kurallara uyulması konusunda ayrı-
ca alınması gereken ek tedbirler de 
masaya yatırıldı. n AA

Konya’da polis ekiplerinin ko-
rona virüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında iş yerlerine yönelik 
denetimleri devam ediyor. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, korona virüs tedbirleri 
kapsamında çalışmalarını sürdürü-
yor. Polis ekiplerinin umuma açık iş 
yerlerinde yaptığı denetimlerde, 4 
iş yeri mühürlenirken, iş yerlerinde 

bulunan 128 kişiye “sosyal mesafe 
kuralı”nı ihlalden, 4 iş yeri sorum-
lusuna “bulaşıcı hastalıklara ilişkin 
tedbirlere aykırı davranmak”tan 
işlem yapıldı. Ayrıca 4 iş yerinde 
tütün mamulleri tüketildiği, 2 iş ye-
rinin belgelerinin eksik olduğu tes-
pit edilerek, gerekli işlemler yapıldı. 
Kontrollerde 3 aranan ve 3 hırsızlık 
şüphelisi de yakalanarak haklarında 
yasal işlem başlatıldı.  n İHA
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Trabzon hazırlıklara
 moralsiz başladı

Kayserispor’un ilk 
golünü Kvrzic attı

Fayçal, sağlık  
kontrolünden geçti

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına mo-
ralsiz başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Di-
rektör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda fut-
bolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular 
rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular normal antrenman 
gerçekleştirdi. Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-ma-
vililer çarşamba günü yapacağı antrenmanla Denizlispor 
maçı hazırlıklarını sürdürecek. n İHA

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 
karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sezonun ilk golünü 
Zoran Kvrzic kaydetti. 

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Boşnak 
futbolcu, ligin ilk hafta maçında golle buluştu. Geçen sezon 
ligde Kayserispor formasını 10 kez giymesine rağmen gol 
atamayan 32 yaşındaki Zoran Kvrzic, ilk hafta maçının 2. 
dakikasında sağ ayağı ile hem takımının hem kendisinin 
ilk golünü kaydetti. Zoran’ın attığı bu gol Hes Kablo Kayse-
rispor’a ilk haftada 3 puanı kazandırdı. n İHA

Sivasspor’un kadrosuna kattığı Fayçal Fajr’a kulübün 
sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kont-
rolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu, ortopedi, 
iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kar-
diyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, 
akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapıl-
masıyla tamamlandı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozi-
tif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın’ın 
sahada olmadığı maçta siyah-beyazlı 
ekip, zorlu deplasmanda rahat bir gali-
biyete imza attı.  Geçen sezonun büyük 
bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, 
Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ar-
dından farklı bir kimliğe büründü.  2019-
2020 sezonuna teknik direktör Abdullah 
Avcı yönetiminde başlayan siyah-beyazlı 
ekip, Avcı ile 18. haftaya kadar 9 galibi-
yet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle yüzde 
50 galibiyet oranı yakalayabildi. Avcı 
ile yollarını ayırmasının ardından geçen 
sezonun 19. haftasındaki Göztepe karşı-
laşmasına antrenör Şenol Fidan yöneti-
minde çıkan Beşiktaş, sahadan 7. kez ye-
nilgiyle ayrıldı. Söz konusu sezonun 19. 

haftasında galibiyet oranı yüzde 47,3’e 
kadar düşen siyah-beyazlı takım, Yalçın 
yönetiminde oranını her geçen maç yük-
seltiyor. Beşiktaş, 2019-2020’un 20. haf-
tasından itibaren göreve gelen Yalçın’ın 
teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 
11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi 
aldı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yöneti-
minde Süper Lig’deki galibiyet oranını da 
yüzde 68,7’ye kadar yükseltti.  

DEPLASMAN PERFORMANSI DA 
DAHA İYİYE GİDİYOR  

Beşiktaş, ligdeki deplasman perfor-
mansını da her geçen hafta daha iyiye 
götürüyor.Yalçın öncesi geçen sezon lig-
de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı 
takım, sadece 3 kez kazanabilmişti. Bu 
maçlardan birini berabere tamamlayan 

Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıl-
dı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın göreve 
gelmesinin ardından geçen sezonki 8 
deplasman karşılaşmasında ise 5 gali-
biyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu 
sezonun ilk dış saha maçında da Trab-
zonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, 
Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki 9 dep-
lasman mücadelesinde 6. galibiyetini 
elde etti.

DAHA GOLCÜ, DAHA İYİ SAVUNMACI
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde 

daha golcü ve savunma kimliğine de 
büründü. Abdullah Avcı ve sonrasındaki 
hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol ata-
bilen siyah-beyazlı ekip, bu şekilde 1,5 
gol ortalaması yakaladı. Söz konusu 19 
maçta kalesinde 26 gol gören Beşiktaş, 

bu kategoride de 1,3’lük oran yakaladı. 
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 
çıktığı 16 maçta fileleri 33 gol havalan-
dırarak gol oranını 2,06’ya kadar çıkardı. 
Siyah-beyazlılar, ayrıca 16 maçta ka-
lesinde gördüğü 15 golle savunmadaki 
oranını da 0,9’a kadar düşürdü.  

GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-1 yene-

rek sezona gollü başlangıç yapmayı da 
başardı. Geçen sezon Demir Grup Si-
vasspor’a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı 
ekip, 2018-2019’da Akhisarspor’u 2-1 ve 
2017-2018’de Antalyaspor’u 2-0 yenmiş-
ti. Beşiktaş son olarak 2016-2017’de An-
talyaspor’u ilk hafta maçında 4-1 mağlup 
ederek sezona gollü bir başlangıç yap-
mıştı. n AA

Beşiktaş Sergen Yalçın  
ile yükselişini sürdürüyor
Süper Lig’de 2020-2021 sezonun ilk haftasında Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın 
teknik direktörlüğünde 16 maçta 11 galibiyet alarak yüzde 68,7 galibiyet oranı yakaladı. Siyah-Beyazlılar 

zorlu sürece iyi başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde de yükselişini sürdürdü

Süper Lig’de sezona galibiyetle baş-
lamaya alışık olan Yeni Malatyaspor, 
bu seriyi Fatih Karagümrük maçıyla 
kaybetti. Malatya Belediyespor adıyla 
1986’da kurulan ve 2010’da Yeni Malat-
yaspor adını alan sarı-siyahlı takım, ilk 
kez 2017-2018 sezonunda Süper Lig’e 
adım attı. Malatya ekibi, o sezon Süper 
Lig’in ilk haftasında Osmanlıspor’u ko-
nuk etti rakibini 3-1’lik skorla geçti. Sa-
rı-siyahlılar, Süper Lig’deki ilk sezonu-
nu 43 puanla onuncu sırada tamamladı.

Bir sonraki sezonun ilk maçında İz-
mir’de Göztepe’ye konuk olan Yeni Ma-
latyaspor, rakibini 3-1 yenerek lige gü-
zel bir başlangıç yaptı. İkinci sezonunda 
gösterdiği performansla dikkatleri 
üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 
47 puanla 5. sırada tamamladı UEFA 
Avrupa Ligi’nde yer alabilmek için ön 
eleme maçları oynamaya hak kazandı. 
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. 
eleme turunda ise Sırbistan’ın Partizan 
takımına elendi. Yeni Malatyaspor, 

2019-2020 sezonunda Süper Lig’deki 
ilk maçında konuk ettiği Medipol Başak-
şehir’i de 3-0 yendi.

LİGE BÜYÜK 
UMUTLARLA BAŞLADI

İlk hafta maçlarında galibiyete abo-
ne olan sarı-siyahlılar, geride kalan se-
zonu ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla 
küme düşme hattı içinde bitirdi. Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
etkilerini göz önüne alarak tüm profes-
yonel liglerde küme düşmeyi kaldırma-
sının ardından Malatya ekibi, yeniden 
Süper Lig’de mücadele etme şansı bul-
du. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu 
idaresinde sezona hazırlanan ve kad-
rosuna Benjamin Tetteh, Murat Akça, 
Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cu-
eva, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Fer-
nando Zuqui, Jody Lukoki, Adem Büyük 
ve kaleci Guido Herrera’yı dahil eden 
Yeni Malatyaspor, lige büyük umutlarla 
başladı. n AA

Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Medipol Başakşehir’den anlamlı forma
Geçen sezonu şampiyon olarak 

tamamlayan Medipol Başakşehir, 
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 
giyeceği alternatif formasıyla sos-
yal sorumluluk projesine imza ata-
cak. Kulüpten yapılan açıklamaya 
göre turuncu-lacivertli takım, Süper 
Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde 
küresel iklim değişikliği ile müca-
delede ağaçlandırmanın önemine 
vurgu yapmak için yeşil renklere 
sahip alternatif formayı da kulla-
nacak. Aynı zamanda Şampiyonlar 
Ligi’nde yer alacak ilk yerli üretim 
özelliğini taşıyan setten biri olacak 
olan yeşil renkteki forma üzerinde 
kulübün resmi simgesi baykuşa da 
yer verildi.Medipol Başakşehir pro-
jenin aktivasyonu için de dijital bir 
adım attı. Turuncu lacivertli kulüp, 
bireysel çevre bilincini arttırmaya 
yönelik teknolojik yöntemler geliş-
tiren ve insanların günlük hayatları 

içerisinde uyguladıkları aktivitelere 
çevreye duyarlı çözümler sunan bir 
sosyal girişim olan Ecording ile pro-
je özelinde bir iş birliği anlaşması 
imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum 
topu ile başlayacak olan bu iş birliği 
içerisinde futbolseverler, aldıkları 

her yeşil formayı doğada bir ağaca 
dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra 
kulüp dijital kanallarında yapacağı 
iletişimle tohum toplarını doğaya 
serpmeye devam edecek.

İLGİNÇ BİR DÖNEME GİRDİK
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ 

alternatif forma ve proje iş birliği ile 
ilgili heyecanını ve memnuniyetini 
vurgulayarak, “Geçtiğimiz yılın baş-
larında dünya olarak ilginç bir dö-
neme girdik. Her yıl etkilerini daha 
fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuç-
larını bu günlerde çok daha gerçekçi 

ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. 
Böyle zor bir dönemi şampiyon bi-
tirmek bizim için önemliydi; ancak, 
Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa’nın 
kulüpler bazında en önemli organi-
zasyonunda göz önünde olmak bize 
hem daha fazla sorumluluk, hem de 
sorumluluklarımızı yerine getirmek 
üzere daha güzel fırsatlar sağladı.” 
ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ETMEYE BAŞLADIK
Gümüşdağ, 6 ayı geçkin bir sü-

redir bu proje ile ilgilendiklerini be-
lirterek, şunları aktardı: “Formanın 
tasarımı için de yaklaşık bir yıllık bir 
çalışma söz konusu. 

Pandeminin yanı sıra son za-
manlarda ne yazık ki ülkemizde ve 
dünyada oldukça fazla orman yangı-
nı ile de mücadele etmeye başladık. 
Bu işi doğru bir zamanda ve doğru 
bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. 
Başta formanın tasarımındaki emek-

leri için Bilcee’ye, projeye katkıları 
dolayısı ile güzel bir girişim olan 
Ecording’e teşekkür ediyor, tüm 
ekibimizi kutluyorum. Her ne kadar 
maçlarımız seyircisiz oynanacak 
olsa da tüm futbolseverleri bu güzel 
amaca katkı vermek üzere Başak-
şehir Store ve trendyol.com’a davet 
ediyorum.” Projenin bir diğer part-
neri olan Ecording’in kurucu ortağı 
Mert Karslıoğlu ise “Medipol Başak-
şehir ile yapmış olduğumuz iş birli-
ği, olumsuz etkilerini günden güne 
daha çok hissettiğimiz iklim krizi ile 
mücadelemizin güzel örneklerinden 
bir tanesi oldu. 

Alternatif yeşil formalarla iklim 
sorunlarına dikkat çekerken, aynı za-
manda her bir forma satışını doğada 
ecoDrone’lar ile bir ağaca dönüştü-
rerek, doğadan aldığımızı doğaya 
geri kazandıracağız.” değerlendir-
mesinde bulundu. n  AA
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren İttifak Holding Konyaspor’un 
tecrübeli kaptanı Ömer Ali Şahi-
ner, ligin ilk maçı olan Gençler-
birliği karşılaşması öncesi açıkla-
malarda bulundu. Konya Yenigün 
Gazetesi Spor Müdürü Yunus Al-
tınbeyaz’a konuşan Ömer Ali Şa-
hiner, “Yapılacak takviyelerle 
birlikte iyi bir takım olabiliriz” 
dedi. Aykut Kocaman ile başlayan 
ancak sonrasında takımın başına 
getirilen Bülent Korkmaz dönemi 
dahil geçen sezonu değerlendiren 
deneyimli futbolcu kadro derin-
liğinden, forvet transferine, pan-
demi dönemini nasıl geçirdiğine 
ve yeni sezon formalarıyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu.

TAKIM İÇİ REKABETİ
 OLUŞTURAMADIK

Geçen sezonki Aykut Kocaman 
dönemini değerlendiren Kon-
yaspor’un milli futbolcusu Ömer 
Ali Şahiner, “Dışardan baktığı-
mızda her şey çok güzeldi. Her şey 
başarı için hazır gibiydi. Taraftar-
ların da beklentisi çok yüksekti. 
Bence takım içinde oyuncularla 
rekabeti yakalayamadık. Zaman 
zaman röportajlarda söyleme-
ye çalıştım. Hoca da daha sonra 
buna benzere şeyler söyledi ve 
bunu değiştireceğini ve yeni oyun-
cular geleceğini söylemişti. Bu 
değişim sağlanamadı ve başarılı 
olamadık. Geçen sezon hoca bize 
çok güveniyordu. O anlamda ho-
canın burada olması taraftarı nasıl 
mutlu ediyorsa oyuncu grubuyla 
hoca ilişkilerinden de karşılıklı bir 
güven vardı. Bu doğrultuda da ta-
raftarın beklentisi bizden yüksek-
ti. Bizim performansımız bunda 
yüzde yüz etkili ama dediğim gibi 
biraz da saha içindeki o rekabeti 
yarışma ortamını tam anlamıyla 
oluşturamadık.

GEÇ TOPARLANDIK
Geçen sezonki Antalyaspor 

maçına çok üzüldüğünü belirten 
milli futbolcu Ömer Ali Şahiner, 
“Geçen sezon kötü sonuçlar aldık. 
Antalyaspor maçına çok üzülmüş-
tüm. Döndü mü döner mi acaba 
şeklindeydi. Çünkü tam böyle 
Robert Mak’ın gelişi tam kadro 
ile başlıyorduk. Takım içi reka-
beti söylüyorum. Oyuncu düştüğü 
zaman performans düşüklüğü ol-
duğu zaman işler kötüye gidiyor. 
Aynı oyuncu grubuyla toparladık 
ama geç toparladık. Takım için-
deki rekabet yabancı sınırıyla 
paralel. Ne kadar kaliteli yabancı 
futbolcuların olursa o kadar yeni 
şeyler öğreniyorsun.” ifadelerini 
kullandı. 

KADRO DERİNLİĞİ ÖNEMLİ
Kadro derinliğinden bahseden 

Konyaspor’un deneyimli futbol-
cusu Ömer Ali Şahiner, “Kadro 
derinliği çok önemli sezonu 3. 
bitirdiğimiz sezonda hoca kadro-
ya bakıyordu. Forvetlere bakıyor 
Rangelov, Bajic ve Halil İbrahim 
Sönmez. Rangelov ve Bajic oyna-

mayınca Halil İbrahim oynuyordu. 
Katkı da sağlıyordu. Kupa ve lig 
maçlarında gol atıyordu. Bir Ada-
naspor maçı oynadık. Hiç bekle-
mediğimiz değişiklikler yaşandı. 
Kadro derinliğini sağlamak önem-
li.” şeklinde konuştu.

FİZİKSEL VE MENTAL 
OLARAK İYİ DÖNDÜM

Pandemi dönemindeki süreci 
ve ligin son haftalarındaki olayları 
anlatan milli futbolcu konuşması-
na şöyle devam etti: “Geçen se-
zon Gaziantep FK ile oynadığımız 
maçın dönüşünde herkes bize 
düştü gözüyle bakıyordu. O nok-
tadan hem psikolojik olarak hem 
de oyun olarak dönmek zor oldu. 
Geçen sezon da pandemi arasını 
iyi değerlendirmiştim.

 Lige verilen arada iyi döndüm. 
Hem fizik olarak hem de mental 
olarak ligler başladığında iyi dön-
düm. Biraz da maçların atmosferi 
etkiliydi. İşler değişti. Sorumluluk 
almamız gerekiyordu. O anlamda 
biz de elimizden geleni yapmaya 
çalıştık. 

Sorumluluk olayında bunu 1 
sahada gösterdiğin oyunla gös-
terirsin ikincisi ise saha dışında 
aldığın sorumlulukla gösterirsin. 
Zaman zaman saha içinde oynadı-
ğın oyunla bu sorumluluk oyununu 
gösteremezsin.  Saha içinin yanı 
sıra bunun saha dışı ve soyunma 
odası var. Benim sakinlik, dingin-
lik olayımı bana Aykut Kocaman 
aşıladı.”  
FORVET TRANSFERİ OLACAKTIR

Forvet transferi hakkında da 
düşüncelerini belirten İttifak Hol-
ding Konyaspo’un başarılı futbol-
cusu Ömer Ali Şahiner, “Sezon 
öncesi yoğun antrenman progra-
mındayız. Günde çift antrenman 
yapmak yorucu oluyor. İyi bir orta-
mımız var. Çalışmalarımız devam 
ediyor. Forvet transferi olacaktır. 

Çünkü ihtiyacımız var. Başkanımız 
da belirtti santrfor alınacak. Saha 
içinde futbolcular da bekliyor iyi 
bir forvetin olmasını Skora katkı 
yapan gol atmasını bekleyen bir 
forvetin olmasını ben de isterim. 
Takımı taşıyacak beni de taşıya-
cak asistlerim gole çevirecek takı-
mın kötü olduğu haftalarda herke-
si taşıyacak bir santrforun olması 
güzel olur. Geçen sezon Bajic, gü-
zel bir sezon geçirseydi belki de 
birçok sıkıntıyı yaşamayacaktık.” 
ifadelerin kullandı. 

EKSİK DURUMDAYIZ
Yeni sezonda nasıl bir Kon-

yaspor’un sahada olacağını da 
açıklayan Konyasporlu Ömer Ali 
Şahiner, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Şu an eksik durumda-
yız. Herkesin bildiği üzere bazı 
mevkilerimizde sıkıntılarımız var. 
Özellikle Konyaspor taraftarları 
bilinçli ve futboldan anlayan in-
sanlar. 

Geçen sezonki hataları yap-
madan o mevkilere uygun, kaliteli 

isimleri alabilirsek bizim için ra-
hat, güzel bir lig olur. Eksiklerimi-
zin yanı sıra şu an ki takımımızın 

durumu iyi durumda.  Eksikleri-
mizi kapatırsak takım içinde reka-
bette olacaktır. Bu da bize olumlu 

yansıyacaktır. Uzun bir lig olacak. 
Taraftarlarla bizler arasında kız-
gınlık kırgınlık olacaktır. Taraftar 
futbolcuya kızabilir ama takımına 
küsemez.” 
KARABÜKSPOR’A ATTIĞIM GOL

Kariyerindeki unutamadığı 
golü söyleyen Konyaspor’un mil-
li futbolcusu Ömer Ali Şahiner, 
“Belki çok güzel bir gol değildi 
ama Aykut Kocaman’ın ikinci ge-
lişindeki ilk maçı Karabükspor ile 
oynadığımız maçta 10 kişiydik 
estetik açıdan güzel bir gol değildi 
ama halen ne goldü be dediğim 
gol olarak onu görürüm. O maça 
Djalma 11 de başlamıştı. Ben ye-
dektim Djalma sakatlanmıştı ve 
oyuna ben girmiştim. Attığım o gol 
benim için çok önemliydi.” dedi.

BEYAZ FORMAYI HERKES 
BEĞENDİ

Yeni sezon formaları hakkında 
da beyaz formayı beğendiğini söy-
leyen Ömer Ali Şahiner, “Yeni çı-
kan formalarımızdan beyaz forayı 
çok beğendim. Çubuklu formamız 
klasik siyah formamız ise devam 
ediyor. Beyaz formamız çift baş-
lı kartalın olmasından dolayı mı 
yoka grinin ağır tonlarından oluş-
masından mı bilmiyorum ama ben 
dahil takımdaki arkadaşlarımda 
Beyaz formayı çok beğendi.” Şek-
linde konuştu.

SEVİNCİN BOL OLDUĞU 
BİR YIL OLUR

Yeni sezon beklentilerini de 
açıklayan deneyimli futbolcu, 
“Özelikle geçen sezon olanlardan 
uzak, üzülmeden, yıpranmadan ve 
o sıkıntılardan yaşamadan sakat-
sız belasız güzel bir yıl diliyorum. 
Başarılılarla dolu, sevincin bol 
mağlubiyeti hüznün uzak olduğu 
bir yıl olur. dedi.

KONYASPOR’DA 
285 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig temsilcimiz ittifak 
Holding Konyaspor’da 9. Senesini 
geçirecek olan milli futbolcu Ömer 
Ali Şahiner Yeşil-Beyazlıların en 
çok forma giyen futbolcusu olarak 
göze çarpıyor. 2012-2013 sezo-
nunda Konya Şekerspor’dan Kon-
yaspor’a transfer olan 28 yaşın-
daki 2020-2021 sezonuyla birlikte 
Konyaspor’a 9. senesini geçire-
cek. Konyaspor’un başarı ve ba-
şarısızlıklarında takımda bulunan 
Ömer Ali Şahiner bu sene takımda 
önemli bir rol üstlenecek. Takım-
da Ali Turan ve Selim Ay’ın ayrı-
şığından sonra 1. Kaptan olması 
bekleniyor. 8 sezonda Anadolu 
KArtalı ile 285 maça çıkan başa-
rılı futbolcu, 35 gol atarken 22 de 
asist yaptı. Söz konusu maçlarda 
43 sarı kart gören milli futbolcu 3 
de kırmızı kart gördü. En çok ma-
çına 2016-2017 sezonunda çıkan 
Ömer Ali Şahiner, hem Avrupa 
hem lig he de kupa maçlarında 
sahaya çıkmıştı. O sezon 45 maçta 
görev alan Ömer Ali Şahiner 5 gol 
4 asistlik bir performans sergile-
mişti. n SPOR SERVİSİ

BU SENE FARKLI OLACAK!
Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu değerlendi-
ren Ömer Ali Şahiner, sezon başında herkesin takımdan beklentisinin yüksek olduğunu, takım içi  rekabeti sağlayamadıkları için 

taraftarı üzdüklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, “Bu sezon yapılacak takviyelerle çok daha farklı bir sezon olabilir” dedi



Süper Lig ekiplerinden İttifak 
Holding Konyaspor’da teknik di-
rektörlük görevine getirilen İsmail 
Kartal ile resmi sözleşme imza-
landı. Kulübün internet sitesinde 
yer alan açıklamaya göre, Konya 
Büyükşehir Belediye Stadı toplantı 
salonunda gerçekleştirilen imza 
töreninde konuşan başkan yar-
dımcısı Bünyamin Sarıtaş, Bülent 
Korkmaz ile beklenmeyen bir ay-
rılık yaşadıklarını belirtti.

Kısıtlı zamanda yoğun bir ça-
lışmanın ardından İsmail Kartal 
ile görüştüklerini dile getiren Sa-
rıtaş, “Gerek futbolculuğunda, 
gerek teknik direktörlüğünde Türk 
futbolunda önemli bir yere sahip 
olan İsmail hocamızla anlaşmaya 
vardık. Büyük başarılara, büyük 
umutlara birlikte yürüyeceğimi-
zi düşünerek, bu anlaşmanın iki 
tarafa da hayırlı olmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

KARTAL: “KONYASPOR’U HAK 
ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİMİZE

 İNANIYORUM”
Açıklamada görüşlerine yer 

verilen teknik direktör İsmail Kar-
tal, Konyaspor’da çalışacak ol-
maktan memnuniyet duyduğunu 
aktardı. 

Kendisini Konyaspor’da ça-
lışmaya layık gören kulüp yö-
netimine teşekkür eden Kartal, 
“Konyaspor camiası olarak, yö-
netimimizle, taraftarımızla, fut-
bolcularımızla, kulüp personeli-
mizle Konyaspor’un potansiyelini 
ön plana çıkaracağımızı düşünü-
yorum. Hep birlikte çalışarak Kon-
yaspor’u hak ettiği yere getireceği-
mize inanıyorum. Ben ve ekibimin 
elinden geleni yapacağını herke-
sin bilmesini istiyorum.” değer-

lendirmesinde bulundu.
Süper Lig’in 2. haftasında 

Gençlerbirliği ile yapacakları se-
zonun ilk maçına değinen İsmail 
Kartal, şunları kaydetti: “Buraya 
geç gelmiş olsak da bizler Türk 

futbolunun içinde olan insanlarız. 
Bütün takımları, futbolcuları 

yakından takip ediyoruz. Önümüz-
de bir haftalık dönem var. Bu dö-
nemde Gençlerbirliği maçına en 
iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel 

bir başlangıç yapmak istiyoruz. 
Hafta sonuna kadar futbolcuları-
mızla sık sık görüşmeler yapaca-
ğız. Onlarla konuşacağız, kendi 
felsefemizi anlatacağız. 

Futbolcularımızın bizleri anla-

yacağını düşünüyorum. Çünkü ka-
pasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, 
ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte 
hep beraber lige güzel bir başlan-
gıç yapmak istiyoruz.”

Takımda teknik direktör İsmail 

Kartal’ın yardımcılıklarını Osman 
Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Meh-
met Göker Özdemir, Serdar Kesi-
mal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibe-
yoğulları’nın yapacağı bildirildi. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal imzayı attı!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Bülent Korkmaz’ın şok ayrılığı sonrası göreve getirilen İsmail Kartal, resmi imzayı 

attı. Deneyimli teknik adam 2 sezon Konyaspor’u çalıştıracak. İmza töreninde konuşan Kartal, “Hep birlikte çalışarak Konyaspor’u hak ettiği 
yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı

RPS

Adil Demirbağ’dan 
taraftarlara mesaj

Konyaspor’dan 
başsağlığı

Rakip, Konyaspor 
maçı hazırlıkları başladı Yaşar Berber 

Dev Kartallar’da

İttifak Holding Konyaspor’un Adana De-
mirspor’dan transferi Adil Demirbağ, sosyal 
medya hesabından bir açıklama yayımladı. Genç 
stoper, “Bu Şanlı formayı bana laik gören herkese 
teşekkür ediyorum. Formamı terimin son damla-
sına kadar terleteceğime emin olabilirsiniz.”  İfa-
delerini kullandı. Öte yandan 22 yaşındaki stoper 
Konyaspor’da Ali Turan’dan boşalan 4 numaralı 
formayı giyecek.
n SPOR SERVİSİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle 
çıkan çatışmada şehit düşen Konyalı Astsubay 
Jandarma Sinan Aktay için İttifak Holding Kon-
yaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal 
medya üzerinden paylaşım yapan Konyaspor, 
“Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle 
çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Jan-
darma Astsubay Sinan Aktay’a Allah’tan rahmet 
dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Gençlerbirliği, Süper Lig’in ikinci haftasın-
da 19 Eylül Cumartesi günü İttifak Holding Kon-
yaspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde sabah gerçek-
leştirilen antrenmanda, 2-0 kaybedilen Fraport 
TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncu-
lar yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise salon çalışmasının ar-
dından dar alanda çift kale maç oynadıkları belir-
tildi. n AA

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi temsilcimiz 
Konyaspor Basket’te genel menajerliğe Yaşar 
Berber getirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yayım-
layan Dev Kartallar şu ifadeleri kullandı: “Kon-
yaspor Basketbol Takımımızda Genel Menajerliğe 
Yaşar Berber getirildi. Bugün kulüp binamızda 
İdari Menajerimiz Hüseyin Bilgin’in hazır bulundu-
ğu imza töreninde Yaşar Berber ile 1 yıllık resmi 
sözleşme imzalandı.” n AA

Hakan Ünal hamlesi 
taraftarı memnun etti

Konyaspor’un yeni teknik direktörü 
İsmail Kartal’ın ekibinde Konyalı ant-
renör Hakan Yavuz da yer alacak. Uzun 
yıllardır Konyaspor’da görev yapan ve 
spor camiası tarafından sevilen isim-
ler arasında yer alan Hakan Yavuz’un 
teknik ekipte yer alacak olması taraftarı 
da sevindirdi. Konyasporlu taraftarlar 
sosyal medyadan Hakan Ünal’a destek 
mesajları gönderirken, Yavuz’un daha 
önce Konya Şekerspor döneminde İs-
mail Kartal ile birlikte çalıştığı öğrenildi. 
n SPOR SERVİSİ

Serdar Kesimal
teknik ekipte

Süper lig temsilcimiz ittifak Holding 
Konyaspor, Bülent Korkmaz’dan boşa-
lan Teknik direktörlük koltuğuna İsmail 
Kartal’ı getirdi. Kartal’ın teknik ekibin-
de Serdar Kesimal’ın olması ise dikkat 
çekti. 31 yaşındaki eski futbolcu 28 
yaşında futbolu bırakmıştı. Türkiye’de 
Kayserispor, Fenerbahçe ve Akhisar 
Belediye’de forma giyen genç futbol 
adamı Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye 
2011 yılında 4 milyon 750 bin Euro 
karşılığında transfer olmuştu. Fener-
bahçe’den eski öğrencisi olan Serdar 
Kesimal yeni sezonda İsmail Kartal’ın 
yardımcısı olarak Konyaspor’da görev 
alacak. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, kamuoyunu şok 
eden teknik direktör ayrılığını kısa 
sürede çözüme ulaştırarak asıl gün-
demine döndü. Uzun süredir santrfor 
arayışlarına devam eden Anadolu 
Kartalı, bu hafta içinde golcü trans-
ferini tamamlamak için çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. 

Teknik Direktör İsmail Kartal ile 
bir görüşme gerçekleştiren Konyaspor 
yönetimi, transfer planlamasını dene-
yimli teknik adamla görüşerek yeni-
den şekillendirdi. 

İsmail Kartal’ın stoper bölgesine 
takviye için yönetimle görüş alışveri-
şinde bulunduktan sonra bu isteğinden 
vazgeçtiği öğrenilirken, görüşmeden 
çıkan en önemli sonuç ise bir kanat 
oyuncusunun takıma kazandırılması 
oldu. 

Konyaspor, yabancı bir santrforun 
yanı sıra yabancı bir kanat oyuncusunu 
daha renklerine bağlayacak. 

Ayrıca orta sahanın ortası için 
santrfor ve kanat transferinin ardından 
genç bir oyuncunun transferi gündeme 
gelebilecek.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federas-
yonu Başkanlığının 2020 yılı faaliyet 
programında yer alan Sağlık Kupası 
Trap Bölgesel Lig 2. Yarışması 11-13 
Eylül 2020 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı. Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış 
Poligonunda yapılan oldukça heye-
canlı ve birbirinden çekişmeli geçen 

müsabakalara 25 kulüpten 101 sporcu 
katıldı.

Trap müsabakalarında dereceye gi-
ren sporcular şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler; 1. Savaş Arslan 
(Kırşehir), 2. Mehmet Türkbey Menzi 
(Adana) 3. Kadir Sarı (Burdur)

Veteran Erkekler; 1.Halil Özgün 

(Karaman), 2. Yüksel Kökten (Konya), 
3. Cumali Aslan (Adana) 

Yıldız Erkekler; 1. Hasan Fehmi 
Dartar (Osmaniye), 2. Anıl Kutluca (Si-
vas)

Genç Bayanlar; 1. Mine Gençay 
(Tokat), 2. Zeynep Yağmur Sağlıklı 
(Kastamonu)  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 2 yabancı transferi daha yapacak

Trap Sağlık Kupası müsabakaları Konya’da yapıldı


