
Ahilik, beraberliktirAhilik ahlak demek Plazma bağışlayın 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Ahilik Teşkilatı’nın 
erdemli, ahlaklı 
ve inançlı esnaf 
kitlesi yetiştiren 
medeniyetimizin çok 
önemli bir kurumu 
olduğunu belirterek, 
bütün esnafların Ahilik 
Haftası’nı kutladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türk Kızılayı Konya 
Şube Başkanı 
Hüseyin Üzülmez, 
koronavirüsle 
mücadelede plazma 
bağışının önemine 
dikkat çekerek, 
“Hayat kurtarmaya 
vesile olmak için 
lütfen kan ve plazma 
bağışında bulunun” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Esnaflar arasında 
birlik ve dayanışmayı 
sağlayan en önemli 
unsurlardan birinin 
ahilik olduğunu 
söyleyen KONESOB 
Başkanı Muharrem 
Karabacak, “İçinde 
bulunduğumuz zorlu 
süreç, bu kültürün 
önemini bir kez daha 
ortaya koydu” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

121006 Ateşbaz-ı Veli 
Sempozyumu başlıyor

Park halindeki 
motosikleti çaldı

Gençlerin kavgası 
kanlı bitti: 3 yaralı
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Pandemiden 
dolayı ertelendi

Durmak yok 
asfalta devam

Girişimci İş Adamları Vakfı 
Konya Şubesi tarafından 
organize edilen, 30 Eylül 2020 
tarihinde gerçekleştirilmesi 
planlana Türkiye Girişimci 
Buluşması ve Fuarı, pandemi 
süreci tedbirleri çerçevesinde 
27 Mayıs 2021 tarihine ertelen-
di. n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram Belediye Başkanı Kavuş, 
pandemiye ve onun getirdiği 
olumsuzluklara rağmen hedef 
rakamlarımızı tutturmak için 
hizmet aşkıyla Meram’ın onlarca 
noktasında aynı anda çalışan 
tüm ekip arkadaşlarına teşekkür 
etti. n HABERİ SAYFA 13’TE

Kontrollü yapılmalı
Koronavirüs nedeniyle kış 

ayları gelmeden grip ve 
zatürre aşısı öneriliyor An-
cak henüz Türkiye’ye grip 
aşısı gelmiş değil. Zatürre 
aşısı da oldukça kısıtlı. Bu 

nedenle aşılamanın risk 
gurupları öncelenerek 

yapılması tavsiye ediliyor

GRİP AŞISI 
HENÜZ GELMEDİ

Koronavirüs nedeniyle 
özellikle kronik rahatsızlığı 
bulunanlara kış gelmeden grip 
ve zatürre aşısı önerilmesinin 
ardından, aşılara olan talep 
artmış durumda. Henüz piya-
saya sürülmemesi nedeniyle 
grip aşısını bulamamak normal 
olarak karşılansa da, zatürre 
aşısında yaşanan sıkıntının da 
kısa süre içinde çözülmesi 
bekleniyor. 

AİLE HEKİMLERİ 
ÖNERMELİ 

Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası Başkanı Adem 
Açıkgöz, aşı miktarları göz 
önüne alınarak, “Vatandaşımı-
zın inisiyatifi ile değil de, Aile 
Hekimine danışılarak, aile he-
kiminin önerdiği şekliyle grip 
veya zatürre aşısının yapılması 
daha isabetli ve sağlık açısın-
dan da önemli olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

HER ŞEYE RAĞMEN 
ŞÜKRETMELİYİZ

TAĞŞİŞ VE TAKLİT
MERCEK ALTINDA 

13-14 yaşlarında gözlerini 
kaybeden Bünyamin Gökçil, 
hayata sıkı sıkıya tutundu. 

İlahi söylemeyi seven Gökçil, 
darbuka ve def çalmayı öğrendi. 

Uzun zamandır defle birlikte 
ilahi söyleyen Gökçil, her şeye 
rağmen hayata küsmemek ve 
şükretmek gerektiğini söylüyor.

 n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
gıdada hile yapan firma 

ve ürünleri tek tek ifşa etti. 
Hilekarlar vatandaşlara, dana 

yerine at eti, yoğurt yerine 
nişasta, lahmacun yerine 

sakatat yedirdi. Bu firmalar 
arasında bulunan Konya’daki 

firmalar ise şaşırttı. 
 n HABERİ SAYFA 6’DA

Destek bekliyorlar
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri 
ve Eğitimcileri Derneği (ÖNCE-EĞİTİM-DER) 
Başkanı Özcan Dalgıç, sektörlerinin büyük bir 
istihdama katkı sağladığına dikkat çekerek, 
ayakta kalabilmeleri için destek beklediklerini 
vurguladı.

Okul öncesi kurumlarda gerekli hijyen 
tedbirlerinin alındığını da belirten Dalgıç, 
“Okulların çocuklarımız için dışarıya göre daha 
güvenli olduğunu ifade ediyoruz. Kurumlar 
denetim mekanizmasının olduğu yerler” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

KIZILAY’A YAPILAN 
SALDIRI ALÇAKLIKTIR

SAĞLIKLI HAYAT İÇİN 
BİSİKLET KULLANIN

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve  
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Kızılay Mobil 

Kan Merkezini ziyaret etti.  Başkan Pekyatırmacı Suriye’de 
Kızılay’a düzenlenen alçak saldırıyı da kınadı.

 n HABERİ SAYFA 12’DE

Sağlıklı yaşamın yanı sıra pandemiden korunmak için 
de bisiklet kullanımının çok önemli olduğuna dikkat 

çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu süreçte 
vatandaşlara özel veya toplu taşıma araçları yerine bisiklet 

kullanmaları çağrısında bulundu.
 n HABERİ SAYFA 13’TE

Özcan Dalgıç
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 31 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              18 °C       33 °C

Ankara                20 °C 34 °C Hicrî: 28 Muharrem  1442  -  Rûmî: 3 Eylül 1436

Evet, bu hafta da yeni bir yazı ile siz 
kıymetli okuyucularımızla buluşuyo-
ruz. TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte 
Konya milletvekilleri biraz dinlenmenin 
ardından Konya’da sahalara indi. Nere-
deyse Konya milletvekillerinin tamamı 
il, ilçe teşkilatlarında, saha ziyaretleri 
ile Konyalılarla buluşuyor. Milletvekil-
lerini sahada yoğun bir şekilde gören 
Konyalılar ise ufukta seçim mi var, gibi 
söylemleri dile getiriyorlar. Burası Tür-
kiye, her an her şey olabilir.  Türkiye’de 
son yıllarda siyasi parti sayıları hızla 
artıyor. Neredeyse uzun zaman bir si-
yasi partide çeşitli görevlerde bulunan 
isimler, anlaşmazlık yaşadıkları anda 
partilerinden ayrılarak yeni siyasi parti 
kuruyorlar. Gelecek Partisi, DEVA Par-
tisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi gibi 
belki yakın zamanda Muharrem İnce 
de yeni bir siyasi parti ile vatandaş-
lar ile buluşacak. Bakalım ne olacak, 
vatandaş ve seçmen olarak merakla 
bekliyoruz.

Bizler Konya siyasetine gelecek 
olursak Gelecek Partisi lideri Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu Konyalı, Sayın 

Davutoğlu Konya’ya her geldiğinde 
moral depoladığını ifade ediyor. Ge-
lecek Partisi de Konya il kongresini 
tamamladı, ilçe teşkilatları ile Kon-
ya’nın sorunlarının yanı sıra Konyalı-
ların sorunları ile de ilgileniyor. Konya 
ile ilgili düşüncelerini basın yolu ile dile 
getiriyor. Yine Ali Babacan tarafından 
kurulan DEVA Partisi de ilk il başkanını 
Konya’da atadı. AK Parti’nin kalesi ola-
rak nitelendirilen Konya’da bir mesaj 
verdi diye düşünebiliriz. Yine İYİ Parti 
il ve ilçe teşkilatları, İYİ Parti Konya 
milletvekili Fahrettin Yokuş da Konya-
lıların sorunlarını sık sık dile getiriyor. 
Doğru ya da yanlış ama ben seçildiğim 
ilin insanına sahip çıkıyorum diyor.

CHP Konya il başkanı ve ilçe baş-
kanları da Konya ve Konyalının sorun-
larını dile getiriyor. CHP Konya millet-
vekili Abdüllatif Şener de bazı sorunları 
dile getiriyor. Konya’ya geliyor, ancak 
Sayın Şener’in Konya’da daha etkili ol-
ması gerektiğine düşünüyorum. Saa-
det Partisi il ve ilçe teşkilatları ile Konya 
milletvekili Abdülkadir Karaduman da 
Konya ve Konyalıların sorunlarını dile 

getiriyor. Bu satırlarda 
Konya milletvekillerinin 
Konyalılar ile tatil dö-
neminde buluşmasını 
belirtmiştik. Özellikle AK 
Parti milletvekillerinin sa-
hada aktif olması oldukça 
memnuniyet verici. Kon-
yalılar olarak milletvekil-
lerimizi TBMM açıldığın-
da da sık sık Konya’da 
görmek istiyoruz.

TEŞEKKÜRLER RECEP CANDAN
Geçtiğimiz haftalarda yine bu sa-

tırlarda Covid-19 sebebiyle vefat eden 
Merhum Halit Oflaz’ın isminin ahde 
vefa adına yaşatılmasını istemiştik. 
Vefat eden merhum Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz’ın ismi, geçtiğimiz 
hafta Çumra Belediye Meclisi tarafın-
dan alınan kararla Çumra Otogarı ve 
Büyükaşlama Mahallesi’nde yer alan 
koruluğa verildi. Bu güzel davranıştan 
dolayı Çumra Belediye Başkanı Av. 

Recep Candan ve Bele-
diye Meclisi üyelerini yü-
rekten kutluyorum.

KONYALI BAŞARILI 
GENÇ CEO YOK MU?

Ekonomist dergisi, 
40 yaş altı CEO’ların gö-
rev aldığı şirketleri mer-
cek altına aldı. Şirketleri 
farklı parametrelerle de-
ğerlendiren Ekonomist 
dergisinin listesinde ne 

yazık ki sanayi şehri Konya’da 40 yaş 
altı genç CEO yer almıyor. Sanayi 
şehri Konya’da işletmelerin personel 
eğitimine önem vermesi gerektiğine 
ve firmalarını gelecek nesillere taşıma 
konusunda eğitimler yapması gerek-
tiğine inanıyorum. Bu konuda üniver-
site-sanayi işbirliğine daha da ağrılık 
verilmelidir.

MASKESİZ HAYDUTLARA 
KİM DUR DİYECEK

Mart ayından bu yana uzmanlar 

ve yetkililer ısrarla Koronavirüs’ten ko-
runmak için temizlik, maske, mesafe 
kurallarına uymamız konusunda uya-
rıda bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da 
bu kurallara uymama konusunda ısrar 
ediyor. Konya sokaklarında gezerken 
maskeli vatandaş gördüğümüz kadar 
maskesiz vatandaşları da görüyoruz. 
Özellikle vatandaşların yoğun olarak 
bulunduğu pazar alanlarında maske 
kurallarına dikkat edilmiyor. Bu ko-
nuda Konya Pazarcılar Odası ve ilçe 
belediyelerinin zabıta ekipleri önlem-
ler alsa da yetkililer gidince maskeler 
hemen iniveriyor. Asla pazarcılarımızı 
hedef göstermiyorum. Onlar helal rızık 
kazanmak için büyük mücadele veri-
yorlar. Umarım bu konulara daha da 
dikkat ederler. Yine pazar alanlarında 
hâlâ vatandaşların ürün seçtiklerine 
şahit oluyorum. Pazarcı esnafından 
bu konuda da gerekli hassasiyeti bek-
liyorum. Göreve geldikleri günden bu 
yana Konya için çalışan Vali Vahdettin 
Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın’dan Konya genelinde maske, 
mesafe ve temizlik denetimlerine daha 

da ağrılık vermelerini istiyorum. Mas-
kesiz yürüyen vatandaşlarımıza karşın 
da temizlik, mesafe, maske; TAMAM 
da… Maskesiz dolaşanları uyarınca 
saldıranları ne yapacağız? Acaba Alo 
184 benzeri bir #MaskesizHaydut hattı 
kurulsa da uyardık diye darp edilme-
den kurtulsak daha iyi olmaz mı?

ÖĞRETMENLERLE 
UĞRAŞMAYI BIRAKIN

Türkiye’de pandemi tedbirleri 
kapsamında okullarda eğitime ara ve-
rilmesi ve eğitimlerin uzaktan eğitim 
şeklinde olmasının ardından neredey-
se belli kesimler öğretmenler üzerin-
den prim yapma derdinde. Öğretmen-
lerin hedef gösterilmesindeki amaç, 
nitelikli ve bilinçli toplum yetişmesine 
karşı çıkmaktan başka bir şey değildir. 
Okumayan, sadece sosyal medya yo-
luyla olup biteni öğrenen itaatkâr bir 
toplum oluşturulsun diye öğretmen-
ler hedef gösteriliyor. İnsana yapılan 
yatırımın yolu eğitimden geçer. Olur 
olmadık bahanelerle öğretmenlerle 
uğraşmayı bırakın.

Selametle.

KONYA’DA SİYASET ZORLAŞIYOR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri ve Eğitimcileri Derneği (ÖNCE-EĞİTİM-DER) Başkanı Özcan Dalgıç, 
sektörlerinin istihdama büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, ayakta kalabilmeleri için destek beklediklerini vurguladı

‘Devletimizden destek bekliyoruz’
Okul Öncesi Eğitim Kurum-

ları Çocuk Kulüpleri ve Eğitimci-
leri Derneği (ÖNCE-EĞİTİMDER) 
Başkanı Özcan Dalgıç, 2020-2021 
Eğitim Öğretim dönemi öncesinde 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana-
okulları ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, 
gündüz bakımevi ve çocuk kulüp-
lerinde alınan önlemleri değerlen-
dirdi. Okul öncesi eğitim sektörü-
nün, özellikle bayanlara büyük bir 
istihdam sağladığına dikkat çeken 
Dalgıç, sektörlerinin ayakta kala-
bilmesi için destek beklediklerini 
söyledi.  

KAYIT DIŞI KURUMLARA DİKKAT 
ÖNCE-EĞİTİM-DER Başkanı 

Özcan Dalgıç, Konya’da bulunan 
okul öncesi kurumlarında gerekli 
hijyen önlemlerinin alındığını söy-
ledi. Bu konuda oldukça dikkatli 
davrandıklarını dile getiren Dal-
gıç, şöyle devam etti, “Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı anaokulları ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bağlı kreş, gündüz ba-
kımevleri ve çocuk kulüpleri, ilgili 
bakanlıklarımızdan gelen genelge-
ler dahilinde tüm kurumlarımız, 
çocuklarımızın sağlığı için gereken 
tüm özeni göstermektedirler. Bu 
konuda kurumlarımıza inanıyo-
ruz ve güveniyoruz. Okulların ço-
cuklarımız için dışarıya göre daha 
güvenli olduğunu ifade ediyoruz. 
Kurumlar denetim mekanizması-
nın olduğu yerler.  Çocuklarımız 
okula geldikleri anda ateşleri öl-
çülüyor. Elleri ve yüzleri yıkanıyor. 
Kurumlar içerisinde çocuklarımızın 
sürekli kontrolleri gerçekleşiyor. 
Çocuklarımızın bulunduğu sınıflar 
sık sık havalandırıyor.  İmkânı olan 
kurumlarımızın birçoğu dersleri-
ni dışarıda işliyor. Çocuklarımız-
da olası bir ateş yükselmesinde, 
ailelerine bildirerek kontrollerini 
sağlıyoruz. Kurumlarımızın dezen-
fektesi başta olmak üzere, gereken 
tüm konularda önlemlerimizi alıyo-
ruz. Konya’da bulunan okul öncesi 
kurumlarımızda herhangi bir vaka 
ile karşılaşmadık.  2020-2021 Eği-
tim Öğretim Yılında da Konya’da 
okul öncesi eğitim veren kurumlar 
olarak tedbirleri en üst seviyede 
uygulayacağız.  Yine özellikle yeni 

eğitim öğretim yılında çocuklarını 
okul öncesi kurumlara kayıt etti-
recek velilerimizden, kontrol ve 
denetim yapılamayan kayıt dışı, 
gayr-ı resmi, ruhsatsız kurumlara 
asla kayıt yaptırmamalarını, çocuk-
larını Milli Eğitim Bakanlığı veya 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlı kurumlara kayıt 
ettirmelerini istiyoruz. Ruhsatsız 
kurumlarda veya maliyetinin çok 
altında hizmet veren kurumlarda, 
çocuklarımızın gelişimini olumsuz 
etkileyecek, travma meydana ge-
tirecek, birçok olumsuzluklar ya-
şanıyor. Vergi veren, SGK ödeyen, 
gereken hijyen tedbirlerini alan, iyi 
bir okul öncesi eğitimi veren bir 
kurumun sağlıklı hizmet verebil-
mesi için öğrenci başı maliyeti, en 
az 900 bin TL’yi bulmaktadır.”

TÜM TEDBİRLER ALINIYOR
Koronavirüs salgınına karşı 

tüm kurumlarda gerekli tüm ön-
lemlerin alındığına dikkat çeken 
Dalgıç, “Okul öncesi eğitim veren 
kurumlar olarak kurumlarımızın 
temizliği, personellerimizin maske 
takımı, servis araçlarımızın dezen-
fektanı gibi konularında meslek-
taşlarımız hassasiyet gösteriyor.  
Anne ve babalar çocuklarını güven 
içerisinde kurumlarımıza gönde-
rebilirler.” Anne ve babalara da 
uyarılarda bulunan Dalgıç, “Bizler 
anne ve babalardan çocuklarını 
okullara göndermeden önce ateş-
lerini kontrol etmelerini istiyoruz. 
Yine çocukların bağışıklarını güç-
lendirmeleri için ek besin takviye-
leri vermelerini istiyoruz.  Çocuk-

ların eve geldiklerinde üstelerinin 
değiştirilmesi, kişisel temizlikleri-
nin yapılması gerekiyor.  Evde olan 
bir riske karşı kurumlara da bilgi 
vermelerini istiyoruz ki diğer ço-
cuklarımızı ve velilerini koruyalım” 
dedi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ŞART
Okul öncesi eğitimin şart oldu-

ğuna dikkat çeken Dalgıç, “Kon-
yamızda son yıllarda okul öncesi 
eğitimi alan çocukların gelişimi, 
bu çocukların ilkokul 1. Sınıftaki 
başarıları görüldükçe okul öncesi 
eğitimin önemi daha da anlaşılıyor. 
Okul öncesi eğitim çocuğu hayata 
ve okula hazırlayan bir basamak-
tır. Bu basamak ne kadar verimli 
geçerse çocuğun hayatı o kadar 
verimli olur. Okul öncesi ihmal edi-
lecek olursa bazı temel kazanımlar, 
ilkokul döneminde çocuk tarafın-
dan çok geç elde edilmesi, çocuk-

larımızın eğitim ve okul hayatını 
sekteye uğratabilir. Uzmanlarda da 
okul öncesi eğitimin, en az üniver-
site eğitimi kadar önemli olduğunu 
vurguluyor. Okul öncesi eğitim ne 
kadar kalitesi olursa, çocuğun geli-
şimi de o kadar kaliteli olur” ifade-
lerini kullandı. 

‘AYAKTA KALABİLMEK İÇİN 
DEVLETİMİZDEN 

DESTEK BEKLİYORUZ’
Başkan Dalgıç, sektörlerin 

ayakta kalabilmeleri için destek 
beklediklerini ifade ederek, sözle-
rini şöyle sürdürdü, “Okul Öncesi 
kurumları olarak devletimizden 
SGK ötelemeleri ve personel ma-
aşları hususunda destekler aldık. 
Kurumlarımız 3 ay kapalı kaldı. 
Yaz döneminde açılan kurumlar 
ise kontenjanlarının yüzde 15-25’i 
oranında hizmet verdiler. Aileleri-
mizin tedirginlikleri devam ediyor. 
Kurumlar bu şekilde çalışmaya 
devam ederse, kurumlarımızın 
ayakta kalabilmesi oldukça zor.  
Sektörümüzde kurumların birçoğu 
şu anda kapatma durumunda ya 
da devren satılık.  Sektörümüzde 
istihdam sayısı oldukça fazla. Bu 
süreçte özel okul öncesi eğitim 
kurumlarının ayakta kalabilmesi 
için devletimizden, öğrencilere yö-
nelik teşvik desteği bekliyoruz. 16 
Mart’tan bu döneme kadar olan sü-
reç dikkate alınarak, kira ödemeleri 
ve giderlerimizi karşılayabilmek 
için, sınıflarımızda azaltılan kon-
tenjanlar doğrultusunda öğrenci 
desteği bekliyoruz. Ülke genelin-
den 12 Okul Öncesi Derneği Anka-
ra’da bir araya geldik. Sektörümü-
zün sıkıntılarını masaya yatırdık. 
Sektörümüzün ortak sıkıntılarını, 
dernekler olarak hazırladığımız 
raporları Ankara’da ilgili bakanlık-
lara, yerelde de İl Müdürlüklerine 
sunduk. Devletimizden üzerinden 
büyük bir yük alan eğitim sektö-
rünün kurumlarımızın sıkıntılarını 
görmesini talep ediyoruz. Tüm ta-
leplerimizin karşılanması mümkün 
olmasa bile en azından bir kısmının 
hayata geçirilmesi, kurumlarımızın 
ayakta kalmasını, bu yükün altın-
dan daha rahat kalkabilmemizi 
sağlayacaktır.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özcan Dalgıç



4 16 EYLÜL 2020

Alaaddin ALADAĞ ile

alaaddin_aladag

13-14 yaşlarında gözlerini kaybeden Bün-
yamin Gökçil, hayata küsmedi. Çocukluktan 
buyana radyoda dinlediği ilahilerden feyz alan 
Gökçil, amatör bir şekilde ilahi çalmaya başladı. 
İlahi söylerken mutlu olan Gökçil, gittiği görme 
engelli okulunda masaya vurarak ritim tutmayı 
öğrendi. 

Bu işi daha sonra ilerleten Gökçil, def, 
darbuka gibi çalgı aletlerini çalmaya başladı. 
Sonrasında amatör şekilde bu işi sürdüren 
Gökçil, arkadaşlarıyla birlikte kurdukları radyoda 
yayın yapmaya başladılar. 

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Gökçil, 
“Cenab-ı Hak sizlere görme gibi büyük bir nimet 
vermiş. Sağlık sıhhatiniz yerinde. Ama Cenab-ı 
Hak birkaç sıkıntı verince hemen sızlanmayın di-
yorum. Ben kendim görme engelliyim sizin gibi 
görme nimetinden faydalanamıyorum. Sabırlı 
olacağız isyan etmeyip olanda hayır vardır deyip 
şükür edeceğiz” diyor. 

Gözleriniz kapalı ama gönül gözün açık 
diye düşünüyoruz. Sizin için özel değilse 
gözleriniz neden kapandı?

Gözlerim 13-14 yaşlarıma kadar az da olsa 
görüyordum. Örneğin insanları görüyordum 
ama saçını gözünü seçemiyordum, gazetelerin 
büyük yazılarını okuyabiliyordum. 

Bisiklet sürdüm, top oynadım çocukluğumu 
yaşadım şükür. Tansiyondan gözlerimin yavaş 
yavaş karardığını farkına vardım. Bir saat uyan-
dığımdan bir sabah gözlerimin tamamen gitti. 

Def çalıp ilahi söylüyorsunuz. Def çalma 
nasıl oldu biraz bahsedebilir misiniz?

Ben amatörce ilahi seslendiriyorum. Çocuk-
luğumdan itibaren İslami radyoları çok dinle-
mekten kaynaklandı. İnsan bir şeye yöneldiği 
zaman ister istemez onunla hem hal oluyor. 
Bende ilahi dinleye dinleye kendimi def çalıp 
ilahi söyledim.

Def’e karşı bir yeteneğiniz mi vardı. Yoksa 
bu konuda özel bir eğitim aldınız mı? 

Çocukluğumda iki elimi yastığa vurmak 
suretiyle başladım. Daha sonra Cemile Erkunt 
ilköğretim okulunda görme engellilere özel bir 
sınıf açmışlardı. Orda arkadaşlarım masaya 
vurmak suretiyle çalıyorlardı elleriyle ritim 
tutuyorlardı. Onlardan kaldı alışkanlığım sonra 
ben ilerlettirdim. Def, darbuka derken profes-
yonel olmasa bile idare edecek kadar çalmaya 
çalışıyorum.

Def çalışıyorsunuz peki bir sahne deneyi-

niz oldu mu?
Sahne deneyim olmadı. Sadece ortaokuldu 

kermes günlerinde orda def çaldım. Birkaç kez 
de Konya’mızın radyolarında birkaç kez çalarak 
ilahi söyledim

 Radyo’ya özel bir ilginiz var. Bu konuda 

neler söylemek isterseniz?
Ben küçüklüğümden beri karasal bazda 

yayın yapan bir radyom olmasını çok istedim. 
Gözüm hafif gördüğü zaman bakardım. Daha 
sonra tamamen radyoya yöneldim. Ulusal bazda 
Konya’ya yayın bir radyomuz olmadı ama inter-
net üzerinden yayın yapan bir radyomuz oldu.

Bildiğimiz kadarıyla internet üzerinden 
yayın yapan bir radyonuz var biraz bahsedebi-
lir misiniz?

Radyo Gülistan bir internet üzerinden yayın 
yapıyoruz. Neden radyo Gülistan derseniz. Gü-
listan gül bahçesini simgelediği için gülleri sim-
gelediği için Gülistan koyduk. Daha çok herkes 
eser istiyor yüzden sohbet etmiyoruz genellikle 
ilahi, Tük Halk Müziği, Türk Sanat Müziği yayını 
yapıyoruz.

Radyo kurma fikri nasıl oldu. Ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız. İlk yayında neler 
hissetiniz?

Bizim gibi görme engelli arkadaşlarımız 
camiamız genellikle bilgisayar ile içli dışlıyız. 
Birçok arkadaşım web sitesi tasarlarlar, format 
atarlar kısaca bilgisayarla bu kadar haşır neşir 
olunca radyoculukta onlardan kaldı bana bir 
noktada yayın yapma. Benimde bir radyom ol-
masın dedim. İlk radyom Rota idi. İslami tarzda 
yayın yapılıyordu. Birçok farklı yayınlar yaptık. 
Daha sonra Radyo Gülistan ile yayın yapmaya 
devam ediyorum.

İlk radyo yayınızda ve şimdiki yayınlarınız-
dan neler hissediyorsunuz?

Dinleyiciler mesaj yazdığı zaman bir boşluğa 
konuşmadığımızı birileri tarafından dikkate alın-
dığımızı hissediyoruz. Yayın yapma hevesimiz 
daha çok artıyor. İstek aldığımız zaman mutlu 
oluyoruz. Dinleyiciler yalnız bırakmıyorlar. Bizde 
mutlu oluyoruz. Heyecanlanıyoruz. Gerçekten 
güzel bir duygu.

Radyo kitleniz neler. Nerelerden dinleni-
yorsunuz?

Türkiye’nin birçok ilinden dinliyoruz. Başta 
Konya olmak üzere birçok yerden dinleniyoruz. 
Türkiye dışında Danimarka, Avustralya, Norveç 
ve birçok dış ülkelerden dinleniyoruz.

Gençlere neler tavsiye ederseniz?
Cenab-ı Hak sizlere görme gibi büyük bir 

nimet vermiş. Sağlık sıhhatiniz yerinde. Ama 
Cenab-ı Hak birkaç sıkıntı verince hemen sızlan-
mayın diyorum. Ben kendim görme engelliyim 
sizin gibi görme nimetinden faydalanamıyorum. 
Sabırlı olacağız isyan etmeyip olanda hayır 
vardır deyip şükür edeceğiz. Allah nice nimetler 
vermiş.  Ama Allah bir sıkıntı verdiği zaman 
sızlanmayın diyorum.  Hayata dört elle sarılmayı 
tavsiye ederim. Güzel bir söz ile “Kadere rıza 
selamettir” diye. Rabbini bilen kendini bilir. 
Allah’ın verdiği her nimete şükür etmemiz lazım.

‘İsyan etmeyip şükredeceğiz’
13-14 yaşlarında gözlerini kaybeden Bünyamin Gökçil, hayata sıkı sıkıya tutundu. 

İlahi söylemeyi seven Gökçil, darbuka ve def çalmayı öğrendi. Uzun zamandır defle birlikte 
ilahi söyleyen Gökçil, her şeye rağmen hayata küsmemek ve şükretmek gerektiğini söylüyor 

Bünyamin Gökçil kimdir? 
Bünyamin Gökçil Konya’nın Kadınhanı’n 

ilçesin Sarıkaya köyünde dünyaya 
geldi.  Baba adı Şahin, anne adı Hatice. 
Babası TIR Şoförlüğü yaparken, annesi 

ev hanımı. Rahatsızlığına rağmen pes 
etmeyen Gökçil, çorap ve bazı ürünler 

satmak suretiyle hayata dört elle 
sarılmaya çalıştı. Şuan dışardan iki yıllık 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
okuyan Gökçil, ikinci sınıfta. 

Gökçil’in hedefi üniversiteyi bitirip
 iyi bir iş sahibi olmak.
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Başkan Altay: Ahilik medeniyetimizin çok önemli bir kurumudur
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahi-
lik Teşkilatı’nın erdemli, ahlaklı ve 
inançlı esnaf kitlesi yetiştiren me-
deniyetimizin çok önemli bir ku-
rumu olduğunu belirterek, bütün 
esnafların Ahilik Haftası’nı kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahi-
lik Haftası nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Başkan Altay’ın me-
sajı şöyle: “Dokuzuncu ve onun-
cu asırdan başlayarak İslam’la 
şereflenen milletimizi dünya hâ-
kimiyetine götüren başarı hikâ-
yemizin en önemli unsurlarından 
biri şüphesiz iktisadi yapıda oluş-
turduğumuz devrim niteliğindeki 
düzenlemelerdir. Bu düzenleme-
lerin kaynağında Ahilik kültürü 
ve Ahilik Teşkilatı yatmaktadır. 

Savaş hukukunda dahi adaleti ön 
plana alan ecdadımız ekonomi ve 
ticaret altyapısını inancından aldı-
ğı ahlaki erdemlerle donatmıştır. 
Ahilik Teşkilatı; kardeşliği, birliği, 
hakça paylaşmayı, adil ve ahlaklı 
olmayı şart koşan dünyanın ilk bü-
yük sivil toplum teşekkülüdür. Asıl 
adı Nasîrüddin Mahmûd olan Ahi 
Evran’ın Anadolu’daki ilk durağı 
Konya’dır. 

Hazreti Mevlana ve Hacı Bek-
taş-ı Veli’nin çağdaşı olan Ahi Ev-
ran; ilim, kültür ve medeniyet şeh-
ri Konya’dan büyük ilham almıştır. 
Temelini Konya’da attığı Ahilik 
Teşkilatı’nı Kayseri’de güçlendir-
miş, Kırşehir’de olgunlaştırmıştır. 
Selçuklu ve Osmanlı döneminin 
erdemli, ahlaklı ve inançlı esnaf 
kitlesi bu ihlaslı çalışmaların ürü-

nüdür. ‘Halka hizmet etmenin 
Hakka hizmet etmek’ anlamına 
geldiği bilinciyle yetişen genç es-
naflar tüm dünyayı kucaklayan 
medeniyet kubbemizin ayakların-
dan birini oluşturmuşlardır. Gü-
nümüzde tüm dünyada uygula-
nan çırak-kalfa-usta eğitim modeli 
Ahilik Teşkilatı ile var olmuştur. 
Eline, diline ve beline sahip olan; 
alnı açık, eli açık, sofrası açık, yar-
dımsever, paylaşımcı ve hakkı gö-
zeten ticaret erbabı yetiştirmeyi 
hedefleyen Ahilik Teşkilatı, Os-
manlı Devletinde Lonca Teşkilatı 
adıyla örgütlenmiş, Cumhuriyet 
Döneminde Esnaf, Sanayi ve Tica-
ret Odaları çatısı altında varlığını 
sürdürmüştür. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi olarak hem Ahilik 
kültürüne hem de onu yaşatacak 

esnaflarımıza büyük önem veri-
yoruz. Esnaf Odalarımızın başkan-
ları ile sürekli bir araya geliyoruz. 
Fırsat bulduğumuz her ortamda 
şehir merkezindeki ve ilçelerimiz-
deki esnaflarımızı ziyaret ediyor; 
görüşlerini alıyor, fikirlerini dinli-
yor, şehrimizin geleceği için hep 
birlikte çalışmaya gayret göste-
riyoruz. Bu vesileyle başta Şeyh 
Nasîrüddin Mahmûd Ahi Evran 
olmak üzere, medeniyetimizin 
çok önemli bir kurumu olan Ahi-
lik Teşkilatı’nın dünden bugüne 
ahirete irtihal eden tüm mensup-
larına Allah’tan rahmet diliyorum. 
Esnaf ve ticaret erbabımızın Ahilik 
Haftası’nı kutluyor; tüm esnafımı-
za sağlıklı, helal ve bol kazançlı be-
reketli günler diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

‘Ahilik, Türk Kültürünün birlik 
ve dayanışmasının sembolüdür’

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, Ahilik haftası 
münasebetiyle yayınladığı kutla-
ma mesajında Kardeşlik, yiğitlik, 
cömertlik ile dürüstlüğün, sevgi-
nin, dostluğun, yardımlaşmanın, 
hoşgörünün, bilginin ve dayanış-
manın; sanat ile birleşimidir, ahi-
lik” dedi.

Başkan Altınay mesajında 
“Anadolu’daki Türk kültürünün 
birlik ve dayanışmanın sembolü 
olan Ahilik, Selçuklu Devlet ya-
pısının temel unsurlarından biri 
olmuş, Osmanlı Devletinin kuru-
luşunda da önemli katkılar sağ-
lamıştır. Günümüzün yükselen 
değerlerinin önemli bir kısmının 
özünde Ahiliğin temel ilkeleri 
yatmaktadır. Tüketici hakları, si-
villeşme, kooperatifçilik, çeşitli 
mesleki kuruluşların varlığı gibi 
kavramları Batı’ya aktaran bi-
rikim, Ahilik kültürüdür. Ahilik 
teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı 

Veli’nin düşünceleri ve Ahilik 
geleneği yüzyıllardır geçerliliğini 
korumakta, günümüzün ihtiyacı 
olan doğruları gözler önüne ser-
mektedir.

Ahilik, halka dönük bir ku-
rumdur. Ahiler, kendi ticaret çı-
karını diğer meslektaşlarından 
üstün tutmayan; mutluluğu hal-
ka hizmet edip yararlı olmakta 
arayan kişilerdir. Müşteri her za-
man haklıdır sözü de bu anlayışın 
eseri olarak dilimize yerleşmiştir. 
Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı 
sıra asıl ahlaki ilkeleri ile toplum-
da yer etmiş; Osmanlılarda lonca 
ve gedik kuruluşları olarak devam 
ettikten sonra, Cumhuriyet Döne-
minde yerini Esnaf ve Sanatkârlar 
Odalarına bırakmıştır. Bu duygu 
ve düşüncelerle Ahilik Haftası’nın 
esnaf ve sanatkârlarımız başta ol-
mak üzere bütün vatandaşlarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Esnaflar arasında birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsurlardan birinin ahilik olduğunu söyleyen KONESOB Baş-
kanı Muharrem Karabacak, “İçinde bulunduğumuz zorlu süreç, bu kültürün önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi

‘Ahiliğin önemini bir 
kere daha anladık’

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak Ahilik 
Haftası kutlamalarıyla ilgili ya-
yınladığı mesajında, “Geçmişten 
günümüze birlik ve dayanışma-
mızı sağlayan en önemli unsur-
lardan biri olan ahilik kültürüne 
içinde bulunduğumuz ekonomik 
süreçte ne denli ihtiyaç duydu-
ğumuzu bir kez daha anlamakta-
yız” dedi.

KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak bu yıl 14 – 20 Ey-
lül tarihleri arasında 33.’sü kut-
lanan Ahilik Haftasıyla ilgili bir 
mesaj yayınladı.

Başkan Karabacak açıklama-
sında şu görüşlere yer verdi: “İyi 
ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, 
yardımseverliğin kısacası bütün 
güzel meziyetlerin birleştiği, ti-
caret ile ahlakı buluşturan bir ha-
yat düsturu olan ahilik, milli şu-
uru ve gücünü dayanışmasından 
alan yapısı ile dünyada benzeri 
bulunmayan bir kültür ve mede-
niyet hazinesidir. 

Milli birlik ve beraberliğimi-
zin her zaman en büyük teminat-
larından birisi olan ahilik kültürü, 
ticareti düzenleyen ve bu alan-
larda faaliyet gösteren esnaf teş-
kilatımız başta olmak üzere tüm 
kurum ve kuruluşlar için önemli 
bir rehber niteliğindedir. 

Ticari hayatımızın temelinde 
yer alan bu kültür ile kardeşlik, 
birlik, beraberlik ve dayanışma 
duygularımız yeniden pekişmek-
tedir. 

Ticaret ve ekonomi alanında 
esnaf ve sanatkârımıza olduğu 
kadar sosyal ve kültürel alanda 
da halkımıza yol gösterici olan 
ahilik, 2023, 2053 ve 2071 he-
deflerimize öncülük edecektir. 

Geçmişten günümüze birlik 
ve dayanışmamızı sağlayan en 
önemli unsurlardan biri olan ahi-

lik kültürüne içinde bulunduğu-
muz ekonomik süreçte ne denli 
ihtiyaç duyduğumuzu bir kez 
daha anlamaktayız.

KONESOB olarak biz de ahi-
liği, esnaf ve sanatkârlarımızın 
ahilik kültüründe faaliyetlerini 
sürdürmesini önemsiyoruz. Bu 
bağlamda Konyalı ahilerimizin 
gösterdiği başarı ve çalışmalarını 
göreve geldiğimiz günden beri 
ülke gündemine taşımak için 
gayret sarf ettik. 

Bilindiği üzere 2018 yılında 

Yılın Türkiye Ahisi, 2019 yılın-
da da Yılın Türkiye Çırağı Kon-
ya’mızdan çıktı. Alınan bu önem-
li başarı ve dereceler Konya’nın 
ahiliğe ne derece önem verdiği-
nin bir göstergesi. 

KONESOB olarak esnaf ve 
sanatkârımızın gösterdiği bu ba-
şarılara bundan sonrada vesile 
olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 
maalesef Corona virüs tedbirleri 
nedeniyle buruk bir hafta geçiri-
yoruz. 

Pandemi döneminde esnaf 
ve sanatkârımızın üstlenmiş ol-
duğu rol ve fedakârlık hepimizin 
malumudur. Bu süreçte esnaf ve 
sanatkârlarımız ahilik gelenek ve 
göreneğine göre vatandaşları-
mızın kileri, tedarikçisi, servisi, 
evlerine ekmeğini ulaştırmada 
fırıncısı olmuştur. 

Fırsatçılık yapmadan aza ka-
naat getirerek ticaret yapan ve 
en çok alkışı hak edenler yine 
ahilerimiz olmuştur. 

Pandemi döneminde de böy-
le önemli bir görevi üstelenen 
tüm ahilerimizi tebrik ediyor, bu 
yıl 33.’sünü kutladığımız Ahilik 
Haftamızın ülkemize, milleti-
mize, Konya’mıza, esnaf ve sa-
natkârlarımıza tüm ahilerimize 
hayırlı uğurlu olması dileyerek 
saygılarımı sunuyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Konya Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu ile 
yönetim kurulu üyeleri Zabı-
ta Haftası nedeniyle; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanı Yavuz Kızılas-
lan’ı, Selçuklu Belediyesi Zabıta 
Müdürü Ali Başkurt’u, Karatay 
Belediyesi Zabıta Müdürü Zeki 
Gökmenoğlu ve Meram Bele-
diyesi Zabıta Müdürü Hasan 
Hüseyin Dinçalp’ı ziyaret ede-
rek, 194 yıllık köklü bir geçmi-
şe sahip olan zabıta teşkilatının 
Zabıta Haftasını kutladı.

Ziyaretlerde konuşan KO-
NESOB Yönetim Kurulu Üye-
si ve Konya Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, 
“Zabıta teşkilatımızın haftası-

nı kutlamak adına Büyükşehir 
Belediyemiz ve merkez ilçe-
lerimizin Zabıta teşkilatlarını 
ziyaret ederek, zabıtalarımızın 
bu anlamlı haftasını kutlamak 
istedik. 

194 yıllık köklü bir geçmişe 
sahip olan zabıta teşkilatının 
Zabıta Haftasını kutlayarak, 
başarılar diliyoruz. 

Esnaflarımıza verdikleri 
desteklerinden ve pandemi sü-
recinde esnafımızın yanında ol-
duklarından dolayı da teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Yavuz Kızılaslan da Pastacılar 
Odasının ziyaretinden dolayı 
memnun olduklarını belirterek, 

“Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve ilçe belediyelerimiz sınırları 
içerisinde görev yapan zabı-
ta teşkilatları olarak, düzenin, 
sağlık ve huzurunun sağlan-
ması adına görev yapmaktayız. 
Her zaman vatandaşlarımız 
ve esnafımızın yanında olduk. 
Konya Pastacılar Odasının Za-
bıta Haftası nedeniyle bizleri 
ziyaret etmelerinden dolayı da 
teşekkür ediyoruz. Pandemi 
sürecinde birbirimizin sağlığı-
nı tehlikeye atmamak için, va-
tandaşlarımızdan maskelerini 
takmalarını, temizliği dikkat 
etmelerini ve sosyal mesafe-
yi korumalarını istiyoruz” diye 
konuştu.

Selçuklu Belediyesi Zabıta 

Müdürü Ali Başkurt, Karatay 
Belediyesi Zabıta Müdürü Zeki 
Gökmenoğlu ve Meram Beledi-
yesi Zabıta Müdürü Hasan Hü-
seyin Dinçalp, Pastacılar Oda-
sının Zabıta Haftası nedeniyle 
ziyaret etmesinden memnun 
olduklarını kaydederek, “Pas-
tacılar Odasının ziyaret etmesi 
bizleri memnun etti. Teşekkür 
ediyoruz. Özellikle pandemi sü-
recinde vatandaşlarımızdan tek 
isteğimiz; maske takmaları, te-
mizliği dikkat etmeleri ve birde 
sosyal mesafeyi korumalarıdır. 
Bu kurallara uymak hepimi-
zin sağlığımız için çok önemli-
dir. Salgınla birlikte mücadele 
edersek başarı oluruz” mesajını 
verdiler. n HABER MERKEZİ

Konya Pastacılar Odası, zabıta ekiplerini unutmadı
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Konya Emniyeti kapsamlı 
denetimlerine devam ediyor

Konya’daki çifte cinayetin 
görüntüleri ortaya çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin korona virüs (Covid-19) 
salgını tedbirleri başta olmak üze-
re kapsamlı denetimleri devam 
ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekiplerince başta Covid-19 ile 
mücadele kapsamında umuma 
açık iş yerlerinde yapılan kapsamlı 
denetimlerde, 4 iş yerinin belge-
lerinin eksik olduğu, 2 iş yerinde 
tütün mamulleri tüketildiği tespit 
edilirken, 1 iş yeri mühürlendi. İş 
yerlerinde bulunan 53 şahsa ‘Sos-
yal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 2 iş 
yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı Has-
talıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 
Davranmak’tan işlem yapıldı. Öte 
yandan, Selçuklu ilçesinde havaya 
ateş açan ve dur ihtarına uymayan 

bir şahıs yakalanırken, şahıs ve suç 
unsuru pompalı av tüfeği ile ilgili 
gerekli yasal işlemler başlatıldı. 

Denetimlerde ayrıca 3 hırsızlık 
şüphelisi yakalanırken, 2 adet ruh-
satsız tabanca ele geçirildi. n İHA

Seydişehir ilçesinde silahla açı-
lan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 
1 kişinin ağır yaralandığı olaya iliş-
kin görüntüler ortaya çıktı. Olay, 
ilçeye bağlı İncesu Mahallesi’nde 
geçtiğimiz Perşembe gecesi mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Mevlüt Ç. (55) mahalle kahveha-
nesinde oturan Necati Harman-
kaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet 
Öksüz’ü tabanca ile ateş ederek 
vurdu. Olayda ağır yaralanan Ay-
han Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz 
hastanede yapılan müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybederken, ağır yaralı Necati 
Harmankaya ise Konya’ya sevk 
edildi. Olayın ardından cinayetleri 
işleyen Mevlüt Ç. gözaltına alına-

rak, çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ait gü-
venlik kamerası görüntüleri ortaya 
çıktı. Görüntülerde kahvehaneye 

gelen Mevlüt Ç, ayakta sohbet 
eden Necati Harmankaya, Ayhan 
Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ta-
bancayı doğrultarak birden ateş 
etmeye başlıyor.  n İHA

Şarampole devrilen otomobilde 
1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile
TIR çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da bir otomobilin şa-
rampole devrilmesi sonucu mey-
dana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi 
yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya 
Karayolunun 70. kilometresi Kı-
zören Mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan 
Antalya’ya giden Süleyman G. (32) 
idaresindeki 07 AFZ 210 plakalı 
Dacia marka otomobil sürücüsü-
nün bir anlık dikkatsizliği sonucu 
yoldan çıkarak şarampole devrildi. 
Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile 
araçta yolcu olarak bulanan Hasan 

G. (57), Nezahat G. (50), Hatice G. 
(29) ve T. İ. G. (2) yaralandı. Ka-
zayı gören çevredeki vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine kısa süre-
de olay yerine sağlık ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. Yaralılar am-
bulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. Burada tedavi 
altına alınan yaralıların sağlık du-
rumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da hafif ticari araç ile 
TIR’ın çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Aratol Bahçe-
li Mahallesi Karasu Kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Salim U. (34) idaresindeki 
34 BH 563 plakalı Fiat marka ha-
fif ticari araç Ayhan Halis T. (53) 
yönetimindeki 06 AE 8135 plakalı 
Ford marka TIR ile çarpıştı. Kaza 
sonucu hafif ticari araç sürücüsü 

yaralandı. Kazayı gören çevrede-
ki vatandaşlar durumu 112 Acil 
Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar 
üzerine kısa sürede olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralı sürücü ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldı-
rıldı. Burada tedavi altına alınan 
sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firma ve ürünleri tek tek ifşa etti. Hilekarlar 
vatandaşlara, dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta, lahmacun yerine sakatat yedirdi

Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
gıdada hile yapan firmaları ifşa et-
meye devam ediyor. Bakanlık bu 
kapsamda taklit ve tağşiş yapılan 
ürünlerin listesini paylaştı. Bal, 
toz biber, çay, bitkisel yağ  çiko-
lata, süt ve süt ürünleri, et ve et 
ürünleri, enerji içecekleri gibi bir-
çok üründe hile yapıldı. Hilekarlar 
vatandaşa dana yerine at ve tek 
tırnaklı eti, lahmacun yerine saka-
tat, yoğurt yerine nişasta, çikolata 
yerine viagra yedirdi. Ayrıca çay 
ve kırmızı bibere de boya kattı. 

FİRMALARIN TÜM
 BİLGİLERİ DUYURULDU 

Bakanlığın yayınladığı listede 
laboratuvar sonucuyla taklit veya 
tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları 

üreten/ithal eden; kişilerin haya-
tını ve sağlığını tehlikeye düşüre-
cek şekilde bozulmuş, değiştiril-
miş gıdaları üreten ve/veya satan 

firmanın adı, ürün adı, markası, 
parti ve/veya seri numarasını içe-
ren bilgiler kamuoyunun bilgisine 
sunuldu. 

91 FİRMANIN 113 ÜRÜNÜNDE 
HİLE TESPİT EDİLDİ 

91 firmaya ait 133 parti ürün-
de taklit ve tağşiş yapıldığı tespit 
edildi. Böylece bakanlık 2012 yı-
lından bu yana taklit ve tağşiş ya-
pan bin 609 firmaya ait 3 bin 605 
parti ürünü ifşa etmiş oldu. Kon-
ya’da taklit ve tağşiş yapan firma 
ve markalar ise şu şekilde: Adese 
Alışveriş Merkezleri Mercek Piliç 
Isıl İşlem, Torunoğlu Süt Torunoğ-
lu Beyaz Peynir, Cebel Süt Ürün-
leri Uygur Kahvaltılık Tost Peyniri, 
Sel Süt Gıda Peynes Süzme Beyaz 
Peynir, Kayabey Süt ve Süt Ürün-
leri Kayabey Eritme Peyniri, Süt-
kon Gıda Güleç Eritme Peyniri. 
n MEVLÜT EGİN

Aksaray’da iddiaya göre 3 
genç uyuşturucu ticareti yaptığı-
nı öne sürülen 3 yabancı uyruklu 
şahsı sopalarla darp ederek yara-
ladı.

 Olay, Coğlaki Mahallesi 1236 
Sokakta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, iddi-
aya göre Emir Hosseini S. (16), 
Ali Rıza S. (17) ve Esmail İ. (17) 
isimli 3 yabancı uyruklu şahsın 
uyuşturucu sattığını iddia eden 
Halit Muhammet B. (18), Samet 
Mert K. (18) ve Muratcan A. (18) 
şahısların yanına giderek bölge-
den uzaklaştırmak istedi. 

Yabancı uyruklu şahısların 
bölgeden gitmek istememesi 
üzerine 6 kişi arasında tartışma 

çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüşünce 3 kişi yaban-

cı uyruklu 3 şahsı sopalarda darp 
etti. 

Çevredeki vatandaşların ih-
barı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen 
polis ekipleri kavgayı aralarken, 
3 yabancı uyruklu şahıs ambu-
lanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırıldı. 

Burada tedavi altına alınan 
yaralı şahısların durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, diğer 3 kişi 
polis ekiplerince gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
n İHA

Gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Yaralı bulunan paçalı 
şahin tedavi edilecek

Yük treninin çarptığı 
sürüdeki 8 hayvan telef oldu

Taşkent ilçesinde duyarlı bir 
vatandaş tarafından yaralı vaziyette 
bulunan paçalı şahin hayvan hasta-
nesinde tedavi altına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, Taşkent ilçesinde bir 
vatandaş tarafından uçamaz halde 
şahin bulundu. Yırtıcı kuşu bulan 
vatandaş, Taşkent İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekiplerine teslim etti. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Böl-

ge Müdürlüğü görevlileri, jandarma 
tarafından teslim edilen ve bölgede 
nadir olarak görülen ve türünün 
paçalı şahin olduğu belirlenen yır-
tıcı kuşu, tedavi edilmek üzere Sel-
çuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Hayvan Hastanesine götürdü. Şa-
hinin tedavisinin tamamlanmasını 
müteakip doğal yaşam alanına tek-
rar salınacağı belirtildi. n İHA

Akşehir’de yük treninin çarptığı 
sürüdeki 8 hayvan telef oldu. Alınan 
bilgiye göre, 33312 sayılı Afyonkara-
hisar-Konya seferini yapan TCDD’ye 
ait yük treni, Yeniköy Mahallesi’nde 

hemzemin geçitten geçtiği sırada, 
köy çobanının otlatmaya götürdüğü 
büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. 
Yaşanan kazada, sürüdeki 8 büyük-
baş hayvan telef oldu. n AA
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Koronavirüs nedeniyle kış ayları gelmeden grip ve zatürre aşısı öneriliyor Ancak henüz Türkiye’ye grip aşısı gelmiş değil. Zatürre 
aşısı da oldukça kısıtlı. Bu nedenle aşılamanın aile hekimleri tavsiyesiyle risk gurupları öncelenerek yapılması tavsiye ediliyor 

Risk gurubu öncelenmeli
Koronavirüs (Kovid-19) salgını 

nedeniyle bu yıl kış ayları oldukça 
zor geçeceğe benziyor. Bu nedenle 
kış gelmeden, koronavirüs vaka sa-
yılarının mümkün olduğunca düşü-
rülmesi hedefleniyor. Ayrıca Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), kış aylarında 
yayılacak olan grip virüsü nedeniyle 
koronavirüsün daha ağır seyrede-
bileceği belirtilerek, grip ve zatürre 
aşısı tavsiyesi yapılıyor. Aynı uyarılar 
Sağlık Bakanlığı tarafından da yapı-
larak, özellikle kronik rahatsızlığı 
olan veya 65 yaş üstü vatandaşla-
rın bu aşıları yaptırmasının önemli 
olduğu vurgulanıyor. Tüm bu açık-
lamaların vatandaşta karşılık bul-
masıyla grip ve zatürre aşısına olan 
talep son günlerde artmış durumda. 
Henüz grip aşısının piyasaya sürül-
memesi nedeniyle aşılamama grip 
aşısını bulamamak normal olarak 
karşılansa da, zatürre aşısında ya-
şanan sıkıntının da kısa süre içinde 
çözülmesi bekleniyor. 

GRİP AŞISI HENÜZ TÜRKİYE’YE 
GELMEDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-

lunan 5. Bölge Konya Eczacı Odası 
Başkanı Adem Açıkgöz, aşılarla ilgili 
ayrıntıları paylaştı. 

Türkiye’ye henüz grip aşısının 
gelmediğini dile getiren Açıkgöz, 
“Aşı gelmediği için Sağlık Bakanlığı 
tarafından eczanelere dağıtımı da 
henüz yok. Grip aşısında durum bu. 
Ama geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı 
Sayın Fahrettin Koca’nın konuyla il-

gili bir açıklaması vardı. Bu yıl, her 
sene alınan grip aşısı miktarından 
2-3 hatta 4 katına kadar tedarik ya-
pılacağını açıkladı. Bu süreç Sağlık 
Bakanlığı’nın inisiyatifinde olan bir 
süreç” dedi. 

RİSK GURUPLARI ÖNCELENMELİ 
Açıkgöz, zatürre aşısıyla ilgili yo-

ğun bir talep olduğunu ancak piya-
sada talepleri karşılayacak aşı mik-

tarının bulunmadığını söyledi. Bu 
aşının her yıl kısıtlı sayılarda geldiği-
ni hatırlatan Açıkgöz, “Zatürre aşısı 
eczanelere belki ayda 1 veya 2 tane 
gibi bir miktarda geliyor” bilgisini 
paylaştı. Ancak burada önemli olan 
konunun, aşıların risk gurubundaki 
vatandaşlara öncelikli olarak yapıl-
ması olduğunu savunan Açıkgöz, 
şöyle devam etti, “Her şeyden önce 

şunu söylemek gerekiyor; hamilele-
re, astım, şeker, kalp, tansiyon gibi 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşla-
rımıza bu aşılar öncelikli olarak uy-
gulanmalı. Vatandaşımızın inisiyatifi 
ile değil de, Aile Hekimine danışıla-
rak, aile hekiminin önerdiği şekliyle 
grip veya zatürre aşısının yapılması 
daha isabetli ve sağlık açısından da 
önemli olacak.”

TEDİRGİNLİK VAR
“Pandemi nedeniyle vatandaş-

larımızda doğal olarak bir tedirginlik 
var” diyen Açıkgöz, bu tedirginliğin 
kış aylarında grip virüsünün de vü-
cuda alınmasıyla kovid-19’un daha 
ağır geçebilmesinden kaynaklandı-
ğını söyledi. Bu konuda Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün de riskli guruplar için 
grip ve zatürre aşısı tavsiye ettiğini 
hatırlatan Açıkgöz, “Ama dünyada 
bu grip, zatürre aşısı üreticileri çok 
yaygın değil. Bütün dünya ülkeleri 
bu üreticilerden talep ediyor. Bu ta-
lep de her yıl artıyor. Dolayısıyla az 
önce ifade ettiğim gibi, bu aşıların 
aile hekimleri tarafından sürdürül-
mesi daha doğru olacaktır. Henüz 
aşılar gelmediği için, ne kadar aşı ta-
lep edildi, ne kadar dağıtımı olacak 
bunu kestirmek zor. Fakat zatürre 
aşısı yeni doğan bebeklerimizde de 
kullanıyor. Bunun gibi aile hekimi 
öngörürse kronik vatandaşlar için 
sağlık ocaklarında aşılama ücretsiz 
yapılıyor diye duyuyoruz” açıklama-
sında bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Adem Açıkgöz

Dev organizasyon pandemi
nedeniyle ertelendi

Girişimci İş Adamları Vakfı 
Konya Şubesi tarafından organize 
edilen, 30 Eylül 2020 tarihinde 
gerçekleştirilmesi planlana Tür-
kiye Girişimci Buluşması ve Fuarı, 
pandemi süreci tedbirleri çerçe-
vesinde 27 Mayıs 2021 tarihine 
ertelendi.

Konya Valiliği, Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Selçuklu Beledi-
yesi, Karatay Belediyesi, Meram 
Belediyesi, Konya Ticaret Odası, 
Konya Sanayi Odası, Konya Ti-
caret Borsası, Kosgeb, Mevlana 
Kalkınma Ajansı, Kop, Konya 
Teknik Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Ünikop ile 
organize ettiğimiz, 30 Eylül - 2 
Ekim 2020 tarihlerinde gerçek-
leştirilmesi planlanan ve Cum-
hurbaşkanlığı Himayelerinde olan 
Türkiye Girişimci Buluşması ve 
Fuarı’nı toplum sağlığını tehlike-
ye atmamak adına gelecek yıla 

ertelemeyi uygun gördük diyen 
Girişimci İş Adamları Vakfı Kon-
ya Şube Başkanı Fatih Ceylan, 
“Pandemi sürecinde devletimiz 
bulaş oranını azaltmak adına bir 
dizi tedbirler aldı. Bu tedbirlere, 
toplum sağlığını korumak ve has-
ta sayımızı azaltmak adına bizler 
de destek vermek için fuar orga-
nizasyonumuzu 27-28-29 Mayıs 
2021 tarihine erteledik. Bu ayın 
sonunda gerçekleştirmeyi planla-
dığımız Türkiye Girişimci Buluş-
ması ve Fuarı’nın daha sağlıklı bir 
ortamda yapılması; katılımcıların, 
ziyaretçilerin ve girişimcilerimizin 
sağlığını korumak, tedirginlikle-
rini ortadan kaldırmak amacıyla 
gelecek yıla taşıdık. Fuarımıza 
katılmak isteyen girişimcilerimiz 
internet sitemiz üzerinden başvu-
rularını yapmaya devam edebile-
cekler” diye konuştu.
n EMİNE ÖZDEMİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, koronavirüsle mücadelede plazma bağışının önemi-
ne dikkat çekerek, “Hayat kurtarmaya vesile olmak için lütfen kan ve plazma bağışında bulunun” dedi

Üzülmez’den plazma
bağışı yapın çağrısı
Türk Kızılayı Konya Şube Baş-

kanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay 
Genel Sekreteri Tevfik Fikret Ka-
raman ve Konya Yazma Eserler 
Bölge Müdürü Bekir Şahin, İle-
tişim Başkanlığı tarafından Kon-
ya’da kurulan Dijital Gösterim 
Merkezi’ni ziyaret etti. 

İlk olarak 360 derece immer-
sive görsel ve işitsel deneyim ala-
nında, Barbaros Hayrettin Paşa 
komutasındaki Osmanlı donan-
masının Preveze Deniz Zaferi için 
hazırlanan dijital gösteriyi dene-
yimleyen davetliler, daha sonra 
Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz 
ve Ege’de yapmış olduğu sondaj 
çalışmalarına dair Mappig Show’u 
izledi. 

Dijital gösterim projeksiyon 
ve hologram alanında ise İstik-
lal Marşı şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı ve Mehmet Akif 
Ersoy hologram Show’unu izleyen 
davetliler, son olarak bilgi ekra-
nında gerçekleştirilen gösterimde, 
son yıllarda gittikçe büyüyen ve 
gelişen Türkiye’nin enerji bağım-
sızlığı, kurulan santraller ve Doğu 
Akdeniz ve Karadeniz’de devam 
eden çalışmaların neler olduğunu 
öğrenme fırsatını buldu.

Ziyaret sonrası değerlendir-
melerde bulunan Türk Kızılayı 
Konya Şube Başkanı Hüseyin 
Üzülmez ve Konya Yazma Eserler 
Bölge Müdürü Bekir Şahin, Dijital 
Gösterim Merkezi’nin,  milli, ta-
rihi, kültürel ve bilimsel zengin-
liklerimizin yanı sıra milli ve yerli 
ürünlerimizin tanıtılması ve tari-
himizin önemli dönüm noktaları-
nın genç nesilleri aktarılması ba-
kımdan önemli bir proje olduğunu 
ifade ederek, İletişim Başkanlığına 
teşekkür ettiler.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
Türk Kızılayı olarak korona-

virüs salgınına karşı yürütülen 
çalışmalara da değinen Üzülmez, 
koronavirüsle mücadele eden bin-
lerce hastaya plazma bağışı çağrı-
sında bulundu. Her yıl Eylül ayının 
ikinci Cumartesi’nin “Dünya İlk 
Yardım Günü” olduğunu belirten 
Üzülmez,  kaza ve yaralanmalarda 
hayat kurtaranların yüzde 90’ının 
ilk yardım uygulayan vatandaşlar 
olduğunu, temel ilk yardım uygu-
lamalarıyla herkesin her vatanda-

şımızın birer hayat kurtarıcı olabi-
leceğini söyledi.

KIZILAY’A YAPILAN 
SALDIRIYI KINIYORUZ

Suriye’nin El Bab şehrinde 
şefkat eli Kızılay’a yönelik düzen-
lenen hain terör saldırısını da kı-
nayan Başkan Üzülmez, “Dünya-
nın her bölgesinde gece gündüz 
demeden fedakarca çalışan Kızılay 
ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz. 
Şehit olan kardeşimize rahmet, 
yaralı kardeşimize de acil şifalar 
diliyorum.” dedi.n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, Covid-19 tanısı konan ya da 
bu kişilerle temaslı oldukları için 
izolasyon süreçlerini evde geçir-
meleri gereken vatandaşlardan 
izolasyon koşullarına uymayan-
ların Konya’da Şems Tebriz-i öğ-
renci yurduna yerleştirilecekleri-
ni söyledi. Toplum sağlığını hiçe 
sayarak vatandaşların hayatını 
tehlikeye atan kişilere adli işlem 
uygulanacağını da açıklayan Vali 
Özkan bu anlamda denetimle-
rin artırılacağını da vurgulayarak 

uyarılarda bulundu.
Şems Tebriz-i öğrenci yur-

dunda ilgili kurumların her türlü 
önlemi aldıklarını ve yurdun hazır 
hale getirildiğini ifade eden Vali 
Özkan,  pandemi kurallarını ihlal 
ederek toplum içine çıkan kişile-
rin bundan sonra kolluk kuvvetle-
ri tarafından yurda getirileceğini 
belirtti. 

Vali Özkan açıklamasında izo-
lasyon süresi boyunca ziyaretçi 
kabul edilmeyeceğinin de altını 
çizdi. n HABER MERKEZİ

Kurallara uymayanlar Şems Tebrizi Yurdu’na yerleştirilecek
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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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* 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;
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Kaynakçı
• CNC Torna 
• Pres Ustaları
•  Plazma ve Lazer         
Operatörleri
• Hidrolik Lift (Silindir)  
Montaj Elemanları
• Traktör Tamir Elemanları
• Yetiştirilmek Üzere Çocuk 
Vasıfsız Eleman Alınacaktır
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 
Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25-35 yaş arası
- İyi derecede traktör kullanabilen 
- Büyükbaş hayvandan anlayan (tercihen)
- Evli olup ailesiyle çiftlikte kalabilecek

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEVSÜT GIDA HAYVANCILIK YEM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76 

KONYA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 2017, 2018 ve 2019 yılları genel kurul toplantısı 
11/10/2020 Pazar günü, İhsaniye Mahallesi Derviş Hilmi Sokak No:4 Selçuklu/ KONYA adresindeki 
KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Odasında  saat 14.00’te, aşağıdaki gündem 
dahilinde yapılacaktır. 

Türk Ticaret kanununda ön görülen gerekli nisabın sağlanamaması durumunda , genel kurul aynı 
yer ve saatte, 25 Ekim 2020 tarihinde, aynı gündem üzere toplanacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış
2. Divan heyetinin teşkili ve genel kurul toplantı tutanaklarını imzalamaları için divan heyetine yetki 
verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının, finansal tabloların ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
7. Denetim kurulu üyelerinin ibrası,
8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. İç denetim kurulu üyelerinin seçilmesi 
10. Şirket taşınmazlarının, mal varlığının ve şirketin geleceği ile ilgili konuların görüşülmesi ve karara 
bağlanması.
11. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış

İLAN
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri: Taşınmaz tapu kayıtlarında 30 cilt, 2941 sayfada bulunan, Konya ili, Meram ilçesi, 1 
Mahalle Mahallesi, 877 ada, 137 parsel adı altında, 413,25 m2 miktarında, Arsa vasfıyla kayıtlı 
olduğu, kat irtifakı ile 3.kat, 5 Bağımsız bölüm numaralı meskenin TAM hisse oranında ve 27/180 arsa 
payıyla borçluya ait olduğu belirlenmiştir. Tapu kaydının Şerh/Beyan/İrtifak/İpotek bölümünde ihtiyati 
haciz, icrai haciz, ipotek şerhleri ve rehin mevcuttur. Keşfe konu meskenin yapılı bulunduğu 877 
ada,137 parselin üzerinde 1 adet zemin+6 katlı binanın bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz malikinin 
taşınmazdaki arsa payına göre payına düşen arsa miktarı (27/180 ) x 413,25 m2= 61,98 m2’dir. 
Taşınmazın Çevresel Özellikleri: Keşfe konu taşınmazın yapılı bulunduğu 877 ada, 137 parsel, 
Meram İlçesi, Millet Caddesi, Vali Cemilkeleşoğlu Sokak, Çamlıca Sokak ve Feritpaşa Caddesinin 
çevrelediği alan içerisinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz çevrili olduğu alan içerisinde Millet Caddesi 
ve Vali Cemilkeleşoğlu Sokağa cepheli vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu bölge; 4-6 katlı konut 
amaçlı kullanılan ayrık nizam yapılar, küçük çaplı alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık 
ocağı, parklar ve ibadethane ve sosyal alanlar yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım 
kolaydır. Gayrimenkulün bulunduğu bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuz olup; bölgenin her türlü 
altyapı hizmeti belediye tarafından karşılanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede otopark, yeşil 
alan, sosyal donatı alanları gibi ihtiyaçlar belediyenin çalışmaları ve yeni projelerle en iyi şekilde 
karşılanmaktadır. Konu mülkün yakın çevresinde batısında Millet Caddesi, 70 metre güneyinde 
Feritpaşa Caddesi, Muhsin Koner Caddesi, 450 metre doğusunda Amber Reis Caddesi, Atatürk 
Caddesi, 100 metre güneybatısında Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü, 300 metre güneybatısında 
tren garı, 300 metre güneydoğusunda eski stadyum, 1,5 km güneydoğusunda Meram Belediye 
Hizmet binası, 1,1 km kuzeyinde Konya Büyükşehir Belediye Hizmet binası, maliye binası, 1,6 km 
kuzeyinde Konya Numune Hastanesi, bulunmakta olup, şehir merkezine 1 kilometre mesafede 
konumlu durumdadır. 
Ana Taşınmaz ve Bağımsız Bölümün Özellikleri: Keşfi yapılan ana taşınmaz 877 ada, 137 no.lu 
parsel üzerinde, 1 adet bitişik nizam konut amaçlı kullanılan yapı mevcuttur. Bina bahçe ve çevre 
düzenlemesi tamamlanmıştır. Konu taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum, zemin, 6 normal kat 
ibaret olup binada bodrum katta ortak yer sığınak, kalorifer yeri, zemin katta 2 adet dükkân, 1, 2., 
3., 4., 5. ve 6.normal katların her birinde 1 er daire olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm vardır. 
Dış cephe kaplaması mantolama sıva üzeri boya olan binanın girişinde, merdivenlerde mermer ve 
sahanlıklarında yer döşemesi mermer, duvarları sıva üzeri boyadır. Keşfe konu mesken, antre, 4 
oda, salon, 1 mutfak, wc, 1 banyo ve 3 balkondan oluşmaktadır. Dairenin salonda ve odalarda yer 
döşemesi laminat parke, duvarlar saten üzeri boya, tavanlar kartonpiyerdir. Banyo ve WC ‘de yer 
döşemesi seramik, duvarlar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi seramik, duvarlar seramik, tavan 
kartonpiyer olup dolaplar ahşap kapaktır. Giriş holü ve koridorda yer döşemesi seramik, duvarlar 
saten üzeri boya, tavan kartonpiyerdir. Pencereler ahşap doğrama ve çift camlıdır. İç kapılar ahşap, 
dış kapı ahşaptır. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak lavabo, klozet ve duş kabin mevcuttur. Dairede 
doğalgaz yakıtlı, bireysel sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Konu bina yaklaşık 32 
yıldır kullanımdadır. Konu dairede borçlu Arif ÇALIKUŞU nun eşi ikamet etmektedir. Kuzey, Güney, 
Batı cepheli, 3.kat, 5 bağımsız bölüm numaralı mesken balkon dâhil brüt 148 m², net 132 m² alanlıdır. 
Konu 5 nolu bağımsız bölümün konumlu olduğu binanın, Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair 
Cetvele göre 2.sınıf konut yapılara girdiği, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan bir yapı olduğu, 
taşınmaza 28.04.1982tarih ve 5/47 sayılı yapı ruhsat belgesinin alındığı, Meram Belediyesi emlak 
vergisine ait arsa m 2 birim değerinin 809,25 TL olduğu belirlenmiştir.
Adresi               : Konevi Mahallesi , Millet Caddesi, No: 4/3  Meram /KONYA adresindedir.
Yüzölçümü : 132,00 m2 net
Arsa Payı : 27/180
İmar Durumu : Dosyada mevcut 19.12.2017 tarih, E.19396 sayılı yazının ekindeki imar durum 
belgesine göre keşfi yapılan ana taşınmazın imar planında 7 kat mesken sahasına isabet ettiği, 
Jeolojik Durum: Önemli alanlar- 2 olarak, Bina Yüksekliği:7 kat, Bina Derinliği: Ön Bahçe Mesafesi: 
Yan Bahçe Mesafesi, Arka Bahçe Mesafesi: Yön. Hükümleri olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli 
konumundadır. Dava konusu taşınmaza 28.04.1982 tarih ve 5/47 sayılı yeni yapı ruhsat belgesi 
alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 26/10/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 23/11/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
    MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin 
ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara 
gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan 
“elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2017/2125 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Ahilik; sanatın, ticaretin ve mesleğin, 
olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla 
yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan 
bir geleneğimiz; yüzyıllar boyu toplumu-
muzun sosyal ve ekonomik omurga-
sını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz; 
toplumsal kimliğimiz açısından daima 
sahiplenmemiz gereken çok özel bir kül-
türümüzdür. Anadolu’da Ahilik, Ahi Evran 
(1171-1262) tarafından kurulmuştur. 
Anadolu Selçuklularından Osmanlı İm-
paratorluğuna geçiş sürecinde Ahilik son 
derece önemli bir rol oynamış, sanat ve 
meslek yönüyle toplumun ekonomik ya-

pısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet 
yapısının temel niteliklerini belirlemiştir.
Osmanlı hükümdarlarından Orhan Gazi ve 
oğlu I.Murat, Ahi ocaklarında kuşak kuşa-
narak ahi olmuşlardır. İmparatorluğunun 
son dönemlerine kadar Ahilik; mesleki bir 
yaklaşımla eğitim, dayanışma ve örgüt-
lenme, denetim konularına eğilirken bir ta-
raftan da daha o devirlerde müşteri odaklı 
bir yaklaşımla fiyat, kalite ve standart ko-
nularında çok ciddi çalışmalar yapmıştır. 
Günümüzde Avrupa Birliği üyelik süreci ile 
ilgili olarak önümüze gelen sınai ve ticari 
normlar ve standartlar yaklaşımı, özünde 

Ahilik kültürümüzün bir parçasıdır.
Bilim, ahlak, akıl ve çalışma prensip-

lerine dayanan Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca 
karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma 
ve adalet bilincini taşıyan esnaf ve zanaat-
karlar yetiştirmiştir. Bugün dünyada yeni 
yerleşen kavramlar olan, tüketici hakları, 
standardizasyon, kalite gibi kavramlar 
ve bu kavramların denetimini sağlayan 
kurumlar, 13. yüzyılda Ahilik teşkilatı ara-
cılığıyla Anadolu ticari hayatına yerleşmiş 

ve esnafın üzerinde önemle durduğu hu-
susların başında yer almıştır. Mesleğinde 
ehliyet sahibi olmayanlara asla ustalık ica-
zeti verilmemiş, üretici ve tüketici arasında 
hakkaniyet ölçüsüne dayanan kaynaşma 
sağlanmıştır. 

Çalışanların hakları korunarak, esnaf 
ve zanaatkarlar arasında, çırak, kalfa ve 
usta hiyerarşisi oluşturulmuştur. Bu gün-
kü manası ile sendikacılık sistemi uygu-
lanmaya başlamış, çalışanların hakları ve 

alın teri korunmuştur. Çalışma hayatının 
yanı sıra sosyal hayatın gelişmesine katkı 
sağlayan Ahi Teşkilatları, barışta devletine 
eğitimli asker hazırlamış, onların her türlü 
savaş teçhizatını üretmiştir. Ahilik sadece 
iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum ol-
manın ötesinde, temelinde vatan ve millet 
sevgisi bulunan, Türk milletine has sos-
yo-ekonomik bir sistemdir. Bu bağlamda 
bizlere düşen görev, ahilik kültürüne ve 
geleneğine sahip çıkılması ve yaşatılma-
sıdır.

Kaynak: https://www.derszamani.net/
ahilik-haftasi-ile-ilgili-kompozisyon.html

AHILIK HAFTASI 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, yeni tasarlanan göz içi mer-
ceklerinin görme problemi yaşayan hastalara çözüm sunduğunu söyledi

Akıllı mercekle görme
sorunları çözülüyor

Direksiyon kilidini kontrol 
ettikten sonra motosikleti çaldı

Medicana Konya Hastanesi 
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Yavuz Özpınar, akıllı merceklerin 
temel olarak yaşlı, erişkin grup ve 
yakın görme bozukluğu olan has-
talarda, yakın görme kusurunu dü-
zeltmek için tasarlanmış ileri tek-
noloji mercekler olduğunu belirtti. 
Daha çok katarakt ameliyatıyla tek 
odaklı mercekleri taktıktan sonra 
hastaların uzak net bir görüş ya-
kaladıklarını ifade eden Op. Dr. 
Yavuz Özpınar, “Orta ve yakın me-
safede, kitap okuma mesafesinde, 
bilgisayar mesafesinde, masa başı 
çalışanlarının yakın mesafede tek-
rardan bir gözlük kullanımı ihtiyacı 
doğuyordu. Uzun yıllardır bu hem 
hastalar için hem de göz hekimleri 
için bir problemdi. Yeni tasarlanan 
göz içi mercekleri, trifokal mercek-
lerle halk arasında akıllı mercekler 
olarak bilinen merceklerle artık 
yakın görme problemine bir çö-
züm sunmuş oluyoruz. Peki akıllı 
mercek sadece katarakt olan has-
talarda mı uygulanır? Hayır. Akıllı 
merceği biz, katarakt olan hasta-
larda uygulayabiliyoruz. Fakat 40 
yaşı geçmiş, yakın görme problemi 
olan, uzak-yakın gözlükler kulla-
nan tüm hastalarımız akıllı mercek 
için birer adaydır” dedi.

‘AKILLI MERCEKLER OLDUKÇA 
KISA SÜREN OPERASYONLARLA 

TAKILABILIR’
Akıllı mercek operasyonlarına 

değinen Yavuz Özpınar, “Akıllı 
mercekler oldukça kısa süren 10, 
15 dakikalık operasyonlarla, has-
tanede yatış gerektirmeden, ge-
nel anestezi gerektirmeden lokal 
anestezi altında göz içerisine ko-
laylıkla takılabilen, daha sonra bir 
bakım gerektirmeyen, çıkmayan, 
ömür boyu kalıcı merceklerdir. 
Akıllı mercek operasyonu yapılan 
hastalarda bir kez daha katarakt 
ameliyatı yapmaya gerek kalmaz 
ve ömür boyu uzak, orta ve yakın 
mesafede gözlüksüz rahat net bir 
görüş sağlayabilirler. Akıllı mercek 

operasyonlarından önce hastaların 
bu merceğe uygun olup olmadığı 
detaylı bir hekim muayenesiyle 
değerlendirilmelidir. Temel olarak 
göz tansiyonu, şeker hastalığına 
bağlı göz arkası kanama, sarı nokta 
hastalığı olan bireyler akıllı mercek 
için uygun olarak kabul edilemez-
ler. Bunun haricindeki 40 yaşını 
geçmiş kataraktı olan veya olma-
yan tüm hastalar, gözlük kullanan 
hastalar, yakın görmesinde şikayet 
olan hastalar akıllı mercek için ide-
al bir adaydırlar” diye konuştu.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, direksiyo-
nun kilitli olup olmadığını kalça 
hareketleriyle kontrol ettikten 
sonra park halindeki motosikleti 
çalan hırsız, bir iş yerinin güvenlik 
kamerası tarafından kaydedildi.

Şehit İbrahim Bey Cadde-
si’nde park halindeki motosik-
let, akşam saatlerinde şapkalı ve 
maskeli kişi tarafından çalındı. 
Motosiklet sahibi Ahmet Türk, 
çevredeki bir iş yerinin güvenlik 
kameralarınca kaydedilen hırsız-
lık görüntüleriyle polise başvurdu. 

Görüntüler incelenince, hırsı-
zın, önce kalça hareketleriyle di-
reksiyonun kilitli olup olmadığını 
kontrol ettiği, ardından motosik-
leti iterek götürdüğü tespit edildi. 
Hırsızın yakalanmasını bekledik-
lerini söyleyen Ahmet Türk, “Hır-
sız, kilidin açık olduğunun farkına 
varınca, motoru kendi malı gibi 
alıp gidiyor.

 Biz de sabah saatlerinde kara-
kola gidip şikayetçi olduk. Bugün 
yarın bir haber bekliyoruz. Yalnız, 
Beyşehir’e böyle bir olayı yakıştı-
ramadım. Bize gelse dese ki ‘Abi 

benim paraya ihtiyacım var’. Çı-
karır 300-500 lira verirdim. Mo-
toru çalıp da oraya buraya satıp 
parçalamanın bir anlamı yok.” 
ifadelerini kullandı. 

Türk, görüntülerde motosik-
letini çalan kişinin yanında başka 

bir motosikletli gencin de görül-
düğünü belirterek, “Eğer kilitli 
olsaydı, onunla beraber gidecek-
lerdi muhtemelen. Kilitli olmayın-
ca motoru iterek götürüyor.” diye 
konuştu.
n AA
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Seydişehir’de yenilenebilir enerjiye 60 bin metrekare
Seydişehir Belediyesi hemşeh-

rilerinin hizmetine toplamda 60 
bin metrekare arsa kazandırdı. Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, kazandırdıkları alanın Sey-
dişehir Belediyesinin tüketmiş ol-
duğu elektrik enerjisinin üretilmesi 
amacıyla kullanılacağını belirtti. 

Başkan Tutal, yaptığı görüş-
meler sonucunda Bahçelievler ve 
Taraşçı Mahalleleri 3179, 3180, 
3181, 3182, 3186 parsellerinde 
bulunan mülkiyeti Köy Hizmetleri-
ne ait olan 30 bin 6 metrekare arsa 
ile Konya Büyükşehir Belediyesine 
ait olan 20 yıllığına tahsisli 3188, 
3098, 4191, 3099’da bulunan 29 
bin 563 metrekarelik alanı kazan-
dırdıklarını kaydetti. 

İkili görüşmeleri sonucunda 
katma değer oluşturacak çalışma-

lar yaptıklarını kaydeden Seydişe-
hir Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, “Yaptığımız ikili görüşmeler ve 
yazışmalar sonucu ilçemize 60 bin 

metrekarelik alanı kazandırdık. Ye-
nilenebilir Enerji tüketiminde Bele-
diyemizin tüketmiş olduğu elektriği 
ilçemize katma değer olarak kazan-

dıracağız. Güneş Enerji Santralini 
kurmak için çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları 

ile dayanışma ve birlik içerisinde 
çalışmalara imza attıkları kayde-
den Başkan Tutal; “Gelişime ve 
istihdama katkı sağlayacak olan 

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu 
çalışmalarımızda bizlere destek-
lerini esirgemeyen Konya Valiliği-
mize, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, 
Seydişehir Kaymakamlığımıza, 
Belediye Meclis Üyelerimize, Tapu 
Müdürlüğümüze teşekkür ediyo-
rum. Amacımız bu şehrin değer-
lerini Belediyemiz imkanları ile en 
verimli şekilde değerlendirmektir. 
Seydişehir’e yakışan hizmetleri ka-
zandırmak ve hemşehrilerimizin 
menfaatleri doğrultusunda çalış-
malarımıza Ankara, Konya,  Sey-
dişehir üçgeninde devam ediyoruz. 
İlçemize kazandırılan bu arsaların 
üzerine Güneş Enerji Sistemi ku-
racağız, şimdiden Seydişehir’imize 
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 
yılı hane halkı tüketim harcaması 
(bölgesel) araştırmasının sonuçları-
nı açıkladı. Hanehalkı Bütçe Araş-
tırmasının 2017, 2018 ve 2019 
yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş 
sonuçlarına göre, toplam tüketim 
harcamalarının büyük bölümünü 
konut ve kira, gıda ve alkolsüz içe-
cekler ile ulaştırma harcamaları 
oluşturdu.

Türkiye’de geçen yıl toplam tü-

ketim harcamalarının yüzde 24,4’ü 
İstanbul’da yaşayan hane halkları 
tarafından yapıldı. İstanbul’u, yüz-
de 15,1 ile Ege Bölgesi, yüzde 11,4 
ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Top-
lam hane halkı tüketim harcama-
larında en düşük payı yüzde 1,8 ile 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. 
Bu bölgeyi, yüzde 2,6 ile Ortadoğu 
Anadolu Bölgesi, yüzde 2,9 ile Doğu 
Karadeniz Bölgesi izledi.

Konut ve kira harcamalarına en 

yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,6 
ile İstanbul, en düşük payı ayıran 
bölge ise yüzde 20,2 ile Kuzeydoğu 
Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Tüketim harcamaları içinde gıda 
ve alkolsüz içeceğin payının en yük-
sek olduğu bölge yüzde 28,5 ile Or-
tadoğu Anadolu Bölgesi, en düşük 
gerçekleştiği bölge ise yüzde 15,9 
ile İstanbul oldu. Ulaştırma harca-
malarına en yüksek payı yüzde 20,1 
ile Batı Karadeniz Bölgesi, en düşük 

payı ise yüzde 15,3 ile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ayırdı.

İstanbul, tüketim harcamaları 
içinde eğitime yüzde 3,7 ayırarak 
bu alanda en yüksek paya sahip 
olurken, Doğu Karadeniz yüzde 0,9 
ile en düşük paylı bölge olarak belir-
lendi. Sağlık harcamalarına en yük-
sek payı yüzde 2,7 ile Batı Marmara 
Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,2 
ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

CHP Karatay’dan, kâğıt 
toplayıcılara yardım

Gönül Gözü’nden
Deva Partisi’ne ziyaret

CHP Karatay İlçe Başkanlığı 
ve Kadın Kolları birlikte Karatay 
ilçesinde kâğıt toplayarak geçinen 
vatandaşları ziyaret ederek, yar-
dımda bulundular. Kâğıt toplayan 
vatandaşları ziyaret edip, sorunları 
hakkında bilgi alarak yardımda bu-
lunduklarını belirten CHP Karatay 
İlçe Başkanı Refik Serttaş, “Par-
timiz CHP, her zaman yoksulun 
yanında oldu. Onların sorunlarına 
sahip çıktı. Bundan sonra da aynı 
anlayışla vatandaşlarımızın yanın-
da olmaya devam edeceğiz. Tek 
derdimiz kâğıt toplayarak geçimini 
sağlayan ilçemizde yaşayan va-
tandaşlarımıza sahip çıkılmasıdır. 
Kadın kollarımızla birlikte geçimi-
ni sağmada zorluk çeken vatan-
daşlarımızı ziyaret ederek, onlara 
yardımda bulunduk. Emeği geçen 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

CHP Karatay İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Sevnur Asu Mumcu, “Bu 
gün kâğıt toplayan emekçi kardeş-

lerimizin yanındaydık. Pandemi 
sürecinde zor zamanlar geçiren 
bu kardeşlerimize giysi ve gıda 
yardımında bulunduk. Sorunlarını 
dinledik. Çok zor şartlarda yaşam 
mücadelesi veren bu insanlar bir 
köşede unutulmuş olmanın ve 
dışlanmanın üzüntüsü içindeler. 
Belediyelerin yeterince yardım 
etmediğini, hükümetin destek 
çıkmadığını dile getirerek, Suriye-
lilerin ihtiyaçları karşılanıyor iken, 
bizlere hiç bir yardım edilmiyor 
diyorlar. Kentsel dönüşüm nede-
niyle bu ayın 26’sında oturdukları 
evlerin yıkılacağını ve kimse bize 
kiralık ev vermiyor, sokakta mı 
yatalım diyorlar. Kapısı penceresi 
olmayan evlerde, kâğıt toplayarak 
geçim derdine düşmüşler. Yaşan-
ması imkansız yerlerde yaşam mü-
cadelesi veren bu emekçi kardeşle-
rimize yalnız olmadıklarını ve CHP 
olarak yanlarında olacağımızın sö-
zünü verdik” diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Ağustos Ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Kon-
ya’da konut satışı bir önceki aya göre yüzde 27,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 oranında arttı

Ağustos’ta konut
satış oranı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2020 yılı Ağustos ayı Konut Satışı 
İstatistiklerini açıkladı. 

KONYA’DA 2020 YILI AĞUSTOS 
AYINDA 4 BİN 21 KONUT SATILDI

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Kon-
ya’da toplam konut satışları bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 
oranında artarken, bir önceki aya 
göre yüzde 27,8 oranında azalarak 
4 bin 21 adet oldu. Konya 4 bin 21 
konut satışı ile Türkiye genelindeki 
toplam konut satışlarından yüzde 
2,4 pay alarak 10’uncu sırada yer 
aldı. 

Türkiye genelinde konut satış-
ları 2020 Ağustos ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 
artarak 170 bin 408 oldu. Konut 
satışlarında İstanbul 30 bin 292 ko-
nut satışı ve yüzde 17,8 ile en yük-
sek paya sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul’u 17 bin 131 konut 
satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 

11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 
pay ile İzmir izledi. Konut satış sayı-
sının düşük olduğu iller sırasıyla 13 
konut ile Hakkari, 22 konut ile Ar-
dahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.
KONYA’DAKİ İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 

SAYISI BİN 302 ADET OLDU
2020 yılı Ağustos ayında Kon-

ya ilinde satılan konutların yüzde 

32,4’ü ipotekli olarak satıldı ve ipo-
tekli satış oranının en fazla olduğu 
iller sıralamasına göre 64’üncü 
sırada yer aldı. Türkiye genelinde 
ipotekli konut satışları 2020 Ağus-
tos ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 122,6 artarak 76 bin 19 
oldu. Toplam konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı yüzde 44,6 

olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar-
da İstanbul 15 bin 367 konut satışı 
ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı aldı. 
İpotekli konut satışının en az olduğu 
il 2 konut ile Hakkari oldu.

KONYA’DA DİĞER SATIŞ 
TÜRLERİ SONUCUNDA 2 BİN 719 

KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Konya’da 2020 yılı Ağustos ayı 

itibariyle toplam konut satışları için-
deki diğer konut satışı payı yüzde 
67,6 sıralamadaki yeri ise 18 oldu. 
2020 Ağustos ayında Konya’da satı-
lan konutların bin 449 adedi ilk defa 
satılırken, 2 bin 572 konut ise ikinci 
el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
Konya’da toplam konut satışları 
içinde ilk satışların payı yüzde 36,0 
iken; ikinci el satışlarının payı ise 
yüzde 64,0 olarak gerçekleşti. Tür-
kiye genelinde ise konut satışları 
içinde ilk satışın payı yüzde 30,6, 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
69,4 oldu.
n MERVE DURGUT

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin kendisine eşlik 
eden Başkan Yardımcısı İsmail De-
ğirmenci ile Deva Partisi Konya İl 
Başkanı Dr.Seyit Karaca’yı maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun 
temennilerini iletti. Deva Partisi il 
yöneticilerinin de hazır bulunduğu 
ziyarette Başkan Karaca ‘ya hayırlı 
olsun temennilerini ileterek der-
nek çalışmaları ve engelli sorun-
larına yönelik bilgi veren Başkan 

Şahin, Sivil toplum kuruluşlarının 
adı gibi sivil olması gerektiğine 
de dikkat çekti. Deva Partisi Kon-
ya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, her insanın bir en-
gelli adayı olduğunu ve engellile-
rin topluma entegre olmasında, 
engelli sorunlarının çözülmesinde 
en büyük görevin sağlıklı bireylere 
düştüğünü ifade ederek dernek ça-
lışmalarında Başkan Şahin’e başa-
rılar diledi. n HABER MERKEZİ

Tüketim harcamalarında kira ve ulaşım ilk sırada
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Yazılarımda zaman zaman günü-
müz tabiriyle “nostalji” yapma mec-
buriyeti hissediyorum. Bu durumum 
belki geçmişteki özlemlerimle hesap-
laşmak belki de zamanımızın çocukla-
rına, gençlerine yönelik bir hisse kapıl-
ma arzusundan kaynaklı olabilir.

Aslında kendi çocuklarıma yönelik 
olarak, sürekli geçmiş anılardan bah-
setme, tabiri caiz ise onların “kafalarını 
ütüleme” gibi bir çabanın içinde de hiç 
olmadım. Ancak yine de zaman zaman 
lafı gediğine koyma gibi bir ihtiyacın 
içine girmiyor da değilim.

Yazımın başlığını neden “bisiklet” 
koydum? Konya tabiriyle “velesbit” be-
nim çocukluğumdaki en büyük vasıta 
idi. Erişme imanım olmasa da yine de 
hayallerimde “velesbit” sürerek geçti 
çocukluğum, gençliğim.

Köy yerinde sabahın erin de kalkar, 
akşamın karanlığına kadar çok farklı 
işler yapar, evinizin ihtiyaçlarına katkı-

da bulunursunuz. Belki de hiç farkında 
bile olmadığınız halde bir günde 15-
20 kilometre yol kat edersiniz. Zaman 
zaman imkân bulursanız eğer, eşek 
sırtında mesafeleri kat ettiğiniz de olur. 

Evden kilometrelerce uzaktaki tar-
lanızdan evinize git-geller yaparsınız 
sürekli olarak. Babanız, ya çakmağını 
ya sigarasını unutmuştur gider gelir-
siniz. Ya azık torbasında bir eksikliğiniz 
olmuştur ya da tarlada çalışmak için 
kullandığınız alet edevatta bir eksiklik 
vardır, onları temin etmek için gider 
gelirsiniz. Hayvanlar sulanacaktır, tarla-
ya zincirle bağlanacaktır, sebze sulama 
sıranız gelmiştir, köye bir satıcı ulaş-
mıştır, ne bileyim bir çok sebepten do-
layı sürekli olarak git-geller yaşarsınız 
tarlanızla evinizin arasında, harmanla 
eviniz arasında, köyünüzle başka köy-
ler arasında...

İşte bu git-gelleri hep “tabana kuv-
vet” yapmak zorundaydınız. En önemli 

vasıtanız ayaklarınız, ba-
caklarınızdı. O git-geller 
zamanında hep olmayan 
bisikletimi sürerdim ben. 
“Ah bir bisikletim olsaydı 
da; şu taşlı topraklı patika 
yollardan onunla gidip 
gelseydim. Şu kayalığın 
etrafını dolaşarak, şu 
ağacın dallarından başımı 
eğerek, şu tepeyi, pedalla-
ra daha kuvvetli basarak, 
şu yokuş aşağı yolu daha hızlı bir şekil-
de, şu geniş virajı daha içerden alarak, 
arkamda incecik bir toz bulutu bıraka-
rak, tekerlerimin izlerini koyarak gelip 
geçseydim” şeklinde hayallerimde hep 
bisiklet üzerindeydim.

Yokuş aşağı bir mevkide ve kö-
yümüze sekiz kilometre uzaklıkta olan 

nahiyemize alışverişe 
giderdik sürekli yaya ola-
rak. Gidiş inişliydi ama 
dönüş oldukça yokuş-
luydu. Çok yorulurdum 
o ince bacaklarımın üs-
tünde. Ama hayallerim-
de bisikletin üstüne bin-
dim mi bir saatlik yolu 
15 dakikada alır dönüşte 
de zaman zaman yokuş-
larda ben taşırdım onu.

Babamla birlikte komşu köyden 
kiraladığımız traktör kasasında ilçeye 
gitmiştim bir keresinde. Orada evimi-
zin üzerine örteceğimiz kavak ağaçla-
rını tahta yaptırıp dönecektik. Ne yazık 
ki marangoz atölyesinde sıra beklemek 
durumunda kalmıştık ve bizim tahtalar 
ancak ertesi günü biçilecekti. Babam 

beni nahiyeye giden bir vasıtaya bin-
dirdi ve köye geri dönmemi tembih-
ledi. Nahiyeden köye yine yaya olarak 
gidecektim. Nahiyede indim ve daha 

önceden tanıdığım bir arkadaşımla 
karşılaştım. Bisiklet sürüyordu orada. 

“Bisiklete binebiliyor musun?” 
diye sordu bana. Ben de “hayır bilmi-
yorum” diye cevap verdim. “Gel sana 
öğreteyim sürmesini” dedi. Heyecan-
dan kalbimin duracağını hissettim bir 
an. “Tamam dedim” çekinerek.  O gün 
düşe kalka bisiklet sürmesini öğren-
miştim. Ama ne yazık ki o heyecanla 
köyüme gideceğimi dahi unutuvermi-
şim. Havanın kararmış olmasına ve 
hem de 8-9 yaşıma rağmen korkma-
dan yaya olarak köye ulaştım.

O gün benim bisiklet hayallerimin 
zirve yaptığı gündü. Hiç bisikletim ol-
madı bugüne kadar. Daha sonraları iki 
çocuğuma bir bisiklet aldım. İkisi birlik-
te bindiler. İlerleyen zamanlarda daha 

güzellerini aldım onlara. Ancak bisiklet 
hırsızlığı had safhadaymış meğerse. 
Heveslerini alamadan kapının önünden 
çaldırdılar bisikletlerini. “Çaldırdılar” 
diyerek kabahati çocuklarıma yüklüyo-
rum bakın.

“Acaba” diyorum o bisikleti izinsiz 
alıp gidenler, bisiklet hayallerini gerçek-
leştirmek için yani benim o çocukluk 
çağlarımda kurduğum hayallerini bu 
yolla mı gerçekleştiriyorlardı? Gerçek-
ten maddi imkânsızlıktan dolayı bisikle-
te sahip olamayıp da “yer değiştirmek” 
suretiyle bisiklete kavuşan çocuklar 
mıydı onlar? 

Eğer gerçekten öyle ise o hayal-
lerini bu yolla gerçekleştirenlere bile 
“hırsız” demekten imtina ediyorum 
şimdi. O gerçekleşemeyen arzularımın, 
ruhumda bıraktığı duygulardan mıdır 
nedendir bilmiyorum ama yine de bi-
sikletler çalınmasın, çocuklar bisikletsiz 
kalmasın.

BISIKLET

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Şehit Sinan Aktay’ın ismi 
memleketinde yaşatılsın

Başkan’dan kaymakama
hayırlı olsun ziyareti

Oğlunun mezarını 
çiçeklerle donattı

MHP Akşehir İlçe Başkanı Av.
Salih Akça, yapmış olduğu açık-
lamada Hakkari’de şehit düşen 
28 yaşındaki Jandarma Astsubay 
Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’ın is-
minin memleketi Yunak Kuzören 
mahallesindeki ortaokula veril-
mesini talep etti. Başkan Akça 
yapmış olduğu açıklamada, “Şe-
hidimiz Astsubay Sinan Aktay’ı 
ebediyete uğurladık. Şehidimizin 
ismini ölümsüzleştirmek için şe-
hidimizin doğup büyüdüğü yer 

olan memleketindeki (Yunak) Ku-
zören Ortaokuluna isminin veril-
mesi için gerekli işlemlerde bulu-
narak ilgili kurumlara başvuruda 
buunduk” dedi. 

Başkan Av. Salih Akça “Ar-
kasında 28 günlük kundakta bir 
çocuk bırakan şehidimizin aziz 
hatırasını yaşatmak adına ilgili 
kurumlarımızın da bu önerimize 
kayıtsız kalmayacağını inanıyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer, göreve yeni baş-
layan Kaymakam Yasin Şahin’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Kaymakamlık makamında ger-
çekleşen ziyarette, Belediye Baş-
kanı Koçer’e, meclis üyeleri eşlik 

etti. 
Koçer, Kaymakam Şahin’i 

yeni görevi dolayısıyla tebrik etti 
ve başarı temennilerini iletti. Şa-
hin de ziyaretleri dolayısıyla Koçer 
ve Belediye Meclisi üyelerine te-
şekkür etti. n AA

Karapınar ilçesinde, baba Şa-
hin Kolaylı, 2013 yılında kaybet-
tiği oğlunun mezarını çiçeklerle 
donattı. Kolaylı, 7 yıl önce 34 ya-
şındayken iş kazasında kaybettiği 
oğlu İsmail Kolaylı’nın mezarını 
adeta çiçek bahçesine çevirdi. 
Oğlunun ölümünden sonra ne-
redeyse her gün mezarlığa giden 
baba Kolaylı, şunları kaydetti: 
“İnsanın evladını kaybetmesi çok 
üzücü. O acıyı ben de yaşadım. 
Onun sevgisini hep taşıdım. Yıllar 

geçse de yokluğuna alışamadım. 
Ölümünden sonra neredeyse her 
gün mezarını ziyaret ettim. Mezar 
çevresini çeşit çeşit çiçeklerle do-
nattım. Onları büyütüp bakımları-
nı yaptım. Sanki ölmemiş gibi me-
zarına gelip onunla konuşuyorum. 
Çiçekleri suluyorum. Mezarlıktaki 
diğer fidanları da sulamaya çalışı-
yorum. Allah kimseye evlat acısı 
yaşatmasın. Teselliyi çiçeklerde 
buldum.”
n AA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve  Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Kızılay Mobil 
Kan Merkezini ziyaret etti.  Başkan Pekyatırmacı Suriye’de Kızılay’a düzenlenen alçak saldırıyı da kınadı

‘Kızılay’a yapılan
saldırı alçaklıktır’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı ve Selçuklu Kay-
makamı Ömer Hilmi Yamlı artan 
kan ihtiyacını karşılamak için yo-
ğun bir şekilde çaba harcayan  Kı-
zılay Selçuklu Şubesinin mobil kan 
alma aracını ziyaret etti. Başkan 
Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı 
kan veren vatandaşlara teşekkür 
ederek. yetkililerden kan bağışları 
ile ilgili de bilgi aldı.

‘KIZILAY’A YAPILAN ALÇAKÇA 
SALDIRI CEZASIZ KALMAYACAKTIR’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Kızılay’ın her 
zaman nerede ihtiyaç olursa yardı-
ma koşmaya hazır olduğunu ifade 
ederek Suriye’de Kızılay’a yapılan 
alçakça saldırıyı kınadı. Başkan 
Pekyatırmacı, “Kızılay kurulduğu 
günden bu yana nerede kendisine 

ihtiyaç duyulsa anında organize 
olarak varlığını hissettiren bir kuru-
luşumuzdur. Özellikle son dönem-
de pandemi ve sıcakların artması 

sebebiyle kan ihtiyacı da artmıştır. 
Bu ihtiyacı karşılamak üzere bura-
da mobil kan merkezinde kan de-
polayan Kızılay’ı ziyaret etmekten 

keyif aldık vatandaşlarımızın ilgisi 
de bizleri sevindirdi. 

Suriye’nin kuzeyinde sırf ora-
daki mazlumların yanında olmak 
amacıyla orada olan Kızılay’a ateş 
açan ve bir personelimizi şehit 
eden alçakları kınıyorum. Saldırı 
sonrasında şehit olan Kızılay çalışa-
nına Allah’tan rahmet yakınlarına 
sabırlar diliyor yaralanan perso-
nellere de geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Güvenlik güçlerimizin 
saldırganları tez zamanda bulaca-
ğından kuşkumuz yok. bu tarz sal-
dırılar ülkemizi ve Kızılay’ı faaliyet-
lerinden asla caydıramaz” şeklinde 
konuştu. Başkan Pekyatırmacı ve 
Kaymakam Yamlı kan veren va-
tandaşlarla sohbet ederek bağışları 
sebebiyle teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Ateşbaz-ı 
Veli Sempozyumu başlıyor

Özboyacı Hüyük’te vatandaşın
talep ve sorunlarını dinledi

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 
I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı 
Veli Sempozyumu, gastronomi ala-
nındaki bilim insanlarını bir araya 
getirecek. Sempozyum, 17-19 Eylül 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
NEÜ Turizm Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Seçim, 
gastronomi alanında katılımcılara en 
yüksek düzeyde katkı sağlayacak bir 
sempozyum düzenlemeye gayret 
ettiklerini vurgulayarak, “Sempoz-
yumun ana teması “gastronomi” 
olsa da ‘yemek kültürü, yemek ta-
rihi, Mevlevi mutfağı, Selçuklu ve 
Osmanlı mutfağı, Konya mutfağı’ 
gibi özgül konular da yer almak-
tadır.” dedi. Sempozyumun, tüm 
bilim insanları ve halkın ulaşabile-
ceği şekilde on-line (Webinar) olarak 
gerçekleştirileceğini aktaran Seçim, 

ülkemizin saygın akademisyenleri-
nin yanı sıra farklı ülkelerden bilim 
insanlarını da sempozyuma konuş-
macı olarak davet ettiklerini belirtti. 
Sempozyum kapsamında Türkçe ve 
İngilizce dillerinde sunumlar ger-
çekleştirileceğini söyleyen Dr. Öğr. 
Üyesi Seçim, “Konya’nın değerleri-
nin tanıtımına katkı sağlayacak bu 
sempozyumda tüm halkımızı ara-
mızda görmekten memnuniyet du-
yacağız.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, Hüyük ilçesin-
de ziyaretlerde bulundu. Özboyacı, 
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem ile bir araya geldi ve ilçe-
deki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ar-
dından Çiğdem ve AK Parti Konya 
İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim 
Özkan, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı 
Muammer Karaaslan ve meclis üye-
leriyle, ilçe merkezinde esnaf ziyareti 
yapan Özboyacı, Çukurkent, Budak, 
Kıreli, Tolca mahallelerini de gezdi.

Kahvehanelerde bir araya geldi-
ği vatandaşlarla sohbet ederek istek 
ve sorunlarını dinleyen Özboyacı, 
Kıreli Mahallesi’nde yanına gelen 
12 yaşındaki Hüseyin isimli çocuğa, 
Konyasporlu olma sözünü vermesi 
üzerine Konyaspor forması hediye 
etti. Milletvekili Özboyacı, ziyaretiyle 
ilgili yaptığı değerlendirmede, Hü-
yüklü vatandaşların memnuniyetini 

görmelerinin kendilerini mutlu etti-
ğini söyledi.

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem de Özboyacı’nın ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Seçimlerde ne söz ver-
diysek, canla başla çalışarak baha-
nelerin ardına sığınmadan halkımıza 
hizmet etmek, yaşam standartlarını 
yükseltmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu ülke, ilçemiz ve ilimiz 
için çalışmaya devam edeceğiz.” 
diye konuştu. n AA
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Başkan Kılca’dan ‘pandemi sürecinde bisiklet kullanın’ tavsiyesi
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Avrupa Hareketlilik Haf-
tası’nda Şehir Parkı’nda bisikletiyle 
pedal çevirdi. 

Sağlıklı yaşamın yanı sıra pan-
demiden korunmak için de bisiklet 
kullanımının çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Başkan Kılca, bu sü-
reçte vatandaşlara özel veya toplu 
taşıma araçları yerine bisiklet kul-
lanmaları çağrısında bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Avrupa Hareketlilik Haf-
tası kapsamında doğayı korumak, 
gelecek nesillere daha sağlıklı bir 
çevre bırakmak ve hareketsiz yaşa-
ma farkındalık oluşturmak amacıy-
la Şehir Parkı’nda bisiklet kullandı.

KARATAY BELEDİYESİ PERSONELİ 
İŞE BİSİKLET İLE GELİYOR

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 
sağlıklı yaşama, hareket etme ve 
bisiklet kullanımına teşvik için 
önemli bir fırsat olduğunu söyleyen 
Başkan Hasan Kılca, Konya’daki bi-
siklet kültürüne vurgu yaptı.

Hasan Kılca, “Konya’da bisiklet 
bir kültürdür, coğrafi özelliklerinin 
de vermiş olduğu avantajı kullanan 
şehrimiz 550 km’lik bisiklet yoluyla 
Türkiye’de en uzun bisiklet yoluna 
sahip. Konyalı hemşehrilerimizin 
de bisiklete olan ilgisi malum. Ça-
lışanlarımızı da işe gidiş gelişlerde 
bisiklet kullanmalarını teşvik edi-
yoruz. Personelimiz de bu konuda 

fazlasıyla duyarlı. Bizler de işlerimiz 
el verdiğince belediyeye bisikletle 
gelmeye dikkat ediyoruz. Çağrımı-
za kulak verip sağlık için bisikleti 
tercih eden mesai arkadaşlarıma 
ve bütün hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

BİSİKLET KULLANIMINI DAHA DA 
YAYGINLAŞTIRALIM

Günümüz şartlarında ulaşım 
araçlarında çeşitlendirmenin öne-
minden bahseden Kılca, bu konu-
da herkese önemli görevler düş-
tüğünü aktardı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca şöyle devam 
etti: “Daha fazla yürüyelim, daha 
fazla bisiklete binelim. Hem ekono-
mik de hem sağlıklı. Çevreye zarar 

vermediği gibi herhangi bir trafik 
sorunu da oluşturmuyor bisiklet. 
Bakanlıklarımız, Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerimiz, STK’larımız ile bir-
likte Konya’mızda bisiklet kullanı-
mının daha da artması için birçok 
proje hayata geçiriyoruz. Bu konu-
daki gayretlerimiz devam edecek.”

SALGINDA BİSİKLET 
ÇOK DAHA SAĞLIKLI

Başkan Hasan Kılca, dünyanın 
içinde bulunduğu Koronavirüs sal-
gınında bisikletin çok daha önemli 
hale geldiğini de ifade etti. Hasan 
Kılca, bu süreçte toplu taşıma veya 
özel araçlar yerine bisiklet kullanı-
mının tercih edilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.n HABER MERKEZİ

Aksaray’da bulunan II. Kılıç 
Arslan Türbesi restore ediliyor

Bozkır’ın giriş ve 
çıkışları ışıklandırıldı

Aksaray’da bulunan II. Kılıç 
Arslan Türbesi ve Kırkkızlar Köşkü 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından restore edilerek turiz-
me kazandırılacak. Konya Vakıflar 
Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, 
Türk tarihi için önemli bir değere 
sahip türbenin restorasyonuna 
başladıklarını söyledi. Osmanlı, 
“Biz ecdadımızın bıraktığı bütün 
bu eserleri sahipleniyoruz. II. Kılıç 
Arslan, tarihimiz için önemli bir 
isimken Aksaray’daki türbesi de 
aynı şekilde tarihimiz ve gelecek 
nesiller için önemlidir. Bu eserle-
rin gelecek nesillere aktarılması 
adına elimizden gelen hassasiyeti 
gösteriyor ve gayretle çalışıyo-

ruz.” ifadesini kullandı. Türbe ve 
restorasyon çalışmalarını anlatan 
Nurullah Osmanlı, şunları kay-
detti: “Restorasyon kapsamında 
halen türbede genel temizlik ve 
derz işlemleri yapılmakta olup 
köşk yapısı için dönem örnekle-
ri ve yerindeki izler incelenerek 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu onayı ile yenileme kararla-
rı uygulanmaktadır. Restorasyon 
ve çevre düzenlemesi kararları 
ve tasarımlarında bir yaşam alanı 
olarak düşünülen ecdat yadigarı 
eserlerin 2021 yılının sonlarına 
doğru halkın ve Aksaray turizmi-
nin hizmetine sunulması planlan-
maktadır.” n AA

Bozkır ilçesinde şehrin gi-
rişleri ışıklandırılarak Bayrak ve 
Ayyıldız temalarıyla görsel hale 
getirildi. Bozkır Belediyesi tara-
fından çevre yolu Bozkır-Konya 
kavşağı ve Bozkır-Seydişehir 
kavşağı aydınlatma çalışması 
tamamlandı. Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, yapımı sonrasın-
da sosyal medyadan da olumlu 
tepkilerin alındığı ilçe girişi dü-
zenlemesi hakkında, “İlçemizin 

girişlerine yapmış olduğumuz 
düzenlemeler ‘Suyu Sert İnsanı 
Mert Bozkır’ımıza’ hayırlı olsun.” 
ifadesini kullandı. Göreve geldik-
leri 1.5 yılı aşkın süredir ilçenin 
güzelliğine güzellik katmak için 
gece gündüz demeden canla 
başla çalıştıklarını ve görevlerini 
büyük bir aşkla yapmaya devam 
ettiklerini belirten Saygı, çalış-
maların ilçe halkına hayırlı olma-
sı dileğinde bulundu. n AA

Meram Belediye Başkanı Kavuş, pandemiye ve onun getirdiği olumsuzluklara rağmen hedef rakamlarımızı tut-
turmak için hizmet aşkıyla Meram’ın onlarca noktasında aynı anda çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti

‘Durmak yok, yola ve
asfaltlamaya devam’

Meram Belediyesi, tüm olum-
suzluklarına rağmen 2020 asfalt ve 
yol hedeflerine ulaşmak adına yo-
ğun bir çalışma sergiliyor. Meram 
Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 
yol ve asfaltlama çalışmalarını hız 
kesmeden, aralıksız devam ettiri-
yor. İlçenin dört bir yanında çalışan 
ekipleri sık sık ziyaret eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
denetimlerinin yanı sıra ekiplere 
moral desteği de veriyor. Başkan 
Kavuş, bu kapsamda Meram Dere 
Mahallesi Yeşildere Caddesinde 
ekiplerin sıcak asfalt serim çalışma-
larını denetledi. 3 kilometre uzun-
luğundaki caddede çalışmaların 
sona yaklaştığını kaydeden Başkan 
Kavuş, çalışmalar nihayetlendiğin-
de Dere Mahallesinin de rahat ve 
konforlu ulaşım adına önemli bir 
mesafe alacağını belirtti.

‘PANDEMİYE RAĞMEN 
2020 HEDEFLERİMİZDE BİR 
AKSAKLIK YAŞANMAYACAK’
Tüm olumsuzluklara rağmen 

2020 programında herhangibir 
aksamanın söz konusu olmadığını 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, özverili çalışmala-
rından dolayı tüm ekibine teşekkür 
etti. Koronavirüs salgınından dolayı 
ekip sayısındaki azalmadan maske 
ve mesafe ile çalışmak zorunda 
kalınmasına kadar pek çok olum-
suzluk yaşandığına dikkat çeken 
Başkan Kavuş, “Bunlara rağmen 
2020 takvimimizde önemli bir ak-
sama yaşamamaya ve yaşatmama-
ya gayret gösteriyoruz. Hatta çoğu 

zaman elimizden geleni fazlasıyla 
ortaya koyup olması gerekenden 
daha erken tamamlayarak hizme-
te sunuyoruz. Ekip arkadaşlarımız, 
aynı anda ilçenin onlarca noktasın-
da aynı anda yol ve asfalt çalışma-
larının yanı sıra tretuvar, altyapı, 
parke, kaldırım, yama, sathi kap-
lama gibi tüm çalışmaları başarıyla 
yürütüyor. Bunun için tüm ekip ar-
kadaşlarıma teşekkürlerimi sunu-

yorum” diye konuştu.
‘SORUNUN BİTECEĞİ GÜNE DEK 

HIZIMIZI DÜŞÜRMEYECEĞİZ’
Tüm bu çalışmaların nihai he-

definin asfaltsız, parke-bordürsüz 
tek bir metre yol kalmaması ol-
duğunu belirten Başkan Mustafa 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Asfalt plentimize kazandırdığımız 
makineler sayesinde asfalt ve türe-
vi tüm çalışmalarda dışarıya en kü-
çük bir bağlılığımız kalmadı. Hızlı 
çözümlerimizin temelinde ekip ar-
kadaşlarımızın fedakârlığının yanı 
sıra bu yatırımımız var. Meram 
bugün bu yatırımların meyveleri-
ni topluyor. 2020 yılı için 1 milyon 
250 bin metrekare asfalt serimini 
kendimize hedef olarak belirlemiş-
tik. Sezonun tamamlanmasına va-
kit var ama biz şimdiden bu hedefe 
yaklaşmış durumdayız. Bu çalışma 
hızımızı korumakta kararlıyız. Çün-
kü biliyoruz ki ancak bu şekilde 
başarılı oluruz ve ancak önümüz-
deki birkaç yıl içinde bu şekilde 
Meram’ın her bir noktasını rahat ve 
konforlu ulaşıma kavuştururuz”
n HABER MERKEZİ
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Altuntaş ve Okuturlar
ailelerinin acı günü

Otomobilin çarptığı
bisikletli ağır yaralandı

Bir dönem Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Meram Belediye 
Başkan adaylığı da yapan Üsküdar 
Kafe Sahibi Hakkı Altuntaş’ın ka-
yınvalidesi Emine Okuturlar vefat 
etti. 

Bir süredir rahatsızlığı nede-
niyle tedavi gören merhume Oku-
turlar, hastalığına yenik düştü. 
Merhume Okuturlar’ın cenazesi 

Beyşehir’de öğlen namazının ar-
dından kılınan cenaze namazına 
müteakip sevenlerinin omuzların-
da taşınarak dualar eşliğinde aile 
kabristanına defnedildi. 

Yenigün Gazetesi olarak mer-
humeye Allah’tan rahmet, başta 
Hakkı Altuntaş olmak üzere se-
ven ve yakınlarına baş sağlığı di-
leriz. n MEVLÜT EGİN

Ereğli ilçesinde kara yolundan 
karşıya geçmek isteyen bisiklet 
sürücüsü otomobilin çarpması so-
nucu ağır yaralandı. Kaza anı gü-
venlik kamerasına yansıdı. Kaza, 
Adana Konya karayolu üzeri Hacı 
Mustafa Mahallesi Ereğli Mete-
oroloji Müdürlüğü önünde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Aykut Y. idaresindeki 42 ADN 
533 plakalı Toyota marka otomo-

bil, bisikleti ile yolun karşı tarafına 
geçmek isteyen Murat Koç’a çarp-
tı. Kazada bisiklet sürücüsü Koç 
ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlileri tara-
fından olay yerinde ilk müdahale-
si yapılan Murat Koç, ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Yeni tip koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alarak virüse yakalanan hastaların hayatını kurtarabilmek için 
canla başla çalışan doktorlar, yaşadıkları zorlukları anlatıp, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı

‘Kurtaramazsak bizim de
psikolojimiz bozuluyor’

Pandemi hastanesine dönüştü-
rülen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) 
görevli doktorlar, salgınla mücade-
lede hastaları iyileştirebilmek için 
büyük çaba sarf ediyor. Bu süreçte 
her türlü fedakarlığı sergileyerek ay-
larca ailelerinden ayrı yaşamak zo-
runda kalan “Kovid-19 savaşçıları”, 
hastalarını hayatta tutma sevincini 
yaşarken, bazen de hastalarının ko-
ronavirüse yenik düşmesiyle hüzne 
boğuldu. Türkiye’de kararlılıkla yü-
rütülen Kovid-19 ile mücadelede ön 
cephede yer alan doktorlar, vatan-
daşların maske, sosyal mesafe ve te-
mizlik kurallarına uyarak tedbiri ke-
sinlikle elden bırakmamasını istiyor.

‘BU SENE ANNE VE BABAMI HİÇ 
ZİYARET EDEMEDİM’

SAÜEAH Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Yoğun Bakım Kliniği So-
rumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, 
sürecin Türkiye’nin sağlık altyapı-
sının sağlam olmasından dolayı iyi 
atlatılmaya çalışıldığını söyledi. Er-
dem, mart, nisan ve mayıs aylarının 
meslek hayatının en zor dönemi 
olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 
“Bunun en büyük nedeni ise he-
nüz yeni tanımaya çalıştığımız bir 
hastalık vardı, bu hastalıktan yoğun 
bakıma düşen, solunum cihazına 
bağladığımız hastaları hızlı bir şekil-
de kaybediyor olmamdı. Bu dönem-
lerde ağladığımı biliyorum çünkü bir 
şeyler yapamıyorduk hastalara, böy-
le zorluklar yaşıyorduk. Kendi evim-
de ailemden ayrı kalarak bu dönemi 
geçirmeye çalıştım. Bu sene anne 
ve babamı hiç ziyaret edemedim, 
onların yanına gidemedim.” Has-
taların nefes almak istediğini fakat 
bunu yapamadığını anlatan Erdem, 
şöyle devam etti: “Şuuru açık olan 
veya boğulan bir hastayı düşünün, 
nefes alma gayretiniz var, nefes ala-
mıyorsunuz. Bir hastam Türkçe de 
bilmiyordu, nefes alamadığını bana 

kendi hareketleriyle ifade ediyordu. 
Hızlı bir şekilde entübe etmemize 
rağmen bir saat içerisinde kaybet-
tik. Bu hastalar yoğun bakımda 
gerçekten sıkıntı çekiyor. Allah hiç 
kimseyi yoğun bakıma düşürmesin 
diyorum ama insanların da tedbir 
alması gerekiyor. Bu tedbirlerin en 
önemlisi maske takmak, sosyal me-
safeyi ayarlayabilmek ve el hijyeni 
sağlamak.”

‘HASTALIK BİRÇOK 
SİSTEMİ ETKİLİYOR’

SAÜEAH Dahiliye Bölümü Yo-
ğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. 
Selçuk Yaylacı da Kovid-19’la mü-
cadelede maske ve sosyal mesafeye 
dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 
Maske ve sosyal mesafe olmadan 
bu hastalığın çözümüne ulaşmanın 
mümkün olmadığına dikkati çeken 
Yaylacı, “Bu hastalık nedeniyle ma-
alesef kaybettiğimiz insanlarımız 
oluyor. Bu bizi aşırı derecede üzen 
bir olay. Kurtaramadığımız insanla-
rımızı gördüğümüz zaman gerçek-
ten bizlerin de psikolojisi bozuluyor, 
üzülüyoruz, etkileniyoruz.” diye 
konuştu. Yaylacı, bu hastalıktan ko-
runmak için herkesin elinden geleni 
yapması gerektiğinin altını çizerek, 

“Bazı hastalarımızı bilinci açık bir şe-
kilde, genel durumlarında bozulma 
olduğu ve yakın takip etmek için yo-
ğun bakıma alıyoruz. Bu hastalar yo-
ğun bakımda kaldığı sürece 4 duvar 
arasında olduklarını düşündüğümüz 
zaman gerçekten çok zor bir durum 
ama yakın takip için bunu yapma-
mız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Hastalığın sadece bulaşıcı olma-
dığını, hastayı zatürre yaptığını, kan 
tablosunu bozduğunu, pıhtı atması-
na neden olduğunu, birçok sistemi 
etkilediğini anlatan Yaylacı, Sağlık 
Bakanlığının önerilerinin dikkate 
alınmasının önemli olduğunu ve 
tedbirlere uyulması gerektiğini söz-
lerine ekledi.

‘ÇOCUĞUMU SADECE 
BALKONDAN GÖREBİLDİM’

SAÜEAH iç hastalıkları uzmanı 
Ahmet Cihat Genç de koronavirüs 
nöbetlerine başladıklarında 45 gün 
ailesinden uzak kaldığını dile getire-
rek, ayrı bir eve çıktığını, çocuğunu 
sadece balkondan görebildiğini an-
lattı. Yoğun bakım ve normal servis-
te hastalarla iletişimdeyken tedbir 
aldıklarını, kullanılan malzemeler 
yüzünden burun, yüz ve elmacık ke-
miklerinde izler çıktığını, ağrı oldu-

ğunu ve terlediklerini belirten Genç, 
hem kendi hem de hastaların sağlığı 
için önlemlerin önemine işaret etti.

‘YOĞUN BAKIMA DÜŞMEMEK İÇİN 
KURALLARA UYULSUN’

Genç, hastalık nedeniyle kay-
bettiği akrabalarının bulunduğunu, 
bu durumun da psikolojik olarak 
kendisini etkilediğini söyledi. Yoğun 
bakımda, bir hastanın bilinci açık şe-
kilde yatmasının çok zor olduğunu 
dile getiren Genç, “Yoğun bakımın 
ışıklandırılması farklı olduğu için 
gece ve gündüz kavramı belirli bir 
yatış sürecinden sonra bozuluyor. 
Bununla beraber hasta kendi ihti-
yaçlarını gideremiyor çünkü vücu-
dunda bazı elektrotlar var. Bunlar 
sayesinde hastanın gidişatına bakı-
yoruz. 

Erken müdahale etmek adına 
hastayı yoğun bakımda tuttuğumuz 
için her ne kadar bilinci açık olsa da 
kendi ihtiyacını kendi görememiş 
oluyor.” ifadelerini kullandı. Solu-
num cihazına bağlı hastaların kendi 
kendine nefes alıp veremediğini be-
lirten Genç, bu duruma düşmemek 
için sosyal mesafe, maske ve Sağlık 
Bakanlığının belirlediği kurallara 
uyulması gerektiğini vurguladı. n AA

Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Meram Belediye Başkan adaylığı da yapan 

Üsküdar Kafe Sahibi 

Hakkı ALTUNTAŞ’ın
 kayınvalidesi

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

BAŞSAĞLIĞI Çumra’dan tohum desteği
için Büyükşehir’e teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye-
si Çumra’daki çiftçiler için Macar 
Fiği tohumu desteğinde bulundu. 
Destek alan çiftçilerin tohumlarını 
teslim aldığını dile getiren Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan, 
“Çumra’mızın emektar çiftçileri-
ne, Macar Fiği tohumu desteğinde 
bulundu. Çumra Belediyesi olarak 
bizde, kaba yem açığının kapatıl-
ması ve kâr amacıyla verilen bu 
desteği Türkiye’nin gıda üretim 
üssü Çumra’nın fedakar ve çalış-
kan çiftçilerine ulaştırdık. 

Tarıma ve hayvancılık bakımın-
dan çiftçimize maliyet anlamında 
büyük ölçüde katkı sağlayacak bu 
önemli desteklerinden dolayı Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibi-
ne tüm üreticilerimiz adına teşek-

kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Emine 
OKUTURLAR’ın

GAZETESİ
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Süper Lig’in yeni ekipleri sezona hızlı başladı
Süper Lig’de 21 takımla oynanan 

2020-2021 futbol sezonunda ilk haf-
ta geride kalırken ligin yeni ekipleri 
Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor ve Fatih Karagüm-
rük, galibiyetle sezona başladı. 

Son şampiyon Medipol Başak-
şehir ve geçen sezon son haftalara 
kadar şampiyonluk mücadelesi 
veren ekiplerden Trabzonspor ile 
Demir Grup Sivasspor, yeni sezona 
yenilgiyle giriş yaptı. Ligin yeni ta-
kımlarından Atakaş Hatayspor, Gazi-
antep’te konuk ettiği geçen sezonun 
şampiyonu Medipol Başakşehir’i 
2-0 yenerken Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, deplasmanda MKE 
Ankaragücü karşısında 2-1 kazandı, 
Fatih Karagümrük ise iç sahada Yeni 
Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Oy-
nanan 10 maçta beraberliğin yaşan-
madığı ilk haftayı, Göztepe averajla 
lider tamamladı. İlk haftanın bay 
geçen takımı ise İttifak Holding Kon-
yaspor oldu.

10 MAÇTA 30 GOL 
Süper Lig’de 2020-2021 sezonu-

nun ilk haftasında oynanan 10 maçta 
toplam 30 gol atıldı. Maç başına gol 

ortalaması 3 oldu. Geçen sezonun 
ilk haftasında oynanan 9 maçta 18 
gol atılmış ve gol ortalaması 2’de 
kalmıştı.

Yeni sezonun ilk haftasında en 
çok görülen sonuç ise 3 maç ile 2-0 
oldu. Sezonun ilk yarısında seyircisiz 
oynanmasına karar verilen Süper 
Lig’in ilk haftasında ev sahibi takım-
lar 6, deplasman takımları 4 galibi-
yet elde etti. 

LİDER GÖZTEPE
Süper Lig’de ilk haftayı lider 

kapatan ekip 5-1’lik Yukatel Deniz-

lispor galibiyetiyle Göztepe oldu. 
Sarı-kırmızılılar 2017-2018 sezonun-
da yeniden Süper Lig’de mücadele 
etmeye başlayarak 14 yıllık hasreti 
dindirmiş ancak o sezondan bu yana 
lige galibiyetle başlayamamıştı. 

Lige galibiyetle başlama özlemi-
ne son veren Göztepe, Denizlispor 
ile oynadığı 9. maçta da ilk galibiye-
tini elde etmeyi başardı. 

SON ŞAMPİYON 
YİNE KÖTÜ BAŞLADI

Süper Lig’in son şampiyonu Me-
dipol Başakşehir, ilk haftanın kapa-

nış maçında ligin yeni ekiplerinden 
Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenildi. Ta-
rihinde ilk kez Süper Lig’de müca-
dele eden ve ilk maçını kazanan Ha-
tayspor’un, Süper Lig’deki ilk golünü 
ise Selim Ilgaz attı. Güney ekibinin 
diğer golü Helder Barbosa’dan geldi. 
Turuncu-lacivertliler, şampiyon ola-
rak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 
ilk iki maçında da sahadan yenilgiyle 
ayrılmıştı. 

ÜÇ BÜYÜKLER KAZANDI
Süper Lig’in “üç büyükleri” Be-

şiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 

yeni sezona galibiyetle başladı. Be-
şiktaş deplasmanda, Trabzonspor’u 
2-0, Fenerbahçe Rize’de Çaykur Ri-
zespor’u 2-1 ve Galatasaray da evin-
de Gaziantep FK’yi 3-1 mağlup etti. 

SÜPER LİG’İN YENİ TAKIMLA-
RINDAN 3’TE 3

Süper Lig’in yeni takımları Ata-
kaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ve Fatih Karagümrük ilk 
haftada oynadıkları maçları kazandı. 
Atakaş Hatayspor, Medipol Başak-
şehir’i 2-0, Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor, MKE Ankaragücü’nü 2-1 

ve Fatih Karagümrük de Yeni Malat-
yaspor’u 3-0 yendi. 

 İLK HAFTANIN GOLCÜLERİ 
FALCAO VE OLTAN

Süper Lig’in ilk haftasında birden 
fazla gol atmayı başaran iki oyuncu 
oldu. Galatasaray’ın Kolombiyalı yıl-
dızı Radamel Falcao ve Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’dan Oltan Ka-
rakullukçu 2’şer kez fileleri havalan-
dırdı.  Falcao, biri penaltıdan olmak 
üzere Gaziantep FK karşısında iki kez 
gol sevinci yaşadı.  MKE Ankaragü-
cü mücadelesinin 55. dakikasında 
oyuna giren Oltan ise 75 ve 80. daki-
kalarda attığı kafa golleriyle takımını 
galibiyete taşıyan isim oldu. 

Sezonun ilk ve tek kırmızı kartı 
Flavio’ya Süper Lig’in ilk haftasın-
da kırmızı kart gören tek isim Trab-
zonspor’un yeni transferi Flavio oldu.  
Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili eki-
bin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma-
nın 62. dakikasında ikinci sarı kart-
tan kırmızı kartı görerek oyun dışında 
kaldı.  Flavio, takımının gelecek haf-
ta deplasmanda Yukatel Denizlispor 
ile oynayacağı mücadelede forma 
giyemeyecek. n AA

Galatasaray, Neftçi
hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor Trabzon maçı
hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor’da 
9 numara Kanga’nın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’n-
da Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı 
antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman 
ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki grup halinde 
pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10’a 10 
kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilen-
me koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı 
Antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyo-
nerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise 
adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. n İHA

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 2. haftasında konuk 
edeceği Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Yukatel 
Denizlispor, 2020-2021 sezonun 2. Haftasında Karadeniz 
temsilcisini konuk edecek. Yeni sezonun iç sahadaki ilk 
maçı 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadında ger-
çekleşecek. Zorlu mücadele için hazırlıklarına devam eden 
Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki idaresinde 
ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmana topla yapılan 
çalışmalar ile devam etti. Haluk Ulusoy Tesislerinde ger-
çekleşen idmana tüm futbolcular katıldı. n İHA

Hes Kablo Kayserispor takımının yeni transferi Wilfried 
Kanga’nın forma sırt numarası belli oldu. Hes Kablo Kayse-
rispor ile 3 yıllık sözleşme yapan Fransız futbolcunun hangi 
numaralı formayı giyeceği belli oldu. Hafta sonu Kayseri’ye 
gelen ve ayağının tozuyla sağlık taramasından geçerek res-
mi sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki forvet futbolcusu, 
sarı kırmızılı takımda 9 sırt numaralı formayı giyecek.

Fransa’nın Angers takımından transfer edilen Kan-
ga’nın bu hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor müsa-
bakasında yeni formasını giymesi bekleniyor. n İHA

İttifak Holding Konyaspor’da uzun yıl-
lar oynadıktan sonra geçtiğimiz günlerde 
Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayan 
Selim Ay, ayağının tozuyla Rizespor’un 
ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile oy-
nadığı karşılaşmada da sahaya ilk 11 
de çıktı. Başarılı bir performans ortaya 
koyan deneyimli stoper 2-1 kaybedilen 
karşılaşmayı ve takımın durumunu de-
ğerlendirdi.

ŞÜPHEM YOK
Takım arkadaşlarının kendisine sahip 

çıktığını ifade eden Selim, “Fenerbahçe 
maçında sahada da yabancılık çekme-
dim. Sanki uzun yıllardır Rizespor’da 
oynuyor gibi hissettim. Buraya güzel he-
deflerle geldim. İnşallah bu güzel kulübü 
güzel hedeflere taşıyacağımızdan hiçbir 
şüphem yok.” diye konuştu.

TAKIMDAKİ UMUDU GÖRDÜM
Selim Ay, futbolda zaman zaman 

yakalanacak havanın takımları yukarı 
taşıyabildiğine işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:” Fenerbahçe maçında 
da iyi bir havamız vardı. Kaybetmemize 
rağmen iyi oynadık. Maçtaki hakem ha-
talarına girmeye gerek yok. Uzun yıllar 
ne kadar konuşursanız konuşun, hiçbir 
şey değişmedi. Ben takımdaki umudu 
gördüm. Ben de terimin son damlasına 
kadar mücadele edeceğim. Bunu Ri-
zespor camiasına söz veriyorum. Benim 
yapımda mücadele var. Pes etmek asla 
yok.”

ÖZGÜVENİ OLAN BİR TAKIMIZ
Ligin çok uzun süreceğine, fizik ola-

rak hazır olmalarına rağmen mental 
yorgunluk olabileceğine dikkati çeken 
Selim, herkesin bir şekilde yaşanan ge-

lişmelerden dolayı hasar aldığını, bilinci 
yüksek takımların başarılı olacağını kay-
detti. 

Süper Lig’in 2. haftasındaki Kasım-
paşa maçına iyi hazırlandıklarını belirten 

29 yaşındaki stoper, “İyi bir takımız. Öz 
güveni olan bir takımız. İnşallah ilk dep-
lasmanda ilk galibiyetimizi alıp yolumu-
za devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. 
n AA

‘Terimin son damlasına
kadar mücadele edeceğim’
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Selim Ay, mücadeleci bir yapısı 
olduğunu belirterek “Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. İttifak Holding Kon-

yaspor’da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Rize’ye geldim ve hiç yabancılık çekmedim.” dedi

‘Galibiyete rağmen çok eksiklikler var’ Karagümrük, dünya gündeminde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol 
Bulut, Hatayspor maçı hazırlıklarına 
başlarken futbolcularla bir toplantı ger-
çekleştirdi. Rizespor karşısında alınan 
galibiyete rağmen çok eksikleri olduğu-
nu ifade eden Bulut, en kısa zamanda 
çalışarak bu eksikliklerin kapatılacağını 
söyledi.

Fenerbahçe’de Hatayspor maçının 
hazırlıkları başlarken sarı-lacivertli fut-
bolcular ile toplantı yapan Teknik Direk-
tör Erol Bulut bir dizi uyarılarda bulundu. 
Çaykur Rizespor karşısında deplasman-
da alınan galibiyetin önemine değinen 
Bulut, lige üç puanla başlamanın kritik 
bir kazanç olduğunu hatırlattı. Galibiye-
te rağmen çok eksikleri olduğunu ifade 

eden Erol Bulut açıklarını çalışarak kapa-
tacaklarını söyledi. Erol Bulut’un dikkat 
çektiği konu ise takım oyunu oldu. Bulut, 
maçta skoru elde etme adına zaman za-
man oyun disiplininden uzaklaşıldığını 
ifade etti. Erol Hoca, Rize karşısında ge-
riye düştükleri anlarda bazı oyuncularının 
bireysel olarak bir şeyler ortaya koymaya 
çalıştığını ve bunun hata olduğunu dile 
getirdi. Sahadaki skor ne olursa olsun 
takım oyunundan asla taviz vermeme-
leri gerektiğinin altını çizen genç teknik 
adam, istekli ve vazgeçmeyen, mücade-
leyi bir an olsun bırakmayacak bir yapıda 
takım olarak kazanacaklarını ya da kay-
bedeceklerini, uzun vadede başarıyı bu-
nun getireceğini sözlerine ekledi. n İHA

Arjantinli yıldız oyuncu Lucas Big-
lia’yı kadrosuna katarak flaş bir transfere 
imza atan Süper Lig’in yeni ekibi Kara-
gümrük, dünya gündemine girdi. Arjan-
tin’den İtalya’ya Avrupa ve dünya bası-
nın önde gelen kuruluşları bu transferi 
duyurdu. 36 yıl aradan sonra Süper Lig’e 
yükselen ve yaptığı transferlerle adından 
söz ettiren Karagümrük, sezonun ilk haf-
tasında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup 
ederek lige iyi bir giriş yapmıştı. Viviano, 
Zukanovic, Roco, Aatif Chahechouhe ve 
Mevlüt Erdinç gibi önemli transferlerle 
kadrosunu güçlendiren Karagümrük, 
dün ise bombayı patlattı ve Arjantinli 

yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı kadrosuna 
katarak orta sahasına önemli bir takviye 
yaptı. Bu transferin ardından Avrupa ve 
dünya basını da Karagümrük’ü konuştu. 
Uzun yıllar Lazio ve Milan forması giyen 
Biglia’nın transferini İtalyan gazeteleri 
manşetten verirken, Fransa, Roman-
ya, Belçika ve Arjantin basınında da bu 
transfer ve Karagümrük gündemden 
düşmedi.

Bu sezon Süper Lig’de kalıcı olmak 
için önemli transferlere imza atan kırmı-
zı-siyahlılar, kadrosuna kattığı isimlerle 
Avrupa’da da ses getirmeyi başardı.
n İHA



Konya temsilcileri kararı bekliyor Dev Kartallar 6 isimle anlaştı

Bölgesel Amatör Liglerin durumu 
hakkındaki belirsizlik sürüyor. Süper Lig 
ve TFF 1. Lig’in başlamasının ardından 
bu hafta da Misli.com 2. Lig startını 
verecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de ilk 
hafta karşılaşmalarının oynanmasının 
ardından ikinci haftaya geçilirken Bölge-
sel Amatör Lig’de ise henüz karar veril-
medi. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de 5 
Konya temsilcisi yer alacak iken Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından henüz bir 
kararın verilmemesi Konya temsilcileri-
nin de elini kolunu bağlıyor.

MERAKLA BEKLENİYOR
Yeni sezonda Bölgesel Amatör 

Lig’de yer alacak olan temsilcilerimiz 
Akşehirspor, Konya Ereğlispor, Sarayönü 

Belediyespor, Gölyazı Belediyespor ve 
Çatalhüyük Çumra Belediyespor Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun kararını bekli-
yor.  Geçen sezonu başarılı bir şekilde 
tamamlayan Akşehirspor bu başarısını 
üstüne koymak isterken, Konya Ereğ-
lispor ve Sarayönü Belediyespor ise ge-
çen sezon yaşadıkları sıkıntıları bu sezon 
yaşamak istemiyor. Konya Amatör Küme 
Süper Grup’u şampiyon olarak tamam-
layan Gölyazı Belediyespor’un ilk yılında 
ligde ne yapacağı merak konusu olurken 
Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 
Bölgesel Amatör Lig’e alınan Çatalhüyük 
Çumra Belediyespor’un da nasıl bir se-
zon geçireceği merakla bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi tem-
silcimiz Konyaspor Basketbol’da transfer 
çalışmaları resmiyete kavuştu. Dev Kar-
tallar, Arda Erdoğan, Kaan Sarıaslan, 
Murat Göktaş, Oğulcan Baykan, Hazer 
Avcı ve Erkin Şenel ile anlaşma sağlandı. 
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: “Basketbol Takımımız 2020-
2021 sezonu için Arda Erdoğan, Kaan 
Sarıaslan, Murat Göktaş, Oğulcan Bay-
kan, Hazer Avcı, Erkin Şenel ile prensip 
anlaşmasına varmıştır.”

Sezon öncesi sıkıntılı bir süreçten 
geçen Konyaspor Basketbol Tahkim Ku-
rulu’ndan çıkan karardan sonra önce Baş 

antrenör Cengiz Karadağ ile sonrasında 
ise deneyimli spor adamı Yaşar berber 
ile sözleşme imzalamıştı. 

Yeni sezonda iyi bir kadro kurarak 
geçen sezonki sıkıntıları yaşamak is-
temeyen Yeşil-Beyazlılar, 6 oyuncu ile 
anlaşma sağladı. 27 Eylül- 4 Ekim arası 
Ankara’da düzenlenecek olan Federas-
yon Kupası’na kadar hazır hale gelmek 
isteyen Konyaspor Basket, Federasyon 
Kupası’nda C grubunda yer alacak. İlk 
maçına Bakırköy Basket karşısında çıka-
cak olan Dev Kartallar yeni sezona galibi-
yetle başlamak istiyor. 
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da ligin ikinci haftasında oyna-
nacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıkları 
sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Tek-
nik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrul-
tusunda Serkan Kırıntılı antrenmanda yer 
aldı. Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı 
bırakılan ve sezonun geri kalanında forma 
şansı bulamayan deneyimli kaleci antren-
manlarını altyapı tesislerinde sürdürürken 
İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardın-
dan Serkan Kırıntılı Konyaspor’un dünkü 
antrenmanında yer alması Konyasporlu 
taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan 
uzun süredir sakat olan Perulu futbolcu 
Paolu Hurtado da antrenmanda yer aldı.

SERKAN AFFEDİLDİ
İttifak Holding Konyaspor’un 5 yıldır 

kalesini koruyan deneyimli file bekçisi 
Serkan Kırıntılı, tekrardan takımla çalış-

malara başladı. Kadro dışı kaldığı süre 
zarfı boyunca bireysel olarak çalışan milli 
kaleci, İsmail Kartal’ın raporu doğrultu-
sunda dün sabah yapılan antrenmanda 
takıma katıldı. Geçen sezon sıkıntılı bir 
süreçten geçen Konyaspor’da ligde oy-
nanan iki Malatyaspor karşılaşmasında 
yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefi olan 
Serkan Kırıntılı, taraftarların tepkisini çek-
mişti. Geçen sezon 26 lig maçına çıkan 35 
yaşındaki Serkan, 30 gol yemişti. Perfor-
mansı nedeniyle Kadro dışı bırakılan Ser-
kan Kırıntılı sezonun geri kalanında forma 
giymemiş onun yerine Ertuğrul Taşkıran 
forma giymişti

TARAFTARLARDAN TEPKİ
Serkan Kırıntılı’nın affedilmesinden 

sonra Konyasporlu taraftarlar sosyal med-
ya üzerinden yönetime ve Serkan Kırıntı-
lı’ya büyük tepki gösterdi. Konyaspor’un 

dün sabah antrenman fotoğrafı payla-
şımında Serkan Kırıntılı’nın yer alması 
Konyasporlu taraftarların tepkisini çekti. 
Konyaspor’un zor zamanlarında takımın 
yanında olmadığını söyleyen taraftarlar 
kadroda Serkan’ı görmek istemediklerini 
beyan etti. 

SERKAN’IN DURUMU
 2-3 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

İttifak Holding Konyaspor’un affettiği 
Serkan kırıntılı’nın geleceği 2-3 gün içeri-
sinde netlik kazanacak. 

Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı 
bırakılan, İsmail Kartal tarafından ise 
affedilen milli kaleci Konyaspor ile ant-
renmanlarına devam ederken takımdan 
ayrılması muhtemel. Birçok taraftarın 
istemediği Serkan Kırıntılı konusundaki 
karar ise kısa süre içinde verilecek. Bu 
doğrultuda İsmail Kartal’ında görüşünü 

alacak olan Konyaspor yönetimi ortak bir 
karar ile Serkan ile ya devam edecek ya 
da yolları ayıracak. Konyaspor, Serkan 
Kırıntılı konusu ilerleyen günlerde resmi-
yete kavuşacak.

HURTADO ANTRENMANDA
İttifak Holding Konyaspor’un kronik 

sakat futbolcusu Paolo Hurtado, Serkan 
gibi antrenmanlara başladı. Dünkü yapı-
lan antrenmanda yer alan Perulu futbol-
cunun takımdan ayrılması gündemde iken 
iyileşmesi de dikkat çekti. Konyaspor’a 
transfer olduğundan beri sakatlıklardan 
kurtulamayan forvet oyuncusu bekleneni 
veremedi ilerleyen günlerde uluslararası 
menajerinin Konya’ya gelmesi durumun-
da oyuncunun menajeriyle bir görüşme 
gerçekleştirecek olan Konyaspor anlaşma 
sağlarsa Hurtado ile yollarını ayıracak.
n SPOR SERVİSİ

SERKAN AFFEDİLDİ! 
İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanırken, İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda antrenmana 
katılan Serkan Kırıntılı taraftarların tepkisini çekti. Serkan’ın takımda kalmasını istemeyen Yeşil-Beyazlı taraftarlar 

sosyal medyadan tepki gösterirken, antrenmanda bir sürpriz ise Hurtado’nun antrenmana katılmasıyla yaşandı

Seçkin Özdil 
görevinden ayrıldı

Anadolu Kartalı 
Gençler’e hazırlanıyor 

Adnan Erkan sportif 
direktörlüğe getirildi

Erdon Daci ve 
Thuram yolcu

İttifak Holding Konyaspor’da kulüp menajeri Seçkin Öz-
dil görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulü-
bümüze 10 yıldan bu yana başarılı bir şekilde hizmet eden 
kulüp menajerimiz Seçkin Özdil, kariyer planlanması ve he-
defleri doğrultusunda İttifak Holding Konyaspor’umuzdaki gö-
revinden affını istemiş bulunmaktadır.  Hizmet süresi içinde 
aidiyeti, iş disiplini, profesyonelliği başta olmak üzere birçok 
konuda gece gündüz mesai mefhumu olmaksızın çalışan, 
kulübümüze büyük katkılar sağlayan, camiamızın da takdirini 
sevgisini kazanmış Seçkin Özdil’e özverisi ve emekleri için 
teşekkür ediyoruz.  Sayın Özdil’e kariyer planlamasında üs-
tün başarılar dilerken; hedeflerine ulaşmasını canı gönülden 
temenni ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında 
19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile 
yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulübün 
internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesis-
leri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekle-
şen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıy-
la başladı. Daha sonra sahada devam edilen idman, koşu, 
açma ve germe hareketleriyle tamamlandı.  Öte yandan, 
sakatlığı geçen Paolo Hurtado ve sezon başından beri ça-
lışmalarına takımdan ayrı altyapı tesislerinde devam eden 
kaleci Serkan Kırıntılı, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu 
doğrultusunda takımla çalışmaya başladı. n SPOR SERVİSİ

Süper lig temsilcimiz İttifak holding Konyaspor’da Scout 
Şefi olarak göreve getirilen Adnan Erkan Sportif Direktörlük 
görevine alındı. Süper Lig’de ilk maçına Cumartesi günü çı-
kacak olan Anadolu Kartalı’nda bu gelişmenin yaşanması şa-
şırttı.19 Ağustos’ta oyuncu izleme komitesinin başında göre-
ve başlayan tecrübeli spor adamı teknik direktörlük koltuğuna 
İsmail Kartal’ın gelmesinden sonra Ankaragücü’nde yaptığı 
göreve sportif direktörlüğe geri döndü. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da hareketli günler yaşana-
cak. Makedon futbolcu Erdon Daci’yi kiralamak isteyen 
Yeşil-Beyazlılar TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile görüşü-
yor. Anlaşmanın olması halinde genç forvet Bandırmaspor 
forması giyecek. Öte yandan Konyaspor’un 1 numaralı gün-
dem konusu santrfor mevkisinde de bir gelişme yaşandı. 
Konyaspor, Breziyalı santrfor Rogerio Thuram ile yollarını 
ayırma kararı aldı. Oyuncunun menajeriyle görüşen Ye-
şil-beyazlılar kulüp bulmalarını istedi. n SPOR SERVİSİ

RPS

Salih Eken: En az 1 puan hedefliyoruz
Misli.com 2. Lig temsilcimiz 

1922 Konyaspor’da Teknik Direktör 
Salih Eken Sakaryaspor maçı öncesi 
açıklamalarda bulundu. Takımda ek-
sik futbolcunun olmadığını söyleyen 
deneyimli teknik adam, “Güçlü bir 
takım ile oynayacağız karşılaşmadan 
en az 1 en fazla ise 3 puanı hedefliyo-
ruz.” dedi 

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 
1922 Konyaspor’da ligin ilk hafta-
sında oynanacak olan Sakaryaspor 
maçı hazırlıkları sürüyor. Pazar günü 
Sakaryaspor ile 2020-2021 sezonunu 
sahasında oynayacağı Sakaryaspor 
maçı ile açacak olan 1922 Konyaspor, 
tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz sezon ikinci devrede çı-
kışa geçen Yeşil-Beyazlılara korona 
virüs engeli gelmiş ve ligi 13. sırada 
tamamlamıştı. 

Geçen sezonun ikinci yarısında-
ki çıkışını sürdürmek isteyen 1922 
Konyaspor lige iyi başlamak istiyor.  
Karşılaşmadan en az 1 puan hedefle-
yen Yeşil-Beyazlılar, pazar günü saat 
15.30’da Sakaryaspor’u sahasında 
ağırlayacak.

EKSİK OYUNCUMUZ BULUNMUYOR
2 hafta önce Samsunspor ile bir 

hazırlık maçı planlayan ve Samsun’a 
giden 1922 Konyaspor’da 4 futbolcu 
ve 1 antrenörde korona virüs testleri-
nin pozitif çıkmasının ardından hazırlık 
maçı ertelenmişti. 4 futbolcunun ve 1 
antrenörün takıma katıldığını söyleyen 
1922 Konyaspor Teknik Direktörü Sa-
lih Eken, “Takımımızda Samsunspor 
ile yapacağımız hazırlık maçı öncesin-
de korona virüs testleri pozitif çıkan 4 
futbolcumuz ve 1 teknik heyetimizde 
yer alan hocamızın ikinci testleri ne-
gatif çıktı. Tam kadro ile çalışmaları-
mız devam ediyor. Eksik futbolcumuz 
bulunmuyor. Seddar Karaman’ın hafif 
bir sakatlığı bulunuyor ama ciddi bir 
sıkıntısı bulunmuyor. Sakaryaspor 
maçında oynamasına engel değil.” 
dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ
Geçtiğimiz hafta yoğun bir şekil-

de antrenmanlarını sürdüren 1922 
Konyaspor 2 gün iznin ardından tek-
rardan çalışmalarına başladı. Pazar 
günü Sakaryaspor ile ligin ilk hafta-
sında karşılaşacak olan Yeşil-Beyaz-

lılar, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına 
başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Salih Eken, “Çalışmalarımız 
devam ediyor. Cumartesi günü bir 
çalışma gerçekleştirdik. Sonrasında 
ise takımımıza 2 gün izin verdik. Dün 
yeniden çalışmalarımıza başladık. 
Ligin ilk haftası olacak. En iyi şekilde 
Sakaryaspor maçına hazırlanacağız.” 
ifadelerini kullandı.

LİGE ADAPTE OLACAĞIZ
Takıma dahil olan yeni transferler 

hakkında konuşan Salih Eken, “Trans-

fer ettiğimiz oyuncuların bazıları eski 
takımından hazır bir şekilde takımımı-
za dahil oldu. Kamptan gelenler hazır 
durumda. Transfer ettiğimiz oyuncu-
lardan bazıları bireysel olarak çalışı-
yordu. Onların form durumunu takımın 
form durumuna getirmeye çalışıyoruz. 
Sezon da gecikilmiş bir şekilde başla-
yacak. Uzun bir maraton olacak. Bizler 
de çalışmalarımıza biraz geç başla-
dık. Diğer takımların çoğu bizden önce 
başladı. Ancak kısa süre içinde hazır 
hale gelip lige adapte olacağız.” dedi.

SAKARYASPOR GÜÇLÜ TAKIM
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

ilk hafta Sakaryaspor ile karşılaşacak 
olan 1922 Konyaspor’da teknik direk-
tör Salih Eken rakibi değerlendirdi. 
Eken, “Sakaryaspor’un ligdeki kali-
tesini biliyoruz. Bundan önceki dö-
nemlerde neler yaptığını da biliyoruz. 
Sakaryaspor şampiyonluğa oynayan 
güçlü bir takım. Pazar günü iyi bir ta-
kıma karşı mücadele edeceğiz. Bizler 
de takımımızı bu sene epey gençleştir-
dik. Takımımızda genç oyuncu sayısı 

oldukça fazla. Takımımızdaki tecrü-
beli oyuncularla genç oyuncuları har-
manlayarak birbirlerine adapte ederek 
koşan mücadele eden bir takım oluş-
turmaya çalışıyoruz. Oyunumuzda iyi 
olursa bizim için güzel olacak.” ifade-
lerini kullandı.

1 PUANIN ÖNEMİ ÇOK FAZLA
Misli.com 2. Lig’de Pazar günü 

oynanacak olan Sakaryaspor karşı-
laşmasında hedeflerinin en az 1 puan 
olduğunu söyleyen 1922 Konyaspor 
Teknik Direktörü Salih Eken, “Ben 
oyuncularıma her zaman şunu söy-
lüyorum 1 veya 3 puan hedefimiz bu. 
Maçı puansız kapatmayalım. Bazı 
maçlarda beraberlik kötü gibi gözü-
kebilir ama ilerleyen haftalara bak-
tığımız zaman düşme potasında yer 
alan takımların 1 puanla kümede kal-
dıklarını görüyoruz. Onun için 1 puanın 
önemi çok fazla. Sakaryaspor karşı-
laşmasında da hedefimiz en az 1 en 
fazla 3 puan olacak. Tabii ki mağlup 
olacağımız maçlarda olacak ama ge-
nel olarak hedefimiz tüm maçlardan 
puanla ayrılmak.” şeklinde konuştu.  
n İLHAN ATLI


