
‘Gazilerimiz 
varlığımızın 
güvencesidir’
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehit ailelerine 
devlet övünç 
madalyası
n HABERİ SAYFA 5’TE

Milletvekili  
Fahrettin Yokuş 
koronaya yakalandı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Çiftçilerin yeni 
ekim sezonu 
hazırlıkları başladı
n HABERİ SAYFA 10’DA

Etliekmeğe 
zam geldi 

Selçuklu’da 
okullar hazır

Konya’nın vazgeçilmez lezzeti 
etliekmeğe zam geldi. Daha 
önce 1 lira 80 kuruştan satılan 
180 gram ekmek ve pide ha-
murunun fiyatı, 2 lira 25 kuruşa 
yükseldi. Yayınlanan yeni fiyat 
tarifesine göre daha önce 20 
liraya satılan tek etliekmeğin 
fiyatı ise 22 lira oldu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi 21 Eylül’de 
yüz yüze eğitime başlayacak 
olan ilkokul birinci ve okul 
öncesi için sınıflar için seferber 
oldu. Belediye ekipleri eğitim 
yapacak olan ilçe genelindeki 
okullarda ilaçlama ve yıkama 
çalışması yaptı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ecdadı asla unutmayacağız

Anadolu’nun Türk yurdu olarak perçinlendiği Miryakefalon Zaferi’nin 
844’üncü yıldönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Alaaddin 
Camii Sultanlar Türbesi’ndeki programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak 
şanlı ecdadımız için dua edildi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu büyük zafer ile 
üzerinde yaşadığımız aziz toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnetle 
ve şükranla anıyoruz.” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

• 19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ      • 1 TL • www.konyayenigun.com

‘İş yükü azaltılsın!’ 
Koronavirüs vakalarındaki 
artışla beraber aile hekim-
lerinin iş yükü de arttı. Bu 
kapsamda Aile Hekimleri, 

koronavirüsle mücadelede 
risk oluşturabilecek işler 

başta olmak üzere iş yük-
lerinin azaltılmasını istiyor

RİSK OLUŞTURAN 
İŞLER AZALTILSIN

Poliklinik muayenesi, aşı, gebe ve 
bebek izlem, filyasyon ve Covid-19 
istirahat raporlarının düzenlenmesi 
işlerini yürüten aile hekimleri, yoğun 
bir tempoda çalışıyor. Aile Hekim-
leri, koronavirüsle mücadelede iş 
yüklerinin özellikle mücadelede risk 
oluşturabilecek işler başta olmak 
üzere azaltılmasını istiyor.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

VAKA ARTINCA İŞ 
YÜKÜ DE ARTTI

Sağlık hizmetlerinin birinci ba-
samağında yer alan Aile Sağlığı 
Merkezleri (ASM) koronavirüsle 
mücadelede önemli katkı sunuyor. 
Telefonla yürütülen ve sözlü beyana 
dayanan usulle filyasyon çalışması 
yürüten Aile Hekimleri yoğun mesai 
harcıyor. Bu nedenle koronavirüs 
vakalarındaki artışla beraber aile 
hekimlerinin iş yoğunluğu da arttı. 

ARKADAŞ HATIRINA 
ANTRENÖRLÜĞÜ BİTTİ

Özellikle antrenörler için ibretlik bir olay anlatan 
Nizamettin Yetişen, takımını 2. Lige yükseltecek 

maçta son 2 dakika 10 fark önde girdiklerini belirterek, 
“Takımda bulunan devre arkadaşlarım maça 

girmek istediler. Onları kırmadım ve maça aldım 
ama ısınmadıkları için çok hata yaptılar. Bu ibretlik 

yenilgiden sonra “Antrenörlük benim işim değilmiş” 
dedim ve bıraktım” dedi.  n HABERİ SAYFA 14’TE
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Kan bağışının hem toplumsal hem de sağlık açısından önemli olduğunu belirten Kılca, kan vermenin sosyal bir 
sorumluluk olduğunu ifade ederek, sağlık durumu uygun olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti

Kan stoklarına destek
vermek hepimizin görevi

Koronavirüs salgınıyla beraber 
kan stoklarındaki azalma üzerine 
kan bağışı çağrısı yapan Türk Kı-
zılay’ına Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca da destek verdi. 
Kızılay’ın Hükümet Meydanı’nda 
kurduğu çadırı ziyaret eden Hasan 
Kılca, bugünlerde toplumsal daya-
nışmaya her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek 
Konyalıları kan bağışı noktalarına 
davet etti.

Hasan Kılca, kan bağışına des-
tek veren gönüllü Kızılay çalışanları-
nı ve vatandaşları tebrik ederek, her 
sağlıklı bireyin yılda en az bir kere 
kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.
KAN BAĞIŞINDA BULUNMAK HAYATİ 

BİR ÖNEME SAHİP
Kızılay Kan Merkezi personeli 

ve kan bağışında bulunan gönüllü-
lerle sohbet eden Hasan Kılca, “Kı-
zılay’ın kurmuş olduğu kan bağış 
çadırını ziyaret ederek desteğimizi 
göstermek istedik. Zor bir süreçten 
geçtiğimiz bu dönemde özellikle 
sağlık çalışanlarımız oldukça büyük 

sorumluluk üstleniyor. Bizler için 
bu sorumluluğu üstlenen sağlık 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa 
programlar düzenliyoruz. Kızılay’ın 
çadırını sık sık Belediye Hizmet bi-

namızın önünde misafir ediyoruz. 
Personelimiz ve hemşehrilerimiz 
sağolsunlar desteklerini esirgemi-
yor. Kan bağışında bulunmak hem 
kendi sağlığımız için hem de hayati 
öneme sahip olan bir sosyal sorum-

luluktur. Karatay Belediyesi olarak 
kan bağışı kampanyasına verdiği-
miz destek bundan sonrada devam 
edecek.” dedi.
KAN STOKLARINA DESTEK VERMEK 

HEPİMİZİN GÖREVİ
Kan stoklarında salgınla birlik-

te oluşan sıkıntıyı yakından takip 
ettiklerini belirten Başkan Kılca; 
“Koronavirüs salgını nedeniyle Tür-
kiye’de olduğu gibi Konya’mızda 
da kan stoklarında azalmalar oldu. 
Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşa-
mamak için kan bağışının sürmesi 
gerekiyor. Kızılay, kan bağışında 
yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. 
Birçok can bu sayede kurtuluyor. 
Bizim de bu sistemi ayakta tutma-
mız lazım. Çünkü bir gün hepimizin 
kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman 
Kızılay’ın yanındayız. İnsan sağlığı 
her şeyin önünde ve bizler bunu çok 
iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Ben 
de sağlık durumu uygun olan tüm 
hemşehrilerimi kan vermeye davet 
ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Gazilerimiz bu topraklardaki
varlığımızın güvencesidir’

Orhan Erdem Akşehir
esnafıyla istişarede buluştu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 
Eylül Gaziler Günü’nü kutlayarak, 
“Onlar, bu topraklardaki varlığı-
mızın güvencesidir. Bizlere düşen 
görev onların bu mirasına sahip 
çıkarak ülkemizi dünyanın en 
güçlü ülkeleri arasına sokmaktır.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 
Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın 
mesajı şu şekilde: “Üzerinde ya-
şadığımız coğrafyanın aziz mille-
timiz için bir vatan haline dönüş-
mesi, şehit ve gazilerimizin canları 
pahasına verdikleri ulvi mücadele 
ile gerçekleşmiştir. Hamdolsun ki 
ay yıldızlı şanlı bayrağımız yine 
onlar sayesinde bu mukaddes 
vatan toprakları üzerinde özgür-
ce ve gururla dalgalanmaktadır. 
Bizler, ecdadımızdan miras kalan 

hasletlere sahip çıkmanın, birlik 
ve beraberliğimize yönelen teh-
ditlere karşı mücadele etmenin, 
geleceğe daha müreffeh bir vatan 
bırakmanın şehitlerimize ve gazi-
lerimize vefa borcumuzun gereği 
olduğuna inanıyoruz. Ne mutlu 
ki, şehitlerimiz ve ecdadımız be-
reketli Anadolu topraklarını bize 
vatan olarak bıraktı. Bugün şanlı 
bayrağımız ülkemizin semaların-
da onlar sayesinde gururla dal-
galanıyor. Onlar, bu topraklardaki 
varlığımızın güvencesidir. Bizlere 
düşen görev onların bu mirasına 
sahip çıkarak ülkemizi dünyanın 
en güçlü ülkeleri arasına sokmak-
tır. Bu vesileyle, bütün gazileri-
mizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü 
tebrik ediyor; bütün şehitlerimize 
ve hayatta olmayan gazilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Rab-
bim onlardan razı olsun.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, ile birlikte 
ilçe genelinde faaliyet gösteren 
esnaf odalarının başkanları ile is-
tişare toplantısı düzenledi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık 
Sosyal Tesislerinde gerçekleştiri-
len toplantıda açılış konuşmasını 
yapan Başkan Akkaya, belediye 
çalışmaları ve projeleri hakkında 
bilgi vererek bir sunum gerçek-
leştirdi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem’de katılımları için 
tüm oda başkanlarına teşekkür 

ederek, kıyı kenar çizgisi sorunu 
ile ilgili bir kanun teklifi hazırla-
dıklarını ve Meclis’in açılması ile 
bu kanunu meclise sunacaklarını 
belirtti. Akşehir’de yeniden yapı-
lacak olan 9 okulunda TOKİ tara-
fından ihale sürecinin başlatılmış 
olduğunun müjdesini veren Mil-
letvekili Erdem, hükümet tarafın-
dan Akşehir’de yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından oda 
başkanlarının istek, talep ve gö-
rüşlerini dinleyen Milletvekili Er-
dem ve Başkan Akkaya, soruları 
da yanıtladı. n İHA

Selçuklu Belediyesi 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokul birinci ve okul öncesi için sınıflar için 
seferber oldu. Belediye ekipleri eğitim yapacak olan ilçe genelindeki okullarda ilaçlama ve yıkama çalışması yaptı

Selçuklu’da okullar
eğitime hazırlandı

Selçuklu Belediyesi eğitime 
olan desteğini her fırsatta sürdü-
rüyor. Bu kapsamda 21 Eylül ta-
rihinde açılacak okullarda dezen-
fektan çalışması gerçekleştirdi. 

Okul içi ve dışında belediye 
ekipleri tarafından ilaçlı su ile yı-
kanarak temizlendi. 

Öğrencilerin eğitim göreceği 
sınıflar ve ortak kullanım alanları 
dezenfekte edilirken eğitime mer-
haba diyecek olan ilkokul birinci 
sınıflar ve okul öncesi öğrenciler 
için okul hazır hale getirildi.

Eğitim alanında okulların fiziki 
olarak iyileşmesinden temizliğine 
kadar her konuda çalışmaları-
nı sürdüren Selçuklu Belediyesi 
pandemi sürecinde de eğitime 
olan desteğini aralıksız sürdürü-
yor.

Çevre Koruma Müdürlüğü 3 

ekip 3 arazöz,3 temizlik aracıy-
la; Sağlık İşleri Müdürlüğü de 7 
ekiple İlçe genelinde yer alan ve 
ilkokul birinci sınıfların eğitime 
başlayacağı 75 okulda dezenfek-
te,ilaçlama ve yıkama çalışmasını 
gerçekleştirerek okulları eğitime 
hazır hale getirdi.

‘SELÇUKLU’DA YAŞAYAN HER 
ÖĞRENCİMİZİN SORUMLULUĞUNU 

ÜZERİMİZDE TAŞIYORUZ’
Selçuklu Belediyesi’nin eğitime 

olan önceliğini sürdürdüğünü ve 
bunu bir misyon haline getirdiğini 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “21 Eylül’de 

eğitime başlayacak olan ilk okul bi-
rincisi sınıf öğrencilerimizin daha 
temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda 
okullarını kullanabilmeleri amacıyla 
okullarımızın çevre temizliğini ger-
çekleştiriyoruz. Geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımız için belediye 
olarak nerede bize ihtiyaç duyulursa 
her zaman onların yanındayız. Kap-
samlı olarak yürüttüğümüz çalışma-
lar ile okullarımızın yeni eğitim öğ-
retim dönemine hazırlıklı girmesini 
sağlıyoruz. Pandemi koşulları sebe-
biyle şimdilik ilkokul birinci sınıfların 
eğitime başlıyor. Sonrasında diğer 
öğrencilerimiz de inşallah okullarına 
dönecekler. 2020-2021 eğitim öğre-
tim döneminde tüm öğrencilerimize 
ve eğitim camiamıza başarılar diliyor 
pandemisiz ve sağlıklı günlere de en 
yakın sürede kavuşmamız duasında 
bulunuyorum” dedi.n HABER MERKEZİ
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Önümüzdeki pazartesi okullar açılı-
yor…

Bir de yaşadığımız korona süreci 
var. Konya’da bu anlamda bütün hazır-
lıklar yapıldı mı?

Bu sorunun cevabı çok önemli…
En önemli başlık da ulaşım.
Ulaşımda alınması gereken önlem-

ler iki şekilde olmalı.
Birinci başlıkta belediyelerin, ikinci 

başlıkta da bireysel anlamda vatandaşın 
alması gereken önlemler var.

Önce bireysel önlemleri hatırlatalım 
mı?

Önce uzmanından, bireysel anlam-
da almamız gereken önlemleri sıralaya-
yım mı?

Toplu taşıma araçlarında mümkün 
olduğunca az yere temas edin ve yolcu-
luk sonrasında yüzünüzü ve ellerinizi yı-
kayın. Özellikle grip virüsü, dış ortamda, 
kapı kollarında, toplu taşıma araçların-
daki tutacaklarda uzun süre canlı kalır ve 
insanlara bulaşarak hastalık oluşturma-
ya devam edebilir. El hijyeni, enfeksiyon 
hastalıklarından korunmada en etkin, en 
ucuz ve en güvenilir yöntemdir.

Mümkünse pencere yerine tepede 
yer alan havalandırmaların açılmasını 
sağlayın.

Hasta olacağınızı hissedi-
yorsanız ve uzun bir yolculuk 
yapacaksanız cam kenarına 
oturmayın. Uzun yolculuklarda 
temiz hava alabilmek nedeniyle cam 
açık bir şekilde seyahat ederken, yüzü-
nüze vuran soğuk hava ile birlikte kısmi 
yüz felci yaşayabilirsiniz. Bu nedenle 
camı uzun süre açık bırakmayın.

Hasta olan kişilere bir metreden ya-
kın olmak hastalık bulaşması yönünden 
risklidir. Hasta olduğu belli olan kişilere 
mümkün olduğunca yakın durmamaya 
çalışın.

Elbette ki sadece bunlar değil.
Uzmanlar bu konuda onlarca başlık 

yayınladılar ama en önemlileri bu. 
Bir de belediyelerin alacağı önlemler 

var.
Öncelikle yolcu yoğunluğunu azal-

tacak çalışmalar yapmalı. Misal, iş baş-
langıç ve bitiş saatlerinde sefer sayılarını 
artırmalıdır.

Tramvayın aralıkları 10’ar dakika ise 
bunu 3’er dakika yapmalı. Zira tramvay-
lar Konya’nın yükünü kaldırıyor.

Yolcuların kapıya dokunmasını en-
gellemeliler…

Yani her durakta yolcu olsa da ol-
masa durup kapıyı açabilmeli, yolcunun 

temasının önüne geçme-
lidir. 

Başka…
Araçlar her gün, yok 

yok günde 3 kez dezen-
fekte edilmeli.

En azından yolcular 
da alışıncaya kadar özel-
likle tramvaylarda iki bir 
görevli bulundurulmalı. 
Maske mesafe uyarı ya-
pabilmeli.

Lütfen bunları yapın…
Kurallara dikkat edin…
Edin ki, çocuklarımız bu illet virüsü 

bütün evlere taşımasın.
Edin ki, çocuklarımızı da okullara 

gönül rahatlığıyla gönderebilelim.
Peki Konya’da durum nasıl?
Büyükşehir Belediyesi bu önlemleri 

almış mıdır?
Benim takip edebildiğim kadarıyla 

Konya Büyükşehir Belediyesi birkaç 
başlığı zaten hazır hale getirmiş ancak 
biz yine de uyarılarımızı yapalım.

Ha bir de…
Milli Eğitim, okullarda tedbirleri sıkı 

tutmalı…
Maske dağıtımı, sınıf 

düzeni ve hijyeninin de 
çok önemli olduğunu ha-
tırlatalım.

O zaman…
Yeni eğitim öğretim 

yılı hayırlı olsun.
***

TÜVTÜRK vatandaşı 
düşünmüyor!

TÜVTÜRK son za-
manlarda yine gündemde.

Gerçi gündemden hiç düşmedi 
ama…

Bazen ücretleriyle bazen de çalışan-
larının yaptığı aymazlıklar ile…

Bugünlerde TÜVTÜRK kendini ha-
tırlatmayı yine başardı.

Efendim konu şu…
Araç muayenesi için randevu almak 

isteyen bir internete giriyor ve ilk karşısı-
na çıkan linkten randevusunu alıyor.

Alıyor almasına da…
30 lira da randevu ücretini ödüyor
Anlamadım…
Evet benim de ilk tepkim bu olmuş 

ve randevu da mı ücretli olmuş? 
sorusunu sormuştum.

Öğrendim ki bu ücret TÜV-
TÜRK ile alakalı değilmiş.

Yazık yahu…
Vatandaş o kadar muayene ücretini 

ödüyor bir de üzerine 30 lira randevu 
ücreti ödeyecek!

Yahu kardeşim…
Şu elinizi artık vatandaşın cebinden 

çekin!
İşin doğrusu TÜVTÜRK bu konuda 

uyarı da yapmış.
Ne demiş?
TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada 

kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı 
merkeziyle bağının veya iş birliğinin bu-
lunmadığı ifade edilmiş.

Aslında TÜVTÜRK bunu tespit et-
miş.

Bir açıklamayla da duyurmuş.
O kadar…
TÜVTÜRK ismini kullanarak veya 

araç muayenesi, araç muayene ran-
devusu gibi ifadelere yer veren ve va-
tandaşların mağdur olmasına ve yanlış 
yönlendirilmesine sebep olan kişi ve 
kuruluşlara karşı yasal mücadelenin 
devam ettiğinin açıklamasını yapan da 
TÜVTÜRK.

Da…
“Yasal işlem halen sürüyor….”
Ama birileri hala vatandaştan ran-

devu ücreti alıyor.
Demek ki TÜVTÜRK bu uyarıları 

eksik yapıyor. 
İstasyonların her yerine kocaman 

puntolarla yazmak lazım değil mi?
‘RANDEVU ÜCRETSİZ’
Gerekirse toplu ulaşım araçlarında 

da insanları bilgilendirin.
Y a da billboardlarla…
Maksat vatandaşı korumaksa biraz 

siz para harcayın.
Zor değil yahu…
Yeter ki vatandaşı düşünün.

ULAŞIMDA ÖNLEMLER ALINDI MI? TÜVTÜRK YINE DÜŞÜNMEDI!

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri covid-19 tedbir-
leri kapsamında vatandaşların 
sıklıkla hizmet aldığı iş yerleri ve iş 
merkezlerinde denetimlerine de-
vam ediyor. 

Bu kapsamda işletme sahipleri, 
çalışanlar ve vatandaşlara uyulma-

sı gereken kurallar hakkında bilgi-
ler veriyorlar.

Denetimlerine belirli periyot-
larda devam ettiklerini ifade eden 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu, “Son zamanlarda şehrimizde 
ve ülke genelinde yeniden artışa 
geçen covid-19 salgını sağlığımı-

zı tehdit etmeye devam ediyor. 
Bu salgının yayılmasının önünü 
kesmek tedbirlere istisnasız tüm 
hemşerilerimizin uyması ile müm-
kündür. 

Sosyal mesafe, maske kulla-
nımı ve hijyen noktasında azami 
gayreti göstermek hem kendimi-

zin hem de sevdiklerimizin sağlığı 
için elzemdir. Tüm iş yerlerimiz-
den ve hemşerilerimizden kural-
lara uymalarını rica ediyor, en kısa 
zamanda virüsü yenerek sağlıkla 
kucaklaşacağımız günlere dönme-
yi temenni ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Turizmi iyileştirmek için 
işbirliğini sürdürmeliyiz’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryakefalon Zaferi’nin büyük bir zafer olduğunu belirterek, 
“Bu zaferle üzerinde yaşadığımız aziz toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi

‘Bu toprakları bize vatan
yapanları unutmayacağız’

Anadolu’nun Türk yurdu ola-
rak perçinlendiği Miryakefalon 
Zaferi’nin 844’üncü yıldönümü 
kapsamında anma programı ger-
çekleştirildi. Alaaddin Camii Sul-
tanlar Türbesi’ndeki programda 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak 
şanlı ecdadımız için dua edildi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Bu büyük 
zafer ile üzerinde yaşadığımız aziz 
toprakları bize vatan yapan ecda-
dımızı minnetle ve şükranla anıyo-
ruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Miryakefalon Zaferi’nin 
844’üncü yıldönümü kapsamında 
anma programı gerçekleştirildi. 
Tarihçilerin Konya sınırlarındaki 
Bağırsak Boğazı’nda yapıldığını 
belirlediği Miryokefalon Zaferi’nin 
844’üncü yıl dönümü kapsamın-

da düzenlenen anma programı 
Alaaddin Camii’nde kılınan Cuma 
namazı sonrası Alaaddin Camii 
haziresindeki Sultanlar Türbesi 
bölümünde düzenlendi. Programa; 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK 

Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe 

Başkan Mehmet Genç ve İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar katıldı. Programda Miryo-
kefalon Zaferi’nin 844. yıldönümü 
dolayısıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti 
yapılarak şanlı ecdadımız için dua 
edildi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mir-
yokefalon Zaferi’nin 844’üncü yılı-
nı kutlayarak, “Salgın nedeni ile bu 
yılki Miryokefalon etkinliğini Bağır-
sak Boğazı’nda yapamadık. Bu yıl 
zaferi savaş alanında değil gönül-
lerimizde kutluyoruz. 1071 Malaz-
girt Zaferi Türklere Anadolu’nun 
kapılarını açmış, 1176 Miryokefa-
lon Zaferi ise Türklere Anadolu’yu 
kalıcı yurt yapmıştır. Bu büyük 
zafer ile üzerinde yaşadığımız aziz 
toprakları bize vatan yapan ecda-
dımızı minnetle ve şükranla anıyo-
ruz.” dedi. n HABER MERKEZİ

TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, il 
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı Öz-
dal Karahan ve yönetim kurulunu 
ziyaret etti.

Ziyarette, TBMM Bayındır-
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
“Turizm teşvik kanunu, Turizm 
tanıtma Ajansı ve çok ciddi mev-
zuat düzenlemeleri yaptık. Ülke 
olarak 50 milyon turist ve 50 mil-
yar dolar hedeflemiştik. Dünyada-
ki pandemiden dolayı ülkemizde 
turizm dahil, sektörlerin güçlendi-
rilmesine devam edeceğiz. Sizle-
rin taleplerini dinlemek amacıyla 
ziyaretinize geldik. Bir başkent 
daima başkenttir. Konya 1200 yıl-
larda en büyük illerimizdendi. En 
muhteşem Türk Şehri seçilmiştir. 
Şehrimiz Konya tekrar bir yükse-
liştedir. Turizm potansiyeli, tesis-
leri ve hizmet noktasında iyiyiz. 
Bu güne gelmemizde genel idare 
ve yerel yönetimlerle sizlerin kat-
kısı büyüktür. Bunun için herkese 
ve kurumlarımıza teşekkür ediyo-
rum. 

Şehir olarak el birliğiyle tu-
rizmde önemli bir yere geldik. İl 
merkezimizle ilçelerimizdeki ta-
rihi mekân zenginliğimiz bu an-
lamda da önemlidir. Tabi ki şehri-
mizin var olan bu potansiyelini iyi 
değerlendirerek, katma değerini 
hep birlikte yükseltmemiz gereki-
yor. Konya-İstanbul Hızlı Treninin 
Antalya ya ulaşması projemiz de-
vam ediyor. Şehrimizin turizmi-
nin daha da gelişmesi için istişare 
ve işbirliğine hep birlikte devam 
edeceğiz. Seyahat Acentaları Ka-
nunun yeniden güncellenmesi ve 
çıkması için elimizden geleni ya-
pacağız” dedi.

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu (BTK) Başkanı Özdal Ka-
rahan Tahir Akyürek ve berabe-
rindeki heyete teşekkür ederek, 
“Turizm sektöründe bölgemizde 

ve Türkiye genelinde sıkıntıla-
rımız var. Öncelikle bizim için 
önemli olan ve seyahat acentala-
rının sorunlarına çözüm getirecek 
olan ’Seyahat Acentaları Kanunun 
değiştirilerek, güncellenmesini 
bekliyoruz. Bu konuda desteğinizi 
bekliyoruz. Seyahat Acentalarının 
değeri ve belgelerinin güçlendiril-
mesini ve herkese kolaylıkla belge 
verilmemesini istiyoruz. Konya ve 
bölgemizde turizminde yeterince 
ziyaretçi sayısına ulaşmanın ya-
nında, katma değer olarak katkı-
sı yeterli değildir. Yeni markalar 
oluşturmalıyız. Dünya genelindeki 
turizm trendlerini yakalamalıyız. 
Yeterince turist sayısına ve katma 
değere ulaşalım. Şehrimizin tanı-
tıma daha fazla önem vermeliyiz. 
Bunun yanı sıra, sağlık turizmi 
potansiyeli açısından en büyük 
bölgeyiz. Hava limanı sorunumuz 
var. Özellikle kış aylarında sisten 
dolayı uçak inişleri sağlanamıyor. 
Bu sorunun ivedilikle çözülme-
si gereklidir. KOTEV’in (Konya 
Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı) 
gerçek manada Konya turizminin 
gelişmesi ve markalar çıkarılması 
anlamında daha aktif çalışmalar 
yapmalıdır” diye konuştu.

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı şehrimizin 
tanıtımı için herkesin üzerine dü-
şeni yapması çağrısında buluna-
rak, “Şehrimizin turizmdeki zen-
ginliklerini, güzelliklerini ve kültür 
varlıklarını hep birlikte tanıtmaya 
devam etmeliyiz. Tanıtım nokta-
sında herkes üzerine düşeni yap-
malıdır. Sille’de Turizm Tanıtım 
merkezi oluşturma çalışmamız 
devam ediyor. Şehrimizin turizm-
de yükselmesi için hep birlikte ça-
lışmaya devam etmeliyiz.”

Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, “Konya’nın 
turizmin ve katma değerinin yük-
selmesi için bizlerde elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı Öz-
dal Karahan’a ve yönetimine biz-
leri ağırladıkları için teşekkür ede-
rek, başarılar diliyorum” ifadesini 
kullandı. Ziyaret, günün anısına 
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
n DURAN ÇÖLCÜ

Ereğli’de kurallar hatırlatılıyor

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Koronavirüs vakalarındaki artışla beraber aile hekimlerinin iş yükü de arttı. Aile Hekimleri, koronavirüsle mü-
cadelede iş yüklerinin özellikle mücadelede risk oluşturabilecek işler başta olmak üzere azaltılmasını istiyor

İş dünyasından Dijital 
Gösterim Merkezi’ne ziyaret

İletişim Başkanlığınca arala-
rında Konya’nın da bulunduğu 
7 ilde kurulan Dijital Gösterim 
Merkezleri ziyaretçilerini ağırla-
maya devam ediyor. Konya’da 
iş dünyasının temsilcileri Dijital 
Gösterim Merkezi’ni ziyaret ede-
rek, ileri teknoloji ürünü görsel-
leri izledi.

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Memiş Kütükçü, Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin 
Çevik ve Anadolu Aslanları İşa-
damları Derneği (ASKON) Konya 
Şube Başkanı Atilla Sinacı Dijital 
Gösterim Merkezi’ni ziyaret etti. 
360 derece görsel deneyim alanı, 
hologram teknolojisi ve 3 boyutlu 
görselleri izleyen Oda Başkanları, 
İletişim Başkanlığı Konya Bölge 
Müdürü Abdurrrahman Fidan-
cı’dan bilgi aldı.

MİLLİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİK 
YATIRIMLAR GENÇLERİMİZE 

ANLATILMALI
Dijital Gösterim Merkezi pro-

jesinin Konya’da da bulunması-
nın memnuniyet verici olduğunu 
dile getiren “İnsanların çalışma 
temposu ve günün yoğunluğu 
içerisinde devletimizin yapmış ol-
duğu hizmetlerden ve kazanım-
lardan pek haberdar olamıyor. 
Ülkemizin yedi şehrinde yürütü-
len bu faaliyetin Konya’mızda da 
yapılması çok güzel ve anlamlı. 
Tarihimizin dönüm noktaların-
dan, ecdadımızın kazandığı şanlı 
zaferler ve bu toprakların ödediği 
bedellerden bugüne ve geleceğe 
panorama sunan gösterimlerin 
yapıldığı Dijital Gösterim Mer-
kezini özellikle gençlerimizin zi-
yaret etmesini tavsiye ederim. 

Bu çalışma tarihimizin, kültürel 
zenginliklerimizin, ülkemizin son 
dönemde milli üretim ve tekno-
lojide aldığı yolun anlatılması, 
geleceğe aktarılması bakımından 
kıymetli bir proje olmuş. Dijital 
Gösterim Merkezi’nde sunulan 
görseller vatandaşlarımızın bilgi 
sahibi olması açısından bu eksik-
liği tamamlıyor. Yakın tarihimiz 
ile ilgili görsellere de yer veril-
mesini arzu ediyoruz. İletişim 
Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin 
Altun’a bu çalışmalarından dola-
yı teşekkür ediyoruz.” dediler.
‘USTALARDAN MİRAS’ FOTOĞRAF 

SERGİSİ DE YER ALIYOR
Ziyaretçilerin Kovid-19 sal-

gınına karşı gereken tedbirler 
alınarak ağırlandığı Dijital Gös-
terim Merkezi’nde, görme en-
gelliler için “görme engelli yolu”, 
işitme engelliler için de işaret dili 
ile anlatım imkanı sağlanıyor. 
360 derece görsel deneyim ve 
üç boyutlu hologram teknoloji-
sinin kullanıldığı merkezde, özel 
gösterim alanları da yer alıyor. 
Milli, tarihi, kültürel ve bilim-
sel zenginlikleri yeni iletişim ve 
gösterim tekniklerini kullanarak 
vatandaşların erişimine sunulan 
Dijital Gösterim Merkez’inde her 
ay farklı içerikler ileri teknoloji 
ürünü görseller kullanılarak va-
tandaşların hizmetine sunuluyor. 
Dijital Gösterim Merkezi’nde ay-
rıca Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerin geleceğe aktarılma-
sı için düzenlediği “Ustalardan 
Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslekler” konulu fotoğraf yarış-
masında dereceye giren fotoğraf-
larda sergileniyor.
n HABER MERKEZİ

‘Aile hekimlerinin iş 
yoğunluğu azaltılsın!’

Sağlık hizmetlerinin birinci 
basamağında yer alan Aile Sağlığı 
Merkezleri (ASM) koronavirüsle 
mücadelede önemli katkı sunu-
yor. Telefonla yürütülen ve sözlü 
beyana dayanan usulle filyasyon 
çalışması yürüten Aile Hekimleri 
yoğun mesai harcıyor. Bu nedenle 
koronavirüs vakalarındaki artışla 
beraber aile hekimlerinin iş yo-
ğunluğu da arttı. Poliklinik mua-
yenesi, aşı, gebe ve bebek izlem, 
filyasyon ve Covid-19 istirahat 
raporlarının düzenlenmesi işlerini 
yürüten aile hekimleri, yoğun bir 
tempoda çalışıyor. Aile Hekimleri, 
koronavirüsle mücadelede iş yük-
lerinin özellikle mücadelede risk 
oluşturabilecek işler başta olmak 
üzere azaltılmasını istiyor.

İŞ YÜKÜMÜZ ARTTI
Konya Aile Hekimliği Etkinlik 

Derneği (KONAHED) Başkanı Dr. 
Yavuz Altınbaş, yaptığı açıkla-
mada, koronavirüs vakalarındaki 
artışla birlikte aile hekimlerinin 
iş yükünün de arttığını söyledi. 
Poliklinik muayenesi, aşı, gebe 
ve bebek izlem, filyasyon ve ko-
vid-19 istirahat raporlarının dü-
zenlenmesi işlerini yürüten aile 
hekimlerinin, yoğun bir tempoda 
çalıştıklarını belirten Altınbaş, 
“Aile Hekimleri koronavirüsle 
mücadelede birinci basamak, mü-
cadeleye daha fazla destek veren 
kısımdı. Hastanelerde kovid-19 
polikliniklerinde çalışan meslek-
taşlarımıza göre daha az risk al-
tındayız ancak daha da yoğunuz. 
Aile Hekimleri olarak pandeminin 
yayılmaması açısından mücadele 
ediyoruz. 

 Aile Hekimleri olarak koro-
navirüsle mücadele de üzerimize 
düşen her şeyi yapmak istiyoruz. 
Bunun yanında Aile Hekimleri 
üzerindeki iş yükünün azaltılma-
sını istiyoruz. Yine koronavirüs 
ile mücadelede Aile Hekimleri 
ve Aile Sağlığı Merkezleri çalı-
şanları kişisel koruyucu malzeme 
bulmakta zorluklar yaşadık.  De-
vam eden süreç içerisinde de bu 
durum ile tekrar karşılaşmak is-
temiyoruz. Aile Hekimleri bir ta-
raftan koronavirüsle mücadeleye 
devam ederken, bir taraftan da 
rutin işlemlerine ve görevlerine 
devam ediyor. Aile Hekimleri ola-

rak koronavirüse yakalanmış has-
talarımızı günlük olarak arayarak 
sağlık durumları hakkında bilgi 
alıyoruz.  Yine özellikle hastane-
lerde tedavisi başlanıp, ilaçlarının 
verilmemesi ve raporların veril-
memesi gibi sorunlarla sahada 
sürekli karşılaşıyoruz.  Geçtiğimiz 
günlerde Konya İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç’u ziyaret 
ederek Konya’daki Aile Hekimle-
rinin sahada karşılaştığı sorunları 
ilettik.  İl Sağlık Müdürümüzde 
de sorunlarımızın giderilmesi ko-
nusunda yardımcı olacağını bizle-
re bildirdi. Hastaneye başvurmuş 
bir pozitif kişinin rapor ve ilaç 
ihtiyaçlarını direk olarak hasta-
nede karşılanmasını ve Aile Sağ-
lığı Merkezlerine yönlendirerek iş 
yükünün ve virüsün yayılmasını 
istemiyoruz” dedi. 

3 ALTIN KURAL İÇİN 
HASSASİYET ÇAĞRISI

Sonbahar mevsimine girilme-
si ile birlikte 3 altın kural olarak 
ifade edilen maske, mesafe ve 
temizlik konularında vatandaşlar-
dan hassasiyet beklediklerini dik-
kat çeken Başkan Altınbaş, “Aile 
Hekimleri olarak son bahar ile 
birlikte grip mevsimi başlayacak. 
Vücut dirençleri düşecek ve pan-
demi ile birlikte Kovid-19 hasta-
lığı daha ölümcül hale gelebilir. 
Daha ciddi sonuçlara yol açabile-

ceği için en önemli görev vatan-
daşlarımıza düşüyor.  Bu mücade-
le ilaçla ya da sağlık çalışanlarının 
mücadelesi ile tek başına olacak 
bir durum değil.   Vatandaşları-
mızın Maske, mesafe, temizlik 
kurallarına karşı daha duyarlı ol-
maya davet ediyoruz.  Bu üç kural 
Hayat kurtarır, sevdiklerinizi ko-
rur. Yine özellikle ihtiyaç olunma-
dığı halde sağlık kuruluşları meş-
gul edilmemeli” diye konuştu. 

AİLE HEKİMLERİNDEN ZATÜRRE 
AŞISI VE KORONA UYARISI!
Zature aşısı konusunda da 

açıklamalarda bulunan Başkan 
Altınbaş, “Bilindiği üzere basın-
da çıkan bazı haberler doğrultu-
sunda vatandaşlarımızda zatürre 
aşısı yaptırma isteğinde artış ya-
şanmaktadır. Bu artışla doğrultu-
lu olarak aile sağlığı merkezlerine 
olan başvurularda artmıştır. Aile 
sağlığı merkezine başvurularda 
yaşanan artış sebebiyle sosyal 
mesafeye dikkat edilememekte, 
hava sıcaklıklarının yüksek sey-
retmesinden maskelerin etkili 
kullanılamaması da salgının ya-
yılmasına imkan sağlamaktadır.
Herhangi bir kronik hastalığınız 
yoksa, 65 yaş üstü değilseniz ya 
da kapsam dahilindeki kronik 
hastalığınız yoksa zatürre aşısı 
açısından başvurmamanızı; aile 
sağlığı merkezlerinde yığılmala-

rın olmaması için aile hekiminiz-
le iletişime geçerek aşılama için 
randevu almanızı, randevu günü 
maskenizi takarak sosyal mesafe-
ye ve el hijyenine dikkat ederek 
aile sağlığı merkezine başvurma-
nızı öneririz” dedi.
AİLE HEKİMLERİ RENCİDE EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca tarafın-
dan aile hekimleriyle ilgili yapılan 
açıklamalara değinen Altınbaş 
şöyle devam etti, “Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca tarafından aile 
hekimleri ile aile sağlığı çalışanla-
rının ek ödeme miktarının basın 
yolu ile paylaşılmasından oldukça 
rahatsız olduk. 

Daha öncede pandeminin 
başında diğer sağlık çalışanla-
rı bununla ilgili ödemeler aldı. 
Bunlarda herhangi bir rakamdan 
bahsedilmedi.  Bahsedilen ra-
kamlarını da sahada çalışan aile 
hekimleri tamamını alamayacak.  
Devletimizi pazarlamacı taktiği 
gibi şu kadar izleme oranına bu 
kadar para veririm gibi bir durum 
çıktı. Bizler sahada görevimizi ek-
siksiz bir şekilde yerine getiriyo-
ruz. Konya Aile Hekimleri Etkin-
lik Derneği olarak bakanımızdan 
bu açıklamayı daha farklı şekilde 
beklediğimizi ifade etmek iste-
rim.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER

İnsanın yaratılış süreci ile ilgili yüce 
kitabımız Kuranı Kerimde değişik ayet-
lerde bahisler geçmektedir. 

Bakara süresi 30.ayette; Hani Rab-
bin meleklere, “Ben yeryüzünde dünya 
düzeni kurmaya, ilahi hükümleri icraya, 
yeryüzünü imara yetkili halifeler hazırla-
yıp yerleştireceğim” demişti. Melekler: 
“Orada bozgunculuk yapacak, karışıklık 
çıkaracak, kan dökecek birilerini mi ha-
zırlayıp yerleştireceksin? Oysa biz sana 
hamt ederek zikrediyor, seni tesbih edi-
yoruz. Senin kutsallığını biliyor, kabul 
ediyor, seni takdis ediyoruz” dediler. 
Rabbin: “Ben, sizin bilmediklerinizi 
biliyorum” buyurdu.

Ezeli ve ebedi ilmin sahibi Cenabı 
Allah önce Hz. Âdem atamızı daha son-
ra Hz. Havva validemizi yaratarak onları 
cennete koydu.

Âdem aleyhi selam ile Hz. Havva, 
Cennet’te iken kendilerine yasak edilen 
ağacın meyvesinden unutarak yemele-
rinden dolayı yeryüzüne indirildiler.

Âdem aleyhi selam ve Hz. Havva 

Cennet’ten çıkarılıp yeryüzüne ayrı 
yerlere indirildikten sonra seneler-
ce ayrı kaldılar. Âdem aleyhi selam 
Hindistan’da, Hz. Havva validemiz de 
Arabistan ‘da kaldı. Dünyanın dert ve 
sıkıntılarına katlandılar. Mihnet içinde 
uzun yıllar ağlayıp gözyaşı dökerek töv-
be ettiler.

Tövbeleri kabul olunca bir mele-
ğin eşliğinde Hz. Âdem Aleyhi selam 
Hindistan’dan Arabistan’a gitti. Ara-
bistan’a varınca, Arafat’ta Hz. Havva 
validemiz ile buluştu. Bu sırada Hz. 
Havva da Âdem’ Aleyhi selamı aramak 
için Cidde’den Arafat’a gelmişti. Ara-
fat ovasında Müzdelife’de buluştular. 
Uzun seneler ayrı kalıp, ayrılık ateşiyle 
yanmışlardı. Hz. Havva onu tanıyama-
dı. Cebrail Aleyhi selam tanıştırdı. Nice 
seneler ayrı kalmanın üzüntüsü gidip, 
sevinç ve ferahlığa kavuştular. Beraber-
ce Mina’ya gittiler. Melekler; Ya Âdem! 
Allahü Teâlâ’dan dilediğin nedir?” dedi-
ler. ” Mağfiret ve rahmet isterim” dedi

Hz. Havva validemiz ile   Âdem 

Aleyhi selam ile buluştuk-
tan sonra Cenabı Allah’ın 
izni ile aile hayatı kurdular 
ve nesillerinden biri kız biri 
erkek olmak üzere yirmi 
defa ikiz; tek olarak da Şît 
Aleyhi selamı dünyaya ge-
tirdi. Cebrail Aleyhi selam 
Âdem Aleyhi selama çift-
çilik işlerini, ekip biçmeyi 
öğretti. Hz. Âdem atamız 
bir yandan dünyalık işler 
ile meşgul olurken diğer yandan ev-
latlarına iyiliği emredip kötülükten sa-
kındırmayı, Allah’a olan kulluk şuurun 
gereğini öğretti. 

Gelişen dünya sürecinde Hz. Âdem 
peygamberin soyundan milletler yarat-
tı ve her millete iyi ile kötüyü ayırmak, 
emir ve yasaklara uymak için peygam-
berler gönderdi. En son peygamber 
olarak da Fahri Kâinat efendimize üm-

met olma şerefini bize 
lütfetti. Hamd olsun ne 
kadar şükretsek az. Galü 
beladaki sözümüzün 
gereğini yerine getirmek 
üzere dünya hayatı se-
rüvenimiz Allah’ın takdir 
ettiği zaman diliminde 
başlayıp bir gün bitmek-
te. Doğum olduğu an 
ölüme doğru geri sayım 
başlamakta. Bu süreye 

ömür denilmekte.
Tabii dünya hayatının gereği olarak 

iş güç sahibi olunacak, dünyevi meş-
galeler olacak. Bu hal kaçınılmaz bir 
durum. Ömür sermayesi sürecinde, 
ebedi alem için baki alem için bir fırsat 
verilmekte bu fırsatı hayıra, güzelliğe, 
iyiliğe kullanmak için cüzi irademizi 
kullanmamız istenmekte. Dünya haya-
tında yapığımız her fiil, eylem, söz, dav-

ranış, yaşam biçimi ilahi kameralar 
tarafından kayıt edilmekte, ahiret ser-
mayemiz oluşmakta. Bu sermayemiz 
iyilik, güzellik ve ihsan ahlakı ile olması 

en büyük duamız olsa gerek.   
 Rahmetli Abdürrahim Karakoç 

ağabey “İNCİTME” adlı şiirinde yaratılış 
ve yaşama gayemizi çok güzel şekilde 
özetliyor:

“Gölgesinde otur amma
Yaprak senden incinmesin.
Temizlen de gir mezara
Toprak senden incinmesin.
Yollar uzun, yollar ince
Yol kısalır aşk gelince
Yat kurban ol İsmail’ce
Bıçak senden incinmesin.
Burdayım de ararlarsa
Doğru söyle sorarlarsa
Tabutuna sararlarsa
Bayrak senden incinmesin.
İl göçsün göçtüğün vakit
Yol yansın geçtiğin vakit
Suyundan içtiğin vakit
Kaynak senden incinmesin.

Toz konmasın sakın sana
Hakkı geçer halkın sana
Gücenmesin yakın sana
Uzak senden incinmesin.”
Ömür sermayemiz her gün geç-

tikçe azalmakta, tükenmekte. Geriye 
baktığımızda aslında mal mülk, makam 
mevki, çoluk çocuk, dünyalık nimet ve 
külfetler yaratılışız gayemiz Allah’a 
kulluk vazife şuurumuzun, insanlı kali-
temizin ortaya çıkması için bir imtihan 
aracı. Cenabı Allah bitiş finalimizi imanı 
kâmil ile kalbi selim bir şekilde Hz. Az-
rail aleyhi selama teslim etmeyi nasip 
etsin. 

Onun için öyle bir hayat yaşayama-
ya gayret edelim ki, kabre konduğumu 
zaman, yaratılışımızın özü olan toprak 
bizi bağrına bassın, “Toprak senden 
incinmesin”. 

Dua buyurun efendim.
Baki selamlar.
Kaynak: https://www.islamve-

ihsan.com/insanin-yaratilis-gaye-
si-ve-hikmetleri.html

“TOPRAK SENDEN İNCİNMESİN”

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Dr. Yavuz Altınbaş
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Hatay’da meydana gelen tra-
fik kazasında hayatını kaybeden 
Piyade Asteğmen Mahmut Dağlı, 
Konya’da düzenlenen  askeri tö-
renle son yolculuğuna uğurlandı. 

Konya Havalimanı’ndan alı-

nan Dağlı’nın (25) Türk bayrağına 
sarılı naaşı, Sarayönü ilçesi Ladik 
Mahallesi’ndeki Paşa Meydanı’na 
getirildi. 

Dağlı’nın üzüntülü annesi 
Hatice Dağlı ve babası Mehmet 

Dağlı’yı, yakınları teskin etmeye 
çalıştı. 

Asteğmen Dağlı için yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında cuma namazını mü-
teakip cenaze töreni düzenlendi. 

Törenin ardından Dağlı’nın cena-
zesi, Ladik Mahalle Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.  Törene şehidin 
yakınları, ilçe protokolü ve vatan-
daşlar katıldı.
n AA

Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Dağlı toprağa verildi

Karapınar Belediyesine 
iş makinesi hibe edildi

Bimder’den Bozkır’daki 
okullara dezenfektan desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Karapınar Belediyesine 
iş makinesi hibe edildi. Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka 
ile AK Parti İlçe Başkanı Yusuf 
Zengin, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca belediyeye greyderin 
hibe edilmesi nedeniyle düzenle-
nen törene katıldı. Yaka, ilçenin 

coğrafi alanının geniş olduğunu 
belirterek, “42 mahallemize hiz-
met götürmek için çabamız de-
vam ediyor. Bu iş makinesi ile 
araçlarımızı zenginleştirdik. Grey-
derin ilçemize kazandırılmasında 
katkısı olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’a teşek-
kür ediyorum.” diye konuştu. n AA

Bozkır ilçesinde faaliyet gös-
teren Bozkır İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Gönüllüleri Der-
neği (Bimder), 14 kırsal mahalle 
okuluna dezenfektan yardımında 
bulundu. Bimder, Bozkır İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü 
çalışma sonrasında ilçeye bağlı 14 
kırsal mahalle okuluna pedallı de-
zenfektan standı ve dezenfektan 

gönderdi. Bimder Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Görür, yaptı-
ğı açıklamada, “Dernek yönetimi 
olarak okulların eğitime açılma-
sından önce geleceğimiz olan 
çocuklarımızın sağlığı için kırsal 
mahalle okullarımıza dezenfektan 
ve dezenfektan standı yardımında 
bulunduk.” ifadesini kullandı.

 n AA

Konya halkının genel olarak yasaklara ve kurallara uyduğunu söyleyen Konya Tabip Odası Başkanı 
Eyüp Çetin, ziyaretlerden geri kalınmadığını, ‘Biz bizeyiz’ mantığıyla koronanın yayıldığını söyledi

‘Yasaklara uyduk ama
ziyareti bırakmadık!’

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp 
Çetin, Çetin, Konya Tabip Odasında 
düzenlediği basın toplantısında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
çok zorlu ve çetin bir mücadelenin 
yürütüldüğünü söyledi.

Pandeminin ilk üç ayında, bili-
min önderliğinde vatandaş ve devlet 
iş birliği ile önemli başarı elde edil-
diğini anımsatan Çetin, o süreçte 
salgının geçici olarak kontrol altına 
alındığını dile getirdi.  Salgının ilk 
dönemlerinde gelişmiş ülkelerdeki 
kaos ortamının Türkiye’de görülme-
diğine işaret eden Çetin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İlk darbeyi atlata-
bilmenin mutluluğunu hep birlikte 
yaşamıştık. Ancak kontrollü sosyal 
hayata geçiş sürecinde vatandaş-
larımız, kamu-özel tüm kurumları-
mız, pandemi tehlikesinin geçtiğini 
düşünmüş, tedbirler uygun şekilde 
yerine getirilmemiş, bu sebeple 
günümüzde hastalık yeniden artış 
eğilimine girmiştir. Normalleşme 

sürecinde yaşanan acelecilik ve 
sonrasında yapılan hatalarla maa-
lesef bugünlere geldik. Açıklanan 
rakamların aslında birer can oldu-
ğunu, ölenlerin, birilerin en değerlisi 
olduğunu, yakınlarımızı kaybettikçe 

daha iyi anlıyoruz.” 
‘TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİN 

SÖYLEMLERİNİ 
DOĞRU BULMUYORUZ’

Bir gazetecinin, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’nin, Türk Ta-

bipleri Birliğine (TTB) yönelik açık-
lamalarına ilişkin sorusuna Çetin, 
“Pandemi döneminde sağlık ordusu 
olarak ciddi mücadele veriyoruz. Bu 
mücadelede sağlık çalışanlarının si-
yasi polemiğin içerisine çekilmesini 
arzu etmiyoruz. Türk Tabipleri Bir-
liğinin söylemlerini de doğru bulma-
dığımızı açıkladık.” yanıtını verdi.

‘BİZ BİZEYİZ’ MANTIĞI 
VAKA SAYISINI ARTIRIYOR

Çetin, İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
vaka sayılarının artışıyla ilgili soru 
üzerine ise şunları kaydetti: “Bu 
konuda arkadaşlarla çok düşündük. 
Konya, içine kapalı bir toplum. Aile 
iş birliği, gidip-gelme çok fazla. Ken-
dimizi izole edemedik. Yasaklara uy-
duk ama annemizi ve kardeşlerimizi 
ziyaret etmekten geri duramadık. 
Sanıyorum buna bağlı. Orta Anado-
lu’nun bir özelliği bu. Ankara, Konya 
ve Karaman şu an vaka sayısında ön 
planda. ‘Biz bizeyiz’ mantığı bu yan-
lışa sürükledi.” n AA

Karaman’da iki şehit ailesine 
devlet övünç madalyası ve beratı 
düzenlenen törenle verildi. Hakkari 
merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında 
terör örgütü PKK’ya yönelik düzen-
lenen operasyonda şehit düşen Özel 
Harekat Polisi Muhammet Ali Mev-
lüt Dündar’ın annesi Gülten Dündar 
ile Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 
kent merkezinde bir teröristin saldı-
rısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı 
Mehmet Kızılca’nın babası Mustafa 
Kızılca’ya “Devlet Övünç Madalyası 
ve Beratı” verilmesi için tören dü-
zenlendi. Valilik makamındaki tören 
öncesi bir konuşma yapan Karaman 
Valisi Mehmet Alpaslan Işık, devle-
tin şehit ailelerinin her zaman ya-
nında olduğunu söyledi. 

Şehitlerin haklarının hiç bir za-
man ödenemeyeceğini ifade eden 

Işık, “Bu kutsal topraklar için şehit 
olan yakınınız için ne desek ne yap-
sak azdır. Geriye kalan sizler için de 
devlet elinden geleni yapacak buna 
inanın. Devlet her zaman sizlerin 
yanında. Bir isteğiniz karşısında bu 

kapı ve devlet kapısı sizlere her za-
man açıktır. 

Elimizden geleni yapmaya de-
vam edeceğiz. Bu vereceğimiz ma-
dalyalar sembolik. Onun hakkını hiç 
bir zaman ödeyemeyiz. Bu vatan 

için şehit olmanın ötesinde bir şey 
yok. Canlarıyla, kanlarıyla bu vata-
na ellerinden gelmiş olan bir ailenin 
evladının sahibisiniz. Ne mutlu siz-
lere. Allah hiç bir aileye böyle acılar 
göstermez ama bu aynı zamanda bir 
onurdur” dedi. Daha sonra Vali Işık, 
tarafından iki şehit ailesine madalya 
ve beratları verildi.

‘OĞLUM ŞEHİT OLDUĞU 
İÇİN GURUR DUYUYORUM’

Tören sonunda basın mensup-
larına konuşan şehit babası Mustafa 
Kızılca, duygulu ve mutlu bir gün 
yaşadığını belirterek, “Oğlum şehit 
olduğu için gurur duyuyorum. Al-
lah herkesten razı olsun” dedi. Şehit 
annesi Fadime Kızılca da, “Ne mutlu 
böyle bir evlat yetiştirmişiz. Acısı zor 
ama gerçekten gurur duyuyorum” 
diye konuştu. n İHA

Adı Muhammed bin Eşlem, kün-
yesi Ebul Hasen, nisbesi Tusi. Tebei 
tabiin neslinden. İran’ın Tus şehrinden. 
Tus ve Nişabur’da yaşadı. Süfyan Sevri 
ve Ameş’in talebeleri ile Evzavden ve 
başka bazı tabiinlerden hadis dinledi. 
“Kur’an mahluktur” görüşünü redd 
için eser yazdı. Hılyetül evliya müellifi 
bu eserden nakiller yapmaktadır. Üs-
tün bir ikna gücüne, hitabet ve belagat 
kabiliyyetine sahipti. Sünnete ittiba ko-
nusundaki titizliği sebebiyle “Rasulün 
lisanı” ünvanıyla anılır. Ali bin Musa er 
Rıza’nın talebesidir. “Horasan Serdarı” 
diye de anılan Tusi’nin vefatı kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte 242/856 yılı 
olarak rivayet edilmektedir. Ona nisbet 
edilen bir kırk hadis mecmuası da bu-
lunmaktadır. “Kur’an mahluktur” de-
mediği için uzunca bir süre hapse 
atıldı. Hürriyeti elinden alındı. Hapiste 
bulunduğu sürece her cuma, cuma 
namazını camide kılmak için gusleder, 
seccadesini ve asasını eline alır, zindan 
kapısına gelirdi. Görevliler, dışarı çık-

masına engel olunca geri döner ve: “Ya 
Rabbi, görüyorsun ben üzerime düşeni 
yaptım. Artık sen bilirsin” diye Hakk’a il-
tica ederdi.

Dünyanın bir yalnızlık dünyası 
olduğunu, insanın kalabalıklar içinde 
yapayalnız bulunduğunu şöyle anlatır-
dı: “Ben babamın sulbünde tek başıma 
ve yalnızdım. Annemin karnında da 
yalnızdım. Dünyaya yalnız geldim, ölü-
müm de yalnız olacak, kabre girişim de 
öyle. Münker ve Nekir’in suallerine de 
tek başıma cevap vereceğim. Amelim 
mizana konduğunda da yalnız olaca-
ğım. Cennete de girsem, cehenneme 
de düşsem, yine yalnız olacağım.” Bu 
yalnızlıkta yoldaş Rabbımızdır, kitabı-
mızdır, imanımızdır. Muhammed bin 
Eşlem’in anlayışına göre hiç kimsenin 
görmediği yerde günahı işlemeye cü-
ret edenler, ancak cahillerdi. Böyleleri 
“Nasıl olsa beni gören yok” diye günah 
işler dururdu. Ben ise asla bunu yapa-
mam. Çünkü gömleğimin içinde beni 
gören, amellerimi yazan birileri var. 

Kiramen katibin melekleri 
var. Kendisine hiçbir şey 
gizli kalmayan Allah Teala 
hazretleri var.

İbadetlerinde riyaya 
düşmekten çok korkardı. 
Bu yüzden, halkın göre-
ceği yerde nafile namaz 
kılmaz, teşbih ve evradla 
meşgul olmazdı. “Gü-
cüm yetse ibadetlerimi, 
kiramen katibin melek-
lerinden bile gizlerdim. Fakat buna 
imkan yok.” derdi. Riyanın azının da 
çoğunun da şirk olduğunu açıklamak 
için yerden bir taş parçası aldı ve: “Bu 
nedir?” diye sordu. Yanındakiler “Taş 
parçası” deyince: “Şu gördüğünüz 
dağ kayalığı da taş değil mi?” dedi. Bu 
soruya da “Evet” cevabı alınca şöyle 
konuştu: “Demek ki bir şeyin büyü-
ğüne ad olan kelime, küçüğüne de ad 

olur. Riyanın da büyüğü, 
küçüğü tefrik edilme-
den hepsi şirki hafidir.” 
Kur’an okurken gözle-
rinden yaşlar akar, bazan 
de sesli ağlardı. Evinde 
Kur’an okuduktan son-
ra dışarı çıkacak olursa, 
mutlaka gözlerine sürme 
çeker, böylece halkın 
haline muttali olmasını 
önleyerek riyaya düş-

mekten kaçınırdı. Nefsinin kendisini 
kandırmaya çalışmasından duyduğu 
rahatsızlığı şöyle dile getirirdi: “Kıbleye 
yönelen nefisler içinde kendi nefsim-
den daha şerlisini görmedim.” Bazan 
hizmetçisini çağırır ve ona: “Git, bana 
en değersiz ve kalitesizinden arpa unu 
al da gel, nasıl olsa bu yenilen kenefe 
gidecek. Halbuki ben bu ilmi, amel et-
mek için öğrendim. Şer sıfatı taşıyan 

nefsime en temiz ve en iyiyi nasıl layık 
görebilirim?” derdi. İmanın bir “ihsanı 
ilahi” olduğunu Allah’ın bunu diledik-
lerine nasib edeceğini söylerdi. Çünkü 

Allah Teala Kur’an’da şöyle buyurmuş-
tu: “Size imanı sevdiren, onu süsleyip 
güzel gösteren Allah Tealadır” (el-Hu-
curat 49/ 7)

Kul hakkı konusunda çok titizdi. 
Bu yüzden ruhsat olan konularda bile 
azimetle amel ederdi. Nitekim evinin 
önünden akan bir akarsu vardı. “Bu su 
umumundur” diye oradan su almazdı. 
Eğer çok canı çekip alacak olsa, önce 
bahçesindeki kuyudan o akarsuya 
birkaç kova atar, sonra alırdı. Böylece 
umumun hakkına saygı göstermiş 
oturdu.

Ölümüne yakın kendisini ziyarete 
gelenlere: “Allah Teala bana, elimde 
avucumda hesaba çekilmeyi gerektire-
cek bir dirhemim bile olmadan ölmeyi 
nasib ediyor” derdi. Çünkü Rabbım bi-
liyor ki benim O’na hakkıyla hesab ver-
meye gücüm etmez. Kapıları kapatın ve 

hiç bir kimsenin yanıma girmesine izin 
vermeyin ki, rahatça ruhumu teslim 
edeyim. Dünyadan ayrıldığım şu sırada 
sırtımdaki elbiseden, altımdaki keçe-
den, abdest aldığım ibrikten ve kitap-
larımdan başka hiçbir şeyim yok, dedi. 
Bir de içinde oğluna bir akrabasının he-
diye ettiği otuz dirhem bulunan kesesi 
vardı. O keseyi ve içindekileri şu hadise 
göre kendinin sayardı: “Sen de, malın 
da babanındır” (İbn Mace, Ticaret, 64). 
Bu hadise göre bana bundan daha he-
lal bir dünyalık düşünemiyorum, derdi. 
“Bu para ile bana kefen alın, kefenin en 
az ölçüsü için on dirhem yetiyorsa, sa-
kın on beş dirhemlik almayın. Keçemi 
cesedimin altına yayın, elbisemi kefe-
nimin üstüne koyun, ibriğimi bir fakire 
verin de abdest alsın.” diye vasiyet etti. 
Vasiyeti yerine getirildi. Cenazesi götü-
rülürken mahallenin kadınları evin da-
mından: “Gerçek bir er göçtü, hem de 
hiç dünyalık bırakmadan” diye söyleş-
tiler. Cenazesine katılanların yüzbinlere 
ulaştığı rivayet edilir. 

MUHAMMED BİN EŞLEM TUSİ (K.S) KİMDİR?

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Şehit ailelerine devlet övünç madalyası
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
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Hacı Veli Muslukçu 
dualarla defnedildi

Alibeyhüyüğü önceki dönem 
Belediye Başkanlarından Hacı 
Veli Muslukçu vefat etti. Mer-
hum Hacı Veli Muslukçu Cuma 
namazına müteakip Alibeyhüyü-
ğü Mahallesinde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Ali-
beyhüğü Mezarlığına defnedildi. 
Muslukçu ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakmadı. Muslukçu’nun vefatının 
ardından Çumra Belediye Başkanı 
Av.Recep Candan başsağlığı me-
sajı yayınladı. Candan, “Geçmiş 
Dönem Alibeyhüyüğü Belediye 

Başkanlarından Sayın Hacı Veli 
Muslukçu’nun vefatını üzüntüyle 
öğrendim. Kendilerine Allah rah-
met, değerli ailesine ve yakınları-
na başsağlığı ve sabır diliyorum.” 
AK Parti Çumra İlçe Başkanı Os-
man Şahin de yayınladığı mesaj-
da, “İnna lillâhi ve inna ileyhi ra-
ciun. Alibeyhüyüğü Mahallemiz 
önceki dönem Belediye Başkan-
larımızdan Hacı Veli Muslukçu 
vefat etmiştir. Allah rahmet eyle-
sin, değerli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyorum.” 
n MEVLÜT EGİN

Bursa’dan yola çıkıp Adana istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü Aksaray ilçesi sınırlarında 
şarampole devrildi. Kazada 29 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Aksaray’da yolcu 
otobüsü devrildi

Aksaray’da yolcu otobüsü-
nün şarampole devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 32 
kişi yaralandı. Yaralılara ilk müda-
hale güvenlik ve sağlık ekiplerince 
tarlada yapıldı. Kaza, Aksaray-A-
dana karayolunun 30. kilometre-
si Taşpınar mevkisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Bur-
sa-Adana seferini yapan Mustafa 
A. (42) yönetimindeki 02 BK 053 

plakalı yolcu otobüsü, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu şarampole devrildi. 
Kazada otobüste bulunan 29 yol-
cu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üze-
re toplam 32 kişi yaralandı. Diğer 
araç sürücülerinin haber verme-
si üzerine olay yerine çok sayıda 
ambulans, polis, jandarma, Ulusal 
Medikal Kurtarma (UMKE), İl Acil 
Afet Durum (AFAD) ve itfaiye eki-

bi sevk edildi. Kısa sürede olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri yaralılara 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
Yaralılar ambulanslarla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve kentte bulunan özel 
hastanelere kaldırıldı. Hastaneler-
de tedavi altına alınan yaralılardan 
2’sinin durumunun ağır olduğu, 
diğer yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğ-
du da olay yerine giderek incele-
mede bulundu. Polis, 112, UMKE, 
AFAD, itfaiye ve jandarma ekiple-
rini koordine eden Vali Aydoğdu, 
yolda güvenlik önlemi aldırarak 
çalışmaları yakından takip etti. 
Vali Aydoğdu, daha sonra Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine giderek 
yaralıların durumları hakkında bil-
gi aldı. n İHA

Aksaray’da bir otomobilin kırmı-
zı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı 
kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, E-90 
karayolu Otogar ışıklı kavşakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şıh-
dede Ç. (52) idaresindeki 35 UJP 11 
plakalı otomobile, aynı istikamete 
seyreden Seyfullah K. (74) yöneti-
mindeki yabancı plakalı otomobil 
arkadan çarptı. Kazada arkadan çar-
pılan otomobilin sürücüsü ve oto-

mobilde yolcu olarak bulunan Ayşe 
Ç. (50), Hacer Çelik E. (31), Egehan 
E. (3) yaralandı. Diğer sürücülerin 
haber vermesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ya-
ralılar ambulanslarla Aksaray Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Acil Servisine kaldırılırken, 
yapılan tedavilerinde durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Otomobil bariyerlere 
çarptı, 1 kişi yaralandı

Kamyon otomobille 
çarpıştı, 1 kişi yaralandıEreğli ilçesinde kontrolden çı-

kan otomobilin bariyerlere çarp-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Adana Konya karayolunun 16. 
kilometresi, Bulgurluk mevkisin-
de meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, E.Y. idaresindeki 06 BL 
862 plakalı Tofaş Kartal marka 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

bariyerlere çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle savrulan araç yol kenarında 
durabildi. Kazada otomobilde yolcu 
olarak bulunan A.K. yaralandı. İh-
bar üzerine kaza yerine sağlık, jan-
darma ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kazada yaralanan A.K. ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Ereğli ilçesinde kamyon ile 
otomobilin çarpışması sonucu 1 
kişi yaralandı. Kaza, Konya Adana 
Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı 
Mahallesi Kargacı Mezarlığı yakın-
larında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, A.U. yönetimindeki 
42 AGF 847 plakalı Hino marka 
kamyon ile S.T. idaresindeki 42 V 
5576 plakalı Volkswagen marka 

otomobil çarpıştı. Kazada otomobil 
sürücüsü S.T. yaralandı. Vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralı sürücü sağlık ekipleri tara-
fından ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Akşehir ilçesinde kahvehane baskı-
nında sigaramatik ele geçirdi. Edinilen bil-
giye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma-
lar kapsamında Selçuk Mahallesinde bir 
kahvehanede sigaramatik olduğunu tes-
pit ederek baskın düzenledi. Yapılan bas-
kında sigaramatik ve içerisinde bulunan 
sigara ve paralara el konulurken işyeri sa-
hibi ve işyerinde çalışan bir kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinin 
ardından serbest bırakıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde, 4 gram esrarla yaka-
lanan şüpheli serbest bırakıldı. Edinilen bil-
giye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine 
durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde 
yaptıkları aramada 4 gr esrar maddesi ele 
geçirdi. Gözaltına alınan M.P. (19) isimli şahıs 
emniyetteki ifadesinin ardından serbest bıra-
kıldı. n İHA

Kahvehanede baskınında 
sigaramatik ele geçirildi

Esrarla yakalanan
şahıs serbest bırakıldı

Aksaray’da KOM ve NSM ekiple-
rinin bir otomobile yönelik gerçekleş-
tirdiği operasyonda otomobilin bagaj 
kısmına yapılmış özel zula bölmede 
79 kilo 750 gram plaka esrar ve 23 bin 
adet captagon isimli uyuşturucu hap ele 
geçirildi.

Operasyon, Aksaray - Adana kara-
yolu üzerinde bulunan uygulama nok-
tasında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, doğu illerinden batı illerine uyuş-

turucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ula-
yan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) 
Şubesi ekipleri Adana istikametinden 
gelen 31 plakalı otomobili takibe aldı. 
Aksaray girişine kadar yapılan takibin 
ardından uygulama noktasında operas-
yon için düğmeye basan KOM ve NSM 
ekipleri otomobili durdurdu. Otomobil 
sürücüsü C.K. (42) ve yanında yolcu 

olarak bulunan Y.Ç. (35) gözaltına alı-
nırken, ekiplerin otomobilde yaptığı ge-
niş çaplı aramada bagaj kısmına yapıl-
mış özel bir bölmede gizlenmiş toplam 
79 kilo 750 gram plaka esrar ve 23 bin 
adet captagon isimli uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Emniyette sorgulamaları 
yapılan 2 şüpheli daha sonra Aksaray 
Adliyesine sevk edilirken çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Polisten büyük uyuşturucu operasyonu

2’si 
ağır 32 yaralı

Alibeyhüyüğü önceki dönem 
Belediye Başkanlarından

Hacı Veli
MUSLUKÇU’nun

 

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Yurtta karantina uygulaması vaka sayısını yüzde 20 düşürdü
Aksaray Valisi Hamza Aydoğ-

du, yurtta karantina uygulaması 
sonucu hasta sayısında yüzde 20 
düşüş yaşandığını söyledi. Koro-
na virüs testleri pozitif çıkan ve 
durumlarının iyi olması sebebiyle 
evlerine gönderilerek karantina 
uygulanan kişilerin sokakta gez-
mesinin ardından Aksaray Valiliği 
bu kişileri yurtlarda karantinaya 
almıştı. Yaklaşık 1 hafta kadar 
önce alınan kararın ardından 

yapılan denetimlerde karantina 
kurallarına uymayarak dışarıda 
yakalananlar polis ve sağlık ekip-
lerince yurtlara yerleştiriliyor. Ka-
rantinaya alınan vatandaşlar ka-
rantina süreleri tamamlana kadar 
yurtta kalırken, 1 haftalık çalışma 
sonucu kentte hasta sayısında 
yüzde 20 düşüş gerçekleşti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğ-
du, korona virüsün bulaş hızının 
kentte çok fazla artış gösterdiğini 

belirterek, yurtta karantina uygu-
laması ile hasta sayısında yüzde 
20 düşüş sağlandığını söyledi. 
Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, 
“Bulaş hızı Aksaray’da çok fazla 
artıyordu. Bunun en büyük se-
beplerinden bir tanesi hastanede 
çok ağır olmayan hastaları Sağlık 
Müdürlüğümüz ilaçlarını vererek 
evlerine gönderiyor. Bizim onları 
takip etmemiz gerekiyor. Takip 
ettiğimizde gördük ki, bazı vatan-

daşlarımız karantinayı evde ge-
çirmesi gereken süreleri sokakta 
veya başka bir yerde geçiriyor. Bu 
da bulaş hızını çok ciddi bir şekil-
de arttırıyor. Bizim, kamu kurum 
ve kuruluşlarında biliyorsunuz 
HES koduyla giriyorsunuz. Şimdi 
evde karantina sürecini geçirmesi 
gerekiyor. HES koduna baktığınız 
zaman, o evde geçirmesi gereken 
süreyi sokakta, caddede, devlet 
dairesinde geçiriyorsa arkadaşla-

rımız hemen 112’ye haber veri-
yor. 112 geliyor ve hastamızı alıp 
yurda götürüyor, teslim ediyor ve 
oradaki odasında o süreyi geçiri-
yor. Bizim mahalle denetimleri-
miz sonucunda bakıyoruz ki ye-
rinde yok, yerinde yoksa hemen 
tespit ediyoruz ve yine aynı sis-
temi ona da uyguluyoruz. Kolluk 
kuvvetlerimiz, sokakta, caddede, 
HES kodundan baktıkları zaman 
bu evde geçirmesi gereken süreç-

te sokaktaysa vatandaşımızı alıp 
yurtlarımıza götürüyoruz. Bu-
rada şunu gördük biz, bu süreç-
ten sonra hasta sayımızda yüzde 
20’lik bir düşüş oldu. Yani bizim 
1 haftalık gördüğümüz olay bu. 
Bunun sonucunda AFAD ekipleri, 
sağlık müdürlüğümüz, jandarma 
komutanlığımız ve emniyet ekip-
lerimiz bu anlamda çok ciddi de-
netimler yapıyor” dedi.
n İHA

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Yokuş koronaya yakalandı

Beyşehir Belediyesi’nin 
kurumsal sitesi yenilendi

İYİ Parti Konya Milletveki-
li Fahrettin Yokuş, korona virüs 
(Covid-19) testinin pozitif çıktığını 
açıkladı. Yokuş, “Ailemle birlikte 
karantinadayım” ifadelerini kul-
landı. İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, 
15 Eylül 2020 tarihi itibariyle 
eşi ve kendisinin korona virüs 
testlerinin pozitif çıktığını belirt-
ti. Doktorların gerekli tetkikleri 
yaptıktan sonra ilaçla tedavileri-
nin evde izole olarak yapılmasına 
karar verdiğini aktaran Yokuş, 

şunları kaydetti: “Çok şükür şim-
dilik tedavi sürecimiz iyi gidiyor. 
Bu süreçte (yani yakın zamanda) 
benimle teması olan dostlarımın 
tedbir için test yaptırmalarında 
fayda olacağını düşünüyorum. 
Bu salı günü 15 Eylül 2020 tarihi 
itibariyle eşim ve benim korona 
virüs testlerimiz maalesef pozitif 
çıkmıştır. Doktorlarımız gerekli 
tetkikleri yaptırdıktan sonra ilaç-
la tedavimizin evde (izole) olarak 
yapılmasına karar vermişler. Çok 
şükür şimdilik tedavi sürecimiz iyi 
gidiyor.” n İHA

Selçuklu, Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ilçede maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı

Selçuklu mücadelede 
rehavete yer vermiyor

Türkiye genelinde artan koro-
navirüs vakaları nedeniyle dene-
timler artırıldı. Selçuklu’da yapılan 
denetimler kapsamında Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve Konya İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük ile bir-
likte maske, mesafe ve hijyen de-
netimi yaptı.Her hafta denetimleri 
farklı noktalarda yapan Kaymakam 
Yamlı ve Başkan Pekyatırmacı, bu 
kez Feritpaşa Mahallesi Kerkük 
Caddesinde üzerinde yer alan iş-
yerlerini denetleyerek, esnaf ve 
vatandaşlara hijyen noktasında 
uyarılarda bulundu. Denetimlerde 
Selçuklu İlçe Müdürü Turan Kaya-
cılar ve Selçuklu İlçe Emniyet Mü-
dürü Gökhan Özdemir de yer aldı.

‘ESNAFIMIZIN KURALLARA 
UYDUĞUNU GÖRMEK 

BİZİ MUTLU ETTİ’
Aşı denemelerinin Türkiye’de 

yapılmasının rehavete neden olma-
ması gerektiği, tedbirlerin devam 
etmesi gerektiğini belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Sayın Bakanımızın umut ve-
rici açıklamaları hepimizi sevindirdi 
ancak rehavete kapılmamamız ge-

rekiyor. 
Hemşehrilerimiz maske, me-

safe ve hijyen kurallarına uyması 
gerekiyor. Biz de denetimlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz. Bu-
gün de Kerkük Caddemizde hem 
esnaflarımızın Ahilik Haftasını kut-

ladık hem de maske, mesafe ve 
hijyen denetimi yaptık. Esnafımızın 
kurallara uyduğunu görmek bizi zi-
yadesiyle memnun etti. İnşallah bu 
virüsü hep birlikte mücadele ede-
rek yeneceğiz.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi, rutin çalış-
malarını ve projelerini bir bir haya-
ta geçirirken belediye ile vatandaş 
arasındaki köprülerden biri olan 
kurumsal web sitesini de yeniledi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır’ın talimatlarıyla hazırlanan 
beysehir.bel.tr sitesi, okurlarının 
karşısına yeni tasarımı ve yazılım 
altyapısı ile çıkarak, en büyük ön-
celik kullanıcıları erişmek istedikle-
ri hizmetlere en kısa sürede ulaş-
tırmak oldu.

Beyşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
merkezinden yapılan açıklamada, 
“Vatandaşların Beyşehir Belediye-
si’nin sunduğu hizmetlere en kolay 
yoldan erişebilmelerini sağlayacak 

menü ve navigasyon yapıları oluş-
turularak, esnek tasarım modeli-
nin uygulandığı yeni beysehir.bel.
tr cep telefonundan tablete, dizüs-
tü bilgisayardan masaüstü bilgisa-
yara kadar tüm cihazlarla uyumlu 
çalışıyor. Şehrimizin tanıtımında 
tarihinden kültürüne kadar hemen 
hemen bütün içeriklerin bulun-
duğu yeni bir tasarım ile vatan-
daşların hizmetine sunuldu. Öte 
yandan, yenilenen beysehir.bel.tr, 
esnek yazılım altyapısı ile esnek 
yazılım altyapısına anında entegre 
edilerek Vatandaşların daha çok 
hizmet alabilmesini sağlayacak 
yeni e-Belediye uygulamaları ha-
yata geçirildi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de Kovid-19 
denetimleri sürüyor

Ilgın’da denetimlere 
aralıksız devam ediliyor

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il 
valiliklerine gönderdiği “Sağlık için 
hepimiz için” başlıklı genelgesi kap-
samında ilçe esnafını ziyaret edip, 
denetimlerde bulundu. İlçe gene-
lindeki resmi kurum, lokanta, res-
toran, market, berber ve kuaförleri 
ziyaret edip denetleyen Kaymakam 
Erdoğan’a ilçe pandemi sorumlusu 
Ferhat Tükel eşlik etti. Esnafın ge-
nel itibarıyla kurallara uyduğunu 
belirten Kaymakam Aydın Erdoğan, 
“Biz özellikle esnafımızın maske ko-
nusunda kendilerini   görevli birim-
lerimizle sürekli uyarıyoruz. Tüm 

uyarılara rağmen kurallara uyma-
yan vatandaşlarımız hakkında cezai 
işlem yapılıyor ve bundan sonra da 
yapmak zorunda kalacağız. Herkes 
kendini denetler ise maskesine, me-
safesine, temizliğine dikkat ederse 
bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. 
Bütün vatandaşlarımızdan maske 
takmalarını ve temizliklerine dik-
kat etmelerini, kendi sevdikleri için, 
çevresindeki insanlar için ve toplu-
mun geneli için önemli olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Bu süreçte 
kurallara uyan esnafımıza ve hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum.” 
dedi. n İHA

Ilgın Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekiplerince Ilgın’da hizmet 
veren iş yerlerine yapılan dene-
timler aralıksız devam ediyor. Za-
bıta ekipleri, ilçe genelinde faali-
yet gösteren farklı iş kollarındaki 
işletmeleri maske, mesafe, hijyen 
kuralları, ruhsat, genel temizlik, 
fiyat tarifeleri ve kaldırım işgalleri 
konusunda denetledi. Kural ih-
lali yapan işyerleri, eksiklerini ve 
hatalarını gidermeleri açısından 
uyarıldı ve verilen süre sonunda 
yapılacak kontrollerde aynı hatalar 
tekrarlanıp yapılan uyarılar dik-
kate alınmamışsa yasal işlemlerin 

başlatılacağı konusunda bilgilendi-
rildi. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş vatandaşların maske, mesa-
fe ve temizlik kurallarına daha da 
çok dikkat etmelerinin gerektiğini 
vurgulayarak “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgınından 
dolayı vatandaşlarımızın mağdu-
riyet yaşamamaları için tüm dene-
timleri eksiksiz olarak yerine geti-
riyoruz. Ilgın Belediyesi olarak bu 
denetimlere ara vermeden devam 
edeceğiz. Yapılan denetimlerde 
kurallara uyan tüm esnaflarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

ADRES: GAZANFER MAH. DR. AHMET 
ÖZCAN CAD. NO: 128/A MERAM / KONYA
TEL :0549 618 08 86

  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

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

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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.

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

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;

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

ELEMAN 
ARANIYOR

 T.ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO:19 SELÇUKLU/KONYA
(0332) 239 10 80 / (0332) 239 10 82 /

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK PİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

• Makine tasarımı yapabilen,
• İletişimi ve 
      Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına Yatkın,
• Makine Mühendisi

• Makine Mühendisliği 
      Bölüm Mezunu,
• Askerliğini yapmış,
• Solidworks Programına Hakim,
• Orta Derece İngilizce Konuşabilen

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR
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BÜNYEMIZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

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

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYIMLI 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25-35 yaş arası
- Iyi 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

Çiftçilerin yeni ekim sezonu hazırlıkları başladı
Beyşehir ilçesinde, buğday ve 

arpa gibi hububat ekimi yapan 
çiftçilerin yeni ekim dönemi hazır-
lıkları başladı. Traktörleriyle tarla-
larında mesai yapmaya başlayan 
çiftçiler, toprağı sürerek ekime ha-
zır hale getiriyor. Beyşehir Ziraat 
Odası Başkanı Mustafa Ağralı, bu 
yıl çiftçinin hububatta bereketli bir 
sezonu geride bıraktığını belirterek, 
yeni ekim döneminde de aynı bek-
lenti içerisinde olduklarını söyledi. 
Ağralı, çiftçilerin ekim öncesi ara-
zilerde traktörlerle toprağı sürme 
çalışmalarına başladığını belirterek, 
ardından ekim mesaisinin başlaya-
cağını dile getirdi.
n AA

Susuz kaplumbağaya 
elleriyle su içirdi

Hüyük’te 500 kınalı 
keklik tabiata salındı

Karapınar ilçesinde, mezarlık 
ziyaretinde bulunan hayvansever, 
susuzluktan bitkin düştüğünü 
gördüğü kaplumbağaya eliyle su 
içirdi. Apak mezarlığında bulu-
nan büyüklerinin mezarını ziya-
ret eden Osman Tuna, o sırada 
hareketsiz haldeki kaplumbağa-
yı gördü. Sıcaklığın 30 dereceyi 
bulduğu ilçede güneşin altında 

kalan kaplumbağanın susadığını 
düşünen hayvansever, hortumla 
yıkadığı kaplumbağaya eliyle su 
içirdi.  Tuna, “Mezarlık ziyareti-
ne gitmiştim. Kaplumbağayı hiç 
hareket etmeden görünce su ih-
tiyacının olduğunu düşündüm.10 
dakika elimle su içirdim. Çok su-
sadığı belliydi. Sonuçta onlar da 
can taşıyor.” diye konuştu. n AA

Hüyük ilçesinde, 500 kınalı 
keklik doğaya salındı. Yaban ha-
yatını ve biyolojik çeşitliliği des-
teklemek maksadıyla Hüyük ilçe-
sinde doğaya kınalı keklik salındı. 
İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’n-
deki programa Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürü 
Mustafa Tuğrul Şahin, Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem, Konya Şube Müdürü Onur 
Budak, Beyşehir Milli Parklar Şefi 

Fatih Demir katıldı. Hüyük Bele-
diye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
bir süre önce de Hüyük’te kınalı 
kekliklerin doğada farklı alanlara 
salındığını belirterek, ilçedeki ya-
ban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe 
desteklerinden ötürü Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
İsmail Üzmez ile Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürü M. 
Tuğrul Şahin’e ve tüm çalışanlara 
teşekkür etti.  n AA

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, salgın sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim alırken bir aksaklıkla 
karşılaşmamaları için Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi’nde internet hizmeti sunduklarını söyledi

Çumra Belediyesi’nden
online eğitime destek

Çumra Belediyesi eğitime ver-
diği destekle öğrencilerin yanında 
olmaya devam ediyor. Öğrencilere 
yönelik sosyal ve eğitim alanında 
faaliyet gösteren Çumra Sultan 
Abdülhamid Han Bilgehanesi, ko-
ronavirüs salgınına karşı önlem 
amaçlı sürdürülen uzaktan eğitim-
le birlikte EBA TV’den derslerini 

takip eden öğrenciler için ücretsiz 
internet hizmeti sağlayacak. 21 
Eylül Pazartesi günü Bilgehane’de 
başlayacak ders ve kütüphane hiz-
metleri ile birlikte salgın tedbirleri 
nedeniyle günlük kontenjan sayısı 
belirlenerek öğrencilere internet 
imkanı sağlanacak. 

Sosyal medya hesabında yap-

tığı paylaşımdaonline eğitimde 
internet imkanının belediye tara-
fından karşılanacağını açıklayan 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, “ Evlerinde interneti ol-
mayan öğrencilerin uzaktan eği-
tim sürecinde mağduriyet yaşa-
mamasını arzu ediyoruz. 

Bu nedenle Bilgehanemizde 

eğitime destek vermek anlamında 
böyle bir hizmete başlıyoruz. 

Bu sayede evlerinde interneti 
olmayan veya kota sorunu yaşa-
yan öğrencilerimiz belediyemizin 
ücretsiz internet hizmetinden fay-
dalanarak EBA TV ‘den derslerine 
katılabilecek.” dedi. 
n HABER MERKEZI

Kulu ilçesinde suyu kesilen 4 çeş-
meye güneş paneli kurularak hayvan 
yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor. 
Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesi’n-
de bulunan 4 çeşmenin sularının 
kesilmesinin ardından hayvan yetiş-
tiricileri susuz kaldı. Bunun üzerine 
su ihtiyacını karşılamanın yollarını 

arayan mahalle muhtarı Şenol Gü-
ner, mahalleliler ile istişare ederek 10 
panelli 2 kilowatt gücünde, saatte 12 
ton su basma kapasiteli güneş enerji-
si ile çalışan sistemin kurulumu için 
ortak karar aldı. Sistemin ana kuyu-
dan 4 çeşmeye su basacağını belirten 
muhtar Şenol Güner, 200 nüfuslu 

mahallede hayvancılığın yoğun ol-
ması nedeniyle çözüm yoluna gittik-
lerini söyledi. Şenol Güner, yapılan 
güneş enerjisi sisteminin sabah sa-
atlerinden akşama kadar faal olacağı-
nı, geceleri ise çalışmayacağını ifade 
ederek, “Bu sistem mahallelimizi ve 
özellikle hayvan sahiplerini sevindir-

di. 25 bin TL’ye mal oldu. Bu mali-
yeti Kulu Belediye Başkanımız Murat 
Ünver karşılayacak. Kulumuzda bu 
tür sistemlerin artacağını tahmin edi-
yorum. Kurulum sonrasında faaliye-
te geçtikten sonra bizlerin bir kuruş 
masrafı olmayacak. İleriki günlerde 
açılışını yapacağız” dedi. n IHA

Hayvanların suyu güneşten geliyor
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KOSKİ’de işlem yapmak için HES kodu zorunluluğu geldi

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldı-
ğı karar doğrultusunda Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne işlem yapmak üze-
re gelen vatandaşlara HES kodu 
alma zorunluluğu getirildi. 

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 
17.09.2020 tarih ve 102 sayılı ka-

rarı ile insanların bir arada çalıştığı 
veya bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşları ile banka, PTT ve kar-
go gibi işletmelere müracaat eden 
veya hizmet almaya gelen vatan-
daşların HES kodu alması zorunlu 
hale geldi. 

Sağlık Bakanlığı’nca “Hayat 

Eve Sığar (HES)” uygulaması üze-
rinden verilen HES kodu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’ne abonelik işlem-
leri için gelen tüm vatandaşlardan 
istenecek.

Uygulama kapsamında KOSKİ 
güvenlik görevlilerine verilecek 

cihazlarla QR kodu sorgulaması 
yapılacak, yapılan HES kodu sor-
gulamasında, nCovid-19 pozitif, 
nCovid-19 pozitif hastanın te-
maslısı veya izolasyonda olması 
gereken yerde bulunmayarak izo-
lasyon şartlarını ihlal eden kişilere 
rastlanması halinde, sorgulamayı 

yapan personel ve sıralı amirleri 
tarafından 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ne ihbarda bulunacak ve söz 
konusu kişilerin beyan adresine 
yönlendirilmeleri sağlanacak.

Alınan kararlara uymayan 
kişiler, kararın uygulanmasında 
ihmali görülen amir, personel ve 

diğer görevliler hakkında Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci 
maddesine istinaden idari para 
cezası verilmesi başta olmak üze-
re aykırılığın durumuna göre Ka-
nun’un ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin korana virüs salgını 
denetimleri devam ediyor. Konya 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 

17 Eylül tarihinde il genelinde, iş 
yerleri, pazar yerleri, toplu taşıma 
araçları, piknik alanları, cami gibi 
çeşitli yerlerde denetleme yapıldı. 
Yapılan denetlemelerde toplam-

da 21 şahsa maske takmamaktan 
18 bin 900 TL, 1 şahsa karantina 
kuralına uymamaktan 3 bin 150 
TL, 25 şahsa sosyal mesafe kura-
lına uymamaktan 24 bin 750 TL, 

3 iş yerine kurallara uymamaktan 
9 bin 480 TL ve 3 minibüse fazla 
yolcu taşımaktan tutanak tanzim 
edildi.
n İHA

Palet yüklü kamyon 
devrildi, sürücüsü öldü

Yoldan çıkan otomobil 
mısır tarlasına uçtu: 3 yaralı

Karaman’da tahta palet yük-
lü kamyonun devrilmesi sonu-
cu sürücüsü hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ka-
raman-Ereğli karayolunun 54. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali 
Kondu yönetimindeki 42 N 4224 
plakalı tahta palet yüklü Ford 
marka kamyon seyir halindeyken 
sürücünün direksiyon hakimiye-

tini kaybetmesi üzerine yoldan 
çıkarak devrildi. Kazanın haber 
verilmesiyle olay yerine itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk edil-
di. Kazada ağır yaralanan sürücü 
ambulansla kaldırıldığı Ayrancı 
İlçe Entegre Hastanesinde müda-
halelere rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş pandemi sürecinde eğitimi değerlendirerek, “Bu süreçte yaşanan 
tüm sorunlara da, çözümüne da vakıfız. Pandemi döneminde eğitimdeki sorunları çözmeye talibiz” dedi

‘Eğitimin sorunlarını
çözmeye talibiz!’

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe 
başkanlarının da katılımıyla parti il 
binasında düzenlediği basın toplan-
tısında pandemi sürecinde eğitimde 
yaşanan sorunlara işaret etti. 

Pandemi sürecinde eğitim ala-
nında büyük sorunlar yaşandığını 
belirten CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Ülkemiz ağır bir pandemi 
sürecinden geçmektedir. Bu süreç-
te tüm alanlarda olduğu gibi eğitim 
alanında da büyük sorunlar yaşan-
maktadır. 18 yıllık AKP döneminde 
günü birlik politikalarla bilimsel, 
rasyonel, eşit koşullarla ulaşılabilir 
olmaktan çıkan eğitim sistemimiz 
pandemi koşullarında tamamen felç 
olmuştur. Yeni eğitim ve öğretim 
yılı pandemi koşullarında başlarken 
devlet okullarına giden öğrenciler-
den 3 milyon 17 bin 718 öğrenci-
nin evinde internet, EBA üzerinden 
uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 
öğrencinin evinde ise televizyon 
bulunmamaktadır. Bu çocuklarımı-
zın eğitim alamayacağı bugünden 
açıktır. Çocuklarımızın eğitimi, so-
runlarına hep birlikte çözüm ara-
yacağımız en temel alanlardan biri-
sidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu 
olamaz” dedi. 

CHP’NİN EĞİTİMİN SORUNLARINA 
YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Barış Bektaş eğitim sürecinde-

ki sorunların çözümü noktasında 
CHP’nin önerilerini şu şekilde sırala-
dı: “Salgında eğitim sürecine ilişkin 
Sayın Genel Başkanımızın bu hafta 
açıkladığı 14 maddelik çağrımızı yi-
neliyoruz: Milli Eğitim Bakanlığına 
gerekli mali kaynak sağlanarak ive-
di olarak 57 bin 340 derslik ihtiyacı 
giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy 
okulları yeniden açılmalıdır. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu 
yaşıyor ve bunu yapamayacağını 
söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak ko-
şuluyla CHP’li büyükşehir belediye 
başkanları bu yatırımı çocuklarımız 
için kendi illerinde yapmaya talip-
tir’’dedi.

Öğrenci başına düşmesi tav-

siye edilen metrekareye çok daha 
hızlı bir şekilde ulaşmak için YÖK 
ile iş birliği yapılmalı. Üniversitele-
rin 2020-2021 öğretim döneminde 
açılmayacak fakültelerinin özellikle 
derslik, amfi ve konferans salonları 
gibi alanları doğrudan örgün eğitim 
sisteminin kullanımına tahsis edil-
melidir. Yeni dersliklerin hizmete 
girmesi ile birlikte çocuklarımızın 
eğitimi için ihtiyaç duyulan 92 bin 
165 öğretmenin ataması zaman 
geçirilmeden yapılmalıdır. Tüm öğ-
retmenlere kadro verilmeli; kadrolu 
öğretmen, sözleşmeli öğretmen, 
ücretli öğretmen garabetine son ve-
rilmelidir. Okulların hijyen kuralları-
na uygun olacak şekilde açılması ve 
hijyenin sürekliliği açısından MEB’e 
en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı 
hizmet personel alımı yetkisi veril-
melidir. 

Dezenfektan, maske ve ateş öl-
çümü cihazı gibi ihtiyaçlar için veli-
lerden ek ücret talep edilmemelidir. 
Okullar açılmadan önce tüm bu ih-
tiyaçlar süratle giderilmelidir. Milli 
Eğitim Bakanlığı internet hizmeti 
sağlayıcısı kurumlarla görüşerek, 
zorunlu örgün eğitim kapsamında 
devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 
bin 718 öğrencinin internet erişimi-
ni sağlamalıdır. Bu hizmet için inter-
net sağlayıcısı kurumların maliyeti 
evrensel hizmet fonundan sağlan-

malıdır. Uzaktan eğitim süresince 
öğrenci ve öğretim elemanlarının 
tamamına sınırsız ve uzun süreli 
internet erişiminin ya ücretsiz ya da 
çok ucuza sağlanması için başta mo-
bil telefon operatörleri olmak üzere 
tüm alt yapı sağlayıcıları nezdinde 
girişimde bulunulmalıdır. Bu opera-
törlerin de sorumlulukları olduğunu 
hiç kimse unutmamalıdır. Evinde 
televizyonu olmayan 754 bin 429 
öğrencinin televizyona kavuşma-
sı için MEB  sivil toplum örgütleri 
birlikte “senin de televizyonun ol-
sun” kampanyası açmalıdır. MEB 
bu kampanyayı açmayacaksa Cum-
huriyet Halk Partili belediyeler sivil 
toplum örgütlerinin de katkısıyla bu 
sorunu çözmeye taliptir. 

Her hanede öğrencinin yararla-
nacağı dizüstü, masaüstü ya da tab-
let bilgisayar bulunmalı, bilgisayarı 
olmayan öğrencilerin ihtiyaçları Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından evrensel 
hizmet fonundan karşılanmalıdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapama-
yacaksa CHP’li belediyeler yılbaşın-
daki döviz kuru güvencesi verilmek 
koşuluyla ve ayrıca açacakları yar-
dım kampanyaları engellenmemek 
kaydıyla tablet ve bilgisayar sorunu-
nu çözmeye hazırdır.

Milli Eğitim Bakanlığının EBA 
üzerinden yaptığı uzaktan eğitim 
sadece TRT ile sınırlı kalmamalı-

dır. Belli dersler tüm televizyon ka-
nallarında eş zamanlı verilmelidir. 
Böylece çocuğun uzaktan eğitim al-
masının önündeki bazı engeller kal-
dırılmış olacaktır. Pandemi koşulları 
tüm derslerin okulda verilmesine 
uygun değilse sadece önemli ders-
lerin Türkçe, Matematik, Fen bilgi-
si gibi derslerin okullarda verilmesi 
düşünülmelidir. Pandemi süresince 
bir sağlık görevlisi ve rehber öğret-
menin mutlaka okulda bulunması 
sağlanmalıdır. Okul servisi yapan 
esnafın bu süreçte kazanç elde 
edemeyeceği için vergi ve sigorta 
primleri ile aldıkları kredilerin faizsiz 
ertelenmesi sağlanmalıdır.  Kamu, 
özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşın-
dan küçük çocuğu olan ebeveyn-
lere dönüşümlü olarak eğitim izni 
hakkı tanınmalıdır. İçinden geçtiği-
miz pandemi süreci sosyal devletin 
önemini bir kez daha göstermekte-
dir. İktidar adayı bir parti olarak biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ço-
cuklarımızın eğitim hakkı ve güven-
cesi için her şeyi yapmaya hazırız. 
İktidarın yapması gerekenler belli-
dir. İktidar yapamıyorsa, Cumhuri-
yet Halk Partisi sunduğumuz çözüm 
önerilerini hayata geçirecek iradeye 
sahiptir. Çocuklarımızın geleceği si-
yaset malzemesi yapılmayacak ka-
dar değerlidir.” 
n DURAN ÇÖLCÜ

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin mısır tarlasına uçması 
sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 
14.30 sıralarında Karaman-Ereğli 
Karayolu üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, kızının üni-
versite kaydını yaptırmak için Nev-
şehir’den yola çıkarak Karaman 
üzeri Konya’ya giden Y.Ş. yöneti-
mindeki 06 AE 5919 plakalı Chev-
rolet marka otomobil, Karaman’a 
15 kilometre kala sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu yoldan çıkarak mısır tar-
lasına uçtu. Kazada otomobilde 
bulunan sürücünün 2 kızı ile kız-
larının arkadaşı yaralandı. Yaralılar 
olay yerine çağrılan ambulansla 
kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavi al-
tına alınırken, sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Otomobil uç-
tuğu mısır tarlasından kurtarıcıyla 
çekilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya Emniyeti’nden Covid-19 denetimleri



12 19 EYLÜL 2020HABER

AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Halil 
ETYEMEZ’in

 

kayınbabası

Şaban 
YILDIRIM’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 
emekli Genel Müdür 

Yardımcılarından, eski DSİ 4. Bölge 
KOS Şube Müdürlerinden

Mehmet 
GÜLLÜ’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Çumra Ak Camiinin hocalarından, 
okuduğu Kuranla gönüllerde 
özel yeri olan,  emekli imam

İsmail
EKİZ’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi 
Halil Etyemez’in kayınbabası Şaban Yıldırım 89 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti

Etyemez ve Yıldırım
ailelerinin acı günü

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi 
Halil Etyemez’in kayınbabası Şaban Yıldırım 
89 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti. 

Merhum Şaban Yıldırım cenazesi Perşem-

be günü Ereğli’de kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Ereğli Meydanbaşı Mezarlı-
ğı’na defnedildi.  

Etyemez ve Yıldırım ailelerini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. 

Merhum Şaban Yıldırım 8 çocuk babasıydı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak Merhum 

Şaban Yıldırım’a yüce Allah’tan rahmet yakın-
larına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Çumra Ak Camiinin hocalarından, okuduğu Kuranla gönüllerde özel yeri 
olan,  emekli imam İsmail Ekiz geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti

İsmail Ekiz Hoca
dualarla defnedildi

Çumra Ak Camiinin hocaların-
dan, okuduğu Kuranla gönüllerde 
özel yeri olan,  emekli imam İsmail 
Ekiz geçirdiği kalp krizi sonucunda 
vefat etti. 

Merhum İsmail Ekiz’ Salı günü 
İkindi namazına müteakip Meram’a 
bağlı Çukurçimen Mahalle Mezar-
lığında kılınan cenaze namazının 
ardından mahalle mezarlığına def-
nedildi. 

Ekiz ailesini acı günlerinde se-
venleri ve yakınları yalnız bırakma-
dı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum İsmail Ekiz’e Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden emekli Genel Müdür Yardımcılarından, 
eski DSİ 4. Bölge KOS Şube Müdürlerinden Mehmet Güllü vefat etti

DSİ’den emekli Mehmet 
Güllü hayatını kaybetti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-
ğü emekli Genel Müdür Yardımcıla-
rından, eski DSİ 4.Bölge KOS Şube 
Müdürlerinden Mehmet Güllü vefat 
etti.   

Mehmet Güllü’nün vefatının ar-
dından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Kaya Yıldız, başsağlığı me-
sajı yayınladı. Yıldız, “ DSİ Ailemizin 
kıymetli mensuplarından emekli Ge-
nel Müdür Yardımcılarımızdan Sayın 
Mehmet Güllü beyefendinin vefatını 
derin bir teessürle öğrenmiş bulun-
maktayım. 

Merhuma Allah’tan rahmet ni-
yaz ediyor, ailesine ve DSİ ailemizin 
kıymetli mensuplarına başsağlığı ve 
sabır diliyorum.” 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Mehmet Güllü’ye Yüce 
Allahtan rahmet yakınlarına  ve  se-
venlerine başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN
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Köfteci İbrahim Usta’nın sahibi 

İbrahim
ERİM’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Konya’nın en bilinen tefsir 
hocalarından bir tanesi olan 

Abdullah 
PARLIYAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şubesi Eski 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Ali 
Osman
ÇAL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

Köfteci İbrahim Usta’nın sahibi İbrahim Erim, koronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybetti.  Merhum İbrahim Erim dualarla defnedildi 

Konya’nın en bilinen tefsir hocalarından bir tanesi olan Abdullah Parlıyan 69 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum Parlıyan dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Eski Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Osman Çal 65 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti

Köfteci İbrahim Usta 
hayatını kaybetti

Abdullah Parlıyan hoca 
dualarla defnedildi 

Ali Osman Çal 
dualarla defnedildi

Köfteci İbrahim Usta’nın sahibi 
İbrahim Erim, koronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybetti.  Merhum İbrahim 
Erim’in cenazesi dün kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlı-
ğında toprağa verildi. 

Maske ve mesafe kurallarına ria-
yet edilerek düzenlenen cenaze töre-
ninin ardından Erim ailesini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. 

Köfteci İbrahim Usta’nın sahibi 
İbrahim Erim’in oğulları Ahmet ve 
Veli Erim, cenaze töreninin ardından 
taziye dileklerini kabul etti.

 Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum İbrahim Erim’e yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil 
niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın en bilinen tefsir 
hocalarından bir tanesi olan 
Abdullah Parlıyan 69 yaşın-
da hayatını kaybetti. Merhum 
Abdullah Parlıyan’ın cenaze-
si dün Haciveyis Camii’nden 
kılınan  cenaze namazının ar-
dından Üçler Mezarlığı’na def-
nedildi. 

Parlıyan ailesini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Parlıyan ai-
lesi cenaze namazının ardın-
dan taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Abdullah Par-
lıyan’a Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 

Abdullah Parlıyan’ın ve-
fatının ardından RİBAT baş-
sağlığı yayınladı. Yayınlanan 
mesajda, “Ömrünü Allah’ın 

Kitabı’nın ve Sevgili Efendi-
miz’ in Sünneti’nin anlaşıl-
masına ve hayata taşınması-
na adayan Değerli Hocamız 
Abdullah Parlıyan’a Yüce Al-
lah’ın rahmet ve merhameti 
ile muamele etmesini niyaz 
ediyoruz.” 
ABDULLAH PARLIYAN KİMDİR?

Abdullah Parlıyan, 1951 yı-
lında Konya’da dünyaya geldi. 
İlkokulu, İmam Hatip Lisesini 
ve Yüksek İslam Enstitüsü-
nü Konya’da okuyan Parlıyan 
1974 yılında mezun oldu.

 1970’li yıllarda “İslamın 
ilk emri oku” dergisinde çalı-
şarak dergicilik yaptı. Ardın-
dan Hayra Hizmet Vakfı’nda 
çalıştı. Son olarak Konya Ki-
tapçılık adında yayınevinde 
kitap dağıtmaktaydı.
n MEVLÜT EGİN

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi Eski Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Osman Çal 65 ya-
şında geçirdiği kalp krizi sonucunda 
vefat etti. 

Merhum Ali Osman Çal’ın cena-
zesi Perşembe günü  İkindi namazı-
na müteakip kılınan cenaze nama-
zının ardından dualarla  Hocacihan 
Mezarlığına defnedildi. Çal ailesini 
acı günlerinde sevenleri e yakınları 
yalnız bırakmadı. Makina Mühendis-
leri Odası (MMO) Konya Şubesi Eski 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman 
Çal sosyal medya adreslerinden baş-
sağlığı mesajı yayınlandı.

 Yayınlanan mesajda, “Temsilci-
likten, Şube olmamızdaki dönemde 
büyük emeği geçen, her daim Oda-
mız ve davamız için özveriyle çalışan 
önceki dönem yönetim kurulu üyele-
rimizden ve büyüğümüz Ali Osman 
ÇAL’ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifa-
delerine yer verildi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Ali Osman 
Çal’a Yüce Allah’tan rahmet yakınla-
rına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

GAZETESİ



14 19 EYLÜL 2020NIZAMETTIN YETIŞEN RÖPORTAJI-2

haber@konyayenigun.com
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Özellikle antrenörler için ibretlik bir olay anlatan Nizamettin Yetişen, takımını 2. Lige yükseltecek maçta son 2 dakika 10 fark önde girdiklerini belirterek, “Takımda bulunan devre arkadaşla-
rım maça girmek istediler. Onları kırmadım ve maça aldım ama ısınmadıkları için çok hata yaptılar. Bu ibretlik yenilgiden sonra “Antrenörlük benim işim değilmiş” dedim ve bıraktım” dedi 

Konya İdmanyurdu Basketbol Takımı, yıl 1966.Soldan: Mazhar Vardar, 
Nimzaettin Yetişen, Nail Yazbaşaşıoğlu. Oturanlar: Hasan Ün ve Hasan İlday.

Yıl 1974-75... Mühendislik Mimarlık Fakültesi Okul takımı... 
Sol başta Nizamettin Yetişen, buluyor. Necati Yeğenoğlu, Mustafa Acar ve Nazmi Sırıt’ında 

yer aldığı Konya şampiyonu kadro Uşakta da grup birincisi oldu.

Arkadaş hatırına antrenörlüğü bitti
Türkiye’de ilk defa Küçükler 

Basketbol Ligini kurarak altyapı ha-
reketini çocuklar seviyesine indiren 
basketbol il temsilcisi, Deplasmanlı 
Basketbol Liglerinde kesintisiz en 
uzun süre görev yapan hakem, ilk 
görev yılında şampiyonluğu son iki 
dakikada kaçırıp bir daha takım çalış-
tırmayan Antrenör, profesyonel fut-
bol takımının kapısından basketbol 
antrenörünün baskısıyla dönen spor-
cu, yüksek atlamada beş yıl üst üste 
Konya şampiyonu, kısaca Konya bas-
ketbolunun kıdemli emektarı… Aynı 
zamanda gazeteci, basın danışmanı, 
sicil lisans şefi… Bu meziyetlerin 
hepsine sahip olan Nizamettin Yeti-
şen ile çocukluk ve gençlik yıllarından 
bugüne yaşadıklarını, tecrübelerini 
konuştuk.

M.GÜDEN: Türkiye şampiyon-
luğuna bir adım kalmış, sonuç ne 
oldu?

N.YETİŞEN: Maçlar iki grup ha-
linde oynanıyordu. Diğer grup çok 
zayıftı ve şampiyon ya Deneme Li-
sesi ya da biz olacaktık. Deneme 
Lisesi maçımızı o yılların meşhur 
hakemlerinden, Uluslararası hakem 
lisansı da olan Hüsamettin Topuzoğ-
lu yönetiyordu. Dönemin Basketbol 
Federasyonu başkanı Faik Gökay’ın 
oğlu da Deneme Lisesi takımının 
oyuncusuydu! Maçın normal süresi 
berabere bitince hakem uzatma ver-
di ve biz kazandık. Tabi sevinç içinde 
salondan ayrıldık, soyunma odasında 
bayram yapıyoruz. Bu arada Fede-
rasyon Başkanı telefon edip hakeme 
‘Uzatmayı iptal et, maçı berabere bi-
tir’ diye talimat vermiş. Maçın bera-
bere bitmesi diğer bir uygulama yok 
ama o yıllarda Başkan istiyorsa olur! 
Genel averaja bakınca da Deneme bi-
rinci olacak. Biz odada sevinirken oy-
nadığımız uzatma dakikaları silinmiş, 
maç berabere ilan edilmiş. Maçı izle-
meye gelen Ankara Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Sami Yavrucuk soyunma 
odamıza gelerek bizleri tebrik ve te-
selli etti, bunu da hiç unutamıyorum. 

Deneme Lisesi averajla üstün 
sayılıp şampiyon ilan edildi. Ertesi 
gün Diğer grubun şampiyonunu 30 
sayı farkla yendik ama nafile… Hiç 
yenilmediğimiz halde Türkiye şampi-
yonluğunu kaybettiğimiz gibi üçüncü 
olabildik! Takım olarak çok üzüldük. 

M.GÜDEN: Atletizmde ne gibi 
başarılar sağladınız?

N.YETİŞEN: Atletizmi de Özcan 
hocamızın nezaretinde yaptık. O yıl-
larda sporculara derecelerine göre 
serbest giriş kartı verilirdi. Basketbol 
takımı 50 kişiyse hepsi alamazdı. Öz-
can hoca senede iki defa yapılan ya-
rışlara bizi götürür her birimiz farklı 
kategorilerde yarışırdık. Şekerspor’un 
atleizm kadrosu iyi idi. Rahmetli Ve-
zir Balcıoğlu başlarındaydı. Mustafa 
Keten’de Mustafa Sılay’a kadar bir 
sürü meşhur isim vardı. 1973-78 
yılları arasında yüksek atlamada 1.65 
makas stiliyle 5 yıl üst üste Konya 
şampiyonu olup Zonguldak, Mersin, 
İstanbul ve İzmir’de yapılan şam-

piyonalarda Konya’yı temsil ettim. 
Sonra tayin vesilesiyle ünlü cimnas-
tikçi Cengiz Barın Konya’ya geldi de 
o yüksek atlamada 1.80 derece yapıp 
beni geçti.  

M.GÜDEN: Hakemlik serüveni-
niz ne zaman başladı?

N.YETİŞEN: Yılların birbiri ardı-
na hızla akıp gittiğinin farkındaydım; 
aktif sporculuk hayatım tükenmek 
üzereydi. 1970 senesinde Hüsamet-
tin Topuzoğlu’nun Konya’da açtı-
ğı hakem kursunu başarıyla bitirip 
hakemlik lisansımı aldım. Bu sırada 
Özcan Vanlıoğlu’da Konya İdman-
yurdu’ndaki antrenörlük hayatını bi-
tirme kararı almıştı. Yönetim Kurulu 
beni o sene A takım Antrenörlüğünü 
bana verdi.

M.GÜDEN. Hakemlikle Antre-
nörlüğe aynı sene başlamış oldunuz; 
ilk yılınız nasıl geçti?

N.YETİŞEN: İlk Antrenörlük 
sezonumda A takımla Konya Şam-
piyonu olduk ve Burdur’daki grup 
müsabakalarına gittik. Burada da 16 
tam içerisinde birinci olmayı başar-
dık. Bu maçların hemen arkasından 
Ankara’da Anadolu Kupası maç-
ları oynandı. Burada önce Adana, 

sonra Kırklareli takımlarını yendik. 
Samsun’la oynayacağımız son maçı 
kazanan takım 2. Lige terfi edecek-
ti. Maçın son iki dakikasına on sayı 
farkla önde girmiştik. Biz artık 2.Lige 
yükselmenin coşkusuna kapılmış-
ken, kenarda oturan üç tecrübeli, 
daha doğrusu yaşlı devre arkadaşım 
ısrarla oyuna girmek istediler. Onları 
kırmamak adına, duygusal davranıp 
isteklerini kabul ettim ve oyuna al-
dım. Fakat ısınmadan oyuna giren bu 
arkadaşlar hata üstüne hatalar yapa-
rak bir sayı farkla yenilmemize sebep 
oldular. Ancak hiçbir zaman onlara 
kabahat bulmadım; hata benimdi. 
Profesyonelce düşünüp, onları oyuna 
almamalıydım. Bu ibretlik yenilgiden 
sonra “Antrenörlük benim işim değil-
miş” dedim ve bıraktım.

M.GÜDEN: Hakemlik dönemi 
bundan sonra mı başladı?

N.YETİŞEN: Aslında cümlesini 
birden bırakma niyetindeydim. Fa-
kat 1971 senesinde Federasyon As 
Başkanı Hüsamettin Topuzoğlu’nun 
ısrarları üzerine hakemlik yapmaya 
başladım. Deplasmanlı 1 ve 2.Lig 
müsabakalarında 16 sene görev 
alarak Konya’yı hakemlik alanında 
temsil ettim. Böylece Deplasmanlı 
basketbol liginde en uzun süreli gö-
rev yapan hakem olma özelliğini de 
kazandım. 

M.GÜDEN. Hüsamettin To-
puzoğlu Deneme Lisesi maçında 
şampiyonluğu elinizden almış ama 
sonraki senelerde size çok yakınlık 
göstermiş, yanılıyor muyum?

N.YETİŞEN: Hüsamettin Ho-
ca’nın açtığı hakem kursuna katıl-
mamda bir daveti ya da hakem lisan-
sı almamda bir dahli yoktu. O dönem 

katılabileceğim kursun hocası oydu. 
Ama sonraki yıllarda bana yakınlık 
gösterdi, tespitiniz doğru. Bunda o 
maçın etkisi var mıydı bilmem ama 
fikri ve tatbiki manada bizi beğendi-
ğini, bu sebeple kıymet verdiğini söy-
leyebilirim.

M.GÜDEN: Ne zaman evlendi-
niz?

N.YETİŞEN: SSK Müdürlüğünde 
çalışan Bozkırlı rahmetli Hacı Ah-
met Yavuz ve Nilüfer Yavuz’un kızı 
Zühal hanımla 10 Ağustos 1976’da 
evlendik. İki kızımız  dünyaya geldi. 
Kızımız Figen Akyüz ana sınıfı öğ-
retmeni, beyi Burhan Akyüz’de ma-
tematik öğretmenidir. Bunlardan iki 
torunum Sümeyye ve Berfin dünyaya 
geldi. Diğer kızım Çiğdem Gülşen’de 
beyi Yunus Akyüz gibi beden eğiti-
mi öğretmenidir. İkisi de voleybolda 
önemli başarılar sağladı ve Türkiye 
şampiyonalarında yarıfinali gördü-
ler. Bunlardan da iki torunum, Kayra 
Berk ve Hüma Arya’mız var.

M.GÜDEN: Basketbol Ajanlığı, 
şimdiki ifadeyle İl Temsilciliğiniz na-
sıl başladı ve neler yaptınız?

N.YETİŞEN: 1977-80 yılları ara-
sında Basketbol İl temsilciliği görevi 
bana verildi. Ben de gerek müsabaka 
gerekse hakemlik adına önemli atı-
lımlar yaptım. Mesela Konya basket-
bol hakemliğinin o yıllarda altın çağı-
nı yaşadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Benimle birlikte Fikret Altan, Hasan 
Çavuşoğlu, Kerim Sargın, Nuh Kılıç, 
Kemal Kaya, Ramazan Mutlu gibi 
arkadaşlarım 1 ve 2.Deplasmanlı Lig-
lerde düdük çaldı.

Türkiye’de ilk defa minikler ve 
küçükler liglerini kurarak bir ilki 
başlattım. O yıllarda federasyonun 

müsabaka kategorilerinde minik ve 
küçükler yoktu. Bizden iki yıl sonra 
Basketbol Federasyonu bu katego-
ride maçlar düzenlemeye başladı. 
Yine bu yıllarda Konya’da teşvik ve 
fuar kupası maçlarını oynatarak bir 
ilki daha gerçekleştirdim. Gençlik ve 
Spor Müdürümüzle görüşüp ikna 
ederek, yüzme havuzunun yanına üç 
adet açık basketbol sahası yaptırdım.

Bunların yanında; 1978, 79, 80 
yıllarında Basketbol Federasyonu 
Yurtiçi Organizasyonlar Komitesinde 
üye olarak görev yaptım. 1986 se-
nesine kadar sahalarda maç yönet-
tikten sonra da hakemliği bıraktım. 
Bu tarihten sonra Basketbol müsa-
bakalarında Federasyon Temsilciliği 
ve Teknik Komiser olarak müşahitlik 
yaptım.

Hakemlik ve Federasyon temsil-
ciliği yaptığım yıllarda Türkiye’nin 17 
ilinde Basketbol eğitim kursları aça-
rak ülkemize yüzlerce hakem yetiştir-
dim. Günün şartları ve fiziki dururum 
gereği basketbolu 2006 yılında tama-
men bıraktım. 

M.GÜDEN: sporcuların ‘anlatıla-
sı, ya da saklanası’ hatıraları çok olur. 
Sizin de bizimle paylaşmaya değer 
bulduğunuz hatıralarınızdan istifade 
edebilir miyiz?

N.YETİŞEN: Uzun spor yaşamın 
boyunca unutamayacağım birçok 
olaylar yaşadım. Türkiye genelinde 
binlerce eş-dost edindim. Spor yap-
tığım için çok mutluyum. Kendimle 
bunun için övünç duyuyorum. Bana 
sundukları hayat ve imkânlar sebe-
biyle başta ailem olmak üzere Konya 
İdmanyurdu yöneticilerine, basketbol 
federasyonu üyelerine ve her zaman 
yanımızda hissettiğim Konyalı basın 

mensubu dost-
larıma teşekkür 
ederim.

Hayatımın 
en önemli spor-
tif hatıraları 
arasında belki 
de en önemli-
si olan ve ders 
niteliği taşıyan; 
oynamaya ha-
zır olmayan üç arkadaşımı on sayı 
farkla galipken son iki dakikada oyu-
na alıp 1 sayı farkla yenilmemizdir. 
Her antrenörün belleğinde taptaze 
durması gereken bir vesikadır bu ha-
dise.

M.GÜDEN: Gazeteciliğe nasıl 
başladınız?

N.YETİŞEN: Üniversite sınavına 
giremeyince Yeni Meram Gazetesin-
de çalışmaya başladım ve 1971 yılın-
da Askere gidinceye kadar 4 yıl spor 
şefi olarak görev yaptım. 

M.GÜDEN: Elit sporcuların as-
keri takımlarda oynama şansları var-
dı, siz de oynayabildiniz mi? 

N.YETİŞEN: Tabi. Askerliğimi 
Ankara Jandarmagücü’nde yaptım 
ve terhis olduğum 1973’e kadar 
Deplasmanlı 2.Ligde oynadım.

M.GÜDEN: Sportif kişiliğinizin 
yanında sizin memuriyet hayatınız 
da dolu geçti. Ne zaman nerede baş-
ladınız ve hangi kurumlarda görev 
yaptınız?

N.YETİŞEN: Memuriyete 1974 
senesinde şimdiki adı Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü olan Beden Terbiyesi 
ve Spor İl Müdürlüğünde başladım 
ve altı sene Sicil Lisans Şefliği yaptım. 
1980-83 yılları arasında da SSK Has-
tanesinde çalıştım.

1984 senesinde Konya Ticaret 
Odasına geçiş yaptım ve emekli ol-
duğum 1994 yıllına kadar Başkanlık 
Basın Müşaviri olarak görev yaptım. 

Emekli olduktan sonra aldığım 
ücretle annemi ve eşimi hacca götür-
düm. 

Şimdi artık, televizyonlardan 
maçları izleyerek spora ilgimi sürdü-
rürken torunlarla vakit geçiriyorum.

M.GÜDEN: Sizin bir de Konya 
Basketboluna dair kitabınız vardı. 
Ne zaman yayınladınız, içeriğinde 
neler vardı, anlatır mısınız?

N.YETİŞEN: Konya basketbol 
tarihine ışık tutacak, güncel bilgileri 
de barındıran bir kaynağımız yoktu.  
Ben de Basketbol İl Temsilcisi oldu-
ğum dönemde, 1979 yılında Kon-
ya Basketbolu adlı kitabımı yazdım. 
Konya’da basketbol ne zaman kimler 
tarafından oynanmaya başlanmış, 
kimler İl temsilciliği yapmış, komi-
telerde görev almış, hangi kulüpler 
liglere katılmış bunları derledim. 
Basketbol oyun kuralları, her branşın 
o güne kadar oluşan puan cetvelleri, 
yıllara göre Konya şampiyonu olmuş 
takımların isimleri gibi konulara da 
kitabımda yer vermiştim. Konya 
basketbolunun ilk kaynak kitabıdır 
ve zannederim daha sonra da yazan 
olmadı

Nizamettin Yetişen

Liseler Türkiye Şampiyonası için Konya’ya gelen federasyon görevlileri ve Konyalı hakemleriyle.

1964’de İstasyonsporu 2-1 yenip birinci olan İdmanyurdu genç futbol takımı.

Yıl 1963, Karma Ortaokulu voleybol takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Cevdet Şenyurt.

Yıl 1967, Konya Basınspor futbol takımı... Siyah formalı kaleci Hayri Ergene, Ahmet Gücüyener, 
Milli futbol hakemi Veli Necdet Arığ, Sofu Tuğrul, Oğuz İyioldu, Naim Bülbül, Kayhan Berk... 
Oturanlar: Nizamettin Yetişen, Mustafa Yalçın Bahçıvan, Erol İlday ve Rasim Karaduman.

Yıl 1964, Bölge Müdürü Cemil Ergen Konya İdmanyurdu 
genç takımına şampiyonluk kupasını veriyor. Nizamettin Yetişen Dönemin Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Cemil Ergen ile röportaj yapıyor.

Yıl 1966, Sanat Okulu futbol takımı... Sol başta Ali Osman Renklibay, 
sağ başta Konyaspor kaptanlarından Tayyar.
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Sakaryaspor’a 
Koronavirüs şoku

Osman Mümtaz Kulluk 
deplasman masraflarını ödedi

Konyaspor’dan 
başsağlığı

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor ile yarın 
karşılaşacak olan Sakaryaspor’da koronavirüs şoku yaşan-
dı. Yeşil-Siyahlılarda 3 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı 
öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Sakaryaspor, 
“Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun COVID-19 
testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavileri-
ne vakit kaybetmeksizin başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.” ifadelerine yer verildi. Öte yandan transfer ya-
sağı bulanan Sakaryaspor’un transfer yasağını kaldırdığı ve 
futbolcu lisanslarının çıkarılmaya başlandığı öğrenildi. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un bugün oynayacağı Genç-
lerbirliği maçının deplasman masraflarını Disiplin Kurulu 
Asil Üyesi ve Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk’un ağabeyi, 
Osman Mümtaz Kulluk karşılayacak. Konuyla ilgili bir açık-
lama yayımlayan Konyaspor, şu ifadeleri kullandı: “Süper 
Lig’in ikinci haftasında Gençlerbirliği’yle oynayacağımız 
karşılaşmanın deplasman masraflarını, şehrimizin iş in-
sanlarından ve kulübümüzün en büyük destekçilerinden 
Disiplin Kurulu Asil Üyemiz Osman Mümtaz Kulluk karşıla-
yacak.

İttifak Holding Konyaspor’umuz adına kulübümüze kat-
kılarından dolayı Sayın Osman Mümtaz Kulluk’a teşekkür 
ediyoruz. n SPOR SERVİSİ

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan harekatında 
şehit olan 3 asker ile ilgili Konyaspor bir başsağlığı mesajı 
yayımladı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıkla-
mada, “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan harekat 
bölgesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan 
kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerimi-
ze acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifade-
lerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Geçen sezona istediği gibi başla-
yamayan ve uzun bir süre küme düşme 
hattında bulunan 1922 Konyaspor, bu 
sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemi-
yor.  Sezonun ilk maçında Sakaryaspor’u 
ağırlayacak olan Yeşil-Beyazlılar, güç-
lü rakibi karşısında en az 1 en fazla ise 
3 puanı hedefliyor. Geçen sezonunun 
sona ermesiyle takımda revizyona gi-
den 1922 Konyaspor kadrosunu önceki 
sezonlara nazaran daha da gençleştirdi. 
Güray Gazioğlu, Anıl, Şahin, Alpay Cin 
ve Seyid Ahmet Han gibi isimlerle yol-
larını ayıran 1922 Konyaspor kadrosunu 
İsmail, Güven, Maksut Taşkıran, Fevzi 
Can Bozkuş, Mehmet Ali Can, Hamit 
Kulya ve Süleyman Selak gibi isimlerle 
güçlendirdi. Bu sezon Play-Off hesapları 
yapan 1922 Konyaspor, önündeki en bü-

yük engel olan Sakaryaspor karşılaşma-
sını kayıpsız atlatmak istiyor. Yarın 15. 
30’da Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada 
hakem Veli Karakaya düdük çalacak. Ka-
rakaya’nın yardımcılıklarını ise Egemen 
Savran ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. 
Karşılaşmada dördüncü hakem ise Fatih 
Tokail olacak

YAVRU KARTAL TAM KADRO
Ligin ilk haftasında yarın sahasında 

Sakaryaspor’u ağırlayacak olan 1922 
Konyaspor’da eksik oyuncu bulunmuyor. 
Geçtiğimiz haftalarda Samsunspor mü-
sabakası öncesi korona virüs testleri po-
zitif çıkan 4 futbolcu ve 1 de antrenörün 
iyileştiği öğrenilirken Yeşil-Beyazlılar, 
Sakaryaspor karşılaşmasında tam kadro 
ile sahada olacak. 

GEÇEN SEZON 13. TAMAMLADI
Önceki adıyla TFF 2. Lig Beyaz 

Grup’ta geçen sezon mücadele eden 
1922 Konyaspor sezona çok kötü başla-
mış ve bu kötü gidişe uzun bir süre dur 
diyememişti.

 İlk 18 haftada 3 teknik adam değiş-
tiren Yeşil-Beyazlılar, devre arasında ra-
dikal kararlar almış ve hem yönetim hem 
de teknik adam değişikliğine gitmişti.  
Takımın başına Salih Eken geldikten 
sonra, çıkışa geçen 1922 Konyaspor, iyi 
bir performans sergilemiş ve pandemi 
nedeniyle noktalanan sezonu 13. sırada 
tamamlamayı başarmıştı.

TFF 1. LİG’İN KAPISINDAN DÖNDÜ
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 

yarınki rakibi Sakaryaspor geçen sezon 
başarılı bir performans ortaya koymuştu. 

Geçen sezon grubu 5. sırada tamamla-
yan Yeşil-Siyahlılar, 51 puan toplamıştı. 
Grubu 5. Sırada tamamlayarak TFF 1. 
Lig’e yükselmek için Play-Off oynama 
şansı elde eden, Sakaryaspor, Ankara 
Demirspor ile karşılaşmış ve 2-1 mağlup 
olmuştu.

GOL SİLAHI SEDDAR
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ya-

rın Sakaryaspor’u saat 15. 30’da ağırla-
yacak olan 1922 Konyaspor’un gol silahı 
Seddar Karaman olacak. Geçen sezon 
performansıyla göz dolduran başarılı for-
vet, 18 maçta 11 gol atarak takımını sırt-
layan isim olmuştu. Teknik Direktör Salih 
Eken’in en çok güvendiği isimlerin başın-
da gelen deneyimli forvet Sakaryaspor 
maçında da önemli bir rol üstlenecek.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor 
Sakaryaspor’u ağırlıyor
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup Temsilcimiz 1922 Konyaspor, yarın sezonun ilk maçına çıkıyor. 2020-2021 sezonunun 1. haftasın-
da sahasında Sakaryaspor’u ağırlayacak olan Yeşil-Beyazlılar, sahadan puansız ayrılmak istemiyor. Hazırlıklarını tamamlayan 
Yeşil-Beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Yarın 15.30’da oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Veli Karakaya yönetecek

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
temsilcimiz 1922 Konyaspor’un Sa-
karyaspor’u ağırladığı haftada birbi-
rinden zorlu maçlar oynanacak. 2. 
Lig Kırmızı Grup’ta Sezon boyunca 
zorlu maçlara çıkacak olan 1922 Kon-
yaspor’un rakibi ilk hafta için Sakar-
yaspor olurken haftanın dikkat çeken 
bir diğer karşılaşması ise Serik Bele-
diyespor ile Pendikspor arasında oy-
nanacak. Kırmızı Grup’ta 1 maç saat 
15.00’da başlarken, 6 maç 15.30’da, 
3 maç ise 16.00’da başlayacak. Mis-
li.com 2. Lig Kırmızı Grup’un açılış 
maçı ise Bayburt’ta oynanacak. Saat 
15.OO’de oynanacak olan Bayburt 
Özel İdare-Elazığspor maçı ile uzun 
maraton startını verecek. 

SAKARYASPOR GRUPTA 
DİKKAT ÇEKİYOR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

temsilcimiz 1922 Konyaspor’un raki-
bi Sakaryaspor grupta en güçlü takım 
olarak görünüyor. Ligin ilk haftasın-
da yarın 1922 Konyaspor’a konuk 
olacak olan Yeşil-Siyahlılar lige ga-
libiyet ile başlamak isterken 1922 
Konyaspor’da ilk haftada sürprize 
imza atmak istiyor. Yarın başlayacak 
olan yeni sezonda haftanın programı 
şu şekilde: 1922 Konyaspor-Sakar-
yaspor, Bayburt Özel İdare-Elazı-
ğspor, Serik Belediyespor-Pendiks-
por, Kardemir Karabükspor-Mamak 
FK, Etimesgut Belediyespor-Bodrum 
Belediyesi Bodrumspor, Kastamo-
nuspor-Karacabey Belediyespor, 
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK, 
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor, 
Eyüpspor-Pazarspor, Turgut-
luspor-Kırşehir Belediyespor.
n SPOR SERVİSİ

Kırmızı Grup’ta heyecan başlıyor

Dağcılar, Kaçkar Dağları’nda zirve yaptılar
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-

ğü ile Konya Dağcılık İl Temsilciliğinin 
ortak gerçekleştirdiği Kaçkar Dağlarını 
tırmanışına 8 dağcı katıldı. 3937 met-
re Kuzey Klasik rota tırmanışı 14 saat 
sürdü. Kat edilen yol ise 32 kilometre 
oldu. 

Tırmanışa katılan Bilal Yavaş, 
tırmanışının gerçekleştirilmesinde ya-
şananları söyle özetledi. Dağcılar TDF 
Konya İl Temsilcisi Hüseyin Turan 
önderliğinde ekipçe Konya merkez-
den yola çıktı. İlkönce Ayder yaylasına 
ulaştı, oradan Galler düzü yaylasına 
geçti. Kısa bir çay molasından sonra 
Kaçkar Dağlarına en yakın yerleşim 
yeri olan Yukarı Kavron yaylasına 
ulaştı. Yukarı Kavron’a ulaştıktan son-
ra hazırlıklarımızı yapıp çantalarımızı 
alarak Mezovit Çayırına ulaştı. Aşağı 
yukarı 2 saatlik bir yürüşün ardından 
önce domuz yatağı denilen bölgeye 

daha sonrada Mezovit çayırına grup 
ulaştı. Grup Kaçkar Dağları’nın do-
ruklarının karşısına, o güzel alpin 
çayıra çadırlarını kurdu ve istirahat 
süresi verildi. Akşam üzeri bölgede 
küçük bir keşif gezisi yaptıktan sonra 

tekrar kamp alanına dönüldü. Akşam 
yemeğinden sonra istişare toplantısı 
yaparak sabah 05:00 te zirve için yürü-
yüşe hazır olunacak şekilde çadırlarda 
istirahat verildi. Sabah yürüyüşe baş-
layıp, büyük buzulun oradan, moren 

(buzultaş) kaplı patika denilebilecek 
yolu takip ederek küçük buzulun aşa-
ğısına ulaştık, oradan da çok dik ve 
sağlıksız bir zemine sahip olan (sol) 
kapı diye tasvir edilen etabı bitirerek, 
her biri birbirinden güzel Karadeniz 

dağlarının manzaraları ile karşılaştık. 
Klasik Kuzey Doğu sırtını takip ederek 
çok zevkli ve tehlikeli bir etabı daha bi-
tirerek 5 saat gibi kısa bir sürede Kaç-
kar dağının zirvesine ulaştık. Karade-
niz dağlarında alışıla gelmişin dışında 

bir hava vardı, güneşli ve rüzgarsız 
bir hava. Bunu fırsat bilip bir saat ka-
dar zirvede dinledik güzel fotoğraflar 
çektik ve tekrardan dönüş için yola 
koyulduk. İnişi (sağ) kapıdan yaptık ve 
küçük buzulun eteklerinden kamp ala-
nına ulaştık. Dağlarda iniş bazen zah-
metli ve genelde tehlikeli olur. Kaçkar 
dağı da çok sarp ve tehlikeli olduğu 
için 4 saatlik bir süre zarfında acele 
etmeden inişi tamamladık. Kısa bir 
molanın ardından kamp yükünü top-
layıp yola koyulduk ve güneş batarken 
Y. Kavron’a ulaştık. Yaylada yaşayan 
sıcakkanlı amcalarımızın sohbeti eş-
liğinde birer bardak çay içtikten sonra 
tekrar grup Konya’ya döndü. Tırma-
nışa Hüseyin Turan, Cemal Odabaşı, 
Doğan Kaplan, Serdar Kabakçıoğlu, 
Muhsin Yeşil, Bilal Yavaş, Uğur Kızıl-
köy, Ömer Gülcan isimi dağcılar katıl-
dı.  n SPOR SERVİSİ



Süper lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, Medaş ile stat 
sponsorluğu için sözleşme imza-
ladı. Öncesinde Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu olarak faali-
yetini sürdüren stadyumun ismi 
anlaşmadan sonra 3 yıl boyunca 
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu 
olacak. Konuyla ilgili resmi internet 
sitesinden bir açıklama yayımlayan 
Konyaspor şu ifadeleri kullandı: 
Daha önce formamızın sırt kol ve 
şortunda yer alan Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ile 3 yıllığına 
stadyum isim sponsorluğu anlaş-
ması imzaladık.

Önceki gün gerçekleştirilen 
imza törenine taraflar adına Kon-
yaspor Genel Sekreteri Güven Öten 
ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş katıldı.

Basın Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen imza töreninde konuşan 
Konyaspor’un Genel Sekreteri Gü-
ven Öten: “Son yıllarda ülkemize ve 
şehrimize her anlamda büyük kat-

kılar sağlayan MEDAŞ ve ona bağlı 
diğer şirketler ile Konyaspor’umuz 
arasındaki bağ her geçen sezon 
daha da güçleniyor. 2014-2015 
sezonunda başlayan iş birliğimiz 
bugün ‘Stadyum İsmi’ boyutuna 
taşınmış durumda. Daha önce ME-
DAŞ, MEPAŞ ve SEYDİŞEHİR ETİ 
ALÜMİNYUM A.Ş ile formamızın sırt 
ve kol ayrıca şort bölümünde reklam 
sponsorluğu anlaşması yapmıştık. 

2016’da bu anlaşmaya batı tribü-
nümüzün ismi de dahil oldu. Her 
geçen sezon MEDAŞ grubunun kulü-
bümüze ve camiamıza olan destek-
leri büyüdü ve şimdi de 3 yıllığına 
stadyumumuzun ismi Medaş Konya 
Büyükşehir Stadyumu oldu” dedi. 

İŞ BİRLİĞİMİZİN 
ÇEŞİTLENEREK DEVAM 
ETMESİNİ DİLİYORUZ

İttifak Holding Konyaspor Genel 

Sekreteri Güven Öten konuşması-
nın devamında şu sözlere yer ver-
di: “Sayın Genel Müdürümüz Erol 
Uçmazbaş’ın nezdinde bu sponsor-
luğun gerçekleşmesinde katkısı ve 
emeği olan herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz. MEDAŞ 30 seneden 
bu yana tüm enerjisiyle yaklaşık 4 
milyon vatandaşımıza kesintisiz ve 
güvenli enerji sağlayan devasa bir 
kuruluş haline gelmiştir. Onların 

başarıları ziyadesiyle bizleri mutlu 
etmektedir. Bu vesileyle stadyum 
isim sponsorluğumuzun her iki ta-
rafa da hayırlı olmasını temenni 
ediyor; iş birliğimizin bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da çeşit-
lenerek devam etmesini diliyoruz. 
Hayırlı Uğurlu Olsun.” 
KONYASPORUN YOLUNU BUNDAN 

SONRA MEDAŞ AYDINLATACAK
“6 senedir biz Konyaspor’a 

sponsor oluyoruz ve sponsorluğun 
kapsamı her geçen yıl daha da ar-
tıyor. Konyaspor, ilimizin en büyük 
markalarından biri, bu markayı 
desteklemek bizi son derece mem-
nun ediyor” cümleleriyle sözlerine 
başlayan Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş konuşmasını şöyle sür-
dürdü. “Bu sene stadyumumuza 
MEDAŞ ismini veriyoruz. Herkesin 
malumu stadyumumuz Türkiye’nin 
en iyi stadyumu... Bu yönden de 
bizim için çok değerli. Sponsor-
luğumuzun Konyaspor’a uğurlu, 
şanslı ve hayırlı olmasını diliyorum. 
İnşallah MEDAŞ Stadyumu’nda gü-
zel galibiyetler alırız. En büyük te-
mennimiz, virüs illetinden kurtulup 
maçlarımıza seyircimizin gelmesi-
dir. Her iki tarafa da bu anlaşmanın 
hayırlı olmasını diliyorum.”  

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş imza törenindeki sözlerini 
“Konyaspor’un yolunu bundan son-
ra MEDAŞ aydınlatacak” diyerek 
noktaladı.  n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor’un yolunu bundan sonra MEDAŞ aydınlatacak’

Süper Lig’de 
ikinci hafta heyecanı

Yeni sezon fikstürü 
bugün bayilerde

Alper Uludağ 
Gençler maçında yok

Süper Lig’de 2. hafta dün oynanan Yeni Malat-
yaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başladı.  Ligde cumartesi 
ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın 
kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u 
pazartesi günü konuk edecek. Süper Lig’de 2. hafta maç-
larının programı şöyle: 19 Eylül Cumartesi: 13.30 Gençler-
birliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman), 16.00 Yukatel 
Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk), 19.00 Aytemiz 
Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) 
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir), 
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) 
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon), 19.00 Me-
dipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor 
(Ülker)  n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bu-
gün oynanacak Gençlerbirliği maçı ile yeni sezon macerasına 
başlayacak. Anadolu Kartalı’nın sezon boyunca nabzını ise 
Konya Yenigün Gazetesi tutacak. Yeşil Beyazlılar’ın yol hari-
tası ise bugün gazetenizle birlikte ücretsiz olarak bayilerde.  
Konyaspor’un ve Süper Lig takımlarının 2020-2021 Sezo-
nu’nda oynayacağı maçların fikstürü ve takımlar hakkındaki 
değerlendirmelerin yer aldığı sezon fikstürünü bayinizden 
istemeyi unutmayın.  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor sezonun ilk maçına Anka-
ra’ya eksik gitti. Önceki gün antrenmanda sakatlanan Alper 
Uludağ’ın maç kadrosunda olmayacağı açıklandı. Konuyla 
ilgili açıklama yayımlayan Konyaspor, “Dünkü antrenmanı 
yarıda bırakan oyuncumuz Alper Uludağ’ın yapılan tetkik ve 
muayeneleri sonucunda sağ gastroknemius kasında zor-
lanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. 
Oyuncumuz, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almaya-
caktır.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’de 2. hafta heyecanı 
dün oynanan karşılaşma ile başladı. İlk 
haftayı BAY geçen temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, sezonun ilk maçın-
da bugün deplasmanda Gençlerbirliği 
ile karşılaşacak. Anadolu Kartalı’nın bu 
kritik maçı Eryaman Stadyumu’nda oy-
nanacak ve saat 13.30’da başlayacak. 
Karşılaşmanın hakemi ise Mustafa Öğ-
retmenoğlu. Öğırtemenoğlu’nun yar-
dımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan 
Yemişken yaparken, maçın dördüncü 
hakemi ise Emre Kargın. 

İYİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE 
İlk hafta maç yapmayan Kon-

yaspor, sezonu Gençlerbirliği maçı ile 
açacak. Yeşil Beyazlılar bu maçı kaza-
narak sezona iyi bir başlangıç yapma-
nın peşinde. Kadrosuna Sehic, Adil, 

Musa Çağıran, Samuel Eduok,  Sokol 
Cikalleshi gibi isimleri katan Anadolu 
Kartalı, geçen sezon yaşadığı sıkıntıları 
yaşamamak için baştan işi sıkı tutmaya 
niyetli. 

RAKİP MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 2. 

haftasında bugün İttifak Holding Kon-
yaspor’u ağırlayacak. Eryaman Stadı’n-
da saat 13.30’da başlayacak karşılaş-
mayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu 
yönetecek. Başkent temsilcisi, ilk ma-
çında deplasmanda Fraport TAV An-
talyaspor’a 2-0 yenilerek sezona kötü 
başlamıştı. Kırmızı-siyahlılar, ilk haf-
tayı maç yapmadan geçen İtitifak Hol-
ding Konyaspor’u mağlup ederek mo-
ral bulmak istiyor. Gençlerbirliği’nin 
39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de 

teknik direktörlük kariyerindeki ilk gali-
biyetini elde etmeyi amaçlıyor.

KARTAL’DA EN BÜYÜK EKSİK GOLCÜ
Konyaspor’da yeni sezonun ilk 

maçında en büyük eksik golcü. İyi bir 
santrforu kadrosuna katmak isteyen 
Yeşil Beyazlılar, Gençlerbirliği maçına 
bu transferi yetiştiremedi. Sokol Ci-
kalleshi ile gol arayacak olan Anadolu 
Kartalı’nın bir diğer umudu ise Samuel 
Eduok. Eduok’un maça yedek başlama-
sı bekleniyor.

Konyaspor’da Alper Uludağ sakatlı-
ğı nedeniyle bu maçta forma giyeme-
yecek.

Tahmini 11: Sehic, Skubic, Uğur, 
Anicic, Guilherme, Amir, Jevtovic, 
Shengelia, Miya, Ömer Ali, Sokol Ci-
kalleshi. 

GENÇLER ÜSTÜN
Ligin ilk haftasını BAY geçen İtti-

fak Holding Konyaspor’un sezonun 2. 
Haftasında oynayacağı Gençlerbirliği 
ile bugüne kadar Süper Lig’de toplam 
34 kez karşı karşıya geldi. Başkent 
ekibinin bu maçlarda temsilcimiz Kon-
yaspor’a karşı üstünlüğü bulunuyor. 
İki takımın Süper Lig’de karşı karşıya 
geldiği maçalarda 14 kez Gençlerbirliği 
kazanırken, 9 kez ise Konyaspor galip 
geldi. Aralarındaki 11 mücadele ise be-
raberlikle sonuçlandı.

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasın-
da geçen sezon oynanan maçlarda ilk 
maç beraberlikle tamamlanırken, An-
kara’da oynanan mücadeleyi ise Baş-
kent temsilcisi 2-1 kazandı. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yeni sezonun ilk maçında bugün 
deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Anadolu Kartalı’nın kritik maçı saat 13.30’da 
Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetile-

cek. Yeşil Beyazlılar bu zorlu maçı kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Kartal perdeyi açıyor!

RPS

Yıllardır Türk futboluna ve spora 
verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken 
Altunkaya Şirketler Grubu’nun markala-
rından biri olan Mahmood Coffee, 2020-
2021 futbol sezonunda Gaziantep FK, 
Hes Kablo Kayserispor, İH Konyaspor ve 
Ankaragücü takımlarına forma sırt spon-
soru oldu.

Sponsorluk hakkında açıklamalarda 
bulunan Altunkaya Şirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 
“Markamızla bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonra da spora destek vermeye 
devam edeceğiz. 

Altunkaya Şirketler Grubu olarak spo-
run birleştirici ve tamamlayıcı gücüne 
inancımız her zaman tamdır. En büyük 
temennimiz; takımlarımızın verimli bir 
sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaş-
malarımızın, hem markamız hem de tüm 
takımlarımız için hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya 
kadar sporun ve sporcuların arkasında-
yız” dedi.

MAHMOOD COFFEE
Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en 

büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya 
Şirketler Grubu’nun en değerli markaların-
dan biri olan Mahmood Coffee, dünyanın 
en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği 
ürünlerle yerli mühendis ve yerli üretim 
gücünü Türkiye’ye ve bütün dünyaya sun-
mak için çalışıyor. Mahmood Coffee, 30 
yılı aşkın tecrübesiyle global ve inovatif 
bir marka olma yolunda ilerleyen bir aile 
şirketi. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kah-

veseverlere hitap etmekte. Türkiye’de 
sıklıkla tüketilen kahve çeşitlerini tüketici-
nin beğenisine sunan Mahmood Coffee, 
cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil 
kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dün-
yadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası 
bir marka. Kahve dışında; sıcak çikolata ve 
salep gibi alışkın olduğumuz geleneksel 
lezzetleri de en hijyenik şekilde üretmekte. 
Yüzde 100 yerli sermayeli olan Mahmood 
Coffee, Türkiye ekonomisi ve kalkınması 
için tam kapasite çalışmakta. n AA

Mahmood Coffee’den Anadolu kulüplerine büyük destek


