
060504 Bisiklet tekeri hırsızı 
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Yol ve Yolculuk 
Yarışması sonuçlandı 07 Market ve büfe hırsızları 

polislerden kaçamadı 12 Seydişehir’in 
yıldızı parlayacak

323 kişiye soruşturma
Konya Cumhuriyet 

Başsavcılığı, korona virüs 
(Covid-19) nedeniyle 
karantina kurallarına 

uymayan 323 kişi hakkında 
adli ve idari işlem 

başlatıldığını açıkladı. 
Konya Cumhuriyet 

Başsavcılığı, korona 
virüs nedeniyle karantina 
kurallarına uymayan 323 
kişiye yönelik soruşturma 

başlattı. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

KONYALI POLİS 
ŞEHİT DÜŞTÜ

TARİHİ DOKU 
GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR

Üst geçitte virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus 
timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 
yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralı olarak 

kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Mevlana Müzesi yakınındaki Akçeşme ve Kerimdede 
Mahallesi’nde, 100 bin metrekare alanda yürütülen 

çalışmayla yok olmaya yüz tutmuş ve çoğu yıkılan tarihi 
Konya evleri restore ediliyor. Böylece bölge turizme 

kazandırılacak. n HABERİ SAYFA 4’TE

Hakları sonuna 
kadar savunuruz

Logo Konya’yı 
yansıtıyor

Konya’da katıldığı programda 
konuşan HAK-İŞ Konfederas-
yonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, “Konfederasyonumuz, 
hakların savunulması söz konu-
suysa sorumluluklarını yerine 
getirmekten asla vazgeçmez” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

KONESOB’un yeni logosu 
sadeliğinin yanında tamamıy-
la Konya’yı yansıtan ögeleri, 
detaylarındaki tarih ve kültür 
kokan ince çizgileri ile dikkat-
leri üzerine çekiyor. Başkan 
Karabacak, logonun tüm 
yönleriyle Konya’yı anlattığını 
ifade etti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Restorasyonu yapılacak 
Selçuklu başşehri olan Konya, önemli bir tarihi 
mirasa ev sahipliği yapıyor. Bu mirasın korunması ve 
gelecek nesillere aktarılması için de Konya Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü önemli çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda yıpranan ve bazı hasarlar meydana 
gelen Hoca Hasan Camii’nde yakın zamanda 
restorasyon çalışmalarının startı verilecek. Yine 
bu cami de, aslına uygun şekilde restore edilerek, 
gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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HASANDAĞI
PATLAR MI?
Çatalhöyük’ü binlerce yıl önce yaşanan volkanik patlamayla yok ettiği bilinen Hasandağı, 
yeniden gündeme geldi. Son günlerde Hasandağı’nda yaşanan hareketliliğin videoları 

“Hasandağı’nda yeni bir volkanik patlama mı olacak?” sorusunu akıllara getiriyor

VİDEO MERAK UYANDIRDI
Geçtiğimiz günlerde Niğde’nin Bor 
İlçesi’nde yaşanan 5.1 şiddetindeki 
depremin ardından sosyal medyada 
gündeme gelen Hasandağı’nda çekil-
miş video görüntüleri, ilgiyle karşılandı. 
Toprağın kaynaması ve buhar çıkışları-
nın görüldüğü video, kısa sürede binler-
ce kişi tarafından paylaşılırken, video-
daki görüntüler merak konusu oldu. 

VERİLER ŞUAN YETERSİZ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, Hasandağı çevresinde karbon-
dioksit çıkışlarının bilindiğini söyledi. 
Hasandağı’nın genç ve sönmemiş bir 
volkanik dağ olduğunu hatırlatan Arık, 
“Şuan ki verilerle dağda volkanik bir 
patlama olacağını söylemeyiz” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 13’TE

Prof. Dr. Fetullah Arık 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 28 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              14 °C       30 °C

Ankara                16 °C 28 °C Hicrî: 6 Safer  1442  -  Rûmî: 10 Eylül 1436

Yıpranan ve bazı hasarlar meydana gelen Hoca Hasan Camii’nde yakın zamanda restorasyon çalışmalarının 
startı verilecek. Yine bu cami de, aslına uygun şekilde restore edilerek, gelecek nesillere aktarılması sağlanacak

Bir eser daha 
restore edilecek

Selçuklu başşehri olan Konya, 
önemli bir tarihi mirasa ev sahip-
liği yapıyor. Bu mirasın korunma-
sı ve gelecek nesillere aktarılması 
için de Konya Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü önemli çalışmalar yürü-
tüyor. Bu kapsamda, Konya-Kara-
man-Aksaray bölgesinde bulunan 
525 eserden son 10 yıl içinde yak-
laşık 120 büyük eserin restoras-
yonu yapılmış durumda. Şuanda 
ise yaklaşık 30 noktada restoras-
yon, bakım ve onarım çalışması 
sürdürülüyor. Konya merkezde 
yürütülen en önemli çalışmalar 
ise Şerafettin Camii’de yürütülen 
restorasyon çalışması. Dış cephe-
sindeki restorasyonun tamamlan-
dığı camide içerideki çalışmalar 
sürüyor. Bunun dışında Yıpranan 
ve bazı hasarlar meydana gelen 
Hoca Hasan Camii’nde de yakın 
zamanda restorasyon çalışmaları-
nın startı verilecek. Yine bu cami 
de, aslına uygun şekilde restore 
edilerek, gelecek nesillere aktarıl-
ması sağlanacak.

ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORLAR 
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Konya Vakıflar Bölge 
Müdürü Nurullah Osmanlı, bölge-
deki çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
olarak hem tarihi mirasın res-
torasyon çalışmalarının hem de 
vakıflar aracılığıyla hayır hizmet-
lerinin başarılı bir şekilde yürü-
tüldüğünü vurgulayan Osmanlı, 
“Bizim işimiz bir taraftan ecdadın 
bıraktığı vakıfların, eserlerin ta-
mirat ve bakımlarını sağlamak bir 
taraftan da bazı hayır vakıflarının 
ihtiyaç sahiplerine yardımda bu-
lunmak gibi vazifeleri var. Bunları 
sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKIYOR-
LAR

“Konya, Aksaray, Karaman 
bölgesinde yaklaşık 30 nokta-
da restorasyon çalışması devam 
ediyor” diyen Osmanlı, bunların 
bir kısmının önceden yapımına 
başlanan ve devam eden işler, 
bir kısmı da yeni başlayacak işler 
olduğunu söyledi. Çalışmaların 
ayrıntılarını paylaşan Osmanlı, şu 
bilgileri aktardı, “Konya’da şuan-

da üzerinde durduğumuz Şerafet-
tin Camii var. Şerafettin Camii’n-
de dış cepheyle ilgili çalışmalar 
bitti, içerideki işlere devam edi-
yoruz. Şerafettin Camii, Selçuklu 
eseri olan bir cami. Sonrasında 
Karamanoğlu’na ve Osmanlı’ya 
geçerek şuan ki haliyle gelen bir 
camii. İnşallah önümüzdeki yıl ca-
mimizi bitireceğiz. Süsleme çalış-
maları devam ediyor. Bir taraftan 
Alaaddin Camii’nin restorasyon 
çalışmaları bitmişti. Mihrabında 
çini çalışması yapıyoruz. Bu çalış-
ma Türkiye’de ilk defa uygulanan 
mozaik çini çalışması. Alçı üzeri-
ne el çizimiyle yapılan tekniğini 
kaldırıyoruz onun yerine Selçuklu 
yöntemiyle çini uyguluyoruz. 

Zahmetli bir yöntem. Yine sul-
tanlara ait türbeler kısmında da 
çinilerle ilgili bir çalışma devam 
ediyor. Yine Hoca Hasan Camii’n-
de bir çalışma başlatıyoruz. Cami-
nin içinde çatlamalar var. O çat-
lamaları yeniden ele alacağız. Bir 
de camimizin minaresi çok özel-
dir, güdük diye tabir edilen bir 
minare şekli var. Zaman zaman 
minareyle ilgili talepler vardı, o 

talepleri değerlendiriyoruz ve bu-
rada da restorasyon çalışmalarına 
başlayacağız. Konya merkezde 
muhtelif yerlerde camii ve ca-
minin eklentileri tarzında resto-
rasyon çalışmaları devam ediyor. 
Merkez dışında hanlarla ilgili ça-
lışmalar var. Yine Tolca’da Tol-
ca Camii var. Beyşehir Gölü’nün 
kenarında. Onun da restorasyon 
çalışmalarına başlayacağız. Eşre-
foğlu Türbesi’nin bütün çinilerini 
yeniledik. Neredeyse 1000 yıllık 
çiniler zarara uğramış durumday-
dı. Dolayısı ile tüm çinileri yeni-
ledik. Sorunlu bölgelerin tamamı 
kaldırıldı. Yine mihrabındaki elle 

yapılan unsurlar yerine orijina-
liyle değiştireceğimiz bir çalışma 
yapıyoruz. 

Belediyelerle ortak yaptığımız 
çalışmalar da var. Özellikle Bü-
yükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 
önemli çalışmalar var.”

AKSARAY VE KARAMAN’DA DA 
ÇALIŞMA SÜRÜYOR 

Bölge Müdürlüğü iş sahasında 
bulunan Aksaray ve Karaman’da 
da önemli çalışmalar yürüttükle-
rini dile getiren Osmanlı, “Aksa-
ray’da Alay Han, Kılıçarslan Tür-
besi, Kırkkızlar Köşkü’nde de yine 
çalışmalar sürüyor. Karaman’da 
Kale Camii ve bunun çevresinde-
ki Kadınlar Hamamı, Kavas Evi’n-
de restorasyon bitmek üzere. Et-
rafında da bir mesire alanı var. 
Onunla birlikte değerlendirme 
durumu var. İnşallah önümüz-
deki yılın ilk aylarında bitirmiş 
oluruz. Karaman’da yine muhtelif 
bölgelerde restorasyonlar sürü-
yor” diye konuştu. 
120 BÜYÜK ESER RESTORE EDİLDİ 

Konya-Karaman-Aksaray böl-
gesinde 525 eser olduğunun bil-
gisini paylaşan Osmanlı, “Son 10 
yıl içinde yaklaşık 120 büyük ese-
rin restorasyonu yapıldı. Basit ta-
mirat, onarımlar da zaman içinde 
yapılıyor.  Konya’da 300’e yakın 
aktif vakfımız var. Bunların bütün 
faaliyetleri de bizim tarafımızdan 
denetleniyor” ifadelerini kullandı. 
BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜ-

LEN ÇALIŞMALAR DA VAR
Karatay Medresesi ve Mev-

lana Türbesi’ndeki çalışmalar 
Kültür Bakanlığı tarafından yürü-
tüldüğüne dikkat çeken Osmanlı, 
şöyle devam etti, “Karatay Med-
resesi Kültür Bakanlığı tarafından 
yürütülüyor. İnce Minare Medre-
sesi ile ilgili bir çalışma olabilir. 
Önümüzdeki günlerde oradaki 
çalışma da başlayacak. Mevlana 
Türbesi’nin de çinilerinin değişti-
rilmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. 
Kültür Bakanlığımızın bir heyeti 
var orada Vakıflar’dan da bir tem-
silcimiz var. Oradaki çalışma da 
devam ediyor. Çiniyle ilgili bir ta-
kım bilimsel çalışmalar yürüyor.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye’de güçlü ve zengin bir 
medya çeşitliliği bulunuyor. Konya 
ise basın yayın kuruluşları ile Anadolu 
Basını içerisinde önemli bir konumda. 
Konya’da yaklaşık 6 yıldan bu yana 
gazetecilik yapmaktayım. Gazete say-
famızdan kıymetli okuyucularımızın 
dikkatini çekecek ya da onlarını ilgi-
lendiren konuları dile getirmek için 
büyük bir mücadele veriyoruz.  Konya 
basınında sahada ağırlıklı olarak benim 
gibi genç meslektaşlarımı çalışmakta. 
Ancak sahada çalışan genç gazeteci 
ve muhabirler olarak hak ettiğimiz 
değeri Konya’da yeterince görmüyo-
ruz. Israrla yazmaktan bıkmayacağım 
Konya’da sahada çalışan muhabirleri 
teşvik etmek amacıyla bir geleneksel 
ödül töreni düzenlenmesi lazım. Bu 
sayede Konya basının kalitesinin daha 

da artacağına inanıyorum.  Muhabir 
olarak sahada haber bulmanın yanında 
bazı olumsuzluklarla da karşılaşıyo-
ruz.  Sahadaki mücadelemizi şu cümle 
özetliyor: “Muhabir olmak demek, ha-
bere en yakın rahata en uzak demektir.  
Sahada okuyucularımız Bir isteği, şika-
yeti veya başkasının bir yanlışı olduğu 
zaman gazetecilere yüzlerce mesajlar 
atar. Ararsınız, ‘Gelin haber yapın’ diye. 
Ama sizin bir eksiğiniz olduğunda sizi 
çekmeye gelen gazetecilere saldırır-
sınız. Sözlü saldırıyı geçtim bıçakla 
saldırırsınız. Hani koltuğa uzanıp veya 
oturduğunuzda “dur bir haber izliyim 
neler olmuş” dediğinizde rahat rahat 
izlediğiniz, bazen şaşırdığınız, bazen 
yeni bilgiler edindiğiniz, bazen de hü-
zünlendiğiniz haberler varya, işte siz 
saldırdığınız işine engel olduğunuz in-

sanların emeği.”
Konya’da her olduğu 

gibi kamu kurum ve ku-
ruluşları mevcut. Ancak 
çoğu zaman da sahada 
görev alan gazeteciler 
olarak kamu kurum ve 
kuruşların basın bürola-
rında görev alan isimlere 
ulaşmakta oldukça zorluk 
çekiyoruz. Kurumun ba-
sın biriminde görev alan 
isimlerin basın ile iletişimle-
rini oldukça güçlü tutmalı. Kurumunun 
çalışmalarını en iyi şekilde basın kuru-
luşları ile aktarmalı. Özellikle Konya’da 
kamu kurum ve kuruluşlarından yöne-

ticilik yapan isimler de 
bu konularda hassasiyet 
göstermeli. Bir kurumun 
tanıtılması, Konya’nın 
daha da iyi tanıtılma-
sı demektir.   Özellikle 
Konya Valiliği İl Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü ile Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı Kon-
ya İl Müdürlüğü’ne bu 
konuda büyük görevler 

düşüyor. Konya’da kamu 
kurum ve kuruluşlarının basın büro-
sunda görev alan isimler ile basının 
iletişimi mutlaka sağlanmalı. Pandemi 
döneminde bir araya gelmek zor olsa 

bile zoom vb. programlarla gazete-
cilere bilgi akışı hızlanmalı. Şehir için 
önemli programlar, açılışlar, ziyaretler 
hakkında basına hızlı bir bilgi veril-

meli.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
basın bürolarına gazetecilik mezunu 
isimler istihdam edilmeli.  Basın mü-
şavirliği ya da basınla ilgili sorumluluk 
kolay iş değildir. Kurum ve kamuoyu 
arasındaki köprüdür basın müşavirleri.

KOTEV DAHA AKTİF ÇALIŞTIRIL-
MALI

Geçtiğimiz haftalarda köşemde 
Konya Turizmine ait beklentilerimizi 
dile getirmiştik. Yazımın ardından Kon-
ya’da faaliyet gösteren turizmcilerden 
çok sayıda dönüş geldi. Güzel konulara 
dikkat çektiğimizi ifade ettiler. Şehrimi-
zin sorunlarını dile getirmek ve güzel 
dönüşler almak şahsımı oldukça mutlu 

etti. Turizmcilerimiz Konya Turizm Ta-
nıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV)’in daha 
aktif çalıştırılmasını istediklerini dikkat 
çektiler. Umarım bu konuda Sayın Vali 
Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İlçe Belediye Başkanları, TÜRSAB 
Konya BTK Başkanı Özdal Karahan, 
Konya Turizm Paydaşları, Skal Konya 
Turizm Profesyonelleri Dernek Başka-
nı Recep İşleyici ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konya Turizm ve İş Dünyası 
Derneği (TURİDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Seda Kuşvuran ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri üzerine düşenleri ya-
par. Son olarak Bu yıl öğrendiğimiz 5 
önemli şey; İnsan ne kadar aciz. Ölüm 
ne kadar yakın. Sağlık ne büyük nimet. 
Tedbir ne kadar gerekli. Temizlik ne ka-
dar güzel bir şey. Selametle.

KURUMLARIN BASIN BİRİMLERİ AKTİF ÇALIŞMALI

Nurullah Osmanlı 

Hoca Hasan Camii’nde yakın zamanda restorasyon çalışmalarının startı verilecek.

Konya’nın önemli eserlerinden olan Şerafettin Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ederken, diğer önemli eserlerde de çalışmalar var. 

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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Yol ve Yolculuk Yarışması’nın kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Hz. Mevlâna ve ailesinin 
Konya’yı teşrifi etkinlikleri kapsa-
mında başlattığı “Yol ve Yolculuk” 
konulu ödüllü fotoğraf yarışması-
nın kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından düzenlenen “Yol ve 

Yolculuk” temalı fotoğraf yarışması 
sonuçlandı. Hazret-i Mevlana ve 
ailesinin Konya’yı teşrifi etkinlikleri 
kapsamında geçtiğimiz Şubat ayın-
da başlatılan yarışmada; insanın 
mana yolculuğu, fiziki yolculuğu, 
mevsim değişiklikleriyle doğanın 
ve canlıların yolculuğu, farklı coğ-

rafyalardaki insanların savaş, afet 
gibi mecburi yolculuğu konuları iş-
lendi. Birbirinden güzel fotoğrafla-
rın derece elde etmek için yarıştığı 
yarışmanın sonunda jürinin yaptığı 
değerlendirmeyle Ufuk Salur birin-
ci olurken; ikinciliği Mehmet Aslan, 
üçüncülüğü de Serkan Daldal ka-

zandı. Yarışmada birinciye 15 bin 
lira, ikinciye 10 bin lira üçüncüye 5 
bin lira verilirken; mansiyon ödülü 
olarak da bin lira para ödülü veri-
lecek. Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili 
detaylı bilgiye yolveyolculuk.konya.
bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Hüyük Kaymakamı Cüneyt 
Demirkol göreve başladı

Yunak’a atanan Kaymakam 
Kurt görevine başladı 

Hüyük ilçesinde, Kaymakam 
Cüneyt Demirkol görevine baş-
ladı. İçişleri Bakanlığının onayı 
ile Hüyük ilçesine atanan Demir-
kol’un, mesaisine dün başladığı 
bildirildi. Mülki İdare Amirleri 
Atama Kararnamesi ile Aydın’ın 

Köşk ilçesine atanan Hüyük Kay-
makamı Dilara Şenoğlu’nun bir 
süre önce ilçeye veda etmesinin 
ardından bu göreve Ilgın Kayma-
kamı Aytekin Yılmaz vekalet edi-
yordu.
n AA

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut’ un tayininin çı-
masından sonra bir aydır çevre 
ilçe kaymakamlarınca vekaleten 
yürütülen Yunak Kaymakamlı-
ğına Fatih Kurt atandı.  21 Eylül 
2020 Pazartesi günü itibariyle Yu-
nak’taki görevine başlayan Kay-
makam Fatih Kurt’u sabah mes-
cidinde kurum amirleri karşıladı.
KAYMAKAM FATİH KURT KİMDİR?

1990 İstanbul Üsküdar do-
ğumlu aslen Rize Kalkandereli 
İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstan-
bul’da tamamlayan Kurt, 2013 
yılında Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Kamu Yönetimi bölü-
münden mezun oldu. 2015-2017 
yılları arasında TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Merkezi (MAM) İdari 
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’n-
da uzman olarak çalıştı. 9 Eylül 
2017 yılında Kaymakam Adaylığı 
sınavını kazanarak Düzce Kayma-
kam Adayı olarak göreve başla-
dı. Sakarya ilçesi Ferizli ve Bursa 
Keles, görevinde Kaymakam Ve-
killiğinde bulunan Kurt, Bilecik 
Pazaryeri Kaymakam vekili olarak 
görev yaptı. Kurt,  son karaname 
ile Konya Yunak Kaymakamı ola-
rak görevlendirildi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da, tarihi dokuyu yansıtan evler, kentsel dönüşümle cazibe merkezi olacak. Şehir merkezindeki özgün mimarisiyle 
dikkati çeken, çoğu yıkılmış ve ağır hasarlı tarihi Konya evleri, restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasıyla turizme kazandırılıyor

Tarihi doku yeniden
günyüzüne çıkıyor

Mevlana Müzesi yakınındaki 
Akçeşme ve Kerimdede Mahalle-
si’nde, 100 bin metrekare alanda 
yürütülen çalışmayla yok olmaya 
yüz tutmuş ve çoğu yıkılan tarihi 
Konya evleri restore ediliyor.

İki mahalleyi ayıran Mahmut-
dede Sokak’ta, Karatay Belediye-
since yapılan restorasyon ve sokak 
sağlıklaştırmasında onlarca ev as-
lına uygun hale getirildi. İki katlı, 
açık avlu tipindeki evlerde, sundur-
masından kapı tokmağına kadar 
özgün mimarinin yaşatılmaya çalı-
şıldığı sokağa gelenler, adeta tarih-
te yolcuğa çıkıyor. 

‘3 MİLYON LİRA BEDELLE SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPILDI’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, kentsel dönüşümde tarihi 
özgün mimariyi öne çıkarmak iste-
diklerini söyledi. Mevlana Müzesi 
yakınındaki Akçeşme Mahallesi’n-
de, kentsel dönüşüm alanında bu-
lunan tarihi Konya evlerinde resto-
rasyon gerçekleştirdiklerini aktaran 
Kılca, bölgede yaklaşık 3 milyon lira 
bedelle sokak sağlıklaştırma çalış-
ması yaptıklarını anlattı.

Burada eski binaları yıkıp yeri-

ne kimliksiz binalar yapma anlayı-
şından uzak durduklarını vurgula-
yan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Eski tarihi ve geleneksel mimariyi 
ve buradaki dokuyu koruyarak, 
Konya evleri mimarisini, yeni yap-
tıklarımızla birlikte restore ettiği-

miz binalarda yaşatıyoruz. Yeni bir 
Konya sokağı oluşturduk. Bu alan 
100 bin metrekarelik Mevlana Mü-
zesi’nin yanı başında, merkezinde 
bir yer ama terk edilmiş, buradaki 
binaların birçoğu yıkılmış. Sağlıksız 
ve deprem riski bulunanların bir-

çoğunu da biz yıktık, yerine aslına 
uygun olanını inşa ettik. Kimliksiz 
binalar yapmaktansa deprem ris-
kine dayanaklı binalar yapıyoruz. 
Bu evlerin hepsinin hikayesi var. 
Sundurmasından kapı tokmağına 
kadar her bir ayrıntısının anlamı 
var. Bunları bütün olarak burada 
yaşatmaya çalışıyoruz.”

Kılca, bölgenin kentsel sit alanı 
ilan edildiğini, büyükşehir beledi-
yesince koruma amaçlı imar planı-
nın da tamamlandığını dile getirdi. 
Sokaktaki diğer tarihi kerpiç yapılı 
evlerde de kamulaştırma çalış-
masının yapıldığını anlatan Kılca, 
şunları kaydetti: “Burada özellikle 
turizm açısından canlı bir mekan 
oluşturmayı hedefliyoruz. Mevlana 
Müzesi’ne yakın diğer sokaklarda 
da bu çalışmaları yapacağız. Bu 
bölgede çok sayıda ev var. Burada 
mesken ve iş yerleri olacak. Butik 
otel, kafeler gibi yaşam alanı ola-
cak. Konya’nın yeni cazibe merke-
zini ve yaşam alanını oluşturmaya 
başladık. Çalışması tamamlanan bu 
sokak görüldüğü üzere film platosu 
gibi insanı adeta yüz yıl öncesine 
götürüyor.” n AA
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Eylül ayında tüketici
güven endeksi arttı

Saadet Yalıhüyük’te 
Mücevher dönemi!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici 
güven endeksini açıkladı. TÜİK, 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve 
Finansal İşler Genel Müdürlüğü-
nün tavsiyeleri doğrultusunda ve 
uluslararası karşılaştırılabilirliğin 
sağlanması amacıyla tüketici gü-
ven endeksini oluşturan dört alt 
endeksten ikisini güncelledi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası iş birliğiyle yürü-
tülen “Tüketici Eğilim Anketi” so-
nuçlarından hesaplanan mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, eylülde geçen aya 
göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayın-

da 79,4 olan endeks değeri eylülde 
82’ye çıktı.

Güncelleme öncesi duruma 
göre hesaplanan tüketici güven 
endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 
artışla 61,8 olarak hesaplandı. Ha-
nenin maddi durumu endeksi söz 
konusu ayda yüzde 5,8 artarak 
71,8 oldu. Hanenin maddi durum 
beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 ar-
tarak 79,1’a çıktı. Genel ekonomik 
durum beklentisi de aylık bazda 
yüzde 4,8 yükseldi ve 83,3 oldu. 
Dayanıklı tüketim mallarına harca-
ma yapma düşüncesi endeksi ise 
geçen aya göre yüzde 1,3 artarak 
93,8’e çıktı. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Saadet Partisi Yalıhüyük İlçe 
Kongresi gerçekleştirildi. Saadet 
Partisi Yalıhüyük İlçe Başkanı Ab-
dullah Altuntaş görevini Ebubekir 
Mücevher’e devretti. Kongreye 
Saadet Partisi Konya İl Başkan 
Yardımcıları Mehmet Küçükgü-
nay, İsmail Hakkı Bacak, Veysel 
Doğan, Seydişehir İlçe Başkanı 
Hayri Yılmaz, Ahırlı İlçe Başkanı 
Ali Düzgün, delegeler ve teşkilat 
mensupları katıldı.

Görevini, yeni seçilen başkan 
Ebu Bekir Mücevher’e devreden 
Abdullah Altuntaş, “Yalıhüyük İlçe 
Teşkilatı olarak kuruluşumuzdan 

bugüne kadar ki çalışmalarımızda 
beraber görev yaptığımız İlçe Yö-
netim Kurulu Üyelerimize, Temsil-
ci ve Müşahitlerimize, Hanım Kol-
larımıza, Gençlik Kollarımıza, bize 
yardımcı olan, partimize destek ve 
gönül veren bütün kardeşlerimize 
teşekkür ederek kongremizin ha-
yırlı olmasını ve yeni başkanımız 
Ebubekir Mücevher kardeşimize 
başarılar dilerim” şeklinde konuş-
tu.

Tek aday olarak gidilen kong-
rede Ebubekir Mücevher, tüm 
delegelerin oyunu alarak başkan 
seçildi. n HABER MERKEZİ

KONESOB’un yeni logosu sadeliğinin yanında tamamıyla Konya’yı yansıtan ögeleri, detaylarındaki tarih ve kültür kokan 
ince çizgileri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Karabacak, logonun tüm yönleriyle Konya’yı anlattığını ifade etti

KONESOB’un logosu
Konya’yı yansıtıyor

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB)’nin 
yeni logosu belirlendi. KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak, “Konya’mızla ve tarihimizle 
uyumlu yeşil ve turkuaz renkle-
rini seçerek logomuzu tamamla-
dık. Kısaca ilk bakışta Konya diye 
bağıran, detaylara inince tarih ve 
kültür kokan ama bir o kadar da 
sadeliğinden taviz vermeyen bir 
logo ortaya çıktı. Yeni logomuz 
Konya’mıza ve tüm esnafımıza 
hayırlı olsun” dedi.

2018 yılında göreve gelen 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak ve Yönetim Kurulu, 
kurumsallaşmanın önemine bi-
naen yeni bir logo arayışına gitti. 
Kurumsal kimlik, resmi yazışma-
lar ve sosyal medyada kullanıl-
mak üzere çalışmalara hız veren 
KONESOB’un yeni logosu kısa bir 
süre önce belirlendi.

Yeni logoyla ilgili açıklama 
yapan KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak şu bilgileri 
verdi: Logo, bir ürünün, firmanın, 
kurumun ya da hizmetin harf ve 
resimsel ögeler kullanılarak sem-
bolleştirilmesidir. Logo sade, ko-
lay anlaşılır, hatırlanması kolay 
ve mümkün olduğunca az sayıda 
renkten oluşmalı ki her çeşit baskı 
ve kesim tekniği ile sorunsuz kul-
lanılabilmeli, çok büyük ölçülerde 
dağınık görünmemeli ve her tür-
lü yüzeyde okunabilir olmalıdır. 
Konya Esnaf Odaları Birliğimizin 
logosunu tasarlarken bu kurallar 
çerçevesinde estetik kullanışlı ve 
etkileyici bir logo tasarlamaya ça-
lıştık.

Logo kurumların kimliğini 
yansıtan en önemli görsel öge-
dir. Bu yüzden kurumun geçmi-
şini, bu gününü ve geleceğini 
simgelemelidir. Bu yüzden yeni 
logomuzun Birliğimizi on yıllarca 
taşıyabilecek nitelik ve nicelikte 
olmasını arzuladık. 

Yeni logomuz hem tarihi-
mizden hem kültürümüzden 
izler taşımalı hem de geleceğe 
ışık anlamında modern olmalıy-
dı. Tüm bunların yanında odalar 
birliğimizin adına uygun olarak 
‘’birliği’’ simgelemeliydi. Bu dü-

şünceler ışığında; en başında yüz-
yıllarca milletimizin devleti olan 
ve başkenti Konya’yı vurgulayan 
Selçuklu Devleti’nin motifini lo-
gonun ana gövdesinde konum-
landırdık.  Özellikle Selçuklu yıl-
dızının 8 köşeli olması bize 8’li 
motifi kullanmamız gerektiğini 
söylüyordu. Logodaki tarihe olan 
saygılı anlatımımızı bu şekilde 
sağladık. Selçuklu motifinin tam 
ortasına yine Konya deyince ilk 
akla gelen Mevlana ve Mevle-
viliğin ana simgelerinden olan 
‘’semazen’’ şeklini yerleştirdik. 

Böylelikle hem Konya vurgusuna 
ve kültürümüze atıfta bulunduk. 
Semazeni ortaya çıkaran yuvarla-
ğı ise yeniden doğuşun ve enerji-
nin simgesi olan ‘’güneş’’ algısıyla 
bütünleştirdik. Semazen figürü-
nün etrafını saran el ele tutuşmuş 
sikkeleri ise el ele tutuşan birlik 
olan ahiler olarak vurguladık. 

Esnaf Odaları Birliğimizin ru-
huna uygun ahiliği bu çizgilerle 
ortaya çıkarmış olduk. Böylelik-
le birlik ve kardeşlik temasını 
tamamladık. Esnaf ve Sanatkar 
deyince; akla çalışmayı ve üret-

kenliği getiren ilk sembollerden 
olan ‘’dişli’’ ögesini son derece 
ahenkli bir biçimde motifimizin 
etrafındaki kombinasyona uygun 
modernlikte resmettik. Kuruluş 
yılımız olan 1954‘ü yine logonun 
içinde uyumlu bir şekilde yerleş-
tirdik. Motifteki ovallikle birbirini 
tamamlayan yazı karakteri tipog-
rafik olarak mükemmel bir birlik-
telik sağladı”

KONESOB LOGOSUNDA 
KULLANILAN RENKLER

Birliğin logosunda kullanılan 
renkler hakkında da açıklamalar-
da bulunan Başkan Karabacak, 
“Turkuaz, diğer adıyla Türk ma-
visi adını, Türkiye topraklarında 
bulunan turkuaz mineralinden 
alır. Batılılar bu mineralin taşına, 
“Türk olan, Türk’e özgü” anlamı-
na gelen Turkuaz adını vermiş. 
Türklerle özdeşleşmiş bir renk 
olan turkuaz, dünyanın pek çok 
ülkesinde Türk rengi olarak ta-
nınır. Turkuaz, soğuk bir renk 
olduğu için sakinleştirici etkiye 
sahiptir. 

Selçuklu ve Osmanlı döne-
minde muhteşem camileri süs-
leyen çinilerde, turkuaz renginin 
tercih edildiğini görürüz. Dingin-
liğin, ferahlığın, dengenin rengi 
olan ve modası hiç geçmeyen bir 
renk olan turkuazı biz de logomu-
zun ana rengi olarak kullanmayı 
uygun gördük. 

Doğanın rengi olan yeşil, den-
ge ve uyumun rengi olmasının 
yanısıra güvenin rengi olarak ter-
cih edilir. Dinlendirici ve huzur 
veren özelliğe sahiptir. Anado-
lu’da kıyafetlerde sıklıkla kullanı-
lan yeşil, örf ve adetlere, bağlılığa 
işaret eder.

 Ayrıca farklı araştırmalara 
göre de yeşil rengin algısı başarı 
ve sakinliktir. Bu nedenle bu ren-
gin tonlarının birçok alanda kulla-
nıldığını görürüz. 

Kısaca ilk bakışta Konya diye 
bağıran detaylara inince tarih ve 
kültür kokan ama bir o kadar da 
sadeliğinden taviz vermeyen bir 
logo ortaya çıktı. Yeni logomuz 
Konya’mıza ve tüm esnafımıza 
hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

 Ahilik haftası kutlamaları her ilde 
olduğu gibi Konya’da da Konya Vali-
liği Başkanlığında 13 Ağustos 2008 
tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de 
yayımlanan Ahilik Haftası Kutlanmaları 
Yönetmeliği gereğince Ahilik İl Kutlama 
Komitesince programı hazırlanmakta, 
ilin Çırağı, İlin kalfası ve İlin Ahisi seçil-
mektedir. Konya’da Ahilik İl Komitesi 
Vali veya Vali Yardımcısının Başkan-
lığında 19 kurumun temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Bu kurumlar; Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı, Merkez 
Karatay, Meram ve Selçuklu Belediye 
Başkanlıkları, Konya‘da mevcut 5 üni-
versitenin (Selçuk, Necmettin Erbakan, 
Konya Teknik, Karatay ve Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi), İl Müftülüğü, 
Ticaret İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü 
temsileri yanında meslek teşekkülleri 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Mes-
lek Teşekkülleri; Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkanlığı, Esnaf ve Sa-
natkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Konya Bölge Birliği, Konya Sanayi Oda-
sı Başkanlığı, Konya Ticaret Odası Baş-
kanlığı temsileri komite üyeleridir. Ko-

mite, kutlama programını hazırlamakta, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve diğer 
ilgili kuruluşlarca hazırlan, bilgi verilen 
listeden uygun olan ahi, kalfa ve çırağı 
seçmektedir. Konya Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliğinin önerdiği isimler içe-
risinden “İlin Kalfası”, İlin Çırağı” ve İlin 
Ahisi” seçici kurul tarafından seçilenler 
Kırşehir’de yapılan kutlama törenlerin-
de ilimizi temsil etmektedirler. Burada 
ilgili Oda Başkanlarına ve emeği geçen 
görevlilere teşekkür etmek gerekmek-
tedir. Kendilerine ne kadar teşekkür 
etsek azdır, çünkü esas seçiciliği hazır-
ladıkları video ve aldıkları bilgilerle bu 
görevli arkadaşlar yapmaktadırlar. Üç 
yıldır 81 ilin katıldığı Kırşehir’deki ahilik 
haftası kutlamalarında Konya’lı adaylar 
2018 yılında yılın Ahisi(Osman Kalay), 
2019 yılında yılın çırağı(Özgür Demirci) 
ve 2020 yılında da yılın çırağı(Ahmet 
Durmaz) seçilmişlerdir. 81 il içerisinde 
dereceye girmek ve üst üste üç yıl farklı 
dalda da olsa bu başarıyı sağlamak 
Konya ve emeği geçenler için gurur 
vericidir. Bence bu başarıyı kazandıran 
Konya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak’ı, diğer 
ilgilileri ve seçimde görevli bütün yet-
kili ve ilgilileri tebrik ediyorum. Sadece 

Konya ve Kırşehir’de dereceye 
girenleri ödüllendirmek güzel, 
ancak ilin ahi, kalfa ve çırak 
adaylarını belirleme faaliyetle-
rini bizzat sahada yapan arka-
daşların da ilgili kurumlarınca 
ödüllendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Meslek odala-
rının ilçe teşkilatlarının da her 
yıl Haziran ayına kadar doğru 
bilgi akışı sağlamak suretiyle 
ahilik prensiplerine uygun sa-
natkârların seçilmesine yardımcı olma-
ları il başarısını sürekli hale getirecektir. 
Odaların ve meslek teşekküllerinin Tür-
kiye genelinde yarıştığı bir ortama en iyi 
yarışmacıyı seçebilmek için gayretlerini 
de takdir etmemek mümkün değildir, 
emeği geçenler Konya’nın adının duyu-
rulmasına katkı sağlamışlardır.  

Seçici kurulda olmam nedeniyle 
üç yıldır Konya’da sadece birinci olan-
lardan kısaca bahsetmek istedim. 2018 
yılında Konya’da yılın Ahisi seçilen Os-
man Kalay “Tahin İmalat Ustası” olup 
Bozkır ilçemizdendir. İlerlemiş yaşına 
rağmen halen mesleğini sürdüren ve 

çok sayıda usta, kal-
fa ve Çırak yetiştiren 
Osman Kalay Kır-
şehir’de yılın Ahisi 
seçilmiştir. 

2019 yılında yı-
lında Konya’da yılın 
Ahisi 1949 doğumlu 
ayakkabı ustası Ali 
Ünsal, yılın Kalfası 
Akşehir Doğru-
göz’den Rot Balans-

cı Bayram Kesgin ve yılın Çırağı Özgür 
Demirci seçilmiştir. Kırşehir’de 81 ilin 
katıldığı Ahilik haftası kutlamalarında 
Konya’yı temsil eden 2002 doğumlu 
Kuaför Çırağı Özgür Demirci yılın Çırağı 
seçilerek Konya’ya birincilik getirmiştir.    

2020 yılında Konya’da Taş Fırın Us-
tası olan Abdullah İyitaşçılar yılın Ahisi, 
Yorgancı olan Atılay Özkan yılın Kalfası 
ve Kündekari Çırağı Ahmet Durmaz yı-
lın Çırağı seçilmiştir.  Konya’yı temsilen 
katılan Ahmet Durmaz Kırşehir’de “Yılın 
Çırağı” seçilmiş ve böylece Konya üst 
üste üç yıldır dereceye girebilmiştir. 

Ahmet Durmaz eskiden çok kıy-

metli olan birçok konakta veya tarihi 
eserlerde kullanılan Kündekârî sana-
tına kendini adamış genç bir delikan-
lıdır. Günümüzde az ilgi gören bu sa-

natın yaşatılması için ter döken gencin 
Çırak olarak hem Konya’da hem de 
Kırşehir’de birinci olmasını da anlamlı 
bulmaktayım.

Biraz bu sanattan bahsetmek ge-
rekirse Kündekârî: beşgen, sekizgen, 
baklava ve çok kollu yıldız gibi geo-
metrik şekillerde kesilmiş küçük ahşap 
parçalarını çivi ve tutkal kullanmaksızın 
birbirine geçirmek suretiyle düz panel-
ler elde etmek gibi uzun zaman, büyük 
sabır ve ince bir mobilya işçiliği gerekti-
ren ahşap işleme sanatıdır. Bu sanatla 
uğraşan ustalara kündekâr adı verilir. 
Bu tekniğin temeli, ağaç parçalarının 
eğrilme yönleri birbirine zıt gelecek şe-
kilde, parçaların bünyesinde oluşturu-
lan yivler ve girinti-çıkıntıların birbirine 
geçirilmesi esasına dayanır. Böylelikle 
ahşap blokların fiziksel yapılarında 
meydana gelen yarılma, esneme ve 
açılma gibi kusurların oluşması engel-
lenmiş olur. Kündekârî sanatı minber-
lerde, vaaz kürsülerinde, rahlelerde, 
korkuluklarda, pencere ve kapı kanat-
larının yanı sıra bazı tavan göbeklerinde 

de kullanılmıştır. Aslında bir Türk sanatı 
olan Kündekârîyi İslam dünyasında 
yaygınlaştıran ve geliştiren, Anadolu’da 
ilk örneklerini veren medeniyet, Selçuk-
lular olmuştur. 

Gelecek yıllarda da Ahilik Haftasın-
da üç dalda da başarının sürdürülmesi 
için diğer yetkili ve ilgililerin yanında 
Konya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Bir-
liği Başkanı Muharrem Karabacak ve 
ekibine şimdiye kadar olan gayretlerini 
daha da artırmaları gerektiği bilincinde 
olduklarına da inanıyorum.

 Kazanılan her başarı yeni başa-
rıların beklenmesine sebep olduğu 
unutulmamalıdır. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) “iki günü eşit 
olan zarardadır” hadis-i şerifi bizim için 
bir düstur olmalıdır. Elbette gelecek yıl-
lar için başarının devam ettirilmesi için 
her dalda aday sayısı ne kadar artırıla-
bilir ve bir formata göre seçim yapıla-
bilir ise başarının devamının geleceğine 
inanıyorum. Emeği geçenlere tekrar 
teşekkür eder, Ahi olan veya olmayan 
Usta, Kalfa ve çıraklarımıza, tüm çalı-
şanlarımıza sağlık ve başarılarının daim 
olmasını ve ahilik prensiplerine uygun 
yaşamalarını dilerim. 

Hoşça kalınız

KONYA’DA AHİLİK İLE İLGİLİ SEÇİMLER 

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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İki hırsızlık olayına 
karışan şüpheli tutuklandı

Bıçaklanan şahıs yarasını 
unutup basına saldırdı

Akşehir ilçesinde iki evin bod-
rum katından hırsızlık olayına 
karışan şüpheli, çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. Edinilen bil-
giye göre, Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, iki evin bodrumundan 
hırsızlık olayının meydana gelme-
si üzerine çalışma başlattı. Yapı-

lan araştırmalar sonucunda hır-
sızlık olayına M.E. adlı şüphelinin 
karıştığını belirleyen polis ekipleri, 
şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 
Polisteki işlemlerinin ardından 
mahkemeye sevk edilen M.E., çı-
karıldığı mahkeme tarafından tu-
tuklanarak Cezaevine gönderildi.
n İHA

Aksaray’da karnından ve ko-
lundan bıçakla yaralanan bir kişi, 
kaldırıldığı hastanede yarasını 
unutup kendini görüntülemek 
isteyen basın mensuplarına sal-
dırdı. Olay, Hacı Hasanlı Mahal-
lesi 702 Sokakta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, daha önce-
den husumetleri olan Mustafa K. 
(24) ile Cengizhan D. (23) sokakta 
karşılaşınca tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşme-
si üzerine birbirlerini darp eden 
şahıslardan Cengizhan D., belin-
de taşıdığı bıçakla Mustafa K.’yı 

karın bölgesinden ve kolundan 
yaraladı. Çevredeki vatandaşların 
haber vermesi üzerine olay yeri-
ne polis ve ambulans sevk edildi. 
Yaralı şahıs, ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 
Acil servisten girerken kendisinin 
görüntülendiğini fark eden yaralı 
şahıs, yarasını unutup basın men-
suplarına küfür ve hakaret ederek 
saldırdı. Olayın ardından araştır-
ma başlatan polis, kayıplara karı-
şan şüphelinin peşine düştü.
n İHA

Merdiven korkuluklarında kilitli bulunan çocuk bisikletinin arka tekerini çalan hırsızlık şüphelisi çocuk, güvenlik 
kameralarına yakalandı. Görüntülerde çocuğun kamerayı görünce tişörtüyle yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor

Bisiklet tekeri hırsızı 
kameraya yakalandı

Beyşehir ilçesinde, merdiven 
korkuluklarına kilitli bırakılan bisik-
letin arka tekerini çalan hırsızlık şüp-
helisi çocuk, güvenlik kameralarına 
yakalandı. Hırsızlık olayı, Esentepe 
Mahallesi Şehit Cebrail Sokak’ta 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apart-
manın merdiven korkuluğuna kilit-
lenen bisikletin arka tekeri yerinden 
sökülerek çalındı. Apartmanda ika-
met eden Mustafa Yılmaz, oğlunun 
bisikletinin arka tekerinin olmadığı-
nı görünce güvenlik kamera kayıtla-
rını inceledi. Kamera görüntülerinde 
hırsızlık olayını fark eden Mustafa 
Yıldız, görüntülerle birlikte polis 
merkezine başvurarak şüpheliden 
şikayetçi oldu. Adrese gelen polis 
ekipleri, olay yerinde ve bisiklet üze-
rinde parmak izi çalışması yaptı.

Bisikletine binmek için evden 
dışarıya çıktığında arka tekerinin 
olmadığını görüp babasına durumu 
aktardığını belirten 8 yaşındaki ilko-

kul öğrencisi Kadirhan Yılmaz ise, 
bisikletini her zaman olduğu gibi 
evlerinin önüne girişteki merdiven 
korkuluğuna kilitlediğini söyledi. 
Kadirhan Yılmaz, “Dün akşam yeri-
ne koydum. Ondan sonra derslerimi 

bitirdim, dışarıya çıktım, bir baktım 
ki lastiğim yok. Çok üzüldüm. Ba-
bam bisikleti bana yaz başlangıcında 
karne hediyesi olarak almıştı. Ka-
mera görüntülerini izledikten sonra 
polis çağırdık” diye konuştu.

KAMERAYI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ 
TİŞÖRTÜYLE KAPATMAYA ÇALIŞTI

Bisikletine yeni binmeye baş-
ladığını da vurgulayan Yılmaz, hır-
sıza seslenerek tekeri olmadığı için 
bisikletine binemediğini belirtip ge-
tirmesi çağrısında bulundu. Kamera 
kayıtlarında, apartmanın önüne bi-
sikletle gelen bir kişinin, daha sonra 
yaya olarak bina önündeki merdiven 
korkuluğuna kilitli olan bisikleti ve 
etraftaki diğer bisikletleri bir süre in-
celediği görülüyor. Şüphelinin daha 
sonra yanında getirdiği anahtarla 
çalmak istediği bisikletin arka teke-
rini söküp bahçe duvarının gerisin-
deki otluk alana bıraktığı yer alıyor. 
Görüntülerde, çevredekilere görün-
meden tekrar tekeri almak isteyen 
şüphelinin, kameraları fark edince 
yüzünü tişörtüyle kapatmaya çalışa-
rak tekeri alıp bisikletine bindikten 
sonra adresten uzaklaştığı görülü-
yor. n İHA

Akşehir ilçesinde 8 yıl önce ka-
çırıldıktan sonra, iple boğularak öl-
dürülmüş olarak bulunan 13 yaşın-
daki Hatice Çiftçi’nin katili İzmir’de 
başka bir olaya karışınca yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, İzmir’de karış-
tığı olay sonrası gözaltına alınan Veli 
K’den (38) alınan örnekler Hatice 
Çiftçi’nin tırnakları ve ipteki doku 
örnekleri uyuştu. Veli K. bunun 
üzerine gözaltına alınarak Akşehir’e 
getirildi. İşlemleri tamamlanan Veli 
K. sevk edildiği Akşehir Adliyesin-
de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 
Hatice Çiftçi’yi öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kızlarının katilin yakalandığı iddiası 
üzerine Akşehir Adliyesine gelerek 
savcılarla görüşen Hatice Çiftçi’nin 
annesi Pakize ve babası Kayhan Çift-
çi’ye çıkışta gazeteciler tarafından 
duyguları soruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yap-
mak istemediklerini belirten aileden 
anne Pakize Çiftçi, “Çok geç kalmış 
bir adalet” derken, baba Kayhan 
Çiftçi, “Katilin yakalanmasında bu-
güne kadar kimin emeği geçtiyse 
teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası 
önemli, alacağı ceza önemli. Bugüne 
kadar bu olay keşke çözülseydi” diye 
konuştu. n İHA

8 yıl önceki cinayetin zanlısı yakalandı

Kazada şehit düşen Konyalı polis, gözyaşlarıyla uğurlandı

Antalya’da seyir halindeki po-
lis motosikletinin üst geçitte virajı 
alamayıp bariyerlere çarpması ne-
deniyle hayatını kaybeden yunus 
polisi Onur Küçük için İl Emniyet 
Müdürlüğünde tören düzenlen-
di. Duygusal anların yaşandığı 
törende, şehidin babası oğlunun 
tabutuna gidip fotoğrafını öper-
ken, anne ve eşi ise tabuta sarı-
larak uzun süre gözyaşı döktü. 
Kaza bu gece 00.30 sıralarında Mev-
lana Kavşağı üst geçidinde yaşandı. 

Üst geçitte virajı alamayarak kont-
rolden çıkan yunus timini taşıyan 
motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza-
da 28 yaşındaki polis memuru Onur 
Küçük ağır yaralandı. Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri ve çok sayıda polis sevk edil-
di. Ağır yaralı polis olay yerindeki 
ilk müdahalenin ardından Antalya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı ancak tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Polislerin 
hastaneye akın ettiği kaza sonrası 

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Murat Ulucan’da hastaneye geldi. 
Onur Küçük için İl Emniyet Mü-
dürlüğünde tören düzenlendi. Tö-
rene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl 
Emniyet Müdürü Mehmet Murat 
Ulucan, İl Jandarma Komutanı 
Mustafa Başoğlu, birim müdürleri, 
polis memurları, Onur Küçük’ün 
eşi Gül Küçük, annesi Hacer Kü-
çük, babası Savaş Küçük, kendisi 
de polis memuru olan ikiz kardeşi 
Musa Küçük, diğer erkek karde-

şi Emir Küçük ve yakınları katıldı. 
Duygusal anların yaşandığı tören-
de, şehit için dualar edilip, meslek-
taşlarından helallik alındı. Şehidin 
babası oğlunun Türk Bayrağı’na 
sarılı tabutunun yanına giderek 
fotoğrafını kaldırdı ve öptü. Daha 
sonra tabutun başına gelen Ha-
cer ve Gül Küçük, tabuta sarılarak 
uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 
yakınlarının ayakta durmakta zor-
landığı görüldü. Törenin ardından 
yunus polisleri selam durarak, 

şehidi son yolculuğuna uğurla-
dı. 28 yaşındaki Onur Küçük’ün 
cenazesi memleketi Konya’nın 
Seydişehir ilçesinde defnedilecek. 
Öte yandan, kaza anı güvenlik ka-
merasına yansıdı. Görüntülerde 
yansıyan bölümde yunus polisinin 
solundaki yön levhasına temas et-
mesi ve arkadaki polisin yere düş-
mesi yer aldı. Sürücünün ise bir kaç 
metre sonra ileride güçlükle moto-
sikletinin hakimiyetini sağlayıp du-
rabildiği görüldü. n İHA
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Aksaray’da otomobil ile mini-
büsün çarpışması sonucunda 1 kişi 
öldü, 6 kişi yaralandı. Recep Meral 
(40) idaresindeki 68 LC 638 plaka-
lı otomobil ile İbrahim Ekinci’nin 
(71) kullandığı 68 KV 027 plakalı 
minibüs, Aksaray-Nevşehir kara 
yolu Cumhuriyet köyü kavşağında 
çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 
polis, jandarma, sağlık ve AFAD 

ekipleri sevk edildi. Kazada, oto-
mobildeki Yaşar Cevizci olay ye-
rinde hayatını kaybetti. Sağlık 
ekipleri, yaralı sürücüler ile Gülbe-
yaz Gedek (63), Pınar Yıldız (25), 
Yadigar Birgin (43) ve Selvinaz 
Elibol’u (66) Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırdı. 
Yıldız’ın durumunun ağır olduğu 
öğrenildi..
n AA

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Enerya, tüm abonelik 
işlemlerini eve taşıdı

Çalışanlarını, abonelerini ve 
toplum sağlığını önceliğine alan 
Enerya, dijitalleşme çalışmalarıy-
la doğal gaz işlemlerini evinizin 
konforunda yapmanıza olanak 
tanıyor. Bir çok doğal gaz işlemi-
ni online kanala taşıyan Enerya, 
abonelerinin www.enerya.com.
tr adresinden abonelik ve fatura 
işlemlerini kısa bir sürede ko-
layca halledebilmesini mümkün 
kılıyor. Bunun yanında, web chat 
üzerinden de abonelerin talep, 
öneri ve şikayetleri alınarak konu 
özelinde çözümler geliştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına 
almaya devam eden Kovid-19 
ile ilgili gelişmeleri takip eden 
Enerya, çalışanlarını, abonelerini 
ve toplum sağlığını önceliğine 
alarak dijital çalışmalara odak-
lanmaya devam ediyor. Enerya 
aboneleri bir çok doğal gaz işle-
mini online olarak www.enerya.
com.tr adresi üzerinden hızlıca 
yapabiliyor.

Enerya, pilot bölgelerde ha-
yata geçirmeye başladığı onli-
ne randevu sistemi sayesinde 
abonelerinin Müşteri Hizmetleri 
Ofisleri’ne gitmeden randevu 
alıp işlemlerini kolaylıkla, sıra 
beklemeden yapabilmelerinin 
önünü açıyor. Ayrıca Enerya, 
abonelerinin online işlemlerini, 
abonelik, fatura, fesih ve talep 
sorgulama işlemleri olarak dört 
ayrı kategoride gerçekleştirebil-
mesini sağlıyor. Kullanıcılar abo-
nelik işlemlerinde online bağlantı 
anlaşması, abonelik sözleşmesi, 
binanın önünde doğal gaz hattı 
olup olmadığını sorgulama, ser-
tifikalı firmaları sorgulama, proje 
ve randevu durumunu öğrenme, 
bilgi güncelleme gibi hizmet-

lerden faydalanabilirken; fatura 
işlemlerinde ise fatura görüntü-
leme, fatura son ödeme tarihini 
15’ine erteleme hizmetlerini ko-
laylıkla gerçekleştirebiliyor.

ENERYA, ABONELERİNİN 
ÖNERİLERİNİ VE ŞİKAYETLERİNİ 
WEB CHAT ÜZERİNDEN ALIYOR

Aynı zamanda Enerya, abo-
nelerinin önerilerini ve şikayet-
lerini web chat üzerinden al-
maya da devam ediyor. Enerya 
müşterileri, ad-soyadını, telefon 
numarasını, bulunduğu ili ve 
görüşmek istediği konunun de-
tayını web chat üzerinden açılan 
iletişim sayfasında doldurarak 
müşteri temsilcileri ile görüşme-
ye başlayabiliyor.

HİJYEN ÇALIŞMALARI 
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Abonelerinin işlemlerinin bü-
yük kısmını Mobil-İnternet, Şube 
ve Çağrı Merkezi aracılığıyla 
yapmalarını tavsiye eden Ener-
ya, abone merkezlerini tercih 
eden kullanıcılar için tüm riskleri 
minimize eden önlemler alma-
ya devam ediyor. Bu kapsamda 
Enerya, vezne gibi alanlara el 
dezenfektanları yerleştiriyor, ça-
lışanların ve müşterilerin sıklıkla 
temas ettikleri vezne bankolarını 
ve diğer tüm alanları sık sık de-
zenfekte ediyor. Kapalı alanlar-
da havalandırma sistemlerinin 
tam fonksiyon çalışması ve temiz 
hava sirkülasyonunun sağlanma-
sı yönünde önlemlerini de arttı-
ran Enerya, hizmet alan müşteri 
sayısını kontrollü olarak belirle-
yerek ilerliyor ve sadece çalışan-
larının değil aynı zamanda abone 
merkezlerine gelen ziyaretçilerin 
de düzenli ateş ölçümünü ger-
çekleştiriyor. n HABER MERKEZİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlerle market ve 
büfelerden hırsızlık yapan 6 şüpheli hakkında başlattığı çalışmayı başarıyla sonuçlandırdı

Market ve büfe hırsızları 
polislerden kaçamadı

Konya’da bir hafta içerisinde 
çalıntı motosikletlerle market ve 
büfelerden hırsızlık yapan 6 şüp-
heli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
yaklaşık 1 hafta içerisinde Karatay 
ve Selçuklu ilçelerinde motor çala-
rak market ve büfelerden sigara, 
bozuk para, kurusıkı tabanca, tele-
vizyon ve gıda malzemeleri çalan 
6 şahıs hakkında çalışma başlattı. 
Şahıslar, kurulan özel ekip tarafın-
dan çok sayıda güvenlik kamerası 
kaydının izlenmesinin ardından 
gerçekleştirilen operasyonla ya-
kalandı. Yakalanan şüphelilerden 
Y.İ. (18) ve S.A. (19) emniyetteki 
işlemlerinden sonra adliyeye sevk 
edildi. 18 yaşından küçük olan Z.
C.Y. (17), İ.D. (16), H.D. (15), S.G. 
(16) ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
teslim edildi. Çaldıkları malzeme-
lerin sakladıkları yeri itiraf eden 

şüphelilerden ele geçirilen 2 adet 
motosiklet, 1 adet LCD TV, 5 bin 
lira değerinde sigara, 10 adet ku-
rusıkı tabanca, 1 adet pompalı tü-
fek, gıda malzemeleri, 800 TL para 
ve 100 TL bozuk para sahiplerine 

teslim edildi.
Şüphelilerin farklı iş yerlerin-

den yaptıkları hırsızlık anları ise 
güvenlik kameraları tarafından 
görüntülendi. Görüntülerde, bir 
kişinin iş yerinin kilidini açmaya 

çalıştığı, 2 kişinin ise etrafı kontrol 
etmesi yer alıyor. Diğer görüntü-
lerde de 2 şahsın motosikletleri 
götürme anı ve bir şüphelinin lo-
kantanın kasasından paraları çal-
ması yer alıyor. n İHA

Evlerde karantinada bulunanlara sıkı denetimler geliyor

Beyşehir ilçesinde, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tanısı ko-
nulması ve bu hastalarla temaslı 
olunması sebebiyle evlerde karan-
tinada ve izolede bulunan kişiler, 
daha sıkı takibe alınacak. Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, Şehit 
Türkan Tekin Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi konferans salonunda, 
okul müdür ve müdür yardımcıla-
rıyla Kovid-19 konulu bilgilendir-

me toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Özdemir, 

Kovid-19 salgınına karşı yürütü-
lecek mücadeleye ilişkin yayım-
lanan genelgeler doğrultusunda 
alınan kararları, ilçe düzeyinde de 
hayata geçirdiklerini aktardı. Son 
genelgelerle Kovid 19 hastalığına 
yakalanmış kişilerden hastane sis-
teminde yer alması beklenmeyen 
ya da durumları ağır olmayanla-

rın artık evlerde izole edilmeye 
başlandığını hatırlatan Özdemir, 
evlerde Kovid-19 tanısı konulan 
ya da bu hastalarla teması oldu-
ğu için karantina altında bulunan 
ve izole edilen kişilerin evlerinden 
dışarıya çıkıp çıkmadıklarının de-
netim ve kontrollerinin daha sıkı 
takip altına alınması için çalışma 
başlattıklarını belirtti.

Beyşehir’de Kovid-19 tanısı 

konulan 340’a yakın hasta bulun-
duğunu, bunların halen evlerinde 
tedavi gördüğünü vurgulayan Öz-
demir, 13’ü yoğun bakımda olmak 
üzere 40 hastanın da hastane or-
tamında tedavisinin sürdüğünü 
kaydetti. Özdemir, 800’ün üzerin-
de kişinin de Kovid-19 tanısı ko-
nulanlarla çeşitli şekillerde teması 
nedeniyle evlerinde izole edildiğini 
aktararak, bu kişilerin 14 gün bo-

yunca evlerinden çıkmasının ya-
sak olduğunu anımsattı.

Evlerde karantina altında bu-
lunanların dışarıya çıkmalarının 
takibinin salgının yayılmaması 
adına çok önemli olduğunun altını 
çizen Özdemir, “Evde izole edilen-
lerin de dışarıya çıkıp çıkmadıkla-
rını habersiz ve belirsiz saatlerde 
kontrol etmek için oluşturduğu-
muz ekiplerimiz var.” diye konuş-

tu.
Toplantıda, İlçe Sağlık Müdür-

lüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hül-
ya Duman ise yürütülen filyasyon 
çalışmalarına ilişkin katılımcılara 
bilgi verdi. Beyşehir  Devlet Has-
tanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu da hastanede bir süre 
önce başlayan immün plazma te-
davisi hakkında bilgilendirmede 
bulundu. n İHA
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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;

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU
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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.

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

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

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

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

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

LAZER KESİM ÖPERATÖRÜ

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

F Durma marka lazer kesim kullanabilen
F En az 2 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan eleman aranıyor

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, 171 Ada, 5 Parsel, AKÇAYAZI Mahalle/Köy, KIRAN AĞILI 
Mevkii, AKÇAYAZI MAHALESİNE 4,5 KM, KARAPINAR İLÇE MERKEZİNE 27KM UZAKLIKTADIR, 
TAŞINMAZIN ALININ İMAR DURUM BİLGİSİNDEKARAPINAR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN 
SINIRLARI İÇERİSİNDE İMARPLANI ONAMA SINIRLARI DIŞINDADIR DENİLMEKTEDİR. TOPRAK 
YAPISI İTİBARİYLE KUMLU TINLI OLUP, SU GEÇİRGENLİĞİ ORTA DÜZEYDE VE SU TUTMA 
KAPASİTESİ ORTA DÜZEYDE, ORGANİK MADDECE DÜŞÜK SEVİYEDE DRENAJ PROBLEMİ 
OLMAYAN ARAZİ KULLANIM KABİLİYETİ SINIFLANDIRNILMASINA(AKK) GÖRE II. SINIF TARIM 
ARAZİSİ,5403 SAYILI TOPRAK KORUMA E ARİZİ KULANIM KANUNUN 3. MADDESİ(e) BENDİNE 
GÖRE MUTLAK TARIM ARİZİSİDİR
Adresi  : Konya İl, Karapınar İlçe, 171 Ada, 5 Parsel, AKÇAYAZI Mahalle/Köy, KIRAN AĞILI
    Mevkii, AKÇAYAZI MAHALESİNE 4,5 KM, KARAPINAR İLÇE MERKEZİNE 27KM
    UZAKLIKTADIR,
Yüzölçümü : 69.667,32 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : TAŞINMAZIN ALININ İMAR DURUM BİLGİSİNDEKARAPINAR BELEDİYESİ 
    MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE İMARPLANI ONAMA SINIRLARI
    DIŞINDADIR DENİLMEKTEDİR.
Kıymeti  : 557.336,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDI GİBİDİR
1. Satış Günü : 16/11/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 16/12/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A 
    KARAPINAR / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Dosyadaki ilgililere gönderilen tebligatların bila tebliğ dönmesi durumunda İİK mad 127 gereğince 
gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/249 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KARAPINAR İCRA DAİRESİ

2019/249 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1222492

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

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

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

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

Selçuklu/KONYA

Müracaatlar aşağıdaki adrese 
şahsen yapılacaktır
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Doğanhisar Merkez İmam Hatip Lisesi Açık Halı Saha yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2020/488534
1-İdarenin 
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL 
      DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Doğanhisar Merkez İmam Hatip Lisesi Açık Halı Saha
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Açık Halı Saha
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Doğanhisar / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  : 01.10.2020 - 14:30
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Başkanlığı İhale Salonu (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad.
         No:64) Selçuklu / KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) Alt Yapı XVIII.Grubu işler veya (B) Üst 
Yapı III.Grubu Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DOĞANHİSAR MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ AÇIK HALI SAHA
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
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Seydişehir’i ziyaret ederek esnaflarla ve STK temsilcileriyle buluşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Seydişehir’in sahip 
olduğu değerlerle geleceğe dönük umut vadettiğini, Seydişehir’in yıldızının yakın dönemde yapılan yatırımlarla parlayacağını söyledi

Seydişehir’in yıldızı parlayacak
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 

Akyürek Seydişehir’de bir dizi ziya-
rette bulundu. Milletvekili Akyürek, 
kendisine eşlik eden AK Parti İl Baş-
kan Yardımcısı ve bölge koordinatörü 
Gökhan Taşkıran, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti Seydişehir 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Bele-
diye Meclis Üyeleri ile birlikte Seydi-
şehir ilçesinde faaliyet gösteren bazı 
sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Seyyidharun Camiinde öğle na-
mazını kılan ve cami cemaati ile 
sohbet eden Milletvekili Akyürek, 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’dan çalışmalarına başlanılan 
Seyyidharun Veli Cami ve çevre dü-
zenlemesi projesi hakkında bilgi aldı. 

Milletvekili Akyürek daha sonra 
Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti, Es-
naf Kefalet ve Kredi Kefalet Koopera-
tifi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası, Belediye Başkan-
lığı, Taşıyıcılar Kooperatifi ve Muh-
tarlar Derneğini ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşları ile esnaf 
ziyaretlerinde kendisine aktarılan 
talep ve sorunları dinleyen Akyürek, 
ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının 
gördüğü kadarıyla işbirliği içerisinde, 
ilçe teşkilatı, belediyeler, kamu ida-
resiyle uyumlu bir şekilde çalıştığını 
belirtti.

Seydişehir Havzasının çok de-
ğerli bir havza olduğunu kaydeden 
Milletvekili Tahir Akyürek; “Seydişe-
hir yolların kesiştiği ve sahilin yakın 
olduğu önemli bir havza. Üzümlü, 
Huğlu bölgesindeki gelişmeler ilçe-
deki Eti Alüminyum ile ilgili gelişme-
ler bölgesel kalkınma için önümüzü 
açacak durumda. Aslında hızlı tren 
Konya için çok önemli bir devlet pro-
jesi. Konya’mıza ve ülkemize büyük 

katkı sağlayacak proje. Bu projenin 
hayata geçirilmesi için Konya ile be-
raber Antalya’nın da birlikte hareket 
etmesi gerekir.

Alacabel Tünelinin bir an önce 
tamamlanması için gerekli çalışma-
lar yapılmalı. Pandemi nedeniyle 
projeler  ne yazık ki biraz yavaş iler-
liyor. Ama bu konunun takipçisiyiz. 
Çalışmaların hız kazanması için ge-
rekli görüşmeleri yapacağız” şeklin-

de konuştu.
Milletvekili Akyürek Sivil Top-

lum Kuruluşlarını ziyaret sonrasında 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
makamında ziyaret etti. Başkan 
Tutal, Milletvekili Akyürek’e ilçede 
yapımı devam eden projeler ve çalış-
malar hakkında bilgi verirken yapıl-
ması planlanan  projeler konusunda 
fikir alışverişinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Millet Bahçesi’nde
çalışmalar hızla devam ediyor

Beyşehir’in çehresini güzelleştiren 
çalışmalara imza atılıyor

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, çalışmalarına baş-
lanılan Millet Bahçesinde incele-
melerde bulundu. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet 
Bahçesi yapılması yönünde ver-
diği talimat ve proje kapsamında 
Seydişehir Nevzat Bey Tepesinde 
başlanılan Millet Bahçesi yapım 
çalışmalarına başlandı.

Çalışmalarına başlanılan Mil-
let Bahçesinde incelemelerde bu-
lunan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, alan içerisinde bulunan 
düğün salonun yıkıldığını çalış-
malarının hızla   devam ettiğini 
kaydetti.  İmara ilişkin tüm işlem-
leri tamamlanan ve TOKİ tarafın-
da ihalesi yapılan ve bu kapsamda 
inşa faaliyetlerine başlanan alan-
da Başkan Tutal, yapım firması-
nın yetkililerinden bilgi aldı.

Millet Bahçesi projesinde, ka-
feterya, kütüphane, sosyal donatı 
alanları, konferans salonu, tenis 
kortu, voleybol, basketbol ve fut-
bol sahaları, millet kıraathanesi, 
yürüyüş parkuru, dinlenme ve 
piknik alanları, oyun grupları ve 
botanik bahçesi bulunacak. Sey-
dişehir Millet Bahçesi, ihalede be-
lirtilen 300 günlük süre içerisinde 
tamamlanacak. 

Çalışmaların yoğun şekilde 
devam ettiğini kaydeden Belediye 

Başkanı Mehmet Tutal, “İhalesi 
20 Şubat’ta yapılan Millet Bah-
çemizin çalışmalarına başlandı. 
İçerisinde bulunan Düğün Salo-
nu ve mevcut depolar kaldırıldı. 
Millet Bahçemizin yapımı yaklaşık 
bir yılda tamamlanacak. Projenin 
teslim süresi 300 gün. Bu süre so-
nunda inşallah halkımızın kullanı-

mına açacağız. Millet Bahçesinin, 
Seydişehir’e yapılması konusunda 
bizlere desteklerini esirgemeyen 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum’a, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 

n HABER MERKEZİ

Şehir genelinde çevre düzen-
leme çalışmalarını sürdüren Bey-
şehir Belediyesi şehrin dış mahal-
lelerinde de yoğun mesai harcıyor. 
Bu doğrultuda yayalara ulaşım 
kolaylığı sağlamak amacıyla Huğlu 
ve Yeşildağ mahallelerinde kilitli 
parke ve bordür taşı döşeme ça-
lışmaları gerçekleştiren ekipler bir 
yandan şehir trafiğini rahatlatırken 
bir yandan da mahallelerin daha 
düzenli görünmesine katkı sunu-
yor.

Ekipler ayrıca şehrin yüksek 
ve eğimli mahallelerinde yaşa-
nabilecek toprak kaymalarını 
önlemek amacıyla istinat duvarı 
yapım çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından Evsat Mahallesi 

içerisinde sanayi bölgesinde istinat 
duvarı yapım çalışması gerçekleş-
tiriyor. Sağlam ve uzun ömürlü 
olması açısından perde beton ola-
cak şekilde yapılan istinat duvarı, 

ekiplerinde koordineli çalışmaları 
neticesinde yakın zamanda ta-
mamlanarak vatandaşın hizmeti-
ne sunulacak.
n HABER MERKEZİ
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Ülkemizde Mart ayında ilk vakanın 
görülmesinden buyana koronavirüs-
le büyük bir mücadele sürdürüyoruz. 
Yaklaşık 7 aydır süren mücadele, ülke-
mizin devlet olarak gücünü de ortaya 
koydu.

 Hastanelerin altyapılarının güçlen-
dirilmesi, yeni hastanelerin yapılması, 
pandemi sürecinin daha rahat atlatıl-
masında büyük katkılar sağlıyor. 

Onun dışında, devletimizin baştan 

beri uyguladığı politikalar da, süreçten 
en az hasarla atlatılması için oldukça 
önemli adımlar. Devletimiz bu noktada 
elinden geleni yapıyor ve tüm kurum, 
kuruluşlarıyla önemli bir mücadele ve-
riyor. 

Devletimiz bunu yaparken, vatan-
daşlar olarak bizler ne yapıyoruz? Biraz 
da buna bakmamız gerekiyor. Korona-
virüsü önlemek için uzmanlar basit 3 
yöntem tavsiye ediyor: maske, hijyen, 

sosyal mesafe. 
Ancak ne var ki vatandaşlarımız bu 

kolay kurallara uymamak hala ısrarcı-
lar. 

Hala maskesini elinde gezdiren, 
çenesine takan vatandaşlar görüyoruz. 
Hala kucaklaşan, tokalaşan, vatandaş-
lar görüyoruz. Hala hijyene önem ver-

meyen vatandaşlar görüyoruz. 
Devletimiz tüm kurum ve kuru-

luşlarıyla koronavirüse karşı büyük bir 
mücadele verirken, vatandaşlar olarak 
bizlerin de bu mücadeleye bireysel ola-
rak destek vermemiz gerekiyor. Böyle-
ce mücadelede elimiz daha güçlü hale 
gelecek. 

Böylece bu süre3ci el birliğiyle, en 
az hasarla atlatabiliriz. Bunun için her-
kese çağrım şudur ki; herkes dikkatli 
olsun, her gün tekrar tekrar söylenen 
sosyal mesafe, maske ve hijyen kural-
larına harfiyen riayet etsin. Testi pozitif 
çıkan vatandaşlar da lütfen karantina 
süresince kimseyle temasta bulunma-
sın, evden çıkmasın. Her bir canımız 
bizim için oldukça kıymetli. Dikkatli ol-
makta yarar var.

TAŞIN ALTINA GÖVDEMIZI KOYALIM!

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI

Okul bahçesindeki açık
sınıflarda eğitim yapılıyor

Haşhaş üreticisinin kota 
sorunu çözüme kavuştu

Kendilerini ‘Hızır’ olarak 
tanıtıp 15 bin lira dolandırdılar

Derebucak ilçesinde, Milli 
Eğitim Müdürü Bilal Akçay, açık 
sınıf uygulayan öğrencilerle okul 
bahçesinde bir araya geldi. Akçay, 
Derebucak’ta yeni eğitim öğretim 
yılının başlamasının ardından il-
çedeki okullarda ilk kez ders başı 
yapan, okul öncesi eğitim gören 
ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri-
ni ziyaret etti. İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünce insan mektebi projesi 

kapsamında Derebucak’ta da uy-
gulanan açık sınıf uygulamasına 
katılan öğrencilerle buluşan ve 
bahçede sohbet eden Akçay, Milli 
Eğitim Bakanlığının birleştirilmiş 
sınıflar için hazırlamış olduğu set-
lerden verdi. Akçay, öğrenciler, 
velileri ve eğitim camiası men-
suplarına yeni eğitim öğretim yı-
lının hayırlı olması dileğinde bu-
lundu. n AA

Konya’da haşhaş kabuğu üre-
timinin önemli merkezlerinden 
Hüyük ilçesinde kota sorunu ile 
ilgili yaşanan sorunun, konuyla 
ilgili düzenlenen bir toplantının 
ardından çözüme kavuştuğu bil-
dirildi.

Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, ilçe genelinde 
haşhaş ekimi yapan üreticilerle 
düzenlediği toplantıda bir ara-
ya geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Ajans Müdürü Mustafa Yıl-
maz, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı 
Muammer Karaaslan ile mahalle 
muhtarlarının da katıldığı toplan-
tıda, bölgede üreticilerin kota so-
runu hakkında yaşadığı sorunlar 

ve çözüm önerileri ele alındı.
Hüyük Belediye Başkanı Meh-

met Çiğdem, toplantı sonrasında 
yaptığı açıklamada, bölge çiftçisi 
için önemli bir gelir kaynağı olan 
haşhaş üretiminde kota sorunu ile 
ilgili yaşanan sıkıntıların aşılması 
konusunda çiftçilerle istişare et-
tiklerini belirterek, “Bölge çiftçi-
lerimizin yanında olmaya devam 
ediyoruz. Ofis müdürümüz ve ilçe 
başkanımızın yanı sıra mahalle 
muhtarlarımızla da haşhaş eki-
miyle ilgili toplantımızı gerçekleş-
tirdik ve yaşanan sorunları görüş 
alışverişi yaptıktan sonra aştık. 
Çiftçilerimize hayırlı olsun” diye 
konuştu. n İHA

Nevşehir’de kendilerini Hızır 
olarak tanıtan 2 şüpheli 15 bin 
lira dolandırarak kayıplara karıştı. 
Alınan bilgilere göre, 20 Temmuz 
Mahallesinde bir iş yerine gelen 
2 şüpheli kendilerinin Konya’dan 
Seyit Hazretlerinin selamını ge-
tirdiklerini ve Hızır olduklarını 
söyledi. Şüpheliler ziyaret ettik-
leri iş yerinden 3 altın yüzük, 14 
gram altın bilezik, 6 adet çeşitli 
kıyafetler ve bin 545 lira olmak 
üzere toplamda 15 bin lira alarak 

kayıplara karıştı. Bir süre sonra 
dolandırıldığını anlayan şahıs du-
rumu polis ekiplerine bildirerek 
şikayetçi oldu. Polis ekipleri tara-
fından müştekiye yaptırılan teşhis 
sonrasında dolandırıcıların C.A. 
ve O.A. olduğu tespit edilirken 
şüphelilerin Aksaray’da ikamet 
ettiği öğrenildi. Nevşehir Cum-
huriyet Başsavcılığının talimatları 
doğrultusunda tahkikat evrakının 
Aksaray’a gönderildiği öğrenildi. 
n İHA

Konya’da katıldığı programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Konfederas-
yonumuz, hakların savunulması söz konusuysa sorumluluklarını yerine getirmekten asla vazgeçmez” dedi

‘Mesele sorumluluksa
hiçbir engel tanımayız’

HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, 21 Eylül 2020 tari-
hinde, HAK-İŞ Kadın Komitesi 
tarafından beşincisi Konya’da ger-
çekleştirilen Yeterlilik Odaklı Sen-
dikalı Kadın Takım Kaptanları Ye-
tiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim 
Programı’na katıldı.

Programa, HAK-İŞ Genel Sek-
reter Yardımcısı Eda Güner, HAK-
İŞ Konya İl Başkanı Vacit Sır, HAK-
İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma 
Zengin, HAK-İŞ İdari İşler Müdürü 
Recep Bişkin, Proje Uzmanları Fa-
dime Can, Mehmet İhsan Bakar, 
HAK-İŞ MEYEB İktisadi İşletme 
Müdürü Rıdvan Günay, HAK-İŞ’e 
bağlı sendikaların kadın komitesi 
başkanları, üyeleri ve şube başkan-
ları katıldı. Program, katılımcıların 
ateş ölçümleri yapılarak korona 
virüs tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafeler dikkate alınarak hazır-
lanmış salonda gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Mahmut Arslan 
yaptığı konuşmada dünyayı etkisi 
altına alan korona virüs salgınıyla 
ilgili her bireye sorumluluk düştü-
ğünü hatırlatarak, “Konya’da bu 
güzel programda sizlerle birlikte ol-
maktan dolayı çok mutluyum. Zor 
bir süreci birlikte yaşıyoruz, birlikte 
aşmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ Kon-
federasyonu olarak bu dönemde 
faaliyetlerimizi salgınla mücadeleyi 
dikkate alarak yeniden planladık. 
Türkiye’de bütün etkinliklerimizi 
1 Mayıs başta olmak üzere, ertele-
meden vazgeçmeden sürdürüyo-
ruz. Bu projemiz de böyle bir feda-
karlığın ürünü” dedi.

‘BU MÜCADELEYI BIRLIKTE 
BAŞARACAĞIZ’

Projenin son programının Kon-
ya’da düzenlendiğini belirten Ars-
lan, “Şartlar ne olursa olsun kadın 

konusunda HAK-İŞ, sorumlulukla-
rını yerine getirmekte hiçbir engel 
tanımamaktadır. Sizlerin burada 
olmanız, bu projenin hayata geçiril-
miş olması ve burada hedeflediği-
miz Sendikacı Kadın Takım Kaptan-
ları Yetiştirilmesi hedefimizi şartlar 
ne olursa olsun gerçekleştirme ko-
nusunda kararlıyız. Bu mücadele-
mizde kadınlarımızın yanında er-
keklerimiz de bu mücadeleye dahil 
oldular. Bu mücadeleyi birlikte ba-
şaracağız. Bizlerin kendi medeniyet 
dünyamızı, kültürümüzü, inançla-
rımızı, değerlerimizi yüreğimizde, 
kalbimizde, içimizde yaşayacağız. 
İnanacağız, yaşayacağız ve kadın 
erkek hep birlikte bugün var olan, 
geçmişte var olan, gelecekte de 
var olacak olan sorunlara çözümler 
bulacağız. Hangi coğrafyaya, hangi 
ülkeye, hangi inanç topluluğuna 
gidersek gidelim ve kadınlarımızın 
sorunları var. O zaman bu sorunla-
ra kayıtsız kalmamak adına bizlerin 
de bir şeyler yapması gerekiyor. Sa-
dece konuşarak, eleştirerek, şikayet 
ederek bir yerlere gidemeyiz. Yola 
çıkarken bir şeyler yapmak adına 

yola çıkmalıyız” diye konuştu.
‘ZOR KOŞULLAR ALTINDA 

PROJELERIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’
Hak-iş Genel Sekreter Yardım-

cısı Eda Güner de, HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan’ın lider-
liğinde yapılan tüm çalışmalarda; 
sendikal hayata özgün bir HAK-İŞ 
değeri kattıklarını, HAK-İŞ duru-
şunu ve tavrını en net şekilde or-
taya koyduklarını ifade etti. Güner, 
“Hem dünyanın hem de ülkemizin 
içinden geçtiği bu zor koşullar al-
tında proje ve eğitim faaliyetlerini 
hayata geçirmek, sahada sizlerle 
bir araya gelmek HAK-İŞ’imizin, 
yönetim kurulumuzun bize verdiği 
desteğin en önemli göstergesidir. 
Genel Başkanımızın da söylediği 
gibi “HAK-İŞ’in emek mücadele-
si; medeniyet inşasına yüzyılımıza 
özgü bir alın teri katkısı, fedakarlığı 
ve sorumluluğudur. Konfederas-
yonumuz her alandaki başarısını 
kadın ve gençlik çalışmalarına da 
yansıtmış, bu alanlarda hiçbir sivil 
toplum kuruluşunun yapamadığını 
yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hak-iş Kadın Komitesi Başkanı 

Fatma Zengin ise, “Konfederasyon 
çatısı altında yıllardır görev yapan 
bir kadın sendikacı olarak, birbi-
rinden kıymetli sendikalı kadın ve 
erkek üyelerimizle bir arada bulun-
mak çok anlamlı ve özel. Bu birlik-
telikler HAK-İŞ’ in sendikal bakış 
açısını ve birlikteliğini en iyi yan-
sıtan örnekler. Biz HAK-İŞ olarak; 
yenilikçi, katılımcı, kendini gelişti-
ren, sorgulayan ve çözüm üreten 
bir sendikacılık anlayışı yürüterek 
her çalışmamızda yeni bir iddia, 
yeni bir fikir ve yeni bir duruş orta-
ya koyuyoruz” dedi.

‘PROJENIN KONYA’DA 
GERÇEKLEŞMESINDEN

 MUTLULUK DUYUYORUZ’
HAK-İŞ Konya İl Başkanı Vakit 

Sır yaptığı konuşmada, “HAK-İŞ 
Konfederasyonumuz tarafından 
hayata geçirilen ’Yeterlilik Odaklı 
Sendikalı Kadın Takım Kaptanla-
rı Yetiştirilmesi’ projemizde başta 
Genel Başkanımız Mahmut Arslan 
olmak üzere Kadın Komitemize 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Denizli, Ankara, İstan-
bul, Rize ve son olarak da Konya’da 
gerçekleştirilen kadın emekçilerin 
kapasitesinin geliştirilmesinin, ka-
dın emekçilerin takım kaptanı sta-
tüsüne yükselmelerini sağlayacak 
bu projeye önder olan, ön ayak olan 
herkese tekrar tekrar teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim programının ilk günün-
de Duygusal Zekası Yüksek Lider-
lik, Stres ile Baş Etme ve Kriz Yö-
netimi, Sendikal Hayatta Sivil ve 
Sosyal Kadının Güçlendirilmesi, 
HAK-İŞ Yaklaşımıyla Temel Sendi-
kacılık ve Örgütlenme Stratejileri, 
Belgeli İşgücünün ve Yeterlilikle-
rinin Rolü ve Önemi konularında 
katılımcılara eğitimler verildi. n İHA

Mahmut Arslan Vacit Sır
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Ribat FM Reklam Müdürü  

Mustafa 
BERIGEL’ın

 

kardeşi

Abdullah
BERIGEL’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI Ribat FM Reklam Müdürü Mustafa Berigel’in kardeşi, lastik 
sektöründe faaliyet gösteren Abdullah Berigel 43 yaşında vefat etti

Abdullah Berigel
hayatını kaybetti

Karantina kurallarına uymayan 
323 kişiye soruşturma başlatıldı

Konya’da lastik sektörünün sevi-
len esnaflarından Abdullah Berigel, 
geçirdiği ani kalp krizi sonucu haya-
tını kaybetti. Ribat FM Reklam Mü-
dürü Mustafa Berigel’in de kardeşi 
olan Abdullah Berigel 43 yaşında 
ve 4 çocuk babasıydı. Mermuh Ab-
dullah Berigel’in cenazesi dün öğ-
len namazına müteakip Yaylapınar 
Mahallesi’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Yaylapınar Mezarlı-
ğı’nda son yolculuğuna uğurlandı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Abdullah Berigel’e yüce Allah’tan 
rahmet, Berigel ailesi başta olmak 
üzere sevenleri ve yakınlarına sabr-ı 
cemil niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı, korona virüs (Covid-19) nede-
niyle karantina kurallarına uyma-
yan 323 kişi hakkında adli ve idari 
işlem başlatıldığını açıkladı. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı, korona 
virüs nedeniyle karantina kuralla-
rına uymayan 323 kişiye yönelik 
soruşturma başlattı. Konuyla ilgili 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
dan yapılan açıklamada, “Hastane-
de karantinada iken hastaneyi izin-
siz terk etmek, evinde karantinada 
iken dışarıya çıkmak, kıraathanede 
oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğ-

lence mekanlarını ve lokantaları 
açık tutmaktan dolayı TCK 195. 
Md.

(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin 
Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu) 
uyarınca haklarında adli işlem baş-
latılan 90 şüpheliden 33’ü hak-
kında kamu davasının açıldığı, 1 
şüpheli hakkında yetkisizlik kararı-
nın verildiği, 56 şüpheli hakkında 
soruşturma işlemlerinin devam 
ettiği, eylemlerinin idari yaptırıma 
tabi olması nedeniyle 233 kişi hak-
kında ise idari makamlara bildirim-
de bulunulmuştur” denildi. n İHA

Çatalhöyük’ü binlerce yıl önce yaşanan volkanik patlamayla yok ettiği bilinen Hasnadağı, yeniden gündeme geldi. 
Son günlerde Hasandağı’nda yaşanan hareketliliğin videoları “Hasandağı’nda yeni bir volkanik patlama mı olacak?” 

Çatalhöyük’ü yok etmişti!
Son günlerde sosyal medyada 

yayılan bir videoyla gündeme ge-
len Hasandağı, endişelendiriyor. 
Genç ve volkanik bir dağ olan Ha-
sandağı’nda yaşanan hareketlili-
ğin, araştırılması isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde Niğ-
de’nin Bor İlçesi’nde yaşanan 5.1 
şiddetindeki depremin ardından 
sosyal medyada gündeme gelen 
Hasandağı’nda çekilmiş video gö-
rüntüleri, ilgiyle karşılandı.

 Toprağın kaynaması ve buhar 
çıkışlarının görüldüğü video, kısa 
sürede binlerce kişi tarafından 
paylaşıldı.

 Ne zaman çekildiği bilinme-
yen videodaki görüntülerin nede-
ni ise merak konusu oldu. 

Uzmanlar Hasandağı’ndaki bu 
hareketliliğin volkanik bir hare-
ketlilik olduğunu belirtirken, Ha-
sandağı’nda volkanik bir patlama 
yaşanabilir mi? sorusunu da akıl-
lara geldi. 

YENİGÜN YAZMIŞTI 
Konuyla ilgili geçtiğimiz gün-

lerde Yenigün Gazetesi’nde ya-
yınlanan Gazeteci-Yazar Mustafa 
Güden’in Dağcı Recai Kıcıkoğlu rö-
portajında, Kıcıkoğlu 2 sene önce 
Hasandağı tırmanışında yaşadığı 
bir anıyı anlatmış, konunun de-
tayını paylaşmıştı. Kıcıkoğlu, “İki 
sene önce 3 bin 240 metre rakımlı 
Hasandağı’na gitmiştik. Takriben 
2 metrede yerden püsküren ve 
zehir gibi kokan bir gaz fark ettik. 
Video çekimi de yaptık ve bunu o 
zamanki Telgraf Gazetesi’nde yaz-
dım. Zamanın Konya Valisi Yakup 
Canbolat Bey bu bilgiyi Aksaray 
Valisi ile paylaşmış. Beni Aksaray 
dağlılık İl Temsilcisi arayıp ga-
zın çıktığı yeri sordu. Tarif ettim 
ama bulamamışlar. Telefon edip 
‘Benim gelmemi’ istediler. Gide-
cek fırsatım yoktu ama o çıkışta 
kafilemizde olan bir arkadaşımızı 
gönderdim. Aksaray Valiliği özel 

vasıta yollayıp arkadaşımızı aldırdı. 
Orada 70-80 kişilik bir ekiple keşif 
yaptılar” bilgilerini vermişti. 

ÇATALHÖYÜK’Ü 
HASANDAĞI YOK ETTİ!

Hasandağı’nda yaşanacak olası 
bir volkanik patlamanın etkilerine 

de yer veren Kıcıkoğlu, “Hasanda-
ğı bilindiği gibi volkanik bir dağdır. 
İnsanlığın merkez noktalarından 
Çatalhöyük’ü de 14 bin sene önce 
Hasandağı’ndaki patlamanın yok 
ettiği de biliniyor. Bugünkü belir-
tiler Hasandağı’nın altında yanar-

dağ faaliyetlerinin oluşmaya baş-
ladığını gösteriyor. Tuz Gölünde 
ki yarılmaların sebebi de Hasan-
dağı’ndaki hareketlilikten olabilir. 
Niğde-Aksaray arasında, Ereğli’ye 
40 kilometre mesafedeki Kemer-
hisar köyünde bir içmece var. 
Buradan su içerken yer altından 
gelen gürültüleri fark edebilirsi-
niz. Bu bizim tespitimiz ve öngö-
rümüzdür. Elbette durumu resmi 
makamlar değerlendirmiş ya da 
değerlendirecektir” değerlendir-
mesinde bulunmuştu. 

HASANDAĞI’NDA
 KARBONDİOKSİT ÇIKIŞI VAR
Hasandağı’nda yaşanan bu 

hareketlilikle ilgili değerlendir-
melerde bulunan TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 
Hasandağı çevresinde karbondiok-
sit çıkışlarının bilindiğini söyledi. 
Ancak bu verinin yeni bir volkanik 
hareketin başladığının bir göster-

gesi olmayacağını belirten Arık, 
şunları kaydetti, “Hasandağı çev-
resinde bazı karbondioksit çıkışları 
var hatta üretimler de var. Ama 
yeni bir volkanik hareket başladı 
mı başlamadı mı henüz böyle bir 
bilgi yok. Meşhur Niğde Gazo-
zu’nun gazı da mesela oradan ge-
liyor. O videoları ben de gördüm. 
Ben karbondioksit çıkışı olabilir 
diye tahmin ediyorum ama ye-
rinde gözlem yapmadan da kesin 
bir şey söyleyemeyiz. Hasandağı, 
Melendiz Dağı, Karacadağ hemen 
hemen benzer periyotta oluşmuş 
dağlar. Bu dağlar genç volkanik 
dağlar. Etkinlikleri tamamen sıfır-
lanmış vaziyette değil, aktif sayı-
lır. Ona bağlı olarak karbondioksit 
çıkışları devam ediyor. Sadece 
oradaki çıkışlara bakarak volkanik 
patlama olabilir diyemeyiz. Şuan-
da bunu söylemek için veri yeterli 
değil.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Prof. Dr. Fetullah Arık Recai Kıcıkoğlu
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Beşiktaş Rio Ave maçı
hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe’de Gaziantep FK
mesaisi sürüyor

Halis Özkahya ve 
Ali Palabıyık’a görev

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Rio 
Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları yönetiminde yapılan 
antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, saha-
da yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching 
çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar 
alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç ya-
pıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı 
ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, UEFA Av-
rupa Ligi’nde Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 
yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak 
ve kampa girecek. Yardımcı Antrenör Murat Şahin, antren-
man öncesi saat 16.30’da, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
karşılaşma ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. n İHA

Süper Lig’in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Ga-
ziantep FK’yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam 
etti. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 
pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra 
hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.Sarı-kır-
mızılı ekipte sakatlığı bulunan Stefano Napoleoni takımdan 
ayrı çalıştı. n AA

FIFA kokartlı hakemler Halis Özkahya  ve Ali Palabı-
yık’a UEFA’dan görev. Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi 3. 
Eleme Turu’nda Legia Varşova-Drita maçında düdük çala-
cakken Ali Palabıyık ise Makedonya’nın KF Shkendija ile 
İngiltere’nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül 
Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu 
müsabakasını yönetecek. Halis Özkahya’nın yardımcılıkla-
rını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabaka-
nın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacakken, Ali Pala-
bıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet 
Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise 
Arda Kardeşler olacak. n İHA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ayte-
miz Alanyaspor karşısında attığı gol ve 
verdiği gol pası ile takımının kupayı elde 
etmesinde büyük pay sahibi olan, ligde 
de 24 golle gol krallığı unvanını kazanan 
Sörloth, kariyerinin en parlak sezonunu 
bordo-mavili takımda geçirdi. Sezon ba-
şında İngiltere’nin Crystal Palace Kulü-
bünden satın alma opsiyonuyla iki sezon-
luğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli 
futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda 7 karşılaşmada 7, Avru-
pa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol 
olmak üzere 49 müsabakada 33 kez file-
leri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en 
fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da 
kulüp tarihine geçti. 1995-96 sezonunda 
ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavi-
li takımın tek yabancı gol kralı olan Şota 
Arveladze, Avrupa’da 4 karşılaşmada 1, 
Türkiye Kupası’nda ise 3 mücadelede 2 
gol atarak toplamda 41 müsabakada 28 

kez rakip fileleri havalandırmıştı.
KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ
Sörloth, Trabzonspor’da kariyerinin 

de en golcü dönemini yaşadı.Norveç 
Ligi’nde 2014-2015 sezonunda 13 gol 
kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 
24 golle kariyerinin en golcü dönemini 
geçirdi. Geçen sezon Ziraat Türkiye Ku-
pası’nda 7, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 
gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 33 
gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda 
Crystal Palace ve Midtjylland formala-
rıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole 
ulaşabilmişti.

TRABZONSPOR’UN 
LİGDEKİ 5. GOL KRALI

Sörloth, Süper Lig’de 2019-2020 
sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı 
olarak tamamladı. 24 yaşındaki Nor-
veçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, 
Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak 
Yılmaz’dan sonra bordo-mavili takım 

forması altında gol krallığı başarısı gös-
teren 5. isim oldu. Bordo-mavili takımda 
ikinci kez yabancı bir futbolcu gol krallığı 
mutluluğu yaşarken, Sörloth ile Karade-
niz ekibi, ligde 8 sezon sonra gol kralı çı-
kardı.  Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası’nda 
da attığı 7 golle ilk sırada yer aldı.

LİGDE 42 PUANLIK KATKI
Trabzonspor, Sörloth’un gol attığı 19 

lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 
1 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezon ligi 
65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, 
Norveçli oyuncunun gol attığı müsabaka-
larda 42 puan elde etti. 

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Ka-
sımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çay-
kur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol 
Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galata-
saray, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak 
Holding Konyaspor maçlarında birer, 
Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 
ise 2 gol kaydetti. Norveçli santrfor, ikin-

ci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fe-
nerbahçe, Demir Grup Sivasspor, MKE 
Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo 
Kayserispor karşılaşmalarında birer, Be-
şiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsa-
bakalarında 2’şer gol attı.

KUPA GOLLERİ
Sörloth, kupaya 5. turdan katı-

lan Trabzonspor’un Altay ile oynadığı 
karşılaşmada rakip fileleri bir kez ha-
valandırdı. Kupada sadece son 16 tu-
runda Yukatel Denizlispor ile yapılan 
müsabakalarda gol kaydedemeyen 
Norveçli oyuncu, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile oynanan çeyrek final ilk 
maçında 2 gol attı. Sörloth, yarı finalde 
Fenerbahçe ile yapılan iki karşılaşmada 
3 gol atarak takımının finale çıkmasında 
etkili oldu. Alexander Sörloth, Aytemiz 
Alanyaspor ile oynanan finalde de bir 
gol atarak kupada takımına önemli katkı 
sağladı. n AA

Trabzonspor’dan ayrılan Sörloth
geçen sezona damga vurdu

Almanya’nın Leipzig Kulübüne transfer olan Norveçli oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımda 
lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere forma giydiği 49 resmi maçta kaydettiği 
33 golle kariyer rekoru kırarak takımının en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti

Büyükşehir Belediye Erzu-
rumsporlu futbolcu Muhammed Gö-
nülaçar, Süper Lig’de oynamanın 
heyecan verici olduğunu belirterek, 
“Merdivenleri yavaş yavaş tırmana-
rak istediğim lige geldim. Burada da 
tutunmak istiyorum.” dedi.

Sezon öncesi mavi-beyazlı ekibin 
Ümraniyespor’dan kadrosuna kattığı 
Muhammed Gönülaçar, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’un büyük bir 
camia olduğunu söyledi.

Muhammed Gönülaçar, göste-
rilen ilgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Başarıları ve taraftarıyla ülkede 
nam salmış, sevilen, sayılan bir ca-
mia, bu yüzden tercihim Erzurumspor 
oldu. ‘Dadaş’ olduk. Şehir takımı 
olduğu için dışarıda gösterilen ilgi, 

alaka çok hoşuma gidiyor. Daha önce 
Ankaragücü ve Şanlıurfaspor gibi 
şehir takımlarında oynamıştım. Bu 
duyguyu biliyorum, o yüzden buraya 
geldim.”

ÇOK MUTLUYUM 
HER ŞEY YOLUNDA

Takımıyla iyi bir sezon geçirmek 
istediğini ifade eden 25 yaşındaki 
orta saha oyuncusu, şöyle konuştu: 
“Şu anda çok mutluyum ve her şey 
yolunda. Takım içinde iyi bir arka-
daşlığımız var. Sonradan geldim 
ama bizi iyi benimsediler. Takım ve 
kendi adıma umarım iyi bir sezon 
geçer. Ben her şeyi basamak olarak 
görüyorum. 3’üncü Lig’de başladım, 
2’nci Lig’de şampiyon olduktan son-
ra 1’inci Lig’e çıktım. Ziraat Türkiye 
Kupası’nda çeyrek final ve yarı final 

oynadım. Şimdi de nasip oldu, mer-
divenleri yavaş yavaş tırmanarak 
istediğim lige geldim. Burada da tu-
tunmak istiyorum.”

AVRUPA’DA BOY 
GÖSTERMEK İSTİYORUM

Avrupa’da oynamak istediğini 
dile getiren Muhammed Gönülaçar, 
“Her futbolcu gibi ileride Avrupa’da 
boy göstermek istiyorum. O potan-
siyelin, o gücün kendimde olduğunu 
biliyorum. Bunun için daha da çok ça-
lışmaya gayret gösteriyorum. Ümra-
niyespor’da benim için çok önemli 2 
sene geçti ve bu sürede kendimi çok 
geliştirdim. Semt takımı olmasına 
rağmen çok güzel bir camia. O da be-
nim için güzel bir basamaktı. Şu anda 
istediğim yerdeyim. Umarım daha iyi 
olacağını düşünüyorum.” dedi. n AA

Muhammed: ‘Süper Lig’de kalıcı olmak istiyorum’

Hamzaoğlu Adem ile 
Cueva’dan memnun

Gaziantep FK evindeki 
yenilmezliğini sürdürdü

Yeni Malatayspor’da orta saha 
oyuncuları Adem Büyük ve Cue-
va’nın ligin ilk 2 haftasındaki uyumu 
teknik heyeti memnun ediyor. İyi bir 
ikili olan Peru’lu 10 numara Cueva 
ve Adem, Göztepe maçındaki per-
formanslarıyla da beğeni topladılar.

Adem Büyük’ü bir sezon aradan 
sonra yeniden kadrosuna katan Yeni 
Malatyaspor, bu sezon golcü oyun-
cudan çok şey bekliyor. 1 sezonluk 

Galatasaray macerasında attığı 12 
golle iyi bir performans sergileyen 
yetenekli futbolcu, kendi isteğiyle 
döndüğü Yeni Malatyaspor’da kal-
dığı yerden devam ediyor. Yönetim 
tarafından takım kaptanlığı verilen 
Adem, takıma hem ağabeylik ya-
pıyor, hem de orta sahanın önemli 
ismi Cueva ile iyi bir birliktelik sağlı-
yor. Göztepe karşısında takımın tek 
golüne imza atan Adem Büyük, 90 

dakikalık bölümde Cueva ile uyum-
lu bir görüntü ortaya koydu. Cueva 
ve Adem’in uyumu en çok Teknik 
Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu se-
vindiriyor.

Adem ve Cueva’yı Trabzonspor 
maçında da sahaya en büyük kozu 
olarak sürmesi beklenen Hamza-
oğlu’nun, Tetteh’nin de sakatlığını 
atlatmasıyla ileri uçta eli iyice güç-
lendi. n İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, iç sa-
hada oynadığı Süper Lig’deki son 8 
maçını kaybetmedi. Özellikle pan-
demi nedeniyle lige verilen aradan 
sonra çıktığı maçlarda geçen sezon 
yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep 
temsilcisi, iç saha performansıyla 
taraftarını sevindiriyor. Bu sezon 
sahasındaki ilk maçında Fatih Ka-
ragümrük ile karşılaşan Gaziantep 
temsilcisi, son dakikada kalesini 
gole kapatamayarak 3 puandan oldu 
ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıl-
dı. Böylelikle iç sahadaki yenilmezlik 
serisini bu sezona da taşıyarak 8 
maça çıkaran kırmızı-siyahlılar, bu 
süreçte 3 kez galip gelip, 5 kez de 
beraberliği bozamadı. 
EN SON FENERBAHÇE’YE YENİLDİ

Gaziantep FK, sahasındaki son 
yenilgisini geçen sezonun 18. hafta-
sında Fenerbahçe ile yaptığı karşı-
laşmada gördü. O günden bu yana 
henüz sahasında yenilmeyen kırmı-
zı-siyahlılar, bu sezon sahasında ilk 
haftada Fatih Karagümrük’e karşı 
kaybetmeyerek 246 gündür yenil-
meyen takım haline geldi. Gaziantep 
ekibinin iç saha maçlarındaki gol is-
tatistikleri de taraftarı sevindirdi. Söz 

konusu 8 maçta rakip fileleri 17 kez 
havalandıran Gaziantep temsilcisi, 

bu sürede 8 kez de gole engel ola-
madı.  n AA
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Dev Kartallar’da Federasyon Kupası hazırlıkları sürüyor
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele edecek olan Kon-
yaspor Basket’te yeni sezonun hazır-
lıkları sürüyor. Yeni sezon öncesinde 
sıkıntılar çeken Yeşil-Beyazlılar, Fe-
derasyon Kupası’nda mücadele ede-
cek. Öncesinde Türkiye Basketbol 
Federasyonu tarafından açıklanan 
Federasyon Kupası’nın yeri ve tarihi 
de değişti. 27 Eylül- 4 Ekim tarih-
leri arasında Ankara’da yapılması 
planlanan organizasyon 4-11 Ekim 
tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıl-
masına karar verildi.

Geçtiğimiz sezon sancılı bir 
sezon geçiren Konyaspor Basket-
bol, ligde istediği performansı 
yansıtamazken sezonu 9. sırada 
noktalamıştı. Ardından yeni sezon 
planlaması yapması beklenen Dev 
Kartallar’da Konyaspor’daki genel 

kurul sürecinin uzaması Basketbol 
branşını da etkilemişti. Öte yan-
dan Lige katılım payını geç ödediği 
gerekçesiyle ligden ihraç edilen 
Yeşil-Beyazlılar, konuyu Tahkim 

Kuruluna taşımış ve beklediği kararı 
almıştı. Sonrasında ise çalışmaları-
na başlayan Dev Kartallar bu haftada 
transfer çalışmalarında mutlu sona 
ulaşarak kadrosunu güçlendirmenin 

hesaplarını yapıyor. 
DEV KARTALLAR 

HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele edecek olan Kon-

yaspor Basketbol, geçtiğimiz günler-
de çalışmalarına başladı. Konyaspor 
Basketbol’daki belirsizlikten dolay 
antrenmanlarını uzun bir aradan 
sonra tekrardan başlayan Yeşil-Be-

yazlılar, 4 Ekim’de başlayacak olan 
Federasyon Kupası’na kadar hazır 
duruma gelmenin planlarını yapıyor. 
Öte yandan transfer çalışmalarını da 
sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Baş ant-
renör Cengiz Karadağ’ın raporu doğ-
rultusunda takıma takviye yapacak. 
Son olarak 6 oyuncuyu kadrosuna 
katan Dev Kartallar, geçen sezondan 
büyük bir değişime gitmişti.

C GRUBUNDA 
MÜCADELE EDECEK

Türkiye Erkekler Basketbol 1. 
Lig temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol, Kocaeli’nde oynanacak olan 
Federasyon Kupası’nda C grubunda 
mücadele edece. Yeşil-Beyazlılar, 
bu grupta Manisa BBSK, Bakırköy 
Basket ve Anadolu Basket ile müca-
dele edecek.
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, Sakaryaspor 
maçında skandal kararlara imza atan 
Hakem Erdem Temel hakkında sert bir 
açıklama yayımladı. Maç genelinde 
kararlarıyla tepki çeken Erdem Temel, 
1922 Konyaspor’un 87. dakikasında net 
bir penaltısını vermemişti. 53. dakika-
da yediği penaltı golüyle sahadan 1-0 
mağlup ayrılan Yeşil-Beyazlılar, ligin 
ilk haftasına mağlubiyetle başlamıştı. 
Diğer yandan Merkez Hakem Kurulu 
tarafından maça atanan Veli Karaka-
ya’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı 
öğrenilmiş ve maça Ege bölgesi hakemi 
Erdem Temel atanmıştı.

HAKEMLERİ ADİL MAÇ YÖNETMEYE 
DAVET EDİYORUZ!

1922 Konyaspor resmi internet si-
tesinden yayımladığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “1922 Konyaspor 
Kulübü olarak geçen sezonda olduğu 
gibi bu sezonda da daha ilk maçımızda 
yine hakem hataları ile canımız yandı. 
ARTIK YETER! Bugüne kadar hakemlerle 
ilgili hiçbir serzenişte bulunmadık, ama 
bundan sonra susmayacağız! Pilot takım 
olmamız nedeniyle hakemler maalesef 
bütün takdir haklarını rakip takımdan 
yana kullanmaktadırlar. Sahada mü-
cadele eden genç oyuncularımızın alın 
terine yazık oluyor. Bizim kulüp olarak 
istediğimiz maçların adil bir şekilde yö-
netilmesidir. 

Hakkı olan takım maçı kazansın. 
Sakaryaspor maçında verilmeyen yüzde 
100 penaltımız var. Hakem gördüğünü 
cesaretle çalabilmeli. Maç yönetmek 
vebal işidir. Hakemlerin maçta adil ol-
maları, baskı altında olmadan maç yö-
netmeleri başlıca görevleridir. Bundan 
sonraki maçlarımızda hakem kararlarını 
titizlikle takip edeceğimizin bilinmesini 
isteriz.”

HAKEM DEĞİŞMİŞTİ
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden 1922 Konyaspor ilk maçın-
da sahasında Sakaryaspor’u ağırlarken 
maç sonunda sahadan yenilgiyle ayrıldı. 
Karşılaşmaya ise hakem Erdem Temel 
damga vurdu. Merkez Hakem Kurulu 
tarafından daha öncesinde Veli Kara-
kaya’nın atandığı 1922 Konyaspor-Sa-
karyaspor karşılaşmasına saatler kala 
hakem Veli Karakaya’nın koronavirüs 
testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle Erdem 

Temel atanmıştı. Karşılaşmanın gene-
linde takdir haklarını Sakaryaspor’dan 
yana kullanan Ege bölgesi hakemi Er-
dem Temel, 1922 Konyaspor 87. daki-
kadaki penaltısını es geçmişti. Öte yan-
dan Erdem Temel, Sakaryaspor’un 20 
Temmuz’da oynanan Ankara Demirspor 
maçında dördüncü hakem olarak görev 
almıştı.

KARACABEY MAÇI 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 

Konyaspor, Pazartesi günün izinli ge-
çirdikten sonra dün Karacabeyspor 
maçı hazırlıklarına başladı. Cumartesi 
günü Bursa deplasmanına çıkacak olan 
Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci haftasında 
ilk galibiyetini almak istiyor. 1922 Kon-
yaspor, cumartesi günü saat 16.00’da 
Bursa’da Karacabey ile karşılaşacak. 
Öte yandan Yavru Kartal’ın rakibi Kara-
cabeyspor, ilk haftada Kastamonuspor 
ile deplasmanda karşılaşmış ve rakibiy-
le 1-1 berabere kalmıştı. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor: ‘Bundan
 sonra susmayacağız’

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor, Sakaryaspor maçını yöneten hakem 
Erdem Temel’e ve Merkez Hakem Kurulu’na tepki gösterdi. Yeşil-Beyazlılar, internet sitesinden 
yaptığı açıklamada, “Daha ilk maçımızda hakem hatalarıyla canımız yandı. Artık yeter! Bugüne 
kadar hakemlerle ilgili hiçbir serzenişte bulunmadık. Ama bundan sonra susmayacağız.” dedi Rakip Tarsus 

kadrosunu güçlendirdi

Mamak Belediyesi 
ilk maçında göz doldurdu

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un gruptaki rakibi Tarsus İdman Yurdu, kadrosunu 7 
isimle güçlendirdi. Tarsus İdman Yurdu Sarıyer’den Şahin 
Şafakoğlu, Çorumspor’dan Burak Serez, Kırşehir Beledi-
yespor’dan Atilla Yıldırım, Eyüpspor’dan Alper Ademoğlu, 
Galatasaray’dan Abdussamet Karnucu, Hekimoğlu Trab-
zonspor’dan Mertcan Çam, Ankaragücü’nden Suat Kaya ile 
anlaştı. Öte yandan Tarsus İdman Yurdu ligin ilk hafta karşı-
laşmasında sahasında ağırladığı Vanspor ile 1-1 berabere 
kaldı. n İHA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta temsilcimiz 1922 
Konyaspor’un rakiplerinden Mamak Futbol Kulübü ilk ma-
çından lige iddialı bir giriş yaptı. Ankara ekibi ilk maçında 
Karabükspor’u 3-0 mağlup etti. Sporu daha geniş kitlelere 
ulaştırmak ve sevdirmek için sporda profesyonel adımlar 
atan Mamak Belediyesi, Basketbol Takımı’nın ardından, 
futbol takımını da kurdu. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele 
eden aynı zamanda Ankaragücü’nün pilot takımı olan Ma-
mak FK, hazırlık maçlarında art arda aldığı galibiyetlerin 
ardından ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor ile oy-
nadığı maçtan da galip ayrıldı. İlk maçını farklı kazanarak 
lige iddialı bir başlangıç yapan takım, performansları ile 
taraftarına umut verdi. n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2.MAMAK FK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.SERİK BLD 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
5.SAKARYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.KASTAMONUSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.KARACABEYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.KIRKLARELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
11.TARSUS İY 1 0 1 0 1 1 0 1
12.VANSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1922 KONYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BODRUMSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRŞEHİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.PENDİKSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
20.KARABÜKSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 
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Kadem güven vermedi Yavru Kartal 3 transferi açıkladı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsil-
cimiz 1922 Konyaspor’da kaleci Kadem 
Burak Yaşar, Sakaryaspor maçında saç-
baş yoldurttu. Geçen sezon başarılı bir 
performans ortaya koyan 25 yaşındaki 
kaleci sezona iyi başlamadı. Sakaryaspor 
maçında iyi bir performans sergileyeme-
yen Kadem Burak Yaşar, performansıyla 
teknik heyeti düşündürdü. 1-0 kaybedilen 
Sakaryaspor maçında penaltıya sebebi-
yet veren 25 yaşındaki kaleci, sonrasında 
ise iki önemli hata yaptı. Kaleye gelen 
topu uzaklaştıramayan Kadem Yaşar, 

topu rakip futbolcunun ayağına gön-
derdi. O pozisyondan yararlanamayan 
Sakaryaspor Kadem Burak Yaşar’ın bir 
pozisyonda aynı hareketi tekrarlamasıyla 
bir pozisyon daha yakalarken ondan da 
yararlanamamıştı. Genel olarak Sakar-
yaspor maçında kalesinde güven verme-
yen Kadem Burak Yaşar’a dişli bir rakip 
gelebilir. Konyaspor’un Erten Ersu’yu da 
transfer etmesinden sonra 4. Kaleci po-
zisyonuna düşen Mücahit Atalay’ın 1922 
Konyaspor’a gönderilmesi gündemde.
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsil-
cimiz 1922 Konyaspor transferde atağa 
kalktı. Yeşil-Beyazlılar, 1-0 kaybedilen 
Sakaryaspor karşılaşmasından sonra 3 
ismi kadrosuna kattığını açıkladı. 1922 
Konyaspor, Doğan Karakuş, Cihat Aktaş 
ve Görkem Şimşek ile sözleşme imzala-
dı. Yeni sezonda genç ve iddialı bir kadro 
kurarak üst sıraları hedefleyen Yeşil-Be-
yazlılar, Doğan Karakuş ile 1, Cihat Aktaş 

ve Görkem Şimşek ile de 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. Doğan Karakuş forvet 
mevkisinde oynarken, 1 yıllık sözleşme 
imzalandı. 1922 Konyaspor, Cihat Aktaş 
ve Görkem Şimşek’i ise Sakaryaspor’dan 
kadrosuna kattı. Cihat Aktaş savunmada 
forma giyerken, Görkem Şimşek ise orta 
sahada forma giyiyor.

İmza töreninde Başkan Zahir Renkli-
bay’da yer aldı. n SPOR SERVİSİ



Konyaspor’a Marin 
Anicic’ten kötü haber

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’a Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin 
Anicic’ten kötü haber geldi. Dün MR’ı çekilen Boş-
nak stoperin ön çapraz bağlarının koptuğu ortaya 
çıktı. Sağlık ekibinin detaylı bir rapor hazırlayacağı 
tecrübeli stoperin sezonu kapatabileceği gelen bilgi-
ler arasında. 

Bu şok sakatlığın ardından Konyaspor yönetimi 
de harekete geçti. Yeşil Beyazlılar, sezonu kapata-
bileceği konuşulan Anicic’in yerine yeni stoper ara-
yışlarına başladı. Yeni stoperin de yabancı olması 
beklenirken, Anicic’in sözleşmesinin askıya alınma-
sı gündemde. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

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

Geçen sezon Alanyaspor ile oynadıkları olaylı maçtan sonra konuyu il-
ginç bir şekilde Konya’ya, Konyaspor’a ve Konyalı olan TFF Başkanvekili 

Mehmet Baykan’a bağlayan Trabzon lobisi, yine aynı komik hikayeyi 
anlatmaya başladı. Yine ortak manşetle çıkan gazeteler, Trabzonspor’un 

başarısızlığını hayal ürünü iddialarla örtbas etmeye çalıştı

Trabzon yerel basını ‘Derin Operasyon’ ortak manşeti ile çıkarak yine hedef saptırmaya çalıştı

Bu hafta Denizlispor-Trabzonspor maçının VAR hakemi olan 
Yaşar Kemal Uğurlu’nun ‘olmayan’ Konyalılığı üzerinden komplo teorisi 

üreten Trabzon basınının iddiaları, Karadeniz fıkralarını aratmadı. 
Her başarısız sonuçtan sonra Konya’yı hedef alan ve nefret kusan malum 

lobinin temel motivasyonu merak ediliyor

TRABZON BASININDAN
KARADENİZ FIKRASI!

En büyük marifeti, Türk siya-
setini ve Türk sporunu baskı altına 
almak olan Trabzon lobisi, yine iş 
başında. Geçen sezon saha içindeki 
başarısızlıklarının faturasını, alaka-
sız sebeplere bağlayarak hedef şa-
şırtma metodunu uygulayan Trab-
zonspor cephesi, sezonun henüz 
ikinci haftasında yine aynı hikayeyi 
anlatmaya başladı. Yine Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanvekili 
Mehmet Baykan’ı ve Konya’yı he-
def tahtasına oturtan malum lobi, 
Denizlispor ile berabere kaldıkları 
maçın VAR hakemi Yaşar Kemal 
Uğurlu üzerinden Konya’ya olan 
nefretlerini kustu.

ORTAK MANŞETLE ÇIKTILAR
Sözde adalet talep eden ancak 

her alanda ortak hareket ederek, 
kurumları baskı altına alma marife-
ti ile ayrıcalık dilenen Trabzonspor 
cephesi, yine aynı politikayı uygu-
ladı. Önemli oyuncularını kaybet-
tikten sonra sezonun ilk haftasında 
evinde Beşiktaş’a mağlup olan, bu 

hafta ise Denizlispor ile berabere 
kalan Trabzonspor’un bu başarısız-
lığı, Trabzon basınını da harekete 
geçirdi. Dün gazeteler ortak manşet 
ile çıkarken, konuyu ilginç bir şekil-
de yine TFF Başkanvekili ve Spor 
Genel Müdürü Mehmet Baykan’a 
bağladılar. 

YAŞAR KEMAL UĞURLU VE 
BAYKAN

Maçın VAR hakemi Yaşar Ke-
mal Uğurlu’nun yanlış kararlar ver-
diğini iddia eden Trabzon yerel ba-
sını, önce Yaşar Kemal Uğurlu’nun 
Konyalı olduğunu, ardından ise 
Mehmet Baykan’ın adamı olduğunu 
iddia etti. 

Bu zorlama ilişkinin üzerin-
den ise Trabzonspor’a operasyon 
yapıldığı savını işleyen Karadeniz 
ekibinin propaganda aracı basın, 
TFF Başkanvekili Mehmet Baykan’ı 
‘Konya’ üzerinden tartışmaya açtı. 

Konya ile herhangi bir organik 
bağı olmayan hakem Yaşar Kemal 
Uğurlu üzerinden Mehmet Baykan’ı 

yıpratma girişimi ise spor camiası 
tarafından gülünç bulundu. 

UĞURLU’NUN KONYALILIĞI
Trabzon basınının iddia ettiği 

Yaşar Kemal Uğurlu -  Konya ilişkisi 
ise tarihsel bir bağdan ibaret. Uğur-
lu ailesi aslen Konyalı olmasına 
rağmen hakem Yaşar Kemal Uğur-

lu, Ankara’da doğdu, Ankara’da bü-
yüdü ve hatta Ankaragücü altyapı-
sında futbol oynadı. Ata toprağının 
Konya olduğunu hiçbir zaman inkar 
etmediği için bu noktadan sürekli 
saldırıya uğrayan Uğurlu’nun bu du-
ruşu ‘Trabzon operasyoncuları’ için 
bir fırsat oldu. 

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Bu durum, bütün başarısızlıkla-

rını yaygara kopararak örtmeyi huy 
edinen, siyaseti baskı altına alarak 
Türk sporunu dizayn etmeye çalışan 
ve bunları yaparken de her türlü şı-
marıklığı kendine hak gören Trabzon 
lobisinin ilk marifeti değil. Geçen 
sezonun son bölümünde Alanyaspor 
ile berabere kaldıkları maçtan sonra 
saha içinde kavga çıkaran ve gün-
lerce Türk futbolunun gündeminden 
düşmeyen Trabzonspor cephesi, ko-
nuyu ilginç bir şekilde yine Konya ve 
Mehmet Baykan’a bağlamıştı. 

Alanyaspor kulüp müdürü 
Muhammed Ak’ın geçmişte Kon-
yaspor’da çalıştığı bilgisi üzerinden 
yine komplo teorileri yazan malum 
lobi, Alanyaspor’un kazandığı puanı 
bile Konyaspor ve Mehmet Baykan 
üzerinden Başakşehir ile ilişkilendi-
recek kadar ileri gitmişti. 

BU KONYA NEFRETİ NEDEN?
Son dönemde ‘sözde özel sektör’ 

ve kamu kurumlarından ilginç bir 

şekilde çok büyük destek aldığı iddia 
edilen, bununla yetinmeyip İstanbul 
ve Ankara’yı Karadeniz’den baskı al-
tına almaya çalışan Trabzon’un, bu 
Konya nefretine ise anlam verilemi-
yor.  Alanyaspor ve Denizlispor gibi 
takımlarla oynadıkları maçtan sonra, 
konu ile hiçbir ilgisi olmayan Konya 
ve Konyaspor’u hedef alan Trabzon 
yerel basınının bu tavrının arkasında 
nasıl bir motivasyon olduğu ise me-
rak konusu. 

CEVABI SAHADA VERİLDİ
Saha içindeki başarısızlığını 

örtbas etmek için mücadeleyi saha 
dışına çıkarmayı huy edinmiş olan 
Trabzon lobisine en iyi cevabı ise, 
Konyaspor yine saha içinde vermiş-
ti. Geçen sezonun en kritik maçların-
da şampiyonluk adayı iki takım olan 
Başakşehir ve Trabzonspor’u 4-3 
yenmeyi başarmış ve Trabzonspor’u 
şampiyonluktan ederek bu oyunun 
saha içinde kalması gerektiğini raki-
bine hatırlatmıştı.
n  SPOR SERVİSİ

Trabzonspor lobisi uzun süredir Konyalı TFF Başkanvekili ve Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan’a fıkraları aratmayacak komiklikte komplo teorileri ile saldırıyor.

Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu’nun olmayan Konyalılığı üzerinden Konya’yı hedefe alan 
malum lobinin asıl amacının ne olduğu merak konusu.

Geçen sezon Alanyaspor maçı sonrası sahaya giren ve kavga çıkaran Trabzonspor yönetimi, Konya ile ilgisi olmayan bu olayı bile, Alan-
yaspor Kulüp Müdürü Muhammed Ak’ın geçmişte Konyaspor’da çalışmasını bahane ederek, Konya ve Konyaspor ile ilişkilendirmişti.

RPS
Anadolu Kartalı’ndan 3 imza birden

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, 3 ismi kadrosuna 
kattı. Ukraynalı golcü Artem Kravets’in 
yanı sıra kaleci Erten Ersu’yu da renk-
lerine bağlayan Yeşil Beyazlılar, Oğuz 
Kağan Güçtekin’i de Fenerbahçe’den 
kiraladı. 

ERTEN VE OĞUZ KAĞAN
İttifak Holding Konyaspor kaleci Er-

ten ve ön libero Oğuz Kağan Güçtekin 
ile sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad-
yumu Basın Toplantı Salonu’nda  ger-
çekleşen imza törenine sportif direktör 
Adnan Erkan, 21 yaşındaki ön libero 
Oğuz Kağan Güçtekin ile 26 yaşında-
ki Kaleci Erten Ersu katıldı.  Bedelsiz 
olarak kadroya dahil edilen oyuncular 

Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleş-
me imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 
yıllık anlaşma sağlandı. 

Yeni transferler Oğuz Kağan Güç-
tekin 16, Erten Ersu ise 54 numaralı 
formayı giyecek.

YENİ GOLCÜ ARTEM KRAVETS
İttifak Holding Konyaspor, Uk-

raynalı milli futbolcu santrafor Artem 
Kravets ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 
Basın Toplantı Salonu’nda  gerçekle-
şen imza törenine sportif direktör Ad-
nan Erkan ve yeni transfer Artem Kra-
vets katıldı. Daha önce Dinamo Kiev, 
Stuttgart, Granada ve Kayserispor 
gibi takımlarda forma giyen Ukraynalı 
golcü milli takımda çıktığı 23 maçta 8 

gol kaydetti. 258 maçta 73 gol ve 19 
asistle oynayan yeni transfer Artem 
Kravets, Konyaspor’da 23 numaralı 
formayı giyecek. n SPOR SERVİSİ


