
Bu domatesin
tanesi 1 kilo

Patlıcan çuvalında 
uyuşturucu çıktı

Turizmcileri 
dinlediler

Beyşehir’de bir çiftçi, hobi 
amaçlı olarak bahçesinde 
ektiği pembe Osmanlı doma-
tesindeki verimle dikkat çekti. 
Çiftçinin ürettiği domatesin 
tanesi yaklaşık 1 kilogram 
geliyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Uyuşturucu madde tacirlerine 
yönelik operasyon düzenleyen 
Konya polisi, çuval içerisinde 
zeytin ve patlıcanların arasına 
gizlenmiş ve polisten kaçarken 
kaza yapan bir araçta toplamda 
76 kilo 308 gram plaka esrar ele 
geçirildi. n HABERİ SAYFA 6’DA

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener TÜRSAB Kon-
ya BTK Başkanı Özdal Karahan 
ve yönetim kurulu üyelerini zi-
yaret ederek, Konya turizmiyle, 
turizm ve seyahat acentelerinin 
sorunları hakkında bilgi aldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Hijyen ayağınıza geliyor 

110705 Akşehir’e modern 
otogar binası 

Karantinayı delenler
sokaktan toplanıyor

Hizmet sektöründe
güven endeksi arttı

Faydan kaçınmalıyız!
Konya’da 6, 6.5 

şiddetinde deprem 
üretebilecek bir fay 

hattının bulunduğu-
nu hatırlatan Arık, 

özellikle fay yasasıy-
la birlikte faylar üze-
rindeki yerleşimlerin 
kaldırılmasını istedi

FAY ÜZERİNDEKİ 
YERLEŞİM RİSKLİ

Konya’da 6, 6.5 şiddetinde dep-
rem üretebilecek bir fay hattının 
bulunduğunu vurgulayan Arık, 
her an hazırlıklı olmak gerektiği-
ne dikkat çekti. Türkiye için dep-
rem yasasının önemli olduğuna 
değinen Arık, Türkiye genelinde 
faylar üzerinde bulunan yerleşim 
yerlerinin kaldırılması gerektiği-
ni söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

EMİRGAZİ DEPREMİ 
ARTÇI BİR DEPREM

Konya çevresinde art arda 
depremlerin yaşanması, bazı 
soru işaretlerini de beraberinde 
getirdi. Bölgede yaşanan dep-
remleri değerlendiren TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 
Emirgazi’de yaşanan depremin 
5.1’lik depremin artçısı olduğu-
nu söyledi.
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YATIRIM, İLÇELERİ 
CAZİP HALE GETİRİYOR

KARATAY, TURİZMDE 
DİKKAT ÇEKİYOR

Yunak ve Tuzlukçu ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve 
vatandaşlarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak yaptıkları 
yatırımlarla ilçeleri daha cazip hale getirmeyi 
arzuladıklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turizmin 

şehirlerin kalkınmasında ve tanıtılmasında oldukça 
önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bu kapsamda 
Kılca, Karatay’ın dikkat çeken bir turizm ilçesi olduğunu 

vurguladı. n HABERİ SAYFA 11’DE

Koronavirüsün etki alanını daraltmak için insanların uyması gereken hayati 
kuralların başında temizlik geliyor. Bireysel temizliğin yanında hayat alanlarının 
da profesyonel ekipler tarafından temizlenmesi ve özellikle zararlı bakterileri yok 
edecek temizlik uygulamalarının yapılması büyük önem arz ediyor. 
Bu kapsamda, yaptığı antibakteriyel uygulamalarla temizlik anlayışını farklı bir 
boyuta taşıyan Mutlu Hijyen Teknolojileri, koronavirüsün Türkiye’de yayılmaya 
başladığı ilk günden itibaren mücadelenin görünmeyen kahramanları arasında 
yer aldı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Muhammed Bakır İpek

Prof. Dr.Fetullah Arık
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Yaptığı antibakteriyel uygulamalarla temizlik anlayışını farklı bir boyuta taşıyan Mutlu Hijyen Teknolojileri, koronavirü-
sün Türkiye’de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren mücadelenin görünmeyen kahramanları arasında yer aldı

Mutlu Hijyen’in 
yıldızı parlıyor!

Tüm dünyayı kasıp kavuran, sağ-
lığa etkileri itibariyle büyük korku 
uyandıran ve insanlar üzerinde silin-
mez bir etki bırakan koronavirüsün 
Türkiye’de görülmeye başladığı Mart 
ayından bu yana günlük hayat tarzı-
mızda köklü değişiklikler oldu. 

Gelinen noktaya bakıldığında in-
sanlar, daha önce yakınlarında his-
setmedikleri koronavirüs tehlikesini 
artık daha yakından hissetmeye, bir-
çok insanda bu ölümcül virüse yaka-
lanarak etkilerini doğrudan yaşama-
ya başladı.  

Böylesi bir süreçte sosyal mesa-
feyi korumanın, maskeli bir hayat 
tarzını benimsemenin ve temizliğin 
önemi başta Sağlık Bakanlığı olmak 
üzere, devlet kurumları tarafından 
sürekli vurgulanırken, gereken ön-
lemleri almak için de harcanan çalış-
malar devam ediyor. 

Sağlık açısından önemli izler bırakan ve bı-
rakma eğilimi olan koronavirüse karşı alınan ön-
lemlerin tek taraflı olmasının yeterli gelmeyeceği 
içinde bulunduğumuz durumda daha iyi anlaşılır 
oldu. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı Tür-
kiye’de hemen yakınımızdaki insanların korona-
virüse yakalandığını duymak, bir kısım insanların 
da bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine şahit 
olmak insanların kaygı eşiğini biraz daha aşağı 
çekti. 

Koronavirüsün etki alanını daraltmak için in-

sanların uyması gereken hayati kuralların başında 
temizlik geliyor. Bireysel temizliğin yanında ha-
yat alanlarının da profesyonel ekipler tarafından 
temizlenmesi ve özellikle zararlı bakterileri yok 
edecek temizlik uygulamalarının yapılması büyük 
önem arz ediyor. 
MUTLU HİJYEN TEKNOLOJİLERİ KORONAVİRÜSE 

KARŞI KALKAN OLUŞTURUYOR
Koronavirüsün ülkemizde baş gösterdiği Mart 

ayından yaklaşık 1 yıl önce Konya’da faaliyetlerine 
başlayan Mutlu Hijyen Teknolojileri, koronavirü-
sün yayılmasıyla birlikte daha büyük bir misyona 
sahip oldu. İnsanların yaşadığı tüm ortamlarda et-

kisini uzun süre koruyan dezenfekte 
hizmeti sunan Mutlu Hijyen Tekno-
lojileri’nin Genel Müdürü Muham-
med Bakır İpek, firma olarak yaptık-
ları faaliyetleri anlattı. 

Yolun başında sağlık açısından 
böylesi önemli ve kritik bir sürecin 
yaşanacağını hiç düşünmediklerini 
söyleyen Mutlu Hijyen Teknolojileri 
Genel Müdürü Muhammed Bakır 
İpek, “Şirketimiz faaliyetlerine başla-
dıktan bir süre sonra ülkemizde koro-
navirüs vakaları görülmeye başladı. 
Kısa sürede artış gösteren ve Türki-
ye’nin tamamında etkisini hissettiren 
koronavirüse karşı bir kalkan oluştu-
rabilmek adına biz de var gücümüzle 
mücadele yürütür olduk. 

Başta insanlara kendimizi anlat-
makta biraz güçlük çekiyorduk. Çün-
kü yaptığımız iş fiziki temizliğin çok 

daha ötesinde bir şey. İnsanların baktıkları zaman 
çıplak gözle göremedikleri ancak birçok hastalığın 
ana kaynağı olan zararlı bakterileri yok eden bir 
teknolojiyle temizlik çalışması yürütüyorduk. Son-
rasında ise koronavirüsün yayılması ile birlikte bi-
zim kimseyi ikna etmemize gerek kalmadı. İnsan-
lar kendiliğinden bizi bulup, rutin antibakteriyel 
temizlik hizmeti almaya başladı” dedi. 

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ, 
VİRÜSLÜ ORTAMLARA 

KENDİMİZİ SOKUYORUZ
Özellikle koronavirüsün görüldüğü ve insan-

lara bulaştığı tahmin edilen ortamların dezen-
fekte edilmesi için yoğun bir talep olduğunu dile 
getiren Muhammed Bakır İpek, “Bundan kısa 
bir süre önce piyasada ismi cismi belli olmayan 
bir çok antibakteriyel temizlik firması türemişti. 
Bunlara karşı biz sessizliğimizi koruyup sadece 
işimizle meşgul olduk. Çünkü biliyorduk ki, yap-
tıkları işin bizim yaptığımız dezenfektan hizme-
tiyle uzaktan yakından alakası yoktu. Nitekim 
bir süre sonra hepsi kaybolup gitti. Biz ise bu 
süreçte daha yoğun çalışıp gecemizi gündüzü-
müze katarak insanların hayatını koruyabilmek 
adına mücadelemizi sürdürdük. Sürdürmeye de 
devam ediyoruz. Yaptığımız iş bir süre sonra iş 
olmaktan çıktı sorumluluk duygusu oluştu. Bile 
bile virüsün bulunduğu ortamlara girip çıkar ol-
duk. Temizlik talep eden hiç kimseyi geri çevir-
medik, çevirmiyoruz. Taşın altına elimizi, virüslü 
ortamlara kendimizi soktuk. Sağlık personelleri-
miz nasıl ki koronavirüslü hastaları iyi edebilmek 
için çaba harcıyorsa; biz de koronavirüslü ortam-
ları temizlemek ya da ortamları koronavirüsten 
korumak için yoğun çaba harcıyoruz. Yaptığımız 
hizmet bir nevi önleyici sağlık hizmeti olarak da 
görülebilir” ifadelerini kullandı. 

YOĞUN TALEP ÜZERİNE 
İSTANBUL’A ŞUBE AÇTIK

Yaptıkları hizmetin kalitesinin kısa zamanda 
kendini ispat ettiğini dile getiren Mutlu Hijyen 
Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Bakır 
İpek, koronavirüsün yoğun olduğu büyükşehir-
lerden sıklıkla talep almaya başladıklarını söyle-
di. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehre anti-
bakteriyel temizlik hizmeti sunmak için seyahat 
ettiklerini kaydeden Muhammed Bakır İpek, 
“Ekiplerimiz artan talebi karşılamak için etkin 
ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu aşamada talebin yoğun olduğu İstanbul’a bu 
hizmeti daha hızlı bir şekilde götürebilmek için 
şube açma fikri oluştu. Kısa bir süre önce Mutlu 
Hijyen Teknolojileri’nin İstanbul şubesini de ak-
tif hale getirerek hizmet vermeye başladık” diye 
konuştu. 

YENİ YATIRIMLAR İÇİN AR-GE
 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir taraftan virüsle mücadele ederken, diğer 
yandan da yeni yatırımlar için Ar-ge faaliyeti yü-
rüttüklerini dile getiren Muhammed Bakır İpek, 
“Ar-ge ekibimiz virüsün yayılım hızını önlemek 
için uzun bir fikir teatisi yaptı. Sonrasında baktık 
ki, elimizden hiç düşürmediğimiz telefonlarımız, 
kumandalar, anahtarlar ve benzeri eşyalar, ciddi 
oranda zararlı bakteri biriktiriyor. Bu eşyaların 
temizliğini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek 
için cep boyu dezenfektanlar üretip sunduk. 

Diğer yandan neredeyse her yerde kullanı-
lan klimaların zararlı bakteri püskürtmesini ön-
lemek için de önemli çalışmalar yürüttük. Bu 
çalışmalarımız neticesinde yaptığımız deneme 
çalışmalarında olumlu sonuç aldık. Çalışmamızı 
belli bir noktaya getirdik.  İnsanların birarada 
yaşadığı, çalıştığı iş yerleri gibi ortamların zararlı 
bakterilerden arındırılması ve bu temiz havanın 
daha uzun süre devam edebilmesi için de bir ça-
lışmamız var. Bununla Ar-ge birimimiz manuel 
çalışan ve belirli aralıklarla dezenfektan püskür-
ten bir cihazın geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. 
Tabi bunlarla ilgili patent süreçleri biraz zaman 
alıyor. Bu süreçlerin de tamamlanması ile birlik-
te daha az maliyetle daha uzun soluklu temizlik 
sunabilecek olan yeni ürünlerimizi kullanıcıların 
hizmetine sunacağız” dedi. n RASİM ATALAY

Pandemi sürecinde önemi daha iyi anlaşılan antibakteriyel temizliğin Konya’daki kurumsal tek 
temsilcisi Muhammed Bakır İpek, artan talep üzerine İstanbul’da da şube açtıklarını söyledi.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Prof. Dr. Fetullah Arık, Emirgazi’de yaşanan depremin 5.1’lik depremin artçısı olduğunu söyledi. Konya’da 6, 6.5 şiddetinde deprem 
üretebilecek bir fay hattının bulunduğunu hatırlatan Arık, özellikle fay yasasıyla birlikte faylar üzerindeki yerleşimlerin kaldırılmasını istedi

5.1’in artçıları Konya’da!
Geçtiğimiz günlerde Niğde’nin 

Bor İlçesi’nde yaşanan 5.1 şiddetin-
deki depremin ardından, bölgedeki 
hareketlilik devam ediyor. 5.1’lik 
depremin ardından bölgede dep-
remlerin devam etmesi, vatandaş-
ları tedirgin etmeye başladı. Önceki 
gün de Kandilli Rasathanesi verile-
rine göre Emirgazi’de 3.9 şiddetin-
de deprem meydana geldi. Deprem 
Konya şehir merkezinde hissedil-
mese de bölgede art arda deprem-
lerin yaşanması, bazı soru işaretle-
rini de beraberinde getirdi. Bölgede 
yaşanan depremleri değerlendiren 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Emir-
gazi’de yaşanan depremin 5.1’lik 
depremin artçısı olduğunu söyledi. 
Arık, 5.1’lik Niğde depreminin Leş-
kere Fayı’na bağlı olduğunu hatırla-
tan Arık, bu depremin farklı fayları 
etkilemeyeceğini söyledi. Ancak 
Arık, Konya’da 6, 6.5 şiddetinde 
deprem üretebilecek bir fay hat-
tının bulunduğunu vurgulayarak, 
her an hazırlıklı olmak gerektiğine 
dikkat çekti.

EMİRGAZİ DEPREMİ LEŞKERE 
FAYI KAYNAKLI 

Bölgede yaşanan depremleri 
değerlendiren Başkan Prof. Dr. Fe-
tullah Arık, “Depremler genellikle 
yerkabuğu hareketleri olduğu için 
bir hareket bir defa olur. Sonrasında 
yerleşmeye bağlı olarak Emirgazi’de 
yaşanan depremler gibi depremler 
meydana gelebilir. Depremler olup 
bittikten sonra hangisi arttı, hangisi 
öncü bunlar değerlendirilir. Genel-
likle ana şok diğer depremlerden 
önce meydana gelir. Niğde’de mey-
dana gelen 5.1’lik deprem sığ bir 
deprem olduğu için yüksek şekilde 
hissedildi ve bazı evlerde hasar da 
bıraktı. Bu fayın hareketinden son-
ra, fayın uzantısı doğrultusunda 
yeni hareketlilik beklenir. Emirga-
zi’de meydana gelmiş olan deprem 

de bunun devamı niteliğinde. Emir-
gazi’deki depremin daha küçük bir 
deprem olması da ana şokun art-
çısı olarak görülüyor. Bu tür faylar 
genellikle normal faylar. Meydana 
gelmiş olan bir depremin, bir baş-
ka fay sistemini harekete geçireceği 
gibi bir beklenti içinde olmak doğru 
değil. Bu tür faylar, kendi içerisin-
de dinamikleri olan, genellikle böl-
gesel genişlemeye bağlı oturmalar 
sonucunda meydana gelmiş olan 
faylardır ve zaman zaman bu bü-
yüklükte depremler üretir. Üretti-
ği depreme baktığımız zaman, 20 
kilometre uzunluğa sahip olduğu 
söylenebilir. Dolayısı ile bu 20 kilo-
metrelik uzunluk Emirgazi’ye kadar 
gelir. Dolayısı ile, yakın zamanda 
bölgede, Niğde’de yaşanan depre-
min üstünde bir deprem meydana 
gelmez. Tabi bunlar genel bilgilere 
göre söylenebilir şeyler. En deprem 
beklenmez genellikle. Ama bölgede 
geniş bir örtü birimleri var. Fayları 
açıktan izleyemediğimiz için karak-
terlerini net bir şekilde söyleyemi-
yoruz. Yüzeydeki belirteçlere göre 
ortaya koyduğumuz veriler bu şe-

kilde. Emirgazi’de meydana gelen 
depremin, Leşkere Fayı’na bağlı 
olarak meydana geldiği düşünülü-
yor” diye konuştu. 

KONYA FAY ZONUNA DİKKAT! 
Konya’da yıkım oluşturabilecek 

deprem potansiyelinin olduğuna 
işaret eden Başkan Arık, “Fayların 
uzunlukları oluşturabilecekleri dep-
remlerin büyüklüklerini de söyler. 
Bizim Konya’nın hemen batısında, 
dağlarla ovayı ayıran bölgede, İçeri 
Çumra’ya kadar giden 50 kilomet-
re uzunluğunda kırık hat var. Biz 
bunu Konya Fay Zonu diye isimlen-
diriyoruz. Biz bunu tek bir kırık hat 
olarak değil de, birbirlerinin devamı 
şeklinde parçalı kırıklarla oluşmuş 
bir fay hattı. Bu parçalı kırıkların 
birlikte kırılması olasılığı var. Bu 
sistem tamamen kırılırsa Allah ko-
rusun oluşabilecek deprem 6, 6.5 
şiddetinde olur. Bu bilimsel bir veri. 
Bugüne kadar yapılan ölçümlere 
göre bu fay üzerinde meydana ge-
len en büyük deprem 4.7 o da 2009 
yılında meydana geldi. Ama 6, 6.5 
büyüklüğündeki ihtimal bizim her 
zaman dikkate almamız gereken 

bir ihtimal. O nedenle yapılaşma 
yaparken, bu faydan uzak alanlar 
seçilmesi hem de oluşabilecek bu 
büyüklükteki bir depreme göre 
yapılarımızın inşa edilmesi, plan-
lanması gerekiyor değerlendirmesi 
yaptı. 

FAY YASASI ÖNEMLİ 
Arık, Fay Yasası olarak bilinen 

yasayla ilgili de konuştu. Uzun za-
mandır gündemde olan bu yasanın 
Meclis açılında gündeme geleceği-

ni belirten Arık, şöyle devam etti, 
“Şimdi orada dediğimiz şu; ülkemiz 
ciddi bir aktif tektonik üzerinde bu-
lunuyor. Kuzey Anadolu Fayı, Doğu 
Anadolu Fayı, Ege Graben Sistemi 
vs. Bunları düşündüğümüz zaman, 
MTA’nın 2013’te güncellemiş oldu-
ğu diri fay haritasına göre, neredey-
se 18 tane ilimiz, bunlardan birkaç 
tanesi büyükşehir olmak üzere, 520 
civarında ilçemiz, 1000’den faz-
la köyümüz de fay hatları üzerine 
kurulmuş vaziyette. Yani Konya’da 
da olduğu gibi. Biliyorsunuz Konya 
da fay hattı üzerinde. Çoğu zaman 
kırsal alanda herhangi bir mühen-
dislik hizmeti de alınmamış oluyor. 
Dolayısıyla bu yapılarda Allah koru-
sun hasarlar meydana geliyor, can 
kaybı olması mümkün oluyor. Do-
layısı ile bizim önerimiz şu; Fayların 
belirgin olduğu alanlarda kesinlikle 
yeni yapılaşmaya izin verilmemesi, 
mevcut yapılar da kentsel dönüşüm 
fırsatından yararlanılarak mümkün 
olduğunca faylardan uzaklaştırıl-
ması önerimiz var. Bu önerimizin 
de yasa içerisinde girmesi teklifimiz 
var. Bu konuda birçok görüşmeler 
yaptık. En son İçişleri Bakanlığımız 
konuyla ilgili ciddi bir öneriyle geldi 
ve bu öneri yakın zaman Meclis’te 
tartışılıyor olacak: Tüm toplumu 
etkileyebilecek bir doğal olayda, 
olay olmadan önlem almak adına 
bunu istiyoruz. Biz olay olduktan 
sonra yaraları çok güzel sarıyoruz. 
Bakanlıklar, Kızılay, AFAD vs. hızlı 
bir şekilde olay yerine ulaşıyor ça-
lışmalara başlıyor, insanlar yardım 
götürüyor. Ama olay olmadan bu-
nun önüne geçmiş olursak zaten 
bunların hiçbirine gerek kalmaya-
cak. O yüzden önleyici ve koruyucu 
hizmet olarak mutlaka bu tür ça-
lışmaların yapılmasını öneriyoruz. 
İstanbul gibi şehirlerde çok kıymetli 
araziler var. O yüzden bazı kesim-
lerce bu önerilerimiz karşıt görüş 
olarak tepkiyle karşılanıyor. Ama 

bu sonuçta tüm toplumu etkileye-
bilecek bir şey, bu toplum sağlıklı, 
güvenilir alanlarda yaşamayı hak 
ediyor. Oralarda yaşanacak can 
kayıplarımız, hiçbir arazinin mad-
di karşılığıyla ölçülemez. O yüzden 
bizim önleyici olarak bu yasanın 
çıkmasıyla ilgili gayretimiz var. Se-
simiz duyuldu diye düşünüyoruz, 
inşallah bu öneriler yasalaşacaktır 
diye umut ediyoruz. 

KONYA DAHA ŞANSLI
Konya’da depremlere karşı alı-

nan önlemlere dair de açıklamalar-
da bulunan Arık, “Konya ülkemiz-
deki diğer kentlere göre biraz daha 
şanslı. Özellikle bizim bir Zümrüt 
örneğimiz var. O bina yıkıldıktan 
sonra ilk defa Selçuklu bölgesinde 
başlatılan daha sonra diğer beledi-
yelerin de imar yönetmeliğine giren 
yeni düzenlemelerle, planlanan her 
türlü yapıya zemin etütleri yapılı-
yor. Bizim istediğimiz detayda ol-
masa da kentin yerleşime uygunluk 
değerlendirmesi yapıldı, yerleşime 
uygun olan veya olmayan yerler 
belirlenmiş oldu. Yerleşime uygun 
olan alanlarda yapılaşmaya izin 
verilecek, yapılaşmaya izin verilen 
yerlerde her bina için zemin etüdü 
yapılması gerekiyor. Çünkü bölge-
nin zemini alüvyon nitelikte. Dola-
yısı ile yapılan binlerce zemin etüdü 
sondajından elde edilen verilere 
göre, yan yana iki parselin değerleri 
çok farklılık gösterebiliyor. Dolayısı 
ile her bina için ayrı ayrı zemin etüt-
leri yapılıp, o zemin etüdüne göre 
uygun binalar tasarlanması, statik 
projeler üretilmesi gerekiyor. O 
durumda, bizim daha güvenli yapı-
larda yaşamamız mümkün olabilir. 
Şuanda Büyükşehir Belediyesi ve 
ilçe belediyeleri bu zemin etütleri-
nin yapılabilmesi için elinden gay-
reti gösteriyor. Bu anlamda Konya 
şanslı bir konumda gibi görünüyor” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bu şehrin ekmeğini yiyenler bu şehre 
katkı sunmalılar…

Ne demek istiyorum?
Bu şehirde para kazananlar, bu şeh-

rin etkileşim içerisinde olduğu kurumlara 
destek vermelidir.

Verme zorunluluğu olmalı.
Böyle bir sorumluluğu var.
Basın da bunlardan bir tanesi… Ba-

sın olarak hem şehre destek sunarız hem 
de bu şehrin değişip gelişmesi adına yap-
tığımız çalışmalara destek isteriz.

Bir şehrin kurum ve kuruluşları insan 
vücudu gibidir. Vücuttan bir organ ağrırsa 
bütün vücut ağrır, iş göremez hale gelir.

Sağlamlığı da şehrin sağlamlığıyla 
eşdeğerdir.

Destek konusu da böyledir. Geçti-
ğimiz günlerde gazetemizin spor sayfa-
sında okuduğunuz haber de bunun en 
önemli göstergesi idi.

Hatırlayın…
Trabzon yerel basını hakem üze-

rinden Konya’ya ve Konya’nın değeri 
Mehmet Baykan’a ‘Baykan’ın Uğurlu 
Hakemi’ başlığıyla örgütlü bir saldırı yap-
mışlardı.

Peki biz ne yaptık?
Konya’ya ve değerine sahip çıktık.
Konya’daki birçok yerel gazete aynı 

gün ‘Trabzon Basınından Karadeniz 

Fıkrası’ başlığıyla çıkarak bu yanlışa dur 
dedi.

Konya’ya ve değerlerine sahip çık-
mak bizim görevimizdir.

Bir de en güzel şekilde tanıtmak ve 
Konya’ya destek vermek.

Bu sadece bize ait bir görev değil tam 
tersine Konya’daki bütün kurum ve kuru-
luşlar, ayakta daha sağlam durabilmek 
adına birbirine sahip çıkmalıdır.

Bütün bunları neden yazdım?
Konya Şehir Koleji, önceki aylarda, 

reklam görüşmesine giden gazeteci 
arkadaşlarımıza ‘Biz yerel gazetelerin 
etkili olacağına inanmıyoruz. O yüzden 
de yerel gazetelerle reklam çalışması 
yapmayacağız” cevabını vermişler.

Aslında kendilerini savunmasız bırak-
mışlar.

Sonra ne mi olmuş?
Yerel gazetelerin etkisi olmadığını 

düşünen arkadaşlar ‘Şehir kolejine ödül’ 
başlıklı bir haber servis edip yayınlanma-
sını istemişler.

Yani bir başarı varsa bu başarıda 
şehrin katkısını unutup bizim üzerimizden 
de prim yapmaya çalışmışlar.

Tezat…
Hem de daniskası…
Dedim ya…
Kendilerini savunmasız bırakmışlar.

Nerde soyunduysanız 
orada giyinin…

Bu cevabı bizden duy-
sunlar istiyorum.

Ha bir de…
Kimse Konya basınını 

yok sayamaz.
Hem de hiç kimse…
Umarım ders almışlar-

dır.
***

Konya’da olaylar artı-
yor! 

Konya’da son dönemde asayiş olay-
larını arttı mı?

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün 
pandemi sürecindeki uygulamalarda da 
çok başarılı olduğunu biliyoruz.

Hatta takipten kaçırdığımız çalışma-
ları da oluyor. Onları da Konya Emniyet 
Müdürlüğü’nün sosyal medya sayfala-
rında görüp haberleştiriyoruz.

Dedim ya…
Başarılı çalışmalara imza atıyorlar.
Lakin…
Son zamanlarda anlayamadığım bir 

şekilde asayiş olayları yaşanıyor.
Hırsızlık…

Bir de bazı bölgelerde 
yapılan taşkınlıklar. Buna, 
evlere taş atmayı da dahil 
edebilirsiniz.

Anlaşılan Karatay ve 
Meram’ın bazı bölgele-
rinde çetecilik oynayanlar 
var.

Haberini de yapmış-
tık.

Lakin yine de küçük 
de olsa bu konuda şikâ-

yette bulunanlar var. Özellikle pandemi 
döneminde parklarda toplanan gençler 
çete oyunu oynuyorlar.

Bunun önlemleri de alınabilir.
Önce emniyet sonra da belediye-

ler…
Devam edelim…
Asıl konu hırsızlık olayları.
Çok ilginç bir şekilde çok sayıda 

motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaşanıyor 
Konya’da.

Sosyal medyada her gün, ‘motorum 
ya da bisikletim şuradan çalındı’ payla-
şımları görebilirsiniz.

Açıkçası, bir dokun bin ah işit…
Onlardan birini paylaşayım mı?

“Bu Konya da hiç mı asayiş ve 
kolluk kuvveti yok  şu 1 haftadır me-
ram bölgesinde çalınan bisikletin mo-
torun sayısı belli değil dun gece yan 

apartmandan ve oturdugum yerden 
havzanda bisikletlerimiz calindi gece 
sabaha kadar balkon da mı bekleyelim 
ne oldu bizim bekçiler sadece yeniyol-
da görüyoruz buna artık bi dur demenin 
vakti gelmiştir bence yoksa herkesin 
canının yanmasını mı bekleyeceksi-
niz...”

Noktasına virgülüne dokunmadan 
yayınladım.

Şimdilik isim yayınlamayacağım.
Peki böyle kalmış mı?
Altına onlarca yorum yapılmış.
“Bizim aparmanda herkesin bisik-

letlerini caldılar neden ilgilenilmiyor 
anlamiyorum…”

“Benimkide calindi ama faturasi 
olmasina ragmen kamera kayıtlarını 
bile almaya gelmedileer bulamadilar-
da”

“Abi benim 8 tane bisikletim ça-
lındı beşyolun orda ne bekçi ne polis 
geziyor yakinda bir şeyler olacak ama 
hayırlısı”

“Hirsizlari disari salan af getiren-
lere sor bakalim .Konyada hirsiz kay-
niyor.Kolluk kuvveti amiri ne is yapiyor 

sayin vali ne is yapar.”
“Ne bekcisi ya hani nerdeler sa-

dece merkez yollarda sadece.. benjm 
arabanin 1 ay icinde 2 kez akusu calin-
di bide dalga gecer gibi sikayetcimisin 
diyorlar adaletmi var halen el kol salla-
yarak geziyor”

“Polislerin bir sucu onlarda bıktı 
usandı yakalıyorlar ifadeleri alınıp sa-
lınıyorlar. Haliyle polis kardeşlerimizde 
uğraşmaktan bıtkı usandı.”

Hiçbir yorumda isim yazmadım ama 
imlası dahil tek kelimesine bile dokunma-
dan yayınlıyorum.

Ben haftada birkaç kez farklı illerde 
televizyonlara bağlanıp Konya gündemi 
değerlendiririm. Hamdolsun, Konya’da 
çok ciddi asayiş olayı yaşanmaz şeklinde 
Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir 
diyerek övünürken, açıkçası bu yorumlar 
bizleri üzdü.

Tek sebep pandemi mi bilemiyo-
rum? ama Konya’daki hırsızlık ve çetecilik 
oyunlarına son vermemin zamanı geldi 
diye düşünüyorum.

Bir kez daha söyleyeyim; Konya Em-
niyeti çok başarılı bir uygulama yürütüyor 
ama bu istatistikler de çok can sıkıyor.

Çok can sıkıyor…
Çok can yakıyor…
Lütfen çözüm…

HİÇ KİMSE YEREL BASINI YOK SAYAMAZ!

Prof. Dr. Fetullah Arık 

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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‘Kahraman itfaiyecilerimizin günü kutlu olsun’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfai-
ye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. 
yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla 
yayımladığı mesajında canı pahası-
na can kurtaran kahraman itfaiye-
cilerin İtfaiyecilik Haftası’nı kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfa-
iyecilik Haftası dolayısıyla kahra-
man itfaiyeciler için bur kutlama 
mesajı yayımladı. İnsan hayatında 

en önemli konunun can ve mal gü-
venliği olduğunu belirten Başkan 
Altay, “İtfaiye Teşkilatımız da bu 
onurlu ve kutsal görevi yerine ge-
tirme anlamında çok önemli bir rol 
üstlenerek bizlere huzur ve güven 
veriyor. Başkasının canını kurtar-
mak için kendi canını hiçe sayan 
fedakar itfaiye çalışanlarımız, va-
tandaşın en zor anında yanında 
oluyor, onların sıkıntısını gidermek 
için canla başla mücadele ediyor. 

Bu zor ve meşakkatli meslek ma-
alesef kaza riskini de içerisinde 
taşıyor. Bu zorlu görevde bütün it-
faiyeci kardeşlerime kolaylıklar di-
liyorum, hepsine hemşehrilerimiz 
adına teşekkür ediyorum. Allah 
bütün görevlerinizi kazasız belasız 
şekilde tamamlamayı nasip etsin.” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Teşkilatı’nın gönüllü itfaiye-
cilerle birlikte her zaman en hızlı 
ve donanımlı şekilde yangın, trafik 

kazası, göçük, su baskını, boğulma 
gibi olaylara anında müdahale et-
mek için 24 saat hazır olduğunu 
kaydeden Başkan Altay, “306. yı-
lını kutladığımız İtfaiye Teşkilatı-
mızın kuruluş yıl dönümünde canı 
pahasına can kurtaran kahraman 
itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haf-
tası’nı kutluyor, görevlerinde ko-
laylıklar diliyorum. Allah her daim 
yardımcıları olsun.” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Hayırsever işinsanından
açık sınıfa büyük destek

Konya İnsan Mektebi Projesi 
Açık Sınıf Uygulaması kapsamın-
da, hayırsever Eyüp Yaşamış ta-
rafından Karatay Fevzi Çakmak 
Anaokulu bahçesinde oluşturulan 
açık sınıf alanı, farklı eğitim nok-
taları ile öğrencilere hizmet vere-
cek.

21 Eylül 2020 tarihi itibariyle 
aşamalı ve kontrollü bir şekilde 
başlayan yüz yüze eğitim, okullar-
da oluşturulan  açık sınıf alanları 
ile daha güvenli ve sağlıklı bir or-
tamda gerçekleştiriliyor. 

Her birisi özgün tasarımlarla 
oluşturulan ve öğrencilerin daha 
iyi ve daha güvenli bir ortamda 
eğitim almaları için oluşturulan 
açık sınıflara hayırseverlerin sun-
duğu katkılar da takdirleri üzerine 
topluyor. 

Karatay Fevzi Çakmak Anao-
kulu bahçesine Hayırsever Eyüp 
Yaşamış tarafından yaptırılan ve 
ahşap malzeme ağırlıklı oluştu-
rulan açık sınıf alanında, 24 Eylül 
2020 tarihinde hayırseverimize 
teşekkür mahiyetinde bir plaket 
takdim töreni düzenlendi. 

Okul Müdiresi Songül Karadağ 
İnan burada yaptığı konuşmada, 
pandemi döneminde açık alanla-
rın öneminin bir kez daha anlaşıl-
dığını, bu anlamda okul bahçesine 
Konya İnsan Mektebi Projesi Açık 
Sınıf Uygulaması kapsamında açık 
sınıf alanı oluşturduklarını söyledi. 

Hayırsever Eyüp Yaşamış da 
bugün bütün dünyanın çok farklı 
bir süreçten geçtiğini belirterek 
öğrencilerin bu süreçte eğitim öğ-
retimden mahrum kalmamaları-
nın gerekliliğini ifade etti. Karatay 
Fevzi Çakmak Anaokuluna böyle 
bir katkı sunmaktan duydukları 
memnuniyeti de sözlerine ekledi. 

Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Sami Sağdıç da İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün 
uzun zamandır açık sınıf uygula-
masına büyük önem verdiğini ve 
bu noktada yapılan çalışmalara 
öncülük ettiğini söyledi. Öğren-
cilerin gülümsemeleri, daha iyi 
ve güvenli bir ortamda mutlu bir 
şekilde eğitim almalarının her 
şeyden önemli olduğunu vurgula-
yarak bu açık sınıf alanını yaptıran 
hayırsever Eyüp Yaşamış’a ve bu 
noktada gösterdiği hassasiyetten 
ötürü İl Milli Eğitim Müdürüne te-
şekkürlerini iletti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de en kısa sürede 
yüz yüze eğitime geçmeyi temen-
ni ettiklerini ifade ederek sözleri-
ne başladı. Pandemi sürecinde öğ-
rencilerimizin sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda eğitim almalarının en 
önemli öncelikleri olduğunu belir-
terek bu doğrultuda Konya İnsan 
Mektebi Projesi kapsamında oluş-
turulan açık sınıf uygulamasına 
vurgu yaptı. Bugün itibariyle Kon-
ya genelinde 370 okulda açık sınıf 
uygulamasının var olduğunu, bu 
sayının giderek artacağını da söz-
lerine ekledi. Okul bahçelerinin 
eğitim öğretimde daha faal bir şe-
kilde kullanılmasının önemine de-
ğindi. Karatay Fevzi Çakmak Ana-
okulu bahçesine Hayırsever Eyüp 
Yaşamış tarafından çok güzel bir 
açık sınıf ortamı oluşturulduğunu 
söyleyerek hayırsever Yaşamış’a 
özellikle teşekkür ettiğini ifade 
etti. Bu davranışın diğer hayırse-
verlerimize de örnek olması te-
mennisinde bulundu. 

Daha sonra Konya İl Milli Eği-
tim Müdürü Seyit Ali Büyük tara-
fından Hayırsever Eyüp Yaşamış’a 
plaket takdiminde bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

Yunak ve Tuzlukçu ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, belediye olarak yaptıkları yatırımlarla ilçeleri daha cazip hale getirmeyi arzuladıklarını söyledi

İlçeler yatırımlarla
daha cazip hale geldi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Yunak ve 
Tuzlukçu’da esnafla ve vatandaş-
larla bir araya gelerek devam eden 
ve planlanan yatırım alanlarında 
incelemeler gerçekleştirdi. Başkan 
Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 
hizmet sınırımızdaki her ilçemizde 
standardı yükseltmek için çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Yunak ve 
Tuzlukçu ilçelerinde vatandaşlarla 
buluştu. Yunak’ta ilçe esnafını ziya-
ret ederek hayırlı işler dileyen Baş-
kan Altay, bir çay bahçesinde va-
tandaşlarla sohbet etti. Daha sonra 
Yunak Belediyesi’ne bir ziyaret ger-
çekleştiren Başkan Altay, Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
ile bir araya geldi. 

YUNAK’A 123 MİLYON LİRALIK 
YATIRIM YAPILDI 

Yeni Büyükşehir Yasasından 
sonra Büyükşehir Belediyesi olarak 
Yunak’ta toplam 123 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirdiklerini belirten 
Başkan Altay, “Bunun 37 milyon 
liralık kısmı 2018 ve 2019 yılların-

da yapıldı. Özellikle mahalle yolları 
konusunda çok yoğun bir çalışma 
gerçekleştirildi. Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ait yollar öncelikli olmak 
üzere standartları yükseltmek için 
çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah 
2021’de de hizmetlerimize devam 
edeceğiz.” dedi. Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
da, “Konya Büyükşehir Belediyemi-
zin verdiği güçle hizmetlerimize de-
vam ediyoruz. Verdiği desteklerden 

dolayı Uğur Başkanımıza teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. Baş-
kan Altay, Yunak’a yeni atanan İlçe 
Kaymakamı Fatih Kurt’u da ziyaret 
ederek, yeni görevinde başarılar 
diledikten sonra son olarak ilçede 
TOKİ tarafından yapımı sürdürülen 
2. Etap Sosyal Konut Projesi inşaat 
sahasında incelemelerde bulundu. 

ZİYARETLER 
TUZLUKÇU’DA DA DEVAM ETTİ 
Yunak’tan sonra Tuzlukçu’ya 

geçen Başkan Altay, burada ilk 
olarak AK Parti Tuzlukçu İlçe Baş-
kanlığı’nı ziyaret etti. Tuzlukçu’da 
hizmetlerin devam ettiğini belirten 
Başkan Altay, “Büyükşehir Beledi-
yesi olarak Tuzlukçu’ya yatırımla-
rımız; yollarımız, parke desteğimiz, 
sosyal yardımlarımız artarak de-
vam edecek. 

Hizmet sınırımızdaki her ilçe-
de görevlerimizi yerine getirme ve 
standardı yükseltme gayreti için-
deyiz. İlçe teşkilatımıza ve meclis 
üyelerimize gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” açıklamasını 
yaptı. AK Parti Tuzlukçu İlçe Başka-
nı Mevlüt Turpçu de özellikle pan-
demi sürecinde Büyükşehir Beledi-
yesi’nin verdiği desteklerden dolayı 
Başkan Altay’a teşekkür etti. Daha 
sonra ilçeye kazandırılan ve pan-
demi sürecinde hizmet vermeye 
başlayan Şehit Halim Ünal Devlet 
Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan 
Altay, ardından depremde hasar 
gören Halk Eğitim Merkezi binası 
ile Tuzlukçu Ortaokulu’na yapıla-
cak halı saha alanı ve muhtarlık ofi-
sinde incelemelerde bulundu. 
n HABER MERKEZİ
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GENMOT Crankshaft In-
dustry, Covid-19 pandemi süre-
cinin dünya ekonomisine derin 
etkilerine rağmen, yatırımlarına 
ve istihdamını arttırmaya devam 
ediyor. 

385 çalışanıyla 2 ana sektörde 
faaliyet gösteren Genmot Grup, 
Türkiye ekonomisine desteğini, 
Otomotiv Yedek parça ve Gıda - 
Hayvancılık işletmelerinde perso-
nel alımına devam ediyor.

Her geçen gün daha da bü-
yüyen ve gelişen Genmot 2020 
yılında üretim kapasitesini üç 
vardiyaya çıkararak yeni istihdam 
ortamı oluşturdu. Savunma Sa-
nayi ve OEM – OES ağırlıklı yeni 
projeleriyle yeni istihdam kay-
nakları oluşturan Genmot, bölge 
ve ülke ekonomisine katma değer 
kazandırmaya devam ediyor.

Genmot Krank işletmeleri 
üçüncü vardiya planıyla ilk etapta 
yaklaşık 100 personel alımı ger-
çekleştirilecek. 

İşe başlayacak olan personel-
ler işletmelerde üretimde görev 
alacaklar. Genmot Grup İnsan 
Kaynakları koordinasyonunda 
gerçekleştirilen alımlarda, yapı-
lacak olan mülakatlar sonucu ba-
şarılı olan kişiler işbaşı yapabile-
cekler.

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan İnsan Kaynakları Müdürü 

Onur Arslan “Genmot Grup ola-
rak yatırım yaptığımız tüm sek-
törlerde başarılarımızı devam et-
tirirken, istihdam kapasitemizi de 
arttırmaya devam ediyoruz. 

Bildiğiniz üzere pandemi sü-
reci ile birlikte birçok iş kolunda 
daralma mevcuttur.  Yeni proje-
lerimizle 100 kişiye istihdam sağ-
layacağız. 

Şehrimizde ki işletmelerimiz-
de toplamda 150 işçi istihdam 
edeceğiz. İşe ihtiyaç duyan, iş-
letmelerimizde çalışmak isteyen 
hemşerilerimizi iş başvurusu yap-
maya davet ediyoruz”  dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi depremden
etkilenenlerin yardımına koştu

Virüslere karşı etkili peygamber 
süpürgesi bitkisi yetiştirildi

AFAD’ın son depremler veri-
lerine göre; saat 22:09 sularında 
merkez üssü Emirgazi olan Kon-
ya’da 4.0 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. Deprem yerin 
14.38 kilometre derinliğinde 
gerçekleşti. Kandilli Rasathane-
si depremi 4.0 olarak duyurdu. 
Depremin ardından ilçe genelinde 
vatandaşlarda panik oluşurken, 
Ereğli Belediyesi Emirgazi ve Bel-
kaya Mahallelerinde depremden 
evleri zarar gören vatandaşlara 
yardım eli uzattı.

Vatandaşların hizmetine su-
nulan çadırlar için mahalleliler 
gece soğukta kalma durumundan 

kurtulduklarını ifade ederek Bele-
diye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve 
ekibine teşekkür ettiler. Hemşe-
rilerimizin her zaman yanındayız 
diye Başkan Oprukçu: “Geçtiği-
miz günlerde Emirgazi ve Bel-
kaya mahallelerimizde meydana 
gelen deprem hepimizi korkuttu, 
hemşerilerimize geçmiş dilekle-
rimi iletiyorum. Ereğli Belediyesi 
olarak hemşerilerimizin her za-
man yanında ve destekçisiyiz. Bu 
kapsamda depremde evleri zarar 
gören hemşerilerimiz için çadırla-
rımızı hemen kurduk. Allah daha 
büyük afetlerden hepimizi esirge-
sin” dedi. n HABER MERKEZİ

Tüm dünyayı tehdit eden ve 
birçok ülkede binlerce insanın 
ölümüne neden olan korona virüs 
sürecinde virüse karşı koruyucu 
özelliğiyle gündeme gelen halk ara-
sında pelin otu, peygamber süpür-
gesi olarak bilinen Artemisia annua 
bitkisi Aksaray’ın Eskil ilçesinde de 
yetiştirildi.

Kadın çiftçi Havva İnanç, 2020 
yılında çok zor bir süreçten geçildi-
ğini belirterek, “Ben bu zamana ka-
dar, birçok tıbbi aromatik bitkilerin 
yetiştiriciliğini yaptım. Bu bitkiler-
den birisi de pelin otu, peygamber 
süpürgesi otudur. 

Bilindiği üzere, şu an dünyada 
birçok bilim insanı bu bitki üzerine 
araştırma yapıyor ve bu bitkinin 
Covid-19 tedavisinde kullanıldığını 
ifade ediyor. Okulların başladığı bu 
dönemde, bu bitkinin suyu kayna-
tılarak takviye tedavi olarak çocuk-

lara veriliyor. İnternette yaptığım 
araştırmalarda da Covid-19 aşısın-
da da bu bitkinin kullanılması öne-
riliyor. Ben de arazimin iki yerinde 
bu bitkinin deneme ekimini yap-
tım. İkisinde de çok güzel verim al-
dım. İnşallah seneye daha geniş bir 
şekilde bunun tarımını yapacağım. 
Otun o kadar güzel kokusu var ki, 
içine çektiğinde insanın göğsü ra-
hatlıyor ve ferahlıyor. Ben bu otun 
endüstriyel tarımda yaygınlaşması 
taraftarıyım. Yaptığım araştırma-
larda akciğerde bir numaralı etki-
si var. Kendimiz de kullanıyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 
da bir seminerinde pelin otu, pey-
gamber süpürgesi otunun, eski Çin 
kaynaklarında sıtma tedavisinde 
verimli olarak kullanıldığını ifade 
ediyor. n İHA

Sektörel güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 6,4 arttı. Güven endeksi eylülde geçen aya göre hiz-
met sektöründe yüzde 6,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı

Hizmet sektöründe
güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 
eylül ayına ilişkin sektörel güven 
endekslerini açıkladı. Buna göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
hizmet sektörü güven endeksi 
ağustosta 70,5 iken bu ay yüzde 
6,4 artarak 74,9’a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önce-
ki aya göre, son 3 aylık dönemde 
iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 
artarak 71,3 oldu. Söz konusu dö-
nemde hizmetlere olan talep alt 
endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 
değerini aldı. Gelecek 3 aylık dö-
nemde hizmetlere olan talep bek-

lentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 
azalarak 83,7’ye geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış perakende ticaret sektörü 
güven endeksi eylülde yüzde 1,5 
azalarak 93,5’e düştü. Perakende 
ticaret sektöründe bir önceki aya 
göre, son 3 aylık dönemde iş hac-
mi satışlar alt endeksi yüzde 5,5 
artarak 84,1’e çıktı. Mevcut mal 
stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,3 
azalarak 107,7’ye geriledi. 

Gelecek 3 aylık dönemde iş 

hacmi-satışlar beklentisi alt en-
deksi ise yüzde 8,6 azalarak 88,5 
oldu.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış inşaat sektörü güven endeksi 
de geçen ay 85 iken bu ay yüzde 2 
azalarak 83,3’e indi. İnşaat sektö-
ründe bir önceki aya göre, alınan 
kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 
alt endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 
69,9’e düştü. Gelecek 3 aylık dö-
nemde toplam çalışan sayısı bek-
lentisi alt endeksi de yüzde 3,3 
azalarak 96,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe eylülde gi-
rişimlerin yüzde 37’si faaliyetleri 
kısıtlayan herhangi bir faktörün 
olmadığını, yüzde 63’ü ise faali-
yetlerini kısıtlayan en az bir temel 
faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat 
sektöründe faaliyetleri kısıtlayan 
temel faktörlerden, “finansman 
sorunları” ağustos ayında yüzde 
40,1 iken eylülde yüzde 39,3, “ta-
lep yetersizliği” ağustosta yüzde 
31,5 iken eylülde yüzde 32,8 ve 
“diğer faktörler” ağustosta yüzde 
20,3 iken eylül ayında yüzde 17 
oldu. n BÜŞRA GÜLTAŞ

GENMOT pandemi sürecinde yeni istihdam açıkladı

İbni Mes’ud radıyallahu anh’den 
rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem: Sözde ve işte ince ele-
yip sık dokuyan, haddi aşan kimseler 
helak oldular buyurdu ve bu sözü üç 
defa tekrarladı. (Müslim, İlim 7. Ayrıca 
bk. Ebu Davud, Sünnet 5) Hadisi şerif, 
sözlerinde ve işlerinde haddi aşan, ileri 
giden ve taşkınlık yapan kimselerin bu 
dünyada sıkıntıdan kurtulamayacak-
larını, ahirette de cezayı hak edecekle-
rini göstermektedir. Hadiste kullanılan 
mütenattiun tabirinin anlamı oldukça 
kapsamlıdır. Ondan nelerin anlaşıldığını 
özetlemeye çalışacağız. Ağzına ve aklı-
na gelen her şeyi önünü ardını, ilerisini 
gerisini düşünmeden ve sorumluluk 
hissetmeden konuşan insanlar, dille-
rinin cezasını hem dünyada hem de 
ahirette çekeceklerdir. Kendilerini ilgilen-
dirmeyen konulara girenler, akıllarının 
ermediği meselelere dalanlar, bilmedik-
leri konularda söz söyleyenler başkaları 
karşısında gülünç duruma düşerler. 
İnsanlara karşı büyüklük taslamak için 
ağızlarını doldurarak konuşan, lugat 
paralamaya kalkan, dinleyenlerin anla-
yamayacağı sözler veya günümüzde 
bazılarının yaptığı gibi yabancı kelime ve 
terimlerle konuşanlar, güzel konuşuyor 
dedirtmek için çalışanlar da bu hadisin 
kapsamına girerler. Tabii konuşma 

şeklini ve seyrini değiştirerek, boğazını 
ve gırtlağını zorlamak suretiyle sesine 
başka şekiller ve tonlar vermeye çalı-
şanlar ve bütün bunları insanlara karşı 
gösteri maksadıyla yapanlar da hoş 
görülmez, kınanırlar. İnsanlar, böyle 
kimseleri sevmez, onlar çok kere top-
lumdan dışlanırlar. Fakat böyleleri suçu 
kendilerinde arayacak yerde insanları 
suçlar ve onların kendilerini anlayacak 
seviyede olmadıklarını iddia ederler. 
Oysa sözün ve konuşmanın gayesi, kişi-
nin düşüncelerini, duygularını, telkin ve 
tavsiyelerini karşısındakilere en güzel, en 
kolay ve en faydalı şekilde ulaştırmaktır. 
Sadece sözde ve konuşmada değil, 
her türlü hareket ve davranışta haddi 
aşmak ve taşkınlık yapmak dinimizde 
hoş karşılanmamıştır. İslâm, her işte iti-
dali korumayı, ifrat ve tefritten sakınmayı 
tavsiye eder ve insana dengeli bir hayat 
sürmenin yollarını, prensiplerini öğretir. 
Hem fertlerin hem toplumun sağlıklı ol-
ması için bu esaslara riayet edilmesi bü-
yük önem taşır. Dünyalık cezalar kişinin 
dışa akseden söz ve davranışlarına göre 
olduğu için, ölçüyü kaçıranlar, haddi 
aşıp taşkınlık yapmalarının cezasını ya 
toplumdan dışlanarak ya hapishane 
köşelerinde veya daha başka bir şekilde 
hayatlarını zindana çevirerek çekerler.

1- Sözde ve davranışta haddi aş-

mamak, taşkınlık yap-
mamak İslam’ın temel 
prensiplerinden biridir.

2- İnsanların anla-
yamayacakları tarzda, 
bilinmeyen kelimeler 
ve yabancı sözcüklerle 
konuşmak dinimizde 
mekruh kabul edil-
miştir.

3- Kişi ağzına ve 
aklına gelen her sözü 
konuşmamalı, iyice düşünüp taşınarak 
faydalı şeyleri, anlaşılacak tarzda konuş-
malıdır.

4- Dışa akseden sözlerimiz ve ha-
reketlerimiz sebebiyle dünyalık cezalara 
çarptırılacağımızı unutmamak gerekir.

Abdullah İbni Amr İbni As radı-
yallahu anhüma’dan rivayet edildiğine 
göre Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: Şüphesiz ki Allah 
Teala, sığırın otu yerken ağzında evirip 
çevirdiği gibi, sözü ağzında evirip çevire-
rek lugat paralayan erkeklere buğz eder. 
(Ebu Davud, Edeb 94; Tirmizi, Edeb 72) 
Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhü-
ma’dan rivayet edildiğine göre Resu-
lullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurdu: İçinizde en çok sev-
diğim ve kıyamet günü bana 
en yakın mesafede bulunacak 
kimseler güzel ahlak sahibi 
olanlarınızdır. Güzel konuşu-
yor dedirtmek için uzun uzun 
konuşanlar, sözünü beğen-
dirmek için avurdunu şişire 
şişire laf edenler ve bilgiçlik 
etmek için lugat paralayanlar 
ise en sevmediğim ve kıyamet 
günü bana en uzak mesafede 

bulunacak kimselerdir. (Tirmizi, Birr 71)
Hadisin açıklamasında da işaret 

edildiği gibi, sözü ağızda evirip çevirerek, 
ne kadar güzel konuşuyor dedirtmek 
için lugat paralamak insanların anlaya-
mayacağı tarzda konuşmak dinimizde 
hoş görülmemiş ve böyle davrananlar 
kınanmıştır. 

Peygamber Efendimiz onların bu 
halini sığırın ot yerken ağzını evirip çevir-
mesine benzeterek, bu gibi durumlara 
düşmekten bizleri sakındırmıştır. Güzel 
ahlaka, edep ve hayâya dinimizin verdiği 
önem bu kitabımızın ilgili bölümlerinde 
ve konuyla alakalı hadislerin geçtiği her 
yerde ele alındı. Özellikle güzel ahlak ko-
nusu 622-632 numaralı hadisler arasın-

da genel anlamda açıklanmıştı. Güzel 
konuşmakla, yapmacık konuşmayı 
birbirine karıştırmamak gerekir. Güzel 
konuşma, her şeyden önce muhatabın 

anlayabildiği, ahlak ve edep kurallarına 
uygun, anlatılmak istenen konunun 
mümkün mertebe eksiksiz ortaya ko-
nulduğu, konuşulan dilin kaidelerine 
riayet edilerek yapılan konuşmadır. Bu 
yasaklanmış değil, bilakis teşvik edilmiş-
tir. Özellikle insanlara dini öğretenlerin 
bu sayılan noktalara çok dikkat etmesi 
gerekir. Çünkü onlar inanan insanları 
Allah’ın dini konusunda bilgilendirmek, 
inanmayanları İslam’a çağırmakla gö-
revlidir. Tebliğlerini en güzel şekilde yap-
maları gerekir. Bu konuda da yegane 
örneğimiz ve rehberimiz Resul-i Ekrem 
Efendimizdir. Yapmacık konuşmalar, 
özentiler, insanların anlayamadıkları 
kelimelerle onlara hitap ederek kendini 
farklı gösterme gayretleri, başkalarına 
karşı bilgiçlik taslama gibi davranışlar 
İslâmî edebe aykırı kabul edilip yasak-
lanmıştır. Çünkü bunların her biri kar-
şısındakine karşı saygısızlık anlamına 
gelir. Ayrıca, böyle davranan kişi kibir 
ve kendini başkalarından üstün görme 
duygusunu da yansıttığı için, Allah’ın 
hoşlanmadığı kötü huylarla vasıflanmış 
bir kişilik sahibi olduğunu ortaya koyar. 
Başkalarının hoşuna gidecek tarzda 

konuşanlar, bulundukları yere ve ken-
dilerini dinleyenlere göre düşüncelerini 
değiştirir, gerektiğinde hakkı ve hakikati 
söylemekten uzaklaşırlar. Çünkü böyle-
lerinin gayesi Allah’ın rızasını kazanmak 
olmayıp, insanların hoşnutluğunu elde 
etmektir. Bu ise bir nevi münafıklıktır. 
İşte bu nitelikteki kötü huylu kimseler, 
kıyamet gününde Resul-i Ekrem’in hiç 
sevmediği ve meclisinden en uzak me-
safede bulunanlar olacaktır.

1- Konuşma esnasında insanların 
anlama imkanı olmayan birtakım keli-
meler, anlamsız sözler sarfetmek, ağzını 
doldurarak lugat paralamak, bilgiçlik 
taslamak yasaklanmış olup, bunlar Al-
lah’ın kızgınlığına sebep olur.

2- İnsanlara karşı büyüklük tasla-
mak, ne güzel konuşuyor dedirtmek 
için bulunduğu yerin havasına kendini 
uydurmak suretiyle olduğundan başka 
görünmek caiz olmayıp, münafıklık ala-
meti sayılır.

3- Müslüman kimse konuşmasıyla 
da seçkinliğini göstermeli ve Allah’ın rı-
zasına uygun hareket etmelidir.

4- Güzel ahlak ve iyi huylu olmak 
kıyamet gününde Resul-i Ekrem’in sev-
gisine layık olmanın ve ona yakın bulun-
manın vesilesi olduğu gibi, kötü ahlak 
ve çirkin huylu olmak da ondan ve onun 
sevgisinden uzak kalmaya sebep olur.

KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen Konya polisi, çuval içerisinde zeytin ve patlıcanların 
arasına gizlenmiş ve polisten kaçarken kaza yapan bir araçta toplamda 76 kilo 308 gram plaka esrar ele geçirildi

Konya polisinin uyuşturucu ta-
cirlerine yönelik düzenlediği ope-
rasyonlarda; 54 bin 852 adet uyuş-
turucu hap, 15 bin 990 lira nakit 
para ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 
kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgi-
ye göre, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleriyle müşterek 

olarak yürüttükleri çalışmalar ne-
ticesinde bir araçla uyuşturucu 
taşındığını tespit etti. Konya Ereğli 
karayolu uygulama noktasında, 
polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu 
sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan 
kovalamacanın ardından araç dur-
durulurken, sürücüsü ve yanında 
bulunan şahıs gözaltına alındı. 
Araçta yapılan aramada, 43 bin 
200 adet uyuşturucu hap maddesi 

ele geçirildi. Emniyete götürülen 
2 şüpheli hakkında, uyuşturucu 
madde ticareti yapmak/nakletmek 
suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, Meram ilçesinde şüphe üzerine 
durdurduğu bir araçta 777 adet 
uyuşturucu hap, Seydişehir ilçe-
sinde durdurulan bir araçta da 132 
gram uyuşturucu madde ele geçir-

di. Selçuklu ilçesinde bir ikamette 
ve bir araçta yapılan aramada, 10 
bin 875 adet uyuşturucu hap ve 
uyuşturucu ticaretinden temin 
edildiği tahmin edilen 15 bin 990 
lira nakit para ele geçirdi. Üç ayrı 
olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınır-
ken, şüpheliler hakkında uyuştu-
rucu madde ticareti yapmak işlem 
yapıldı.
n İHA

54 bin 852 adet uyuşturucu hap elegeçirildi

Uyuşturucuyu patlıcan
çuvalına saklamış!

Konya polisinin uyuşturucu 
tacirlerine yönelik düzenlediği 
operasyonlarda; çuval içerisinde 
patlıcan ve zeytinlerin arasına 
gizlenmiş 18 kilo 308 gram, po-
listen kaçarken kaza yapan bir 
otomobilde de 58 kilogram olmak 
üzere toplamda 76 kilo 308 gram 
plaka esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, uyuşturucu tacir-
lerine yönelik sürdürdüğü çalış-
malar kapsamında, Ereğli Yolu 
Uygulama Noktasında şüpheli bir 
otomobili durdurdu. 

Araçta hassas burunlu narko-
tik köpeğiyle yapılan aramalar-
da 18 kilo 308 gram plaka esrar 
maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 
6 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak 
ve nakletmek suçundan gözaltına 
alındı.

POLİSTEN KAÇAN UYUŞTURUCU 
TACİRLERİ KAZA YAPINCA YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri, Aksaray Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leriyle yaptıkları müşterek analiz 
çalışmaları neticesinde, öncü-art-
çı iki araçla uyuşturucu sevkiyatı 
yapacağı bilgisi üzerine çalışma 
başlattı. 

Yapılan takip sonrasında öncü 

araç Ereğli Yolu Uygulama nokta-
sında durdurulurken, artçı olarak 
tabir edilen ikinci araç ise ‘dur’ ih-
tarına uymayarak kaçtı. 

Polisle yaşanan kovalama so-
nunda kaçan otomobil yaralamalı 
kazaya karıştı. 

Yaya olarak kaçmaya başlayan 
3 şüpheli şahıslar, polisler tarafın-

dan yakalandı. 
Kaza yapan araçta narkotik 

köpeğinin desteğiyle yapılan ara-
mada, koltukların arka kısımları-
na gizlenmiş 58 kilogram plaka 
esrar maddesi ele geçirildi. Gö-
zaltına alınan 3 şüpheli, sorgulan-
mak üzere emniyete götürüldü. 
n AA

5 ayrı uyuşturucu 
operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacir-
lerine yönelik 5 ayrı operasyon 
düzenleyen KOM ve NSM ekiple-
ri çeşitli uyuşturucu maddelerde 
birlikte 14 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerden 5’i tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.

Operasyon Aksaray merkezde 
5 ayrı adrese yönelik gerçekleşti-
rildi. Edinilen bilgiye göre, 14 ayrı 
şüphelinin uyuşturucu kullandığı 
ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgi-
sine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) 
ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 
şahısları takibe aldı. Yapılan teknik 
ve fiziksel takibin ardından 5 ayrı 
adrese düzenlenen operasyon-
larda, 14 kişi yakalanarak gözal-

tına alındı. Adreslerde ve şahısla-
rın üzerinde yapılan aramalarda 
149,46 gram metamfetamin mad-
desi, 410,19 sentetik kannabinoid 
(bonzai) maddesi, 4,29 gram eroin 
maddesi, 20,73 gram kubar esrar 
maddesi, suçta kullanılan iki adet 
hassas terazi, bir adet silah, iki adet 
şarjör ve 7 adet silah mermisi ele 
geçirildi. Emniyetteki sorgularının 
ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edilen şüphelilerden H.G. (22), 
E.A. (25), A.K. (24), Y.Y. (33) ve 
M.H.O. (41) isimli 5 şüpheli tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Şüp-
helilerden B.G.A. (31), G.B. (30) ve 
T.B. (28) adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılmıştır. Diğer şüpheliler 
ifadelerinin ardından serbest bıra-
kıldı. n İHA

Kaçak silah operasyonunda 91 adet yivsiz tüfek elegeçirildi
Beyşehir ilçesinde, jandarma 

ekipleri tarafından bir av tüfeği 
imalathanesi ile depo olarak kulla-
nılan adrese yapılan baskında, yasa 
dışı olarak, izinsiz ve kaçak olarak 
üretildiği öne sürülen 91 adet yiv-
siz av tüfeği ile av tüfeği imalatında 
kullanılan çok sayıda silah parçası 
ve malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşe-
hir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, yapılan istihbari çalışma 
neticesinde ilçeye bağlı Üzümlü 
Mahallesi’nde bir av tüfeği ima-
lathanesinde yasa dışı ve izinsiz 
av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisi-
ne ulaştı. Jandarma ekipleri, Sulh 
Ceza Hakimliği tarafından verilen 
arama kararına istinaden, M.Ö.’ye 
ait imalathanedeki araçlarda arama 

gerçekleştirdi. Aramalarda, araçlar-
da yarı otomatik, pompalı, tabanca 
kabzeli pompalı, şarjörlü yarı oto-
matik teskopik yivsiz av tüfeği cins-
lerinde olmak üzere toplam 56 adet 
izinsiz ve kaçak üretim olarak üre-
tildiği ileri sürülen 56 yivsiz av tü-
feği ele geçirdi. Ekipler, şüphelinin 
yerleşim merkezindeki depo olarak 
kullanılan evinde yapılan aramada 
ise yine izinsiz, yasa dışı üretim 
olduğu öne sürülen 35 adet yivsiz 
av tüfeği ile av tüfeği üretiminde 
kullanılmak üzere çok sayıda silah 
parçası ve malzemesi ele geçirdi. 
Jandarma ekipleri kaçak üretim 
silahlara el koyarken şüpheli M.Ö. 
ise jandarma tarafından gözaltına 
alındı. Olayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor. n İHA
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Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı
Kobani olaylarıyla ilgili 2014’te 

düzenlenen eylemlere ilişkin so-
ruşturma kapsamında hakkında 
gözaltı kararı verilen Sırrı Süreyya 
Önder Aksaray’da TEM kiplerinin 
gerçekleştirdiği operasyonla kal-
dığı otel odasında yakalanarak gö-
zaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ko-
bani bahanesiyle 2014’te düzenle-
nen eylemlere ilişkin soruşturması 
kapsamında 7 ilde 82 kişi için ver-
diği gözaltı kararı verildi. Gözaltı 
kararı verilenler arasında HDP’li 
eski milletvekilleri, belediye baş-
kanları ve MYK üyeleri de bulunu-
yor. Sırrı Süreyya Önder’in de ara-
larında bulunduğu gözaltı kararına 
istinaden harekete geçen Aksaray 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 

Önder’in Aksaray’da olduğunu 
tespit etti. Bunun üzerine kentte 
bulunan bir otel odasına yönelik 
operasyon düzenleyen TEM ekip-
leri Önder’i otel odasında gözal-
tına aldı. Operasyonun ardından 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisi-
ne getirilen Önder, burada sağlık 
kontrolünden geçirildikten son-
ra sorgulanmak üzere İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruş-
turma sürüyor.

HDP Merkez Yürütme Kuru-
lu’nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 
2014 tarihinde Kobani bahane-
siyle YPG/PKK yandaşları 35 ilde 
şiddet ve eylem olayları gerçek-
leştirmiş, eylemlerde 2 polis şehit 
olmuş, 31 kişi de yaşamını yitirmiş 
ve 221 vatandaş ile 139 polis yara-
lanmıştı. n İHA

Arabayla dolaşırken 
fenalaşan genç öldü

Karaman’da arkadaşlarıyla 
birlikte arabayla gezerken aniden 
fenalaşan 17 yaşındaki genç, ge-
tirildiği evin bahçesinde hayatını 
kaybetti. Olay, akşam saat 20.30 
sıralarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla 
birlikte arabayla gezmeye çıkan 
Mücahit Biçer (17), biranda araç 
içerisinde fenalaştı. Bunun üze-
rine Biçer, arkadaşları tarafından 
Yenimahalle 383 Sokak’ta bulu-
nan tek katlı eve getirildi. Evin 
bahçesinde Biçer’in iyice bilincini 
kaybetmesi üzerine arkadaşları 
hemen sağlık ekibinden yardım 
istedi. İhbar üzerine adrese sağ-

lık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde 
Mücahit Biçer’in hayatını kaybet-
tiğini tespit edildi. Cumhuriyet 
Savcısının olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardından Biçer’in 
cenazesi kesin ölüm sebebinin 
belirlene bilmesi için otopsi ya-
pılmak üzere Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Polis, hayatını kaybe-
den Biçer’in yanında bulunan iki 
arkadaşını ifadesini almak üzere 
Emniyet Müdürlüğüne götürür-
ken, olayla ilgili geniş çaplı soruş-
turma başlattı.
n İHA

Cadde ve sokaklarda denetim sağlık ekipleriyle birlikte korona denetimi yapan kolluk kuvvetleri, yapılan 
kontrollerde HES kodu sorgulamasından ‘Riskli’ olarak görülen vatandaşları götürüp yurda yerleştiriyor

Karantinayı delenler
sokaktan toplanıyor

Aksaray’da cadde cadde, so-
kak sokak denetim yapan sağlık ve 
kolluk kuvvetleri karantinaya uy-
mayan vatandaşları tespit ederek 
yurtlarda karantinaya alıyor. Vali 
Aydoğdu ise devlet vatandaş ele ele 
mücadele etmesi gerektiğini belir-
terek kentte virüs salgınını belli bir 
aşamada kontrol altına alındığını 
kaydetti.

Tüm dünyayı tehdit eden ve 
onlarca ülkede binlerce kişinin 
ölümüne neden olan korona virüs 
(Covid-19) önlemleri kapsamında 
Aksaray’da sağlık ve kolluk kuvvet-
leri aralıksız denetimler yaparken, 
karantinaya uymayan ve HES ko-
dundan sorgulandığında riskli ola-
rak görünen vatandaşlar toplanarak 
yurtlarda karantina altına alınıyor. İl 
Sağlık Müdürlüğü, Acil Afet Durum 
(AFAD) Müdürlüğü, Tarım ve Or-
man Müdürlüğü, Emniyet Müdür-
lüğü, Jandarma Komutanlığı başta 
olmak üzere tüm kurum ve kuru-
luşlar kent genelinde cadde cadde, 
sokak sokak gezerek denetimler 
yapıyor. Yapılan denetimlerde va-
tandaşların Hayat Eve Sığar (HES) 
kodu sorgulanıyor ve sorgularında 
‘Riskli’ olarak görülen vatandaşlar 
ile korona virüs karantinasına uy-
madığı tespit edilen vatandaşlar 
sağlık ve polis ekiplerince ambulan-

sa bindirilerek Kredi Yurtlar Kuru-
muna götürülüyor. Yurtlara vatan-
daşları taşıyan ambulanslar polis 
ekiplerinin eskortluğu ve kontrolü 
altında yurtlara teslim edilerek ka-
rantina altına alınıyor. Karantina 
süresince yurtlarda tutulan vatan-
daşlar sürelerinin dolmasıyla birlik-
te yapılan testin negatif çıkmasının 
ardından evlerine gönderiliyor.

‘ŞU ANDA DA BELLİ BİR 
KONTROLÜMÜZÜN ALTINA GİRDİ’

Konuyla ilgili bilgiler veren Ak-
saray Valisi Hamza Aydoğdu, ko-
rona virüs önlemleri kapsamında 
sadece devletin alacağı önlemlerin 
yetmeyeceğini belirterek, vatan-
daşlara da çok ciddi görevler düştü-

ğünü söyledi. El ele birlik içerisinde 
mücadele edilmesi gerektiğine vur-
gu yapan Vali Aydoğdu, “Aksaraylı 
hemşehrilerimizden, buradan bizi 
takip eden herkese şunu söylemek 
isterim. Gerçekten bizim, sadece 
devletin aldığı kararlarla bu virüsle 
baş etmemiz mümkün değil. Bizim 
hep birlikte, bu Türk Milleti’nin ge-
netik yapısında vardır, hep birlikte, 
birlikte el ele vererek biz ancak böy-
le musibetlerin üstesinden gelebil-
mişiz. Onun için biz ne kadar sıkı 
tedbirler alırsak alalım, vatandaşta 
o duyarlılığı, farkındalığı oluştur-
madığımız müddetçe bu süreç hep 
uzar. O yüzden biz denetimlerimiz-
de hep vatandaşlarımıza kaviliğin, 

güzel bir dille bütün arkadaşlarımız 
şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim 
şu anda çocuklarımız okula gidemi-
yor. Ama bizim çocuklarımızın artık 
okula gitmesi gerekiyor. Okullarda 
öğrencilerimizin olması gerekiyor. 
Eğitim öğretim çok önemli. Çünkü 
bütün yaptığınız işlerin temelinde 
iyi bir eğitim yapıyor. Bunu yapa-
bilmemiz için çocuklarımızı sağlıklı, 
düzgün bir şekilde okula götürebil-
memiz için bizim bu musibeti hızlı 
bir şekilde aşmamız lazım. Aşa-
bilmemiz için de vatandaşlarımı-
zın çok ciddi desteğine ihtiyacımız 
var. Biz bu desteği sağladığımız 
anda, birbirimize çok ciddi anlam-
da entegre olduğumuzda problem 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 
Dünyada ve Türkiye’de farklı geliş-
meler olur o ayrı bir şey. Ama biz 
elimizden geldiği kadar üzerimize 
düşen vazifeyi çok doğru bir şekilde 
yapmamız gerekiyor. Bizim sağlık 
müdürlüğümüz, AFAD, jandarma, 
emniyet, tarım müdürlüğü, bütün 
arkadaşlarımız sokak sokak, cadde 
cadde, ev ev, sizler, bizler farkın-
dalık oluşturmak için mücadele 
ediyoruz. Şu anda da belli bir kont-
rolümüzün altına girdi. Zamanla 
bunu kontrol ettikten sonra daha 
rahatlayacağımızı düşünüyorum” 
dedi. n İHA

Sarayönü ilçesinde tartıştığı 
eski eşi tarafından tüfekle aya-
ğından vurulduktan sonra araçla 
Karaman’a götürülen yaralı kadın, 
polislerin yanından geçerken attığı 
çığlık sayesinde kurtuldu. Hasta-
neye kaldırılan kadın tedavi altına, 
şüpheli eski kocası da gözaltına 
alındı. Olay, gece saat 01.00 sı-
ralarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Karaman Valiliği 
önündeki kavşakta beklemekte 
olan resmi polis ekibi yanların-
dan geçen bir otomobilden kadın 
çığlığı geldiğini duydu. Bunun 
üzerine aracı durdurarak kontrol 
eden polis ekipleri, otomobilde 

çığlık atan kadının ayağından vu-
rulmuş halde olduğunu fark etti. 
Bunun üzerine çağrılan ambu-
lansla Karaman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırılan Ş.Ç. 
tedavi altına alındı. Yaralı kadının 
eski olduğu belirlenen otomobil 
sürücüsü Ö.Ö. ise gözaltına alındı. 
Yapılan araştırma sonucunda ya-
ralı kadının eski eşi Ö.Ö. tarafında 
Konya’nın Sarayönü ilçesinde tü-
fekle vurulduktan sonra otomobil-
le Karaman’a kadar getirildiği öne 
sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli 
Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor. n İHA

Ayağından vuruldu,
tedavi altına alındı

Kamyonet ile elektrikli 
bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil şarampole 
düştü, 2 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde kamyonet ile üç 
tekerli elektrikli bisikletin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Konya Adana Karayolu üzeri Ziya 
Gökalp Mahallesi Türkmen Kavşa-
ğında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, R.F.G.’nin kullandığı üç 
tekerli elektrikli bisiklet ile H.K.’nin 
idaresindeki 34 TH 3690 plakalı 

kamyonet çarpıştı. Kazada elektrik 
bisiklette bulunan R.F.G. ve yolcu 
olarak bulunan C.G. yaralandı. Ya-
ralılar olay yerinde sağlık ekipleri 
tarafından yapılan ilk müdahalenin 
ardından, Ereğli Devlet Hastane-
si’ne kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kaza ile ilgili başlatılan soruştur-
ma sürüyor.
n İHA

Aksaray’da sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobilin şarampole düşmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Nev-
şehir karayolu 40. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Nevşehir’den Aksaray isti-
kametine seyreden Mümin Ş. (23) 
idaresindeki 42 ABL 373 plakalı 
Fiat marka otomobil, Aksaray’a 40 
kilometre kala sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole düştü. Kazada 

sürücü ve yanında yolcu olarak 
bulunan Fatmanur B. (19) yaralan-
dı. Diğer sürücüler tarafından 112 
Acil Çağrı Merkezine haber verildi. 
İhbar üzerine olay yerine ambu-
lans, polis ve jandarma ekibi sevk 
edildi. Olay yerine gelen 112 acil 
yardım ekipleri yaralıları ambulans-
larla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırırken, yapılan müdahalede 
durumlarının iyi olduğu öğrenil-
di. Olay yerinde jandarma ve polis 
ekipleri güvenlik önlemi aldı. 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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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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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

  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

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

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

(TERCİHEN İNGİLİZCE ARAPÇA BİLEN, 2 YIL DENEYİMLİ)

(B EHLİYETİ OLAN, 2 YIL DENEYİMLİ)
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
Office programlarına hakim,
Seyehat sorunu olmayan,

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: 
ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 

KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

DIŞ TİCARET VE SATIŞ PAZARLAMA ELEMANLARININ 
CV GETİRMESİ RİCA OLUNUR...

• VASIFSIZ ELEMANLAR
• DIŞ TİCARET ELEMANI

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• SATIŞ PAZARLAMA ELEMANI 
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Kılca: Karatay, bütün güzellikleriyle çağırıyor
Dünya Turizm Günü dolayı-

sıyla bir mesaj yayımlayan Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
turizmin şehirlerin kalkınmasında 
ve tanıtılmasında oldukça önem-
li bir yere sahip olduğunu söyledi. 
Turizmin barış, huzur ve birlikte 
yaşama kültürü köprüsü görevini 
gördüğünü ifade eden Başkan Ha-
san Kılca’nın Dünya Turizm Günü 
mesajı şu şekilde: “Selçuklu’nun 
başkenti, Hz. Mevlana’nın medfun 
olduğu yer olan Karatayımız; yüz-
lerce yıllık geçmişi boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, 
eşsiz tarihi ve keşfedilmeyi bek-
leyen pek çok güzelliğiyle her yıl 
yüzbinlerce turisti ağırlıyor. Tüm 
dünya tarafından kabul edilmiş bir 
gerçektir ki şehrimiz, mutlaka gö-
rülmesi gereken yerlerin en başla-
rında gelmektedir. Karatay ve Kon-
ya, ülkemizin dünyaya açıldığı eşsiz 
vitrinidir. Karatay, Selçuklu ve Os-
manlı mirasıyla her köşesi tarih ko-
kar. İlçemiz, ismini, ‘Dost ve devlet 
büyüğü’ olarak sıfatlanan Karatay 
Celaleddin’den almıştır. Celalettin 
Karatay, devlet adamlığı ve yöne-
tim anlayışına kattıklarının yanı sıra 
her yıl binlerce turisti ağırlayan, dö-
nemin de önemli eğitim kurumla-
rından olan Karatay Medresesi gibi 

bir şaheseri de yaptırmış kıymetli 
bir şahsiyettir. Karatay’ımız sadece 
Hz. Mevlana’yı değil, Celaleddin 
Karatay’ı da bağrında misafir eden 
önemli bir ilçemizdir.”
KARATAY’IN EŞSİZ TARİHİ GÜNBE-

GÜN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Hasan Kılca, Karatay Belediye-

si olarak 10 bin 300 yıllık Boncuk-
lu Höyük’ün yanı sıra 180 metre 
genişliği ve 145 metreden fazla 
derinliğiyle platodaki en derin ob-
ruklardan biri olan Kızören Obruğu 
ile obruğun hemen yanı başındaki 
Selçuklu dönemi kervansarayla-
rından Obruk Hanı’nın da turizme 
kazandırılması için çalışma yap-
tıklarını dile getirdi. Söz konusu 

çalışmalarla Karatay’ın gizli kalmış 
yüzlerce yıllık tarihinin gün yüzüne 
çıktığını ifade eden Hasan Kılca, 
Karatay’ın bütün tarihi ve kültürel 
değerlerini koruma altına aldıkları-
nı kaydetti.

Kılca, “Karatay Belediyesi ola-
rak değerlerimizin yaşatılması, ta-
nıtılması, gelecek kuşaklara akta-
rılması ve turizme kazandırılması 
adına elimizden geleni yapıyoruz. 
Hayıroğlu Mahallemiz sınırları içe-
risinde bulunan ve 10 bin 300 yıllık 
geçmişe sahip Boncuklu Höyük’ü 
tüm yönleriyle gün yüzüne çıkara-
rak bölgeyi turizme kazandırıyoruz. 
Boncuklu Höyük’ün yanı sıra Kızö-
ren Obruğu’nun çevre düzenlemesi 

ve obruğun hemen yanındaki 800 
yıllık Obruk Hanı’nın da restore ça-
lışmaları hızlı ilerliyor. Bu ve daha 
birçok çalışmamızla inanıyorum ki 
Karatay, önümüzdeki dönemlerde 
tarih meraklılarının keyifli bir keşfe 
çıkacağı en önemli merkezlerden 
biri haline gelecek” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ ADRESİ 
KARATAY TERMAL TATİL KÖYÜ 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Karatay’da turizmi çe-
şitlendirme noktasında da önemli 
adımlar attıklarını söyledi. Tarihi, 
kültürel ve doğal güzelliklere sahip 
mekânların turizme kazandırılma-
sının yanı sıra termal ve sağlık tu-
rizmiyle de alakalı projeler hayata 

geçirdiklerini hatırlatan Başkan 
Hasan Kılca, şunları dile getirdi: 
“Karatay her bir karış toprağıyla ve 
tüm güzelliğiyle ilgi görüyor. Biz-
ler de bu kulvarların her birisi için 
farklı plan, program uyguluyoruz. 
Böylece de ilçemizde turizmi yılın 
tamamına yaymış olacağız. Bu kap-
samda da Karatay Termal Tatil Kö-
yü’nü tamamlayarak vatandaşları-
mızın hizmetine sunduk. Konforu 
ve şifalı suları aynı konseptte sunan 
Karatay Termal Tatil Köyü’ne ge-
len vatandaşlarımız, konaklamala-
rının yanı sıra günlük konaklama 
yapmadan da bütün imkânlardan 
faydalanabiliyor. Amacımız termal 
turizmde oldukça iyi noktada olan 

ülkemizi daha da iddialı bir konu-
ma taşımak ve şehrimizin turizm 
potansiyelini yukarıya çıkarmak.”
MİSAFİRLERİMİZE KARATAY’IN TÜM 
EŞSİZ GÜZELLİKLERİNİ SUNMAKTAN 

MEMNUNİYET DUYACAĞIZ
Zengin bir tarihe ve eşsiz doğal 

güzelliklere sahip Anadolu coğraf-
yasının barındırdıklarının Türkiye 
için büyük bir kazanç olduğuna 
vurgu yapan Kılca, ortak mirasımız 
olarak görülen tüm bu zenginlikle-
rin korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılmasının herkesin görevi ol-
duğunun altını çizdi. Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, “Dünya 
Turizm Günü” dolayısıyla yayım-
ladığı mesajını şöyle tamamladı: 
“Hz. Mevlana’dan Şems-i Tebrizi 
Türbesi’ne, Boncuklu Höyük’ten 
Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’na, 
Karatay Medrese’nden Sırçalı Mes-
cit’e ve daha pek çok değere sahip 
ilçemizde yerli ve yabancı misafir-
lerimizi ağırlamaktan, onlara şeh-
rimizin ve ilçemizin güzelliklerini 
sunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Karatay Belediyesi ola-
rak sahip olduğu bütün güzellikler 
ve ayrıcalıklarıyla turizmi, şehir 
ekonomisi adına önemli bir kal-
kınma dinamiğine dönüştürmeye 
devam edeceğiz.” n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de sanayiciler, esnaflar ve ilçe halkıyla bulu-
şarak ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak yeni otogar binasının temel atma törenine katıldı

Akşehir’e Modern Otogar 
Binası kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşe-
hir’de yatırımlarda incelemelerde 
bulunarak sanayiciler, esnaflar ve 
ilçe halkıyla buluştu. Mevcut otoga-
rın depreme dayanıksız olduğunu 
bundan dolayı 7.5 milyon liraya mal 
olacak yeni otogar binasının ilçeye 
kazandırılacağını belirten Başkan 
Altay, bir taraftan da Akşehir’in tu-
rizme kazandırılmasıyla ilgili önemli 
çalışmalar yürüttüklerini, Akşehir’in 
restorasyon çalışmalarıyla turizm 
destinasyonlarının önemli bir parça-
sı haline geleceğini söyledi.

Başkan Altay, Akşehir programı 
kapsamında ilk olarak Akşehir Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret 
ederek, Akşehirli sanayicilerle bir 
araya geldi. OSB’de üretim yapan 
fabrikaları inceleyen Başkan Altay, 
işçilerle sohbet ederek, üretim hak-
kında fabrika yetkililerinden bilgi 
aldı. 

‘HER TÜRLÜ DESTEĞİ 
VERMEYE HAZIRIZ’

Sanayicilerle buluşmada konu-
şan Başkan Altay, bir yer ne kadar 
gelişse de istihdam sağlanamıyor-
sa insanların orada yaşamasının 
mümkün olmadığının altını çizerek, 
“Parkları, yolları, caddeleri yapsanız 
da eğer insanların karnı doymuyor-
sa, bir iş bulamıyorsa büyük bir göç 
yaşanıyor. Onun için buradaki or-
ganizasyon çok kıymetli. Memleke-
timize yaptığınız katkılardan dolayı 
hepinizden Allah razı olsun. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere 
her türlü desteği vermeye hazırız.” 
ifadelerini kullandı. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya da “İlçemizin 
kalkınmasına büyük katkı veren iş 
adamlarımızla Büyükşehir Belediye 
Başkanımız buluştu. Uğur Başkanı-
mız gerçekten bir Akşehir sevdalısı. 

Bugüne kadar ilçemize yaptığı ve 
bundan sonra yapacakları için çok 
teşekkür ediyoruz. Allah kendisin-
den razı olsun.” dedi. 

YENİ OTOGAR BİNASININ 
TEMELİ ATILDI 

Başkan Altay, daha sonra Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılacak yeni otogar 
binasının temel atma programına 
katıldı. Başkan Altay, burada yaptı-
ğı konuşmada, önemli bir yatırımın 
temelini attıklarını belirterek, “Yeni 
Büyükşehir Yasasıyla birlikte Akşe-
hirimize toplam 228 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirdik. Atık Su Ar-
tırma Tesisinden restorasyon çalış-
malarına kadar birçok proje hayata 
geçti. Akşehir potansiyeli yüksek bir 
ilçemiz. Özellikle ziyaret ettiğimiz 
sanayi bölgesi, gelişme alanlarının 
planlanması, ileride OSB adına, üre-
tim adına çok iyi şeyler olacağının 
işareti.” diye konuştu. 

‘AKŞEHİR, TURİZM
DESTİNASYONLARININ ÖNEMLİ BİR 

PARÇASI HALİNE GELECEK’ 
Bir taraftan da Akşehir’in turiz-

me kazandırılmasıyla ilgili önemli 
çalışmalar yürüttüklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Özellikle restoras-
yon çalışmalarında ilçe belediyemiz, 
Büyükşehir olarak biz, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımız Sayın Murat 
Kurum’un katkılarıyla bir kısmı kre-
dilerle Akşehir’in o tarihi dokusunu 
ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba 
sarf ediyoruz. İnşallah Akşehir, res-
torasyon çalışmalarıyla turizm des-
tinasyonlarının önemli bir parçası 
haline gelecek.” şeklinde konuştu. 

YENİ OTOGARIN 
MALİYETİ 7.5 MİLYON LİRA 

Akşehir’in birinci derecede dep-
rem bölgesi olduğunu hatırlatarak, 
mevcut otogar binasının depremle 
ilgili ciddi sorunları olduğunu akta-
ran Başkan Altay, “Bundan dolayı 
yapmış olduğumuz çalışmalarda 7.5 
milyon liraya mal olacak, 2 bin 700 
metrekarelik bir otogarın yapımına 
bugün başlıyoruz. İnşallah en kısa 
sürede tamamlanarak hizmete gir-
miş olacak. 

Akşehir’in önemli projelerini ta-
kip ediyoruz. İnşallah baharda içme 

suyuyla ilgili çok önemli bir proje 
hayata geçecek. Bu yapılanlarla bir-
likte Akşehir’in ekonomisine ciddi 
bir katkı sağlanmış olacak. İlçemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” açıkla-
masında bulundu. 

‘TARIMSAL ÜRETİME 
KATKI SAĞLIYORUZ’ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak başka bir önceliklerinin de 
bölgede tarımla uğraşan çiftçilerin 
gelirini artırmak olduğunu vurgu-
layan Başkan Altay, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sadece Akşe-
hir’de değil, Yunak’ta, Tuzlukçu’da, 
Çeltik’te bulunan üreticilerimize her 
türlü tarımsal desteği vermeye de-
vam ediyoruz.

 Bugüne kadar 210 milyon lira-
ya yakın tarımsal destekte bulun-
duk. Ürün çeşitliğinin artırılması, 
ürünlerin pazarlanması ve marka 
değerinin oluşturulmasıyla ilgili de 
çalışmamız var. İnşallah Konyamız 
çok daha güzel yarınlara sahip ola-
cak.” ifadelerine yer verdi. Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya da 
“Akşehirimiz artık daha yeni ve iş-
levsel bir otogara ihtiyaç duyuyordu. 
İnşallah kazasız, belasız şekilde Ak-
şehir halkımızın hizmetine sunarız. 
Yeni Otogarımızı yatırım programı-
na aldıkları için Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve ekibine çok teşek-
kür ediyoruz.” dedi. Cuma namazı 
sonrası ilçe halkını ve restorasyonu 
Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 
Arasta Çarşısı’nda esnafları ziyaret 
eden Başkan Altay, restorasyonu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tamamlanan Tahtakale Mescidi’nde 
ve son olarak yine Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Akşehir’e kazan-
dırılacak mezbaha yatırımında da 
incelemeler gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ
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Pandemide araba yapan genç, hayalindeki bölümü kazandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
pandemi döneminde sıkılınca su 
motorunu kullanarak ‘bugyy’ araba 
yapan 18 yaşındaki genç, üniver-
sitenin makine mühendisliği bölü-
münü kazanarak hayaline kavuştu.

Ermenek ilçesinde yaşayan 18 
yaşındaki Mehmet Emre Baran, 
Covid-19 nedeniyle okulların kapa-
nınca boş kalan zamanını değerlen-
dirmek için su motorundan ‘bugyy’ 

arabası yapmıştı. Hayalindeki bö-
lüm olan makine mühendisliğini 
kazanmak için pandemi dönemin-
de çalışmalarını da sürdüren Meh-
met Emre Baran, sonunda hayalin-
deki bölümü kazandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü kazanan Mehmet Emre, 
“Mutluyum, istediğim bir bölümdü, 
çok şükür kazandık. İlerleyen za-

manlarda okulun projelerine katıl-
mayı hedefliyorum. Tüm projelere 
mümkünse, olabildiğince katılmayı 
hedefliyorum. Tabi derslerime de 
çok iyi çalışmayı düşünüyorum. 
Yarışmalarda okulun adını duyur-
mak ve okulumu temsil etmek is-
tiyorum. Mezun olduktan sonraki 
hayalim bir üretici olmak demiş-
tim, bu hayalimin arkasındayım ve 
bunu yapmak için tüm çabamı tüm 

gayretlerini göstereceğim’’ dedi.
‘SIRALI DÜZ ŞANZIMANLI BİR 

ŞEKİLDE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET 
YAPMAYI PLANLIYORUM’

Yeni yaptığı projesinde de su 
motoru kullanarak motosiklet yap-
tığını belirten Baran, “Bu projede 
ve scooter tekerinin bu motora çok 
yakışacağını düşünüyorum ve ya-
kıştı da zaten. Yine bunu yapmak 
benim hep hayalimdi. Küçüklük-

ten beri motosikletin üstündeyim 
ve bunu yapmak hayalimdi. Tabii 
ki yarış motosikleti üretmek, süper 
sport motosikletler ile ilgilenmek 
beni çok heyecanlandırır. Geleceği-
miz teknolojisi elektrikliye de artık 
çok önem gösteriyor. Sıralı düz şan-
zımanlı bir şekilde elektrikli moto-
siklet yapmayı planlıyorum. İnşal-
lah ilerideki projelerinde bu da var. 
Bu tür projeleri yapmak isteyenlere 

önerim korkmasınlar, denesinler 
yani yamuk oldu kötü oldu, hiç dü-
şürmesinler. Benim ilk projelerim 
çok kötü ama ilerleye ilerleye böyle 
kendimizi geliştiriyoruz ve yanlışla-
rımızı düzeltiyoruz. ‘Çalışan adam 
hata yapar çalışmayan dedikodu’ 
diye söylemişti yan komşumuz, bu 
sözünü hatırlayarak projelere de-
vam ediyoruz, durmak yok’’ dedi.
n İHA

Yeniden Refah Partisi 
gazileri ziyaret etti

Gelecek Partisi 
gazileri unutmadı

Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Başkanlığı Gaziler Haftası  mü-
nasebetiyle Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şube Başkanı 
Gazi Süleyman Ege’yi makamın-
da ziyaret etti.

Ziyarete İl Başkanı Mustafa 
Özerdem, İl STK ve Halkla İliş-
kiler Başkanı Abdullah Azimli, 
İl Eğitim Birim Başkanı Mehmet 
Üre, İl Gençlik Kolları Başkanı 
Mahir Solmaz ve İl Gençlik Kolla-
rı Teşkilat Başkanı Mehmet Hayri 
Yılmaz katılım sağladı.

Başkan Özerdem, “Yeniden 
Refah Partisi olarak gazilere ve 

şehit ailelerine büyük önem ver-
diklerini belirterek, “Aziz şehit-
lerimizin aileleri ve kahraman 
gazilerimiz bize en büyük ema-
nettir. Şanlı bayrağımızın altında 
huzur içerisinde yaşıyorsak bunu 
aziz şehitlerimize ve kahraman 
gazilerimize borçluyuz.” dedi.

Dernek Başkanı Gazi Süley-
man Ege ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek 
Yeniden Refah Partisi Konya İl 
Başkanlığı heyetine teşekkürle-
rini ileterek dernek tarihçesi ve 
çalışmaları hakkında heyeti bilgi-
lendirdi.
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Gaziler Günü nedeni ile Gele-
cek Partisi Konya İl Başkan Yar-
dımcıları Mustafa Gürhan Demir 
ve Resul Sağlam ile Konya İl Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet So-
lak Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şubesini ziyaret etti. 

Dernek başkanı Süleyman 
Ege, dernek tarihçesi ve çalış-
maları hakkında bilgilendirme 
yaparken, şehitlik ve gazilik mer-
tebelerinin, hiçbir değerle ölçüle-
meyecek kadar kıymetli olduğu-
nun altını çizdi.

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Gürhan 
Demir; “Ülkemiz için varlıklarını 
ortaya koyan Şehit ve Gazileri-
miz ile birlikte aileleri de bizlerin 
kırmızı çizgisidir. Onların varlığı 
bizim gurur kaynağımızdır. Ülke-
mizin bekası için hayatlarını hiç 
tereddüt etmeden ortaya koyan 
Gazi ve Şehitlerimizin her zaman 
yanında olacağız” dedi. Ziyaret 
anısına sunulan hediyelerin ar-
dından hatıra fotoğrafı çekilme-
siyle ziyaret tamamlandı.
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CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener TÜRSAB Konya BTK Başkanı Özdal Karahan ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, Konya turizmiyle, turizm ve seyahat acentelerinin sorunları hakkında bilgi aldı

CHP, turizmcilerin 
sorunlarını dinledi

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu(BTK) Başkanı Özdal Karahan 
CHP’nin ziyaretinden memnun kal-
dıklarını belirterek, “TÜRSAB 1972 
yılında 1618 sayılı yasayla yarı kamu-
sal bir birlik olarak kuruldu. Nerden 
bakarsak 50 yıldır değiştirilmemiş 
olan bir Turizm ve Seyahat Acente-
leri yasamız var.İki yıl önce Turizm 
Seyahat Acentelerinin bir yasa tasarı 
hazırlanarak Turizm Bakanlığına ve-
rilmişti. Hala bakanlıkta bekletiliyor. 
Bu yasa tasarısının içeriği mevcut 
turizm ve seyahat acenteleri yasası-
nın güncellenmesi ve daha aktif bir 
hale getirilmesinden oluşuyor. Bu 
durumu anlamakta zorlanıyoruz. 
Pandemi sürecinde seyahat acente-
leri rahat etsin diye Home Ofis olarak 
çalışmalarını sağlayacak talebimizi 
her ay dile getirmemize rağmen, 
bakanlık aylık olarak uzattı. Seyahat 
acentalarının belgelerinin değerini 

yükselterek bankalarda bir karşılığı 
olmasını istedik ki bunun ne kadar 
mantıklı olduğu şimdi pandemi süre-
cinde ortaya çıktı. Hem Home Ofis ve 
hem de belge değeriyle ilgili talebi-
miz yasalaşmış olsaydı bugünün pek 
çok sorunu çözülmüş olacaktı. Kredi 
talep etmemize rağmen şartlarının 
ağır olmasından dolayı birçok mes-
lektaşımız bu kredileri alamadı. Pan-
demi döneminde bakanlık yeterince 
bizlerle ilgilenmedi. Gelecekteki kor-
kumuz gereken tedbirler alınmayıp, 
destekler verilmezse sektör olarak 
bitme noktasına gelebiliriz. Sizlerden 
talebimizde sektöre destek olmanız-
dır. Sorunlarının takibidir. Ziyareti-
mize gelerek sorunlarımız hakkında 
bilgi almanızdan dolayı da teşekkür 
ederiz” dedi.

SEYAHAT ACENTELERİ YASASININ 
BEKLETİLMESİ YANLIŞTIR

CHP Konya Milletvekili Abdülla-

tif Şener Turizm Seyahat Acenteleri 
Yasasının bakanlıkta bekletilmesi-
nin yanlış olduğunu vurgulayarak, 
“Kendisi de bir turizmci olan Bakanın 
Turizm Seyahat Acenteleri yasasının 
güncellenmesi amacıyla hazırlanan 
yasa tasarısını hala bakanlıkta beklet-
mesi büyük bir yanlıştır. 

Kabul edilir bir durumda değildir. 
Pandemi sürecinde sektörün zararı 
tespit edilerek bir destek paketi çıka-
rılmalıydı. 

Türkiye’nin 50 milyar dolar tu-
rizm gelirine ulaşması böyle bir du-
rumda mümkünde gözükmüyor. 
Umarız. İktidar ve bakanlık yaptığı 
yanlışlardan dönerek, sektörünüze 
gereken desteği verir. Bizlerde sizler 
için yapılması gereken ne varsa yap-
maya devam ederiz” diye konuştu.

BİLİM KURULUNUN BİR 
SÖZCÜSÜ OLMALIYDI

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş Pandemi sürecinin iyi yönetilme-
diğinin üzerinde durarak, “Sizlerin 
sorunlarının dinlemek ve bilgi sahibi 
olmak için ziyaretinize geldik. Pande-
mi sürecinde bazı sektörle ve turizm 
sektörüne yeterince destek verilme-
diği görülmektedir. Bunun en önemli 
sebeplerinden biriside Bilim Kuru-
lu’nun bir sözcüsünün olmayışı ve 
sektörler hakkında yeterince bilgi 
sahibi olmadığından kaynaklanıyor. 
Süreç iyi yönetilmediğinden dolayı 
sektörlere yeterince destekler veril-
medi. Turizm ve Seyahat Acentele-
rinin hazırlanmış bir yasa tasarısının 
Bakanlıkta bekletilmesi kamu yöneti-
minin içine düştüğü durumu ortaya 
koymaktadır. Umarım bakanlık bu 
yanlıştan dönerek ilgili yasa tasarısı-
nı meclise gönderir. İlginize teşekkür 
ederiz. Sorunlarının çözümünün ta-
kip edeceğiz”
n DURAN ÇÖLCÜ

Altınekin İlçe Milli Eğitimde 
Şube Müdürü olarak görev yapan 
Mehmet Altıntop, Seydişehir İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 
atandı. 

Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğünde Mehmet Altın-
top’a yeni görevinde hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunan Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit “Meslektaşımız ve sendika-
mızın bugünlere gelmesinde bü-
yük emekleri olan, Eğitim-İş Genel 
Sekreterliği görevinde bulunan, 
meslektaşlarımızın özlük ve sosyal 
hakları konusunda büyük müca-

dele veren, Sayın Mehmet Altın-
top’un yeni görevinde de başarılı 
olacağından eminim, burada ifade 
etmek isterim ki Seydişehir’imizde 
görev yapan öğretmenlerimizin 
gözü aydın, hem bilgisi hem de 
babacanlığı ile öğretmenlerimize 
yol gösterici olacaktır. Başarılar di-

liyorum” dedi. Mehmet Altıntop’a 
hayırlı olsun ziyaretinde Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit’e yönetim kurulu üyeleri, 
Eğitim-İş Eski Genel Başkanı Veli 
Demir ile meslektaşları eşlik ede-
rek, başarılar diledi. 
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Eğitim-İş’ten, Altıntop’a hayırlı olsun ziyareti 

Mehmet Emre Baran
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Düşündüm de; bu kelime bir insan 
ismi olabilirdi, şehir ya da ülke ismi de 
olabilirdi, belki bir hayvan ismi... Belki 
bir renk ismi... Ama değil! Gözle görün-
meyen, bir durumu anlatan olumsuz 
bir kelime bu kelime. Diğer bir deyişle 
“pişmanlık”...

 Kimin yok ki pişmanlıkları? Dün-
ya’nın en başarılı insanlarına sorun on-
ların bile vardır muhakkak. Önemli olan, 
hayatımızı çok büyük anlamda etkile-
yecek “keşke”lerimiz olmasın! Malum 
geriye dönüşü olmayan keşkeler insanı 
hayattan bile soğutabilir. Bir anlık cin-
netle katil olan iyi kalpli insanın iyiliğini 
kim hatırlar? Hayatını eskisi gibi yaşa-

yabilme şansı olur mu? Hadi cezasını 
çekti bir şekilde de hayatını tekrar kurdu 
diyelim e vicdanının sesini nasıl sustu-
rabilecek o kişi? İnsanlardan güzel bir 
muamele görebilecek mi yeniden? Baş-
ka bir örnek; yıllarca çalışıp çabalayıp ev 
sahibi olan bir adam kumar oynayarak 
kaybetse evini daha sonra nasıl bir piş-
manlık yaşayacak, bir fikriniz var mı? Ya 
eşini aldatan bir eş, yuvası yıkıldığında 
değmediğini anlayıp “keşke” demeye-
cek mi büyük ihtimalle?

 Hayat dikensiz gül bahçesi değil, 
bunu hepimiz biliyoruz. Zaten zor bir 
ömür geçiriyorken hayatı daha da zor-
laştırmanın bir anlamı yok öyle değil 

mi? Öyleyse attığımız 
adımlara dikkat etmeli-
yiz... Bunaldığımız her 
dönemde yanlış yapma-
ya hakkımız yok, sınavlar-
da olduğu gibi üç yanlış 
bir doğruyu götürse yine 
iyi, tek yanlış tüm doğ-
rularımızı götürebiliyor 
maalesef. Bir anda yalnız, 
bir anda parasız pulsuz 
kalabiliriz. Bir anda tüm 
saygınlığımızı kaybedebiliriz. Hepsi ken-

di elimizde...
 Küçük “keşke”ler se-

vilebilir ama. Neden mi? 
Yanlışlarını fark edersin 
ve düzeltmek için şansın 
vardır hâlâ. Geriye dö-
nüşü olanlardır onlar... 
“Keşke eve girmeden 
markete uğrayıp ekmek 
ve süt alsaydım” dersin 
mesela, “akılsız başın 
cezasını ayaklar çeker” 

misali aynı yolu tekrar gidip ekmeğini 

sütünü alır dönersin evine. “Keşke mor 
elbiseyi değil de kırmızı olanı alsaydım” 
dersin, e bunda da bir sorun olmaz 
gider değiştirirsin. “Keşke saçlarımı 
uzatsaydım kestirmeseydim” dersin, 
hayatını çok fazla olumsuz etkileyen bir 
durum olmaz bu da, uzun süre kestir-
mezsin uzar olur biter.

 Bazen de ne mi olur? Hemen söy-
leyeyim? Neyin doğru neyin yanlış ola-
cağını öngörmekte zorlanırsın ve hangi 
seçimi yaparsan yap “keşke” dersin. İş 
yeri açmayı düşünen ve sabit maaşlı bir 
işte çalışan biri kişi; aynı işinde devam 
ettiğinde yıllar geçtikten sonra “keşke 
bu işi bırakıp kendi işimi kursaydım” 

diyebilir. İşini bırakmış olsaydı da “ne-
den o işi bıraktım, kendi iş yerimi açmak 
mantıksızdı” diye düşünebilir. Belki de 
iki seçenekte doğru olan değildir kim 
bilir, üçüncü bir seçenek daha olabilirdi 
o kişinin tercih edebileceği?

 Bir de isteklerimiz için kullandığı-
mız “keşke”ler var; onlar nasıl unutulur! 
Keşke ünlü ve başarılı bir yazar olabil-
sem... keşke birçok ülkeyi gezebilsem... 
keşke hep genç kalsam... keşke... keş-
ke...

 Keşke, bu kelime bir yemek ismi 
olsa veya bir bitki ismi, ne bileyim işte 
“keşke” diye bir kelime olmasa veya da, 
ne gerek var ki... “İyi ki” demek varken...

KEŞKE...

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Biz Türklerin tarihe ve kültü-
rümüze mal olmuş o kadar çok 
efsanesi var ki bu konuda bin-
lerce araştırma yapılmış, kitaplar 
yazılmış, tezlere konu olmuş, ef-
sanelerimiz bu yöntemlerle kayıt 
altına alınmışlar ama tarihler bo-
yunca sözlü olarak da dilden dile 
dolaşmış ve günümüze kadar 
ulaşmışlardır. 

“Söylence ya da efsane, yıl-
larca gerçekten olmuş gibi ku-
şaktan kuşağa aktarılan öyküler... Söylen-
celerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü 
olabilir ama çoğunlukla gerçek olaylara ve 
gerçekten yaşamış kişilere dayanırlar.”

İster “hikâye” diyelim isterse de “efsa-
ne”, bunlardan önemli bir bölümü, genel-
likle aşk ve kara sevda ile ilgili olanlarıdır. 
Bunlardan; Karacoğlan Efsanesi,  Leyla ile 
Mecnun Efsanesi, Ferhat ile Şirin Efsane-
si, Kerem ile Aslı Efsanesi, Tahir ile Zühre 
Efsanesi en bilinenleri olarak sayılabilir.

Bugünkü yazımda bunlardan Tahir 
ile Zühre efsanesinden bahsetmek istiyo-
rum.

Konya’mızın “Zührem” mahlaslı Hece 
Şairi Saliha Değirmenci Yavaş Hanıme-
fendi’nin en son kitabının adı da “Tahir ile 
Zühre...” Esasen yazıma Tahir ile Zühre’yi 
konu etmemin sebebi bu eserdir.

Yayınından bu yana bir kaç aylık süre 
geçmesine rağmen pandemi süreci şart-
larından dolayı kitap, elime yeni ulaşmış 
bulunmaktadır.

200 sayfaya sığdırılan bu hikâyeyi bu-
rada her yönüyle anlatacak ya da özetini 
çıkaracak değilim ama her sayfası şiirle, 
türküyle dolu, gerçek aşkın, edebin, kara 
sevdanın ne olduğunu anlatan bir kitap 
olduğunu söyleyebilirim. 

İnsanın gerçek bir aşkı yaşaması 
halinde katlanamayacağı hiçbir zorluğun, 
hiçbir engelin olamayacağına dair etkili bir 
örnektir Tahir ile Zühre’nin aşk hikâyesi... 
Hatta bu yolda ölümün bile göze alındığı, 
bir içtenlikten söz edebiliriz.

Gerçek bir sevdanın, en önemli yanı-
nın ve kitaptaki asıl vurgunun da; “Tahir 
doğ, Tahir yaşa, Tahir öl!” vurgusudur. 
Biliyoruz ki “tahir” temiz demektir. 

Kitapta beni en çok etkileyen bölüm; 
“Tahir’in bir sanduka içerisinde Beyşehir 
Gölü’ne bırakılması” hadisesidir. 

Bu konuda; Mevlana Müzesi Müdür-
lerinden Mehmet Önder’in 1963 yılında 
Gençlere Bilgi Serisi:9 olarak çıkardığı 
“Konya Efsaneleri” isimli kitabının “Baş-
larken” bölümünde; “Biz, Konya Efsane-
lerini, efsanelerdeki hakikat paylarını bul-
maya ve bunu tarihi olaylara bağlamaya 
gayret ettik. Herhalde ilerde bu konuyu et-
raflı şekilde inceleyecek olanlar, buradaki 
notlarımızdan faydalanacaklardır” diyerek 
2020 yılında Saliha Değirmenci Yavaş’ın 
kitabına ve benim yazıma, onun sözlerini 
konu edeceğimizi sanki sezinlemiş gibidir. 
Gerçi Saliha Hanım onun kitabı ile yazmış 
olduğu bu kitaptan sonra karşılaşmış. 

Ama kendi kitabında 
kullandığı; “Sanduka, 
Tahir ve Beyşehir Gölü” 
olayı, “Boş bir sandal, 
Tahir ve Beyşehir Gölü” 
şeklinde birebir uyuş-
maktadır.  

Zühre Tahir’in göle 
atıldıktan sonra kurtul-
duğunu haber alır ve 
saraydan Beyşehir’e 
doğru Kızılören’de ko-

naklayarak yol alır. Beyşehir’deki koca-
man köprüyü ve gölü görünce derin bir 
“ah!” çeker ve onun ahından göl kabarıp 
taşacakmış gibi olur. 

 “Babasının, dağlarda çobanlık yapar-
ken her gece seyrettiği Çoban Yıldızı’ndan 
esinlenerek ona böyle hitap ettiği “Tahir ile 
Zühre” kitabının yazarı “Zührem” de bu 
olayların etkisiyle “Zühre” adına bir türkü 
tutturur.

Üfür üfür eser sabahın yeli!
Ayaktayım amma yüreğim ölü.
Dibine yandığım Beyşehir Gölü
Nerde benim çimen gözlü yiğidim?
Kayaya mı çarptı, kamış mı tuttu?
Yunus’un misali balık mı yuttu?
Dalgaların hangi kıyıya attı?
Nerde benim çimen gözlü yiğidim? 
Kapının önüne kazan kosunlar,
Tahir’imi teneşirde yusunlar.
Hey, köprü üstünde yeşil yosunlar!
Nerde benim çimen gözlü yiğidim?
1980 yılında “Tahir ile Zühre” isimli 

eseriyle doçentlik unvanı kazanan Yoz-
gat doğumlu Fikret Türkmen, Mehmet 
Önder’in kitabından faydalanarak,  yine 
“Tahir’in boş bir kayığa konularak Beyşe-
hir Gölü’ne atıldığını, daha sonra göl emiri 
tarafından bulunarak kurtarıldığını ve Ta-
hir’in daha sonra saraya döndüğünü ve 
orada öldürüldüğünü” yazar.  “Zühre’nin 
de orada ve Tahir’in kabri başında öldü-
ğünü ve cenazelerinin Konya Meram’a ta-
şındığından, orada kendileri için bir türbe 
yapıldığından” bahseder. Mehmet Önder 
de aynı olayı anlatır. Bu türbenin, Konya 
Meram’da Abdulaziz Mahallesi, Muzaffer 
Hamit sokağında bulunan  Tahir ile Zühre 
isimli (Cami ve) Türbe olduğu kuvvetle ih-
timaldir. Hatta Mehmet Önder kitabında; 
“bir zamanlar kazı çalışmaları yapıldığını 
ve iki adet sandukanın ve ayrıca bir erkek 
bir de bayan başlığının bulunduğunu” 
anlatmaktadır. Ancak şu anda türbenin 
içinde sanduka bulunmamaktadır. 

 “Tahir ile Zühre Camii ve Türbesi 
‘nin Konya’da bulunduğunu kaçımız bi-
liyoruz acaba?” Ancak yine de, böyle bir 
halk hikâyesinin Konya’yı yöneten idare-
cilerimizin mutlaka biliyor olduklarını dü-
şünüyorum. Fakat,  “bu hikâyeye yakışır 
etkinliklerin Konya’da neden yapılmadığını 
merak etmiyor da değilim” deyip yazımı 
noktalıyorum.

Şair Saliha Değirmenci Yavaş‘ın Ta-
hir ile Zühre isimli eserine mutlaka ulaşıp 
okumanızı da hassaten tavsiye ediyorum.

TAHIR ILE ZÜHRE (ZÜHREM)

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Beyşehir’de bir çiftçi, hobi amaçlı olarak bahçesinde ektiği pembe Osmanlı domatesindeki 
verimle dikkat çekti. Çiftçinin ürettiği domatesin tanesi yaklaşık 1 kilogram geliyor

Tanesi 1 kilogram!
Beyşehir ilçesinde bir çift-

çi, hobi bahçesinde 1 kilograma 
ulaşan pembe Osmanlı domatesi 
yetiştirdi. Emen Mahallesi’nde 
yaşayan Tuncay Selvi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün yürüt-
tüğü proje kapsamında temin 
ettiği tohumlarla yetiştirdiği Os-
man domateslerinin hasadına 
başladı. Ekili tarlasında bin 500 
metrekarelik alanda farklı ürün-
ler yetiştirdiğini anlatan Selvi, 
150 metrekarelik alanı ise proje 
çerçevesinde hobi bahçesi olarak 
kullandığını söyledi. Burada ağır-
lığı 1 kilograma ulaşan domates-
ler yetiştirdiğini, bu ürünlerin en 
küçüklerinin ağırlığının ise 500 
ile 750 gram arasında değiştiği-
ni belirten Selvi, şunları kaydetti: 

“Hobi bahçemde deneme ama-
cıyla yetiştirdiğimiz domatesin 
diğerlerinden farkı, büyüklüğü, 
ince kabuklu oluşu, bol etli ve 
aromasının çok daha lezzetli ve 

ekşi olması. Ayrıca bölgemizde 
çok şikayet ettiğimiz Akdeniz 
sineğinden de bu domates türü 
fazla etkilenmiyor. Ekimini ya-
parken sadece hayvan gübresi 

kullandım, yani tamamen orga-
nik. Bir kişinin bu domatesi bir 
seferde yemesi mümkün değil. 
Bu domateslerin Bursa’da da ye-
tiştirildiğini hatta bir üreticinin 1 
kilo 800 gramlık, Türkiye’nin en 
büyük domatesini yetiştirdiğini 
öğrendik.”

İlçede bu domatesin daha da 
yaygın yetiştirilmesini istedik-
lerini anlatan Selvi, “Çünkü çok 
bereketli ve leziz bir tür. Ata to-
humu olarak bölgemizde inşallah 
önümüzdeki yıllarda 2 kilograma 
ulaşan domatesler yetiştirmeyi 
istiyorum. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüze, bu proje kapsa-
mında verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.
n AA

Öğrencilerden sağlık 
çalışanlarına mektup

Milletvekili Sorgun 
Halkapınar’ı ziyaret etti

Hadim ilçesinde öğrenciler, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
ile mücadelede özveriyle görev 
yapan sağlık çalışanlarına mek-
tup yazdı. Aşağı Hadim Ahmet 
Yavuz İlköğretim Okulu 3. sınıf 
öğrencileri, Hadim Devlet Has-
tanesinde pandemi nedeniy-
le yoğun günler geçiren sağlık 
çalışanlarına mektup yazarak 
teşekkür etti. Hadim Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. 
Barış Balasar, yaptığı açıklamada, 
mektupların her birini büyük bir 
dikkatle okuduğunu dile getirdi. 
Kendisinin ve personelinin bu 
mektuplarla moral bulduğunu 
belirten Balasar, şunları kaydet-

ti: “Öğrencilerimizin, fedakarca 
çalışan personelimize yazdıkları 
duygu dolu mektupları aldık. Bu 
zorlu süreçte çocuklarımızın için-
den gelerek samimi ve saf duy-
gularla süslenmiş bu mektuplar 
karşısında duygulanmamak elde 
değil. Bu sayede personelimizin 
moral ve motivasyonunun art-
tığını gözlemlemekteyiz. Başta 
bu nazik davranışlarından dolayı 
çocuklarımıza, ailelerine ve Aşağı 
Hadim Ahmet Yavuz İlköğretim 
Okulu 3/A sınıfı öğretmeni Dilek 
Demirci’ye teşekkür ederim. Ço-
cuklarımızın da dediği gibi mas-
ke, mesafe ve hijyen kuralları ile 
birlikte başaracağız.” n AA

Konya İmam Hatip Lisesi’nin 
11.Dönem 1969-1970 mezunların-
dan mühendis Mehmet Özer (70) 
vefat etti. Merhum Özer’in cenaze-
si dün Cuma namazına müteakip 
Musalla Camii’nde kılınan cenaze 

namazı sonrası Musalla Mezarlığı’na 
defnedildi. Koronavirüs önlemleriyle 
kılınan cenaze namazının ardından 
merhum Özer’in ailesi taziyeleri 
kabul ederek, baş sağlığı dileklerini 
kabul etti. 4 çocuk babası olan mer-

hum Özer, çevresince sevilen ve 
sayılan bir isimdi. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Mehmet Özer’e Al-
lah’tan rahmet, ailesine ve yakınları-
na sabır diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar 
gerçekleştirmek üzere Halka-
pınar’ı ziyaret etti. Sorgun’a, 
ziyaretlerinde Halkapınar Bele-
diye Başkanı Mehmet Bakkal, 
AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kö-
şeger, İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri de eşlik etti. Milletvekili 
Sorgun ve beraberindeki heyet, 
Belediye Başkanı Bakkal’ı ziya-
ret ettikten sonra AK Parti Hal-
kapınar ilçe teşkilatı ile resmi 

kurumları ziyaret etti. Sorgun, 
yaptığı açıklamada, “Halkapınar 
güzel, şirin ve bizim için saygın 
bir ilçe. Biz buraya geldiğimizde  
rahatlamış ve dinlenmiş olarak 
geri dönüyoruz. Ziyaretlerimiz-
deki amacımız ilçenin sorunları, 
projeleri ve yapılması gereken 
çalışmalarla ilgili yerel yöneti-
cilerimizle birlikte görüşmek ve 
bilgi alışverişinde bulunmaktır.” 
ifadesini kullandı.
n AA

Konya İmam Hatip Lisesi’nin 11.Dönem 
1969-1970 mezunlarından mühendis

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞIKonya İmam Hatip Lisesi’nin 11.Dönem 1969-1970 mezunlarından 
mühendis Mehmet Özer’in cenazesi Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi 

Mühendis Mehmet Özer 
dualarla toprağa verildi

Mehmet ÖZER’in
 

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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Kayserispor ile Erzurumspor
3. kez karşı karşıya gelecek

Göztepe’de 
Guilherme tamam

TFF, 3 hakemin korona virüse
yakalandığını açıkladı

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda 3.hafta maçla-
rı oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı’nda da Hes Kablo 
Kayserispor ile B.B.Erzurumspor karşılaşacak. İki takım 
tarihinde 3.kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2 sezon önce 
karşılaşan iki ekip arasında oynanan 2 lig maçında Hes 
Kablo Kayserispor hiç kazanamadı. 2 sezon önce Kayse-
ri’de oynanan müsabakayı B.B.Erzurumspor 2-0 ile kaza-
nırken, Erzurum’daki müsabaka da karşılıklı atılan goller ile 
1-1 sona ermişti.

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor bu sezona 
galibiyet ile başlamış ancak ikinci hafta maçlarını kaybet-
mişti. n İHA

Trabzonspor’un geçen sezon devre arasında kadrosuna 
kattığı ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayırma kararı aldığı 
Guilherme, Göztepe ile anlaştı. Brezilyalı oyuncunun kısa 
süre içinde sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor. 
Göztepe, Trabzonspor’un geçen sezon renklerine bağladığı 
Guilherme ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımla her 
konuda anlaşan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden 
geçmek için İzmir’e geldiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbol-
cunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenir-
ken, Trabzonspor’un Guilherme için Göztepe’den herhangi 
bir bonservis ücreti talep etmediği ifade edildi.

Guilherme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 46 maçta 9 
gol, 8 asistle takıma katkı sağlamıştı.  n AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 
klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse ya-
kalandığını duyurdu. TFF Sağlık Kurulu tarafından konuya 
ilişkin yapılan açıklamada, “İki Klasman hakemimiz ile bir 
Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan 
rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakem-
lerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen 
talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavi-
sine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam 
edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri 
yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verildi. n İHA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, pazar günü sahasında 
Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde ilk ga-
libiyetini almak isteyen Anadolu Karta-
lı, Avrupa Ligi’nde 120 dakika sonunda 
elenen ve yorgun olan rakibi karşısında 
galibiyet planları yapıyor. Öte yandan 
Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında 
rakibin yorgun olacağını ve Avrupa Ligi 
karşılaşmasındaki Beşiktaş’ın yorgunlu-
ğunun Konyaspor’a avantaj yaratacağını 
açıklayan Fizyoterapist Osman Elmacı, 
değerlendirmelerde bulundu.

SAKATLANMA RİSKİ 
YÜKSEK OLUR

Haftada 3 maçın futbolcuları bir 
yandan hazır hale getirdiğini ifade eden 
Fizyoterapist Osman Elmacı, bir yandan 
da bu durumun sakatlık riskini ortaya çı-
karabileceğini ifade etti. Osman Elmacı, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Futbolcu-
lar genel olarak egzersiz üstüne çalış-
tıkları için bir futbol karşılaşmasına 90 
dakika üzerinden çalışıyorlar ve onun 
temposuna ayak uydurmaya çalışıyor-
lar. Beşiktaş Konya’ya yorgun bir şekil-
de gelecek. Beşiktaş, Rio Ave maçında 
rotasyonlu kadro ile maça çıksa da kad-
roda as oyuncularda vardı. Sezon başı 
olduğundan dolayı da takımlar henüz 
fizik olarak hazır değil. Beşiktaş, 120 
dakika yüksek tempoda mücadele ettik-
ten sonra, Konya’ya gelecek ve bunun 
seyahat boyutu da var. 3 güne bir maç 
oynamak antrenmandan daha iyi gözü-
kebilir. Çoğu fizyoterapistte maçın en 
iyi antrenman olduğunu söyler. Ancak 
şöyle bir durum var. Sakatlanma riski de 
yüksek olur. Sürekli çalışan kaslara fazla 
yükleme yapıldığı zaman kaslar yıpranır 
ve bir süreçten sonra yırtılmalar, kopma-
lar meydan gelir.”

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI 
OYUNDAN DÜŞECEKTİR

Beşiktaş’ın yüksek bir tempoda oy-
nanacak karşılaşmada ikinci yarı oyun-
dan düşeceğini söyleyen Osman Elmacı, 
“Takımlar sezon öncesi hazırlık kampı 
geçirdiler. Bu süreçte hazırlanma şansı-

na sahip oldular. 
Profesyonel futbolcular her şeyin en 

iyisine sahipler. Kulüp fizyoterapistleri 
de bunları detaylıca inceler. Haftada 3 
maç yapmak belli bir süreden sonra seni 

iyi bir noktaya getirir ama o süre takıma 
nasıl yansır. Orasını zaman gösterir. 
Beşiktaş’ın uzun bir maçtan sonra Kon-
yaspor karşısına çıkması Beşiktaş’ı kötü 
etkileyecektir. Bir oran vermek gerekirse 
Beşiktaş’ın hafta içinde oynadığı 120 da-
kikalık karşılaşma, Konyaspor maçında 
sahaya kötü yansıyacaktır. 

Özellikle ikinci yarıda kondisyon açı-
sından Beşiktaş oyundan düşecektir. Bu 
süreçte hafta içi maç yapan takımların 
hafta sonu oynadıkları maçlarda per-
formans durumunun eski performansını 
yüzde 40 oranında etkilediği görülmüş-
tür.” şeklinde konuştu.

KONYASPOR KONDİSYON 
AÇISINDAN DAHA İYİ

Konyaspor’un Beşiktaş karşılaşma-
sında avantajlı olduğunu söyleyen Fiz-
yoterapist Osman Elmacı, “Konyaspor 1 

haftalık periyotta 2. maçına çıkacakken 
Beşiktaş 3. maçına çıkacak. Bu durum 
Konyaspor için avantaj teşkil edecek 
cinste. 

Perşembe günü bir maça çıkıyorsun 
cuma günü bunun yenileme çalışması 
oluyor ve cumartesi tek antrenman yapıp 
bir maça çıkıyorsun. Sistemi oturmamış 
takımlarda bu durum sıkıntılıdır. Tek ant-
renmanla diğer maça hazır olamazsın. 

Ya kadroda değişikliğe gidersin ya 
da mevcut oyuncularla sahaya çıkar ilk 
yarıda oyunu maçı almaya çalışırsın. 
Çünkü bu tür takımlarda ikinci yarı kon-
disyon anlamında düşüş yaşanır ve to-
parlanması zor olur. 

Konyaspor’u Beşiktaş maçında kon-
disyon açısından daha iyi görüyorum. 
Konyaspor avantajlı olacaktır.” ifadele-
rini kullandı. n İLHAN ATLI

‘Beşiktaş’ın performansını 
yüzde 40 etkileyecektir’

İttifak Holding Konyaspor ligin 3. haftasında yarın Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesi  Kon-
yaspor’un ve Beşiktaş’ın fizik durumlarını değerlendiren Fizyoterapist Osman Elmacı, “Beşiktaş, Konya’ya 

yorgun bir şekilde gelecek ve ikinci yarıda oyundan düşecektir. Bu yüzden Konyaspor avantajlı olacaktır.” dedi

Yeni Malatyaspor’un yeni transfe-
ri Perulu Chritian Cueva, antrenman-
lardaki hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat 
çekiyor.Peru Ligi ekiplerinden USM 
Porres altyapısından yetişen ve Peru 
A Milli Futbol Takımı’nda bir çok kez 
forma giyen Cueva, İspanya ve Brez-
liya Ligi olmak üzere 11 farklı takım-
da top koşturdu. Son olarak Brezilya 
takımı Santos’ta oynayan 28 yaşın-
daki oyuncunun son durağı ise Yeni 
Malatyaspor oldu. Futbol kariyerinde 
önemli başarılar elde eden Cueva, 
yeni takımıyla sezonun ilk 2 haftasın-
da da oyuna ilk on birde başladı.

İLK MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI
Süper Lig’in 2. haftasında Ma-

latya temsilcisinin evinde oynadığı 
Göztepe müsabakasında görev alan 
Cueva, takım arkadaşlarıyla uyum-
lu oyunu ve tekniğiyle büyük beğeni 
kazandı. Brezilya’da aradığını bula-
mayan Chritian Cueva, Yeni Malat-
yaspor’da yeni bir başlangıç yaparak 
kariyerine yeni başarılar eklemeyi 
hedefliyor. Perulu oyuncu ligin 3. 
haftasında deplasmanda oynanacak 
Trabzonspor müsabakasında sarı-si-
yahlı takımın en büyük kozu olacak. 
n İHA

Cueva, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu

Konya’yı Selçuklu 
Belediyespor temsil edecek

Mevlana Bisiklet Turu’nun
basın toplantısı yapıldı

Uluslararası Mevlana Bisiklet 
Turunda (Tour Of Mevlana) Kon-
ya’yı temsil edecek olan Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı 
organizasyon için hazırlıklarını ta-
mamladı. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu 
öncülüğünde gerçekleştirilen ve 
Türkiye’nin en önemli Bisiklet Orga-
nizasyonları arasında yer alan Ulus-
lararası Mevlana Bisiklet Turu 26-27 
Eylül tarihlerinde Konya’da gerçek-
leştirilecek. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Bisiklet Takımı, bu önemli 
organizasyonda Konya’yı temsil ede-
cek. 2 gün sürecek olan organizas-
yonun ilk gününde Mevlana Müzesi 
önünden saat 10:00’da start alacak 
olan sporcular, 139,6 km mesafenin 
ardından Selçuklu Belediye binası 
önünde birinci etabı tamamlayacak. 
27 Eylül Pazar günü gerçekleştirile-
cek olan ikinci etapta ise sporcular 
yine Mevlana Müzesi önünden start 
alarak etabı Meram Belediye binası 
önünde tamamlayacak. Organizas-
yonda, Rusya, ABD, Çin, Fransa gibi 
ülkelerden katılım sağlayan birçok 
önemli sporcu madalya için müca-
dele edecek. 

SELÇUKLU’DA HEDEF 
KÜRSÜYE ÇIKMAK

Uluslararası Mevlana Bisiklet 
Turu’nda Konya’yı temsil edecek 
olan Selçuklu Belediyespor Kulübü 
organizasyon için hazırlıklarını ta-
mamladı. Bisiklet organizasyonların-

da birçok başarıya imza atan sporcu-
lar, Ahmet Örken, Ozan Yavuz, Emin 
Koçan, Süleyman Urcu, Mehmet 
Erken ve Eyüp Durgun Selçuklu Be-
lediyespor Kulübünü temsil ederek 
madalya mücadelesi verecek. 
n SPOR SERVİSİ

26-27 Eylül 2020 tarihlerinde 
Konya’da gerçekleştirilecek olan 
“Tour Of Mevlana” Uluslararası Yol 
Bisikleti Yarışlarının Tanıtım Top-
lantısı Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrah-
man Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 
Basın Toplantısında açıklama yapan 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Baş-
kanı Erol Küçükbakırcı, 12 takımın 
mücadele edeceği yarışın 26 Eylül 
Cumartesi günü saat 10:00’da Mevla-
na Meydanı önünden start alacağını 
söyledi. 

Yarış parkurunun ilk defa bu 
sene ilçelerden geçtiğini ifade eden 
Federasyon Başkanı Erol Küçükba-
kırcı, ‘‘Önümüzde ki sene Kovid-19 
tamamen biterse Uluslararası Mev-
lana Bisiklet Turunu 31 İlçemizin 
tamamından geçeceği 4-5 etaplık 
bir yarış olarak planlıyoruz. Yarışla-
rın 1.Etabı 26 Eylül Cumartesi günü 
Mevlana meydanından başlayarak 
Dedeler-Sarayönü mevkiinden de-
vam edecek. Etabın bitiş noktası ise 
Selçuklu Belediyesi önünde olacak. 
2.Etap ise 27 Eylül Pazar günü yine 

Mevlana meydanından saat 10:00’da 
başlayarak Yarma-İsmil-Ovakava-
ğı-Çumra Çevreyolu ile devam ede-
rek Meram Belediyesi önünde sonla-
nacak. Yarın yarışacak tüm takım ve 
sporcularımıza başarılar diliyorum.’’ 
diye konuştu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin ise Uluslararası 
Mevlana Bisiklet Turunun en güzel 
şekilde yapılması noktasında, Konya 
Valiliğimizin, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımızın ve Merkez İlçe Be-
lediyelerimizin destekleriyle tüm 

hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 
Konya’nın bisiklet sporuyla özdeşleş-
tiğini aktaran İl Müdürümüz Abdur-
rahman Şahin, “İl Müdürlüğü olarak 
bisiklet branşını daha üst seviyelere 
çıkartmak ve ilimizin adını bisiklet 
branşıyla daha çok duyurmak için 
daha özverili çalışıyoruz. Uluslararası 
Mevlana Bisiklet Turunda mücadele 
edecek yurt dışından 7, ülkemizden 
5, toplamda 12 takımımıza katılım-
larından dolayı teşekkür eder, tüm 
sporcularımıza başarılar dilerim.’’ 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Osman Elmacı
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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.KARACABEY BLD 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 

2020-2021

Gol umudu 
Seddar ve Mehmet Ali

Misli.com 2. Lig Kırmız Grup temsilcimiz 
1922 Konyaspor’un bu sezonki gol umudu Sed-
dar Karaman ve Mehmet Ali Can olacak. Geçen 
sezon performansıyla göz dolduran Seddar Ka-
raman, 18 maçta 11 gollük bir performans ser-
gilemişti. Yeşil-beyazlıların transfer ettiği Meh-
met Ali Can’da pivot santrfor olarak göze çarpan 
isimler arasında Sakaryaspor karşılaşmasında 
Mehmet Ali Can ve Seddar Karaman ikilisiyle 
sahaya çıkan 1922 Konyaspor, rakip defansı 
epey zorlamıştı. Bugün oynanacak olan Kara-
cabey Belediyespor maçında da Yavru Kartal’ın 
gol umudunun bu iki isim olması bekleniyor.  
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilci-
miz 1922 Konyaspor, ligin 2. haftasında bu-
gün deplasmanda Karacabey Belediyespor 
ile karşılaşacak.

 Geçen hafta sahasında şanssız bir mağ-
lubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, bugün oyna-
nacak maçta iyi bir oyunla galibiyet arıyor. 
Geçen sezona nazaran kadrosunda önemli 
değişikliklere giden 1922 Konyaspor, bu 
sezona da farklı bakıyor. Önemli oyuncular-
la kadrosunu güçlendiren Yeşil-Beyazlılar 
Play-Off hedefi doğrultusunda çalışmalarını 
da sürdürüyor. Ligin ilk haftasında grubun 
iddialı takımı Sakaryaspor ile evinde karşı-
laşan 1922 Konyaspor, iyi oyununa rağmen 
hakem kararlarıyla sahadan mağlubiyetle 
ayrılmıştı. Bu hafta ise Bursa deplasma-
nında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan 
Yeşil-Beyazlılar, ilk 3 puanını almak istiyor.

HEDEF 3 PUAN
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilci-

miz 1922 Konyaspor, ligin 2. haftasında bu-
gün deplasmanda Karacabey Belediyespor 
ile karşılaşacak. Zorlu Bursa deplasmanın-
dan galibiyet ile dönmek isteyen Yeşil-Be-
yazlılar galibiyet planları yapıyor.

 Maç öncesi konuşan 1922 Konyaspor 
Başkanı Zahir Renklibay, “1922 Konyaspor 
olarak bu maça da ciddi bir şekilde hazır-
landık. Hedefimiz her maçta olduğu gibi 
bu maçta da 3 puan olacaktır. Galibiyet için 
Bursa’ya gidiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla 3 
puanı alıp geliriz diye düşünüyorum.” ifade-
lerini kullanmıştı.

RAKİP İLK MAÇTA 
BERABERE KALDI

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup temsilci-

miz 1922 Konyaspor’un bugünkü rakibi 
Karacabey Belediyespor, ligin ilk hafta 
karşılaşmasında deplasmanda Kasta-
monu Belediyespor ile 1-1 berabere kal-
mıştı. 

Kastamonu deplasmanında iyi bir 
oyun sergileyen Bursa temsilcisi maçın 
37. dakikasında 1-0 öne geçmiş ve ilk 
yarıyı üstünlükle tamamlamıştı.  

İkinci yarının ise 56. dakikasında 
rakibine sert giren Karacabey Beledi-

yesporlu İlyas Yılmazer, kırmızı kart 
görmüştü. 10 kişi kaldıktan sonra direnci 
düşen Bursa temsilcisi, 70. dakikada ise 
Faruk Öcal’ın golüne engel olamadı ve 
1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

 Öte yandan Kastamonuspor maçın-
da kırmızı kart gören İlyas Yılmazer, bu-
gün oynanacak 1922 Konyaspor maçında 
forma giyemeyecek.

HAKEM AÇIKLANDI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-

silcimiz 1922 Konyaspor, ligin 2. hafta-
sında Karacabey Belediyespor ile karşı-
laşacakken maçı yönetecek hakem de 
belli oldu. 

Bugün 16.00’da oynanacak karşılaş-
mayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. 
Avcı’nın yardımcılıklarını ise Süleyman 
Yavaşoğlu ve Şenol Bektaş yapacak. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ba-
tuhan Bayar olacak.  

n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal Bursa’da uçmak istiyor
Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 2. haftasında bugün Karacabey Belediyespor ile 

deplasmanda karşılaşacak. Bursa deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen Yeşil-Beyazlılar, 3 puanın 
hesaplarını yapıyor. Saat 16.00’da başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek



İttifak Holding Konyaspor Teknik 
Direktör İsmail Kartal, hafta sonu oy-
nayacakları Beşiktaş maçı öncesinde 
durum değerlendirmesi yaptı. Anicic’in 
sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü 
ifade eden Kartal Beşiktaş maçı için de 
“Oyuncularıma güveniyorum” şeklin-
de konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI 
KAZANABİLİRDİK

Geçen hafta oynanan ve golsüz 
sona eren Gençlerbirliği maçını de-
ğerlendiren Kartal, “Öncelikle Genç-
lerbirliği maçında Anicic’in sakatlığın-

dan dolayı ortaya çıkan sonuç bizi çok 
üzdü. Çapraz bağlarında yırtık olduğu 
tespit edildi. Önemli bir oyuncumuzu 
kaybettik. Kendisi şu an Hırvatistan’a 
gitti. Ameliyat ve gerekli tedavileri 
orada görecek. Beklemediğimiz bir 
durumdu. Bizi fazlasıyla üzdü. Genç-
lerbirliği maçında 60-65 dakika çok 
disiplinli bir oyun sergiledik. Net po-
zisyonlarımız da vardı. Birkaç tanesini 
gol yapabilseydik maçı kazanabilirdik. 
65. dakikadan sonra oyun tempomuz 
düştü, sakatlıklarımız ve zorunlu deği-
şikliklerimiz oldu. Genel itibariyle ilk 

maçlar zordur. Bu zorlu periyottan bir 
puan aldık” dedi.

OYUN RİTMİNİ
ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Milli arayı iyi değerlendirmek iste-
yen İsmail Kartal, “Yeni geldik, takıma 
adapte olmaya çalışıyoruz. Takım bize 
adapte olmaya çalışıyor. İyi çalışıyo-
ruz, iyi çalışmaya da devam edeceğiz. 
Milli ara bizim için şans olduğunu dü-
şünüyorum. Bu arayı, futbolcularımız 
ile birlikte çok iyi çalışıp çok iyi değer-
lendirmek istiyoruz. Bu değerlendirme 
sonunda takımımızın hem fizik hem de 

oyun anlamında daha iyi bir yerlere ge-
leceğini düşünüyorum. Bütün planları-
mız bu yönde, takımımızın oyun ritmini 
arttırmak istiyoruz. 90 dakika boyunca 
rakibin bir adım önünde olabilecek bir 
takım yaratmaya çalışıyorum. İyi bir 
kadromuz var. Birkaç eksiğimiz vardı. 
Kravets aramıza katıldı, Oğuz Kağan 
geldi. Anicic’in sakatlığından dolayı bir 
stoper transfer ihtiyacı doğdu. Arayış-
larımız sürüyor. Kulübümüzün bütçesi 
el verirse başkanımız ve yönetimimiz 
ile konuşup bir oyuncu daha almayı 
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

OYUNCULARDAN MEMNUNUM
Beşiktaş maçına iyi hazırlandıkları-

nı ifade eden İsmail Kartal, “Şu an ça-
lışmalarımız iyi gidiyor. Takımın moral 
ve motivasyonu gayet iyi... Takımda 
herkes çalışmayı çok seviyor, çok is-
tekliler. Ben oyuncularıma güveniyo-
rum. Konyaspor’a gelmeden önce de 
buradaki kaliteli oyuncular olduğunu 
biliyordum. Böylesine bir oyuncu gru-
buyla çalıştığımız için çok mutluyum. 
Aldığımız geri bildirimler neticesinde 
onların da bizlerle çalışmaktan mutlu 
olduklarını düşünüyorum. İnşallah 

yönetimimizle, taraftarımızla, medya 
mensuplarımızla bu zorlu süreci hep 
birlikte el ele vererek aşmak istiyoruz. 
Çünkü ancak birlikte hareket edebilir-
sek başarıyı yakalarız 

Beşiktaş’ın geçen sezona göre 
kendilerine göre eksikleri var. Eksik 
kadrolarına rağmen disiplinli oynuyor-
lar. 2 maçta 4 puan aldılar. Beşiktaş 
maçına elimizdeki en iyi 11 ile sahaya 
çıkacağız. Bu maçta iyi mücadele edip 
iyi futbol oynayarak puanlar alıp yolu-
muza devam etmek istiyoruz.” diye 
konuştu.  n AA

‘Takımıma güveniyorum’
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da, teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi iddialı 

açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, “Beşiktaş maçında elimizdeki en iyi 11 ile sahaya 
çıkacağız. Bu maçta iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz

RPS

Uğur: Zevkli bir 
mücadele olacak

Konyaspor, Beşiktaş’ı 
ağırlıyor

İttifak Holding Konyaspor’un kaptanı Uğur Demi-
rok, Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakla-
rı karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi. 

Demirok, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman ön-
cesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları 
Gençlerbirliği karşılaşması için “Kazanabileceğimiz 
bir maçtı ama deplasmandan 1 puan ile döndük. Fut-
bolda bir kural vardır, deplasmanda yenemiyorsan 
yenilmeyeceksin.” dedi.

Bu hafta Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynaya-
caklarını ifade eden Demirok, şunları kaydetti: Kaza-
nabileceğimiz bir maçtı ama deplasmandan 1 puan 
ile döndük. Futbolda bir kural vardır, deplasmanda 
yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Şimdi kendi evimiz-
de Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynayacağız. Onlar 
bize göre daha avantajlı, ön eleme maçları oynadılar. 
Biz ilk haftayı BAY geçtik. Haliyle maç temposu ola-
rak bizim önümüzde gözüküyorlar ama artık maçlar 
sahada kazanılıyor. Oynanmadan sonuçları kimse 
tahmin edemiyor. Güzel ve zevkli bir mücadele ola-
cak. Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız 
ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi ve-
rirsek, bu maçtan da mutlu ayrılmayı düşünüyoruz 
inşallah.”  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor sezonun 3. haftasında 
evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.  Yarın Medaş Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak kar-
şılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maçı Abdülkadir 
Bitigen yönetecek. İ.H. Konyaspor sezonun 3. hafta-
sında evindeki ilk maçına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip 
bu zorlu maçta yarın Beşiktaş’ı konuk edecek. Medaş 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak 
karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maçı Abdulka-
dir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Bitigen’nin yar-
dımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mustafa Savranlar 
yapacak. Zorlu karşılaşmada dördüncü hakem olarak 
Sarper Barış Saka görev yapacak.

Sezonun ilk haftasını bay geçen Konyaspor ikinci 
hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere 
kalmıştı. Yeşil-beyazlı ekip bu sezon evinde oyna-
yacağı ilk maçta puan yada puanlar almak istiyor. 
Beşiktaş ile ittifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 
39. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride ka-
lan 38 lig maçından 22’ini siyah-beyazlılar, 4’ünü 
yeşil-beyazlılar kazandı. Konyaspor geride kalan 38 
karşılaşmanın sadece 4’ünü kaybederken, 12’sinde 
berabere aldı. 21 maçı ise kaybetti. Lig müsabaka-
larında Beşiktaş’ın 78 golüne, rekabetteki son 7 maçı 
kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geç-
tiğimiz sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan maçı 
Beşiktaş 1-0 kazanırken ikinci yarı oynanan maçı da 
yine Beşiktaş 3-0’lık skorla kazandı. Bu arada iki ta-
kım arasındaki 38 lig maçının Konyaspor 13’ünde gol 
atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yolların-
da suskun kaldı.   n SPOR SERVİSİ


