
YENİLİKÇİ VE 
VİZYONER HİZMET

MİLLİ VENTİLATÖR 
BÜYÜKŞEHİR’DE

KIA, eşi görülmedik bir enerji büyümesiyle, 
küresel otomotiv endüstrisine yeni bir ritim 
kazandırarak satış ve satış sonrası sunduğu 
hizmetlerle ön plana çıkıyor. KIA Motorcu 

Otomotiv, verdiği bakım hizmetiyle güvenin 
adresi oluyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Tüm branşlarda özenli, 
güvenli ve yüksek standartlı 

hizmet anlayışı sunmak 
için gayret eden Özel 

Büyükşehir Hastanesi, 
millî imkanlarla tasarlanan 
Türkiye’nin ilk yoğun bakım 

tipi mekanik ventilatör 
cihazını yoğun bakımda şifa 
bekleyen hastalar üzerinde 

kullanmaya başladı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’ya ilk kar yağdı
Konya’da son günlerde havaların 
soğumasıyla beraber mevsimin ilk 
karı da yüksek kesimlere düşmeye 
başladı. Derbent ilçesindeki kış turizmi 
merkezi Aladağ kasım ayında yağan 
karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Aladağ’a yağan kar fotoğraflarını 
sosyal medya hesabından paylaşarak, 
“İlk kar yağdı. Allah bereketini 
artırsın” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, tarım 
ve hayvancılık 
desteklemeleri 
kapsamında yonca 
tohumu desteğinde 
bulunuyor.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Meram Belediye 
Başkanı 
Mustafa Kavuş, 
“Meram’ı 
masa başında 
değil, yerinden 
yönetiyoruz” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

MHP Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, 
yapılandırmanın 
kapsamının genişletilerek 
çiftçi ve esnafın kredi 
borçlarının da dahil 
edilmesini istedi.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Kara propaganda 
yeniden çürüdü

Türkiye son dönemde yaşanan 
sahte içki ölümleriyle sarsıldı. 
Çeşitli illerden gelen sahte içki 
ölümlerinin sayısı 70’i geçer-
ken, bu konuda Konya’dan 
hiçbir vakanın olmaması 
nedeniyle, “Konya en çok içki 
tüketen şehir” yalanları yeniden 
çürümüş oldu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

06 1104 Filyasyon ekibi 
trafik kazası yaptı!

Hayırsever işadamı 112 
istasyonu yaptıracak

Baro seçimleri 
12-13 Aralık’ta 

Çiftçi tarlaya indi
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, uzun süredir hasret kaldığı ve özlemle beklediği yağmura dün kavuştu. 

Konya Ovası’na düşen yağış Konyalı çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçi ekim faaliyetini hızlandırdı
UMUDU DA ARTIRDI

Konya Ovası’nda çiftçilerin bek-
lentisi bahara kadar yağışlı peri-
yodun sürmesi. Konya Ovası’na 
Kasım ayında düşen yağmurun 
hububat tarımına etkililerini de-
ğerlendiren uzmanlar, önümüzde-
ki süreçte yeterli yağışın düşmesi 
halinde, kurak geçen dönemde 
ortaya çıkan kayıpların da telafi 
edilebileceğini öngörüyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

YAĞIŞ SEVİNDİRDİ
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, 
uzun süredir hasret kaldığı ve 
özlemle beklediği yağmura dün 
kavuştu. Salı akşam saatlerinden 
başlayan sağanak şekilde düşen 
ve zaman zaman etkisini artıran 
yağmur, dün de bereket olup aktı. 
Konya Ovası’na uzun süre sonra 
düşen yağış hububat ekimini yap-
maya hazırlanan ve hububatını 
eken çiftçilerin yüzünü güldürdü.
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Şifalı bitkiler, 
yoğun ilgi görüyor

Koronavirüs salgını zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, ıhlamur, 
adaçayı gibi şifalı bitkilere olan talebi artırdı. Havaların da 

soğumasıyla birlikte vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösteriyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Tarıma önemli destek ‘Her zaman sahadayız’ Yapılandırma genişlesin
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KIA, eşi görülmedik bir enerji büyümesiyle, küresel otomotiv endüstrisine yeni bir ritim kazandırarak satış ve satış 
sonrası sunduğu hizmetlerle ön plana çıkıyor. KIA Motorcu Otomotiv, verdiği bakım hizmetiyle güvenin adresi oluyor 

Yenilikçi ve vizyoner
hizmet sunuyorlar

KIA, kurulduğu günden bu yana 
otomotiv sektörünün gelişmesine 
önemli katkılarda bulunarak, yarım 
asrı aşkın süredir, isim ve hizmet 
yapısını değiştirmede otomotiv sek-
töründe faaliyet göstermeye devam 
ediyor. Türkiye’de hizmet alanında 
birçok ilke imza atan KIA, satış ve sa-
tış sonrası verdiği hizmetlerle müş-
terilerinin memnuniyetini ve güler 
yüzlülüğünü kazanmış durumda. Bu 
kapsamda, verdikleri hizmetler ile il-
gili açıklamalarda bulunan ve yetkili 
servislerin önemine dikkat çekerek 
sorduğumuz sorulara cevap veren 
KIA Motorcu Otomotiv Servis Mü-
dürü Emre Karakurt, sektör içerisin-
de yenilikçi olunması gerektiğini de 
ifade etti.

KIA Motorcu Otomotiv’in servis 
ağı hakkında bilgi verir misiniz?

KIA Motorcu Otomotiv olarak 
bakım, onarım, mekanik, kaporta, 
boya gibi işlemlerle araçlarınızla 
ilgili her alanda kesintisiz hizmet 
veriyoruz. Müşterilerimizi en iyi şe-
kilde memnun etmek için elimizden 
gelenin en iyisini bütün ekip olarak 
çalışıyoruz. Bu servis hizmetlerimi-
zin haricinde müşterilerimiz farklı 
hizmetlerde isteyebiliyor. Örnek ve-
recek olursak bakımı veya onarımı 
yapıldıktan sonra bunun yanında 
ayrıyeten araca aksesuar ve harici 
şeylerde isteyebiliyorlar ve bu hiz-
metlerimizi de devam ettirebiliyo-
ruz. Burada müşterilerimizin bütün 
talepleri karşılayabiliyoruz. 

Sizce yetkili servislerin önemi 
nedir?

İnsanlar arabalarını kendilerin-
den bir parça olarak görürler. Sonuç-
ta her gün kullanılan ve ihtiyaçlarını 
gidebildikleri bir araç. Ailesinden 
birisi olarak doğrulamak doğru ola-
caktır çünkü ailesiyle de kullandığı, 
A noktasından B noktasına ulaşabil-
mek adına kullanılan araçtır. Böylesi 
büyük bir öneme sahip olan araç bir 
can taşıyor. Bakımlarını aksatmadan 
yaptırmak gerekir ve güvendikleri 
yerlere emanet etmek isterler bu-
rada da yetkili servisler devreye gi-
riyor. İnsanlar araçlarını temiz ve 
güvenilir bir şekilde teslim alarak ve 
yetkili servisten güvenli, güler yüzlü 
ve memnun olarak ayrılmaları gere-
kir. 

Servise gelen her araçta kalite 
kontrol işlemi uygulanıyor mu?

KIA Motorcu Otomotiv kapsa-
mında biz servise gelen her aracın 

gerekli bakım ve onarım işlemlerini 
gerçekleştirdikten sonra araç teslim 
edilmeden önce bütün kontrollerini 
yapmak zorundayız. Bu kontrollerin 
amacı ise aracın tamir işlemlerini 
gerçekleştiren personelimiz haricin-
de ikinci bir göz olarak kontrolden 
tekrar geçmesidir. Ayrıca araçta her-
hangi bir başka sıkıntı veya bakım ve 
onarım gören parçalarda bir eksiklik 
var mı bunların mutlaka kontrol edi-
lir.  

Servis kapsamında bakım ve 
onarımı yapılan her parçanın garan-
tisi var mı?

Servis içerisinde kullanılan bü-
tün parçalarımızın tamam orijinal ve 
garantilidir. Yetkili servis olmanın bir 
diğer önemli noktası da aslında bu-
radadır. Ortada bir güven ve kaliteli 
hizmet anlayışı var ayrıca elinizde tu-
tabileceğiniz fatura ya da parçaların 
garantili olduğuna dair resmî belge-
ler bulunuyor. Bunun yanında kulla-
nılan parçaların yan sanayi olmaması 
hem aracın hem de o parçanın öm-
rünü uzatmaktadır. 

Yetkili servis olmanın farkı ne-
dir?

Dışarıdan herhangi bir yerde ori-
jinal diye satılan ve aracınıza takılan 
herhangi bir parçanın bozulmayaca-

ğının garantisi yoktur ve herhangi 
bir sıkıntı yaşadığınız zaman muha-
tap olacağınız birisini bulamazsınız 
çünkü elinizde herhangi bir belge 
yoktur. İşte tam bu noktada da gerek 
kullandığımız parçaların kalitesi, ga-
rantisi olsun sunduğumuz hizmetin 
karşılığı olsun kesinlikle yetkili servis 
olmanın farkını ortaya koyuyor. 

KIA motorcu otomotiv adı altın-
da çalışan satış ve satış sonrası hiz-
metlerdeki bütün personellerimiz 
profesyonel bir şekilde eğitim almış-
tır. Servis alanımızdaki personelleri-
mizin tamamı koordineli bir şekilde 
çalışmaktadır. Yani ortada bir ekip işi 
vardır. Dışarıdan hiç kimse istediği 
gibi gelip burada çalışma durumu 
söz konusu olamaz. Öncesinde mer-
kezimizden onay gelmesi gerekiyor 
daha sonra ise gerekli eğitimleri ala-
rak sahada deneme süresini tamam-
laması lazım. Bütün bu süreçlerden 
sonra yeterli seviyeye ulaşarak bizim 
ekibimize dahil oluyor. 

Servis noktasında vatandaşlar-
da genel olarak şöyle bir algı var; 
‘her zaman servisler pahalı olur.’ 
Haliyle araç sürücülere yaygın ola-
rak sanayi kesimine yöneliyor. Siz 
bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Kesinlikle böyle bir şey söz konu-
su olamaz. Çünkü parçaların orijinal-
liği konusunda gerçekten araçların 
ömrüne ve güvenliğine değer katan 
önemli şeylerdir. Sanayi kesiminde 
ise orijinal diye kullanılan çoğu par-
çanın garantisi olmuyor ve araçlarda 
yapılan işlemler kontrol edilmeden 
sürücüye teslim ediliyor. Bu durum 
araçlarda daha büyük hasarları orta-
ya çıkarabiliyor. Ve altından kalkıla-
mayacak bir hal alıyor. Bunun önüne 
geçmek adına ve insanların kendile-
rini güvende hissedebilmeleri adına 
kontrollerimizi tam şekilde yerine 

getiriyoruz. Yani sonuçta araçlarda 
bir canlı gibi düşünürsek siz onlara 
bakarsanız onlarda size bakarlar ve 
yolda bırakmazlar. Bu her zaman 
böyledir. Servisler pahalıdır diye bir 
şey olamaz servislerde yapılan iş-
lemler üst seviye kalite kontörlünde 
geçerek doğru şekilde yapıldığı için 
belli bir karşılığı da olmak zorunda-
dır. Biz bunları oldukça minimum 
seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ve 
bizi tercih eden bütün müşterileri-
miz güler yüzlü hizmet anlayışı ile 
karşılıyoruz. Sanayiye gidiliyor ama 
sanayide kullanılan ürünlerin kalitesi 
oldukça düşüktür. Ve araçlarla ilgi-
li her türlü teknik, mekanik aksana 
zarar veriyor insanlar o için bunun 
farkında olamayabilir. Araç tekrar 
arıza verdiği zaman bunun farkında 
oluyorlar ve iş işten geçmiş oluyor. 

Covid-19’a karşı ne gibi önlem-
ler aldınız?

Pandemi dönemi boyunca co-
vid-19’a karşı aldığımız birçok önlem 
aldık. Servis ve showroom içerisini 
her gün olmak şartıyla belirli periyot-
larla profesyonel bir şekilde oldukça 
etkili olan sıvılarla dezenfekte ediyo-
ruz.  Yine bütün personellerimizin 
yemek ve mola saatlerinden yeniden 
düzenlemeye gittik. Ortak kullanılan 
bütün alanların gerekli temizlik iş-
lemlerinin düzenli olarak yapıyoruz. 
Ve şunu özellikle belirtmek istiyo-
rum servise gelen her araç önce de-
zenfekte ediliyor daha sonra gerekli 
işlemler uygulanıyor. Yine aynı şe-
kilde araç teslim edileceği zamanda 
dezenfekte ediliyor ve yıkandıktan 
sonra müşterimize teslim ediliyor. 

Son olarak sektöre dair neler 
söylemek istersiniz?

Otomotiv sektörü bir cep tele-
fonu veya bir bilgisayar sektörü gibi 
kendisini sürekli olarak yenileyen bir 
alandır. Bu yenilikler doğrultusunda 
hem satış hizmetlerimizde hem de 
satış sonra hizmetlerimizde hedef-
lerimiz çok yüksek. Bu sektörde de-
diğim gibi birçok yenilik ve birden 
fazla model araç var. Önemli olan bu 
etkenlere ayak uydurarak hem araç-
ların teknolojisine hem de müşteri-
lerimizin isteklerine tam anlamıyla 
karşılık verebilmek en önemli husus-
lardan birisidir. Biz KIA motorcu oto-
motiv olarak bu etkenlerin hemen 
hemen hepsini karşılayabiliyoruz. 
Otomotiv sektörü içerisinde de Kon-
ya’da etkili bayilerden birisiyiz. 
n FAHRİ ALTINOK

Emre Karakurt
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

   Gece Gündüz
Konya 8 °C 11 °C

Karaman              5 °C 10 °C 

Aksaray                4 °C       11 °C

Ankara 4 °C 13 °C Hicrî: 19 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 23 Teşrîn-i Evvel 1436

Geçtiğimiz günlerde Konya’da he-
men hemen bütün ziraat odası başkan-
larıyla görüşme fırsatımız oldu.

Süt birlikleri de buna dahil…
Birlik başkanlarıyla da uzun uzun 

sohbet ettik.
Süt birliği başkanlarından bahsedi-

yorum.
Malum…
Günlük tonlarca süt işleniyor Kon-

ya’da.
Yani Konya ve ilçeleri olarak ciddi 

potansiyelde süt üretimi gerçekleştiri-
yoruz. 

Da…

Un var, şeker var, yağ var ama 
helva yapamıyoruz.

Neden?
İşte bunların nedenlerinden birisi, 

ortak çalışmalar gerçekleştiremiyor ol-
mamızdan…

Öyle görünüyor.
Misal, Konya olarak ciddi anlamda 

buğday üretiyoruz. Bu alanda katma 
değeri sağlayabiliyoruz. Buğday olarak 
değil un olarak satıyoruz.

Konya, un üretiminde önde gelen 
illerden bir tanesi…

Yani 2 liraya buğday satmak yerine 
emeğimizi de katarak çok ciddi rakamla-

ra buğday üretip satıyoruz.
Sütte de aynı çalışma-

yı yapmalıyız…
Bence…
Süt satmak yerine süt 

tozu satarak şehre katma 
değer kazandırabiliriz.

Bu, sadece bir tane 
örnek…

Süt değil de marka bir 
tereyağı olarak…

Ya da farklı bir ürün…

Ama katma değeri 
yüksek olsun.

Hem şehir kazansın 
hem de üretici…

Dedim ya…
Üretici temsilcileri ile 

görüştüm. Hepsi de kat-
ma değer üretmek için 
can atıyor.

Yeter ki önü açılsın.
Bu konuda gerekli 

çalışmalar yapılsın.

Onlar üzerine düşeni yapmaya 
hazır.

Peki neler yapılabilir?
Kafelerde süt satışına önem vere-

lim.
Elin bilmem ne marka kahvesini 

satmak yerine kendi ürünümüz olan 
sütleri satalım.

Başka…
Misafir oturmalarında farklı içecek-

ler yerine süt ikram edelim.
Süt içmeyi özendirelim.
Gerekiyorsa okullarda süt dağıta-

lım.
Kamu spotları şeklinde televizyon, 

radyo ve gazetelerde süt reklamları gi-
relim.

Belediyeler bu konuda öncülük et-
meli.

Süt projelerine destekler verilme-
li…

Madem Konya Türkiye’de süt üreti-
minde birinci…

O zaman bunu kurumsal hale geti-
rebilmeliyiz.

Hem üretici kazansın hem tüketi-
ci…

Hem şehir…
Hem de ülke…
Hadi bir el atın.

SÜT IÇIN, ŞEHIR KAZANSIN

Büyükşehir’den hayvansal 
üretime bir destek daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
tarım ve hayvancılık destekleme-
leri kapsamında Konyalı üreticiye 
Macar Fiği tohumu desteğinin 
ardından şimdi de yonca tohumu 
desteğinde bulunuyor. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte tarımı ve hay-
vancılığı destekleme ve geliştirme 
çalışmalarını artırarak sürdürdük-
lerini ifade ederek, bu kapsamda 
Konya genelinde on binlerce çift-
çiye katkı sağlayamaya devam et-
tiklerini belirtti. “Üretmek Sizden 
Destek Büyükşehir’den” sloganıy-
la her zaman üreticinin yanında ol-
duklarını kaydeden Başkan Altay, 
“Eylül ayında 23 ilçedeki 130 ma-
hallede çiftçilerimize verdiğimiz 
100 bin kilo Macar Fiği tohumu 
desteğinden sonra şimdi de hay-
vansal üretimin en önemli girdi-

lerinden olan ve kaba yem olarak 
kullanılan yoncanın üretiminin ar-
tırılması amacıyla yonca tohumu 
desteklemesi yapıyoruz. En az 5 
dekar, en fazla 20 dekar araziler 
için verdiğimiz desteklemeden 31 
ilçemizdeki çiftçimiz faydalanabili-
yor. Üreticilerimizi yüzde 50 hibeli 
ve 30 Kasım’a kadar başvurula-
rı devam edecek olan destekten 
faydalanmaya davet ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Macar Fiği 
tohumunun ardından kaba yem 
konusundaki ikinci destek olan 
yonca tohumu desteklemesi için 
müracaat dilekçeleri 30 Kasım’a 
kadar Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne ve ilçe belediyelerine teslim 
edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgi ve başvuru dilekçesine www.
konya.bel.tr/tarim adresinden ula-
şılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Meram’daki mahallelerin muhtarlarıyla 2021 ve sonrasının planlamasını yapmak üzere arazide buluşmalar ger-
çekleştiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram’ı masa başında değil, yerinden yönetiyoruz” dedi

Masa başında değil,
sahadan yönetiliyor!

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, mahalle ziyaretlerini 
sürdürüyor. Başkan Mustafa Kavuş 
bu çerçevede gerçekleştirdiği ziya-
retlerin üçüncü etabında, Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular, Meram Belediye Meclis üye-
leri ve Meram Belediyesi Başkan 
Yardımcıları ve birim müdürleriyle 
birlikte Karadiğin, Karadiğinderesi, 
Çayırbağ, Hatıp, Karahüyük, Ko-
zağaç ve Harmancık Mahallelerini 
ziyaret etti. Mahallelerde yürütü-
len çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Kavuş ve beraberindekiler 
vatandaşlarla hasbihal etti, mahalle 
muhtarlarıyla da 2021 ve sonrasın-
da yapılacak çalışmaları ve projeleri 
istişare ettiler.

‘VATANDAŞLARIMIZ VE 
MUHTARLARIMIZLA 2021 VE 

SONRASININ PLANLAMASINI YAPTIK’
Planladıkları ve hedefledikleri 

şekilde mahalle ziyaretlerini aralık-
sız sürdürdüklerini belirten Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
en uzak mahalleden başlayıp mer-
keze doğru devam eden ziyaretleri 
bir takvim dahilinde sürdürmeye 
gayret gösterdiklerini ifade etti. Bu 
yıl pandemiye rağmen gerçekleş-
tirdikleri merkeze uzak 28 mahalle 
ziyaretini 15 gün önce tamamla-

dıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, 
Karadiğin Mahallesinden başlayıp 
Harmancık Mahallesinde son bu-
lan ziyaretlerinde de vatandaşlar 
ve muhtarlarla istişare etme fırsa-
tı yakaladıklarını ve önümüzdeki 
sürecin planlamasını gerçekleştir-
diklerini söyledi. Ziyaretlerde aynı 
zamanda devam eden çalışmaları 
yerinde görme ve inceleme fırsatı 
bulduklarını da belirten Başkan Ka-
vuş, “Mahallelerimizin muhtarla-
rıyla gerçekleştirdiğimiz istişareler-

de, 2021 başta olmak üzere bundan 
sonraki süreçte bu mahallelerimize 
kazandıracağımız projeleri ve yapı-
lacak çalışmaları masaya yatırdık. 
Oldukça verimli geçen istişarelerin 
kazanımlarını vatandaşlarımız kısa 
zaman içinde görecekler” dedi.
‘BU ZIYARETLERIMIZ, ILÇEYI MASA 
BAŞINDAN YÖNETMEDIĞIMIZIN EN 

GÜZEL GÖSTERGESIDIR’
Mahalle ziyaretlerinde vatan-

daşlarla bir araya gelmenin mutlu-
luğunu yaşamanın yanında onların 

sorunlarını, istek ve taleplerini öğ-
renme fırsatı yakaladıklarını ifade 
eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Böylelikle hemşehri-
lerimle iç içe bir gün geçirmiş ve 
esasında ilçemiz için birlikte karar 
almanın hatta ilçemizi birlikte yö-
netmenin keyfini yaşamış oluyo-
ruz. Çalışmaların planlamasını hep 
beraber yapıyor ve bu çalışmalarla 
ilgili ihalelerin hazırlığını yerinde 
gerçekleştirmiş oluyoruz. Gelece-
ğin güzel Meram’ını yerelde yap-
tığımız ölçümlerle ve tespitlerle 
gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerin 
temel amacı belediyemizi ve ilçe-
mizi masa başından yönetmek iste-
meyişimizdir. Olması gerektiği gibi 
yerinden yönetiyoruz. Böylelikle 
hem doğru hem de bereketli so-
nuçlar alıyoruz. 31 Mart seçimleri 
öncesi bir söz vermiştik; ‘tüm ma-
hallelerimizi her yıl en az bir kere 
başarabilirsek iki ya da daha fazla 
ziyaret edeceğiz, her zaman bir 
ve beraber olacağız, istişareyi asla 
terketmeyeceğiz’ diye. Pardemiye 
rağmen bu yıl mahallelerimizin ya-
rısına bu ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Kalan süre zarfında da diğer ma-
hallelerimizin ziyaretlerini tamam-
lamaya gayret göstereceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Tüm branşlarda özenli, güvenli 
ve yüksek standartlı hizmet anla-
yışı sunmak için gayret eden Özel 
Büyükşehir Hastanesi, millî imkan-
larla tasarlanan Türkiye’nin ilk yo-
ğun bakım tipi mekanik ventilatör 
cihazını yoğun bakımda şifa bekle-
yen hastalar üzerinde kullanmaya 
başladı.

Özel Büyükşehir Hastanesi, 
yeni solunum cihazıyla yoğun ba-

kım hastalarına hizmet vermeye 
başladı. Millî imkanlarla geliştiri-
len Türkiye’nin ilk yoğun bakım 
tipi mekanik ventilatör cihazı, so-
lunumu yapay olarak sağlayarak 
hastanın mevcut solunumuna 
destek oluyor. Modern ergonomik 
çizgileri, kullanıcı dostu arayüzü, 
mükemmelleştirilmiş performansı, 
geleneksel yenilikçi çalışma modla-
rı, pediatrik-yetişkin hasta uyumu, 

ekonomik sarf malzeme ve bakım 
özellikleriyle yeni cihaz, yoğun 
bakımda şifa bekleyen hastalara 
yüksek donanımla tedavi imkanı 
sunuyor.

Tüm branşlarda özenli, güvenli 
ve yüksek standartlı hizmet anlayı-
şıyla hareket eden Özel Büyükşehir 
Hastanesi; 33 hekim kadrosu, 11 
yeni doğan yoğun bakım, 7 genel 
yoğun bakım, 4 koroner yoğun 

bakım, 6 KVC yoğun bakım olmak 
üzere toplamda 91 yatak kapasite-
siyle 18 branşta poliklinik hizmet 
veriyor. Hastanede tüm tetkikleri 
yapabilen tam donanımlı labora-
tuvarın yanı sıra; radyoloji ünitesi, 
MR, tomografi, röntgen, mamog-
rafi, ultrason cihazlarıyla da hasta-
ların tüm ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek kapasitede hizmet sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

Millî Ventilatör Cihazı Özel Büyükşehir Hastanesi’nde 

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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‘Türkiye, dünya helal pazarında daha güçlü yer almalı’
Konya Sanayi Odası ve Helal 

Akreditasyon Kurumu tarafından, 
‘Helal Kalite Altyapısına İlişkin 
Temel Bilgilendirmeler’ toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Online toplantının açılışında 
konuşan Konya Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
helal ürünlere kolay ulaşabilmenin 
ve bunların denetimlerinin yapıl-
masının önemli olduğunu vurgu-
ladı.

 Gıdadan tekstile, lojistikten 
eczacılığa kadar çok geniş bir ağa 
sahip olan helal pazarının küresel 
ekonomideki önemine değinen 
Büyükhelvacıgil, “İslam dünyası-
nın nüfusu 2 milyara yaklaştı. Bu 
nüfus için, bizim için, bizim has-
sasiyetlerimize uygun, dinimizin 
gereği olan helal ürünlere kolay 
ulaşabilmek önemli. 

Ayrıca hem dünyadaki hem 
de ülkemizdeki helal pazarı ve bu 
pazarın küresel ticaretteki ağırlığı 
da her geçen gün artıyor. Tür-
kiye bu pazarda var ve mutlaka 
çok daha güçlü bir şekilde yer al-
malı” dedi.   Helal Akreditasyon 

Kurumu (HAK)’nun önemine de 
değinen Büyükhelvacıgil, Helal 
Akreditasyon Kurumu’nun son 
derece önemli bir görevi yerine 
getirdiğini, dünyanın en güçlü ak-
reditasyon kuruluşu olmaya aday 
olduğunu ve bunu da başaracağını 
sözlerine ekledi.

HELAL AKREDİTASYON KONUSUN-
DA TÜRKİYE BAŞARILI OLACAK
Helal Akreditasyon Kurumu 

(HAK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Soylu da, akredite olmak 
için yurt içinden ve yurt dışından 
32 başvuru aldıklarını, ilk akredite 
edilen kuruluşun TSE olduğunu 

söyledi. Türkiye’nin helal akredi-
tasyon konusunda başarılı olma-
sı gerektiğine işaret eden Soylu, 
“Ülke olarak biz bu konuda başarılı 
olamaz, dünyada güvenilir, itibarlı 
bir belgelendirme sistemini ku-
ramaz isek, bu coğrafyada Türki-
ye’den başka bunu başarabilecek 

ülke bulunmuyor. O yüzden başa-
rısız olma gibi bir lüksümüz yok” 
ifadelerini kullandı.  HAK Ticaret 
Denetmeni Ayşe Merve Özdemir 
de, helal belgelendirmenin firma-
lara tüketici güveni, ihracat avan-
tajı ve kalite gibi pek çok alanda 
avantaj sağladığını söyleyerek, 

helal belgelendirmeli gıda ürün-
lerinin ihracatta büyük rekabet 
avantajı elde ettiğini belirtti. Öz-
demir, helal akreditasyonun sade-
ce gıda için değil, kozmetik, finans, 
turizm, lojistik, tekstil ve eczacılık 
gibi birçok alana hitap ettiğini ak-
tardı. n HABER MERKEZİ

Tahir Büyükhelvacıgil

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, uzun süredir hasret kaldığı ve özlemle beklediği yağmura dün itibariyle kavuştu. Konya 
Ovası’na düşen yağış Konyalı çiftçinin yüzünü güldürdü. Rahmeti iple çeken çiftçi, geciktirdiği ekim faaliyetlerini hızlandırdı

Rahmet geldi, çiftçi şenlendi
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya, 

uzun süredir hasret kaldığı ve öz-
lemle beklediği yağmura dün kavuş-
tu. Salı akşam saatlerinden başlayan 
sağanak şekilde düşen ve zaman za-
man etkisini artıran yağmur, dün de  
bereket olup aktı. Konya Ovası’na 
uzun süre sonra düşen yağış hubu-
bat ekimini yapmaya hazırlanan ve 
hububatını eken çiftçilerin yüzünü 
güldürdü. Konya Ovası’nda çiftçile-
rin beklentisi bahara kadar  yağışlı 
periyodun sürmesi. Konya Ovası’na 
Kasım ayında düşen yağmurun hu-
bubat tarımına etkililerini Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soy-
lu, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı 
Veysel Akbulut, Karapınar Ziraat 
Odası Başkanı Durmuş Üner ve Zira-
at Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut, Konya 
Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi. 
SOYLU: YAĞIŞLAR YETERLİ OLURSA 

KAYIPLARI TELAFİ EDECEK
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu, Konya Ova’sında 
çiftçilerin uzun zamandır beklediği 
yağışların bugünlerde başladığını 
ve yağan yağmurun geçtiğimiz ay-
lardaki yağış yetersizliği nedeni ile 
ortaya çıkan kayıpları telafi edece-
ğini söyledi. Prof. Dr. Soylu “Konya 
Ovası Haziran ayının başından bu 
yana düzgün bir yağış almadı. Top-
raklarımız tamamen kurudu. Top-
raklarımızda yeterince nem rezervi 
kalmadı.  Bu durum da başta kıraç 
alanlarda üretim yapan çiftçilerimiz 
olmak üzere üreticilerimizi sıkıntı bir 
duruma soktu. Buğday ve arpa ekim 
sezonunda olduğumuz bu günlerde 
çiftçilerimizin gerek toprak hazırlığı, 
gerekse ekim hazırlığı için çok acil 
yağmura ihtiyacı vardı. Eylül ayının 
sonunda itibaren beklenen yağış bir 
ay gecikmeli de olsa Kasım ayının 
başında yağmaya başladı. Meteoro-
lojik veriler bu yağışların önümüz-
deki birkaç gün daha süreceğini gös-
teriyor. Kasım ayı yağışları inşallah 

diğer aylarda toprakta yaşanan nem 
kayıplarının telafi edecektir. Yağışlar 
ekilen hububat ürünlerinin de sağ-
lıklı çıkışına katkı sağlayacaktır. Bu 
da çiftçimizi rahatlatacaktır. Yağan 
yağmurun sadece ekinler için değil 
yer altı su rezervleri ve barajlarımı-
zın doluluk oranları için de oldukça 
önemli. Henüz ekimini yapmamış 
çiftçiler bu yağmurların oluşturduğu 

toprak tavına ekimlerini gerçekleşti-
rebilirler” ifadelerini kullandı.

AKBULUT: ÇİFÇİNİN UMUTLA 
BEKLEDİĞİ RAHMET GELDİ 

Bir sonraki ekim dönemi için 
hazırlıklarını tamamlayan çiftçile-
rin dört gözle gökten düşecek olan 
rahmeti beklediğini dile getiren Ci-
hanbeyli Ziraat Odası Başkanı Vey-
sel Akbulut, “Bölgemizde tarımsal 

faaliyetlerin büyük bir bölümü kıraç 
alanlarda yapılıyor. Bu nedenle böl-
gemize düşecek olan rahmet son 
derece önemli. Bu yıl Ekim ayında 
istenilen yağışın düşmemesine bağ-
lı olarak çiftçimiz biraz daha itidalli 
davranıp ziraat mühendislerinin 
yaptığı uyarıları da dikkate alarak 
ekim faaliyetlerini Ekim ayının so-
nuna kadar ertelemişti. Bölgemiz-

deki çiftçilerin bir kısmı tohumunu 
toprakla buluştururken, bir kısmı da 
içinde bulunduğumuz bu dönem-
de tarlasında çalışmaktaydı. Böylesi 
kritik bir dönemde düşen rahmet, 
çiftçimiz için umut oldu. Öncesin-
de yağmur duasına çıkıp Allah’tan 
rahmetini esirgememesi niyazında 
bulunmuştuk. Çiftçimiz için yağan 
rahmetin bir can suyu olduğunu ve 

içimizi rahatlattığını söyleyebilirim. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de 
yağışlı periyot devam eder. Aralık 
ayında yağacak olan karla birlik-
te bereketin geleceğine inanıyor, 
bu doğrultuda dua ediyoruz. Diğer 
yandan da çiftçilerimizi olası doğal 
afetlere karşı uyarıyor, tedbirli olma-
larını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜNER: YAĞIŞLAR MUTLU ETTİ
Karapınar Ziraat Odası Başkanı 

Durmuş Üner ise, Konya Ova’sına 
uzun zaman sonra düşen yağışla-
rın çiftçileri memnun ettiğine dik-
kat çekerek, “Çiftçiler olarak bahar 
ayından bu yana yağmura hasret 
kalmıştık. Yağışlar tam ekim döne-
minde gelmesi de bizleri mutlu etti. 
Çiftçilerimizin bir kısmı kuru toprağa 
ekim yapmış ve toprakla buluşturan 
tohumlar yağmura hasret kalmıştı. 
Çiftçilerimiz yağmurun toprağa ver-
diği nem ile birlikte ekim faaliyetle-
rini hızlandırdı.  Su can damarımız. 
Yağan yağmur pancar sökümünde 
bulunan çiftçilerimizi de sevindirdi. 
Çiftçiler elektrik ve su maliyeti sebe-
biyle pancarları sulama söküm tavı 
verme konusunda sıkıntı çekiyordu. 
Çiftçilerimizin beklentisi bahara ka-
dar yağışlı periyodun sürmesi” diye 
konuştu. 

BAŞKAN AKBULUT: YAĞIŞLAR 
KONYA OVAS’INDA 

ÇİFTÇİLERİMİZE UMUT OLDU
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 

Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, 
Konya Ova’sına düşen yağışların 
Konya çiftçisi için umut olduğunu 
belirterek,“Kasım ayında Konya 
Ova’sına beklenen yağışların düş-
mesini bekliyorduk. Yağmur, güzlük 
ekimlerimize ve hububat ekimlerine 
ciddi katkı sağlayacak. Ekimini ya-
pan üreticilerimizin mahsulleri çim-
lenmeye başlayacak. Kasım ayında 
beklenen diğer yağışlar ile de hu-
bubat ekimlerinde randıman almış 
olarak inşallah sezona girmiş olaca-
ğız. Yağışlar ovaya can suyu olacak” 
diyerek sözlerini tamamladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Süleyman Soylu Veysel Akbulut Durmuş Üner Murat Akbulut
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Her deprem oluşunda yine can ka-
yıplarının yanında, maddi ve manevi ka-
yıpları yaşıyoruz. Ülke olarak bir üzüntü 
içine giriyoruz.

Depremin neden olduğu can ka-
yıplarını,  yıkılan binaların sağlam olup 
olmadığını tartışırken, bir suçla arama 
telaşına giriyoruz.

Nedenlerini, hangi kurumunu ve 
kişinin sorumluluğu olduğunu sorgula-
maya başlıyoruz. 

Allah göstermesin yeni bir depremle 
karşı karşıya kaldığımızda aynı kayıpları 
yaşarken, tartışmaları yapmayı sürdü-
rürken, yine üzüleceğiz.

İzmir ve bölgesinde yaşanılan dep-
remde olduğu gibi, can kayıplarının 
yanında, maddi anlamda da kayıpları 
yeniden göreceğiz.

Umarız. İzmir ve bölgesindeki dep-
remden gereken dersler çıkar. Yeni bir 
olası depremde bir daha kayıplar yaşa-
mamak için gerekenleri her kurum, ku-
ruluş ve vatandaşlar olarak bizler yerine 
getiririz.  

Özellikle ülkemizin deprem kuşa-
ğında olan yerlerde deprem konusunda 
gereken tedbir alınır, oldukça az can ve 
mal kayıpları yaşanır.  

Depremlerin neden olduğu can ve 
mal kayıplarına ve ekonomik anlam-
da olumsuz etkilerini hatırlamanız için 
Ağustos ayındaki yazdığım yazının bir 
bölümünü sizlerle paylaşarak, dikkatinizi 
çekmek istedim.

Ağustos ayında,17 Ağustos 
1999’da 7,4 büyüklüğündeki depremi-
nin üzerinden 21 yıl geçtiğini ve deprem 
gerçeğini tüm Türkiye olarak hatırladığı-
mızı ve depremlerin neden olduğu ka-
yıpları sizlerle paylaştım.

Bu deprem ile diğer depremlerin ve 
en son İzmir ve Bölgesindeki depremin 
neden olduğu acıları yaşadık.  

100 yıl içerisinde ülkemizde yaşa-
dığımız depremlerde, 110 bin insanı-
mız yaşamını yitirirken, 700 bine yakın 
yapıda yıkılmıştır. 

Depremin meydana geldiği böl-
gelerin altyapısı, ekonomisi olumsuz 

yönde etkilenirken, bera-
berinde sorunlar da ya-
şanmıştır. 

Bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların artmasının 
yanında, yaralanmalar, 
psikolojik sorunlar ile in-
sanlar sakat kalmıştır.

Üretim ciddi anlamda 
etkilenerek;  sanayi üreti-
minde pazar kaybı, üretim 
ve gelir kaybı, enflasyon, 
acil yardım harcamaları, işsizlik ve 
planlanan yatırımların gecikmesi, 
çevrenin bozulması ve çevre sorunları 
gibi önemli sonuçlarda ortaya çıkmış-
tır.

30 binden fazla işletme zarar gö-
rürken, 200 milyar liranın üzerinde bir 
zarar oluşmuştur.

 Bütün bu nedenlerden ötürüde 
İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 

1999 Depreminin Türki-
ye’de bir “MİLAT” olması 
gerektiğini ilan ederek, 
depremler ve alınması 
gereken tedbirler konu-
sunu gündeme taşımıştır.   

İzmir ve bölgesin-
deki meydana gelen 
depremle birlikte, ülke-
mizin bir deprem ülkesi 
olduğunu gerçeğini bir 
kez daha gösteriyor. 

Gelelim depremlerden dolayı 
yaşadığımız can ve mal kayıplarının 
önüne geçilmesi için bilgisine baş-
vurduğum mühendisler, mimarlar ve 
uzmanların önerilerine; 

Her deprem yaşadığımızda günü 
kurtaran “Yara Sarma” anlayışından 
kurtulmamızın yanında, mevcuttu bulu-
nan yapı stokumuzun ne kadar güvenli 
olup olmadığını saptanmalı ve Güvensiz 

Yapılar yıkılmalıdır.
Yapılacak olan İmar Aflarında 

Mühendislik hizmeti almadan, kaçak 
olarak üretilmiş yapılar yasal hale geti-

rilmelidir.
Mühendis ve mimarların bilgisi-

ne, uzmanlığına başvurularak, güvenli 
bir İmar Affı anlayışı hayata geçirilme-
lidir. 

Deprem kuşağında olan illerimizde 
de nüfus artışının önüne geçilerek, o 
illerdeki yapılarında mutlaka depreme 
dayanıklı ve güvenli yapılar olması sağ-
lanmalıdır.  

Özetleyecek olursak, bir doğa 
olayı olan depremin doğal afete dö-
nüşmesini önlemenin yolu, planla-
ma-kentleşme, tasarım, uygulama 
ve yapı denetim sisteminin sağlıklı bir 
şekilde işlemesinden geçiyor. 

Tüm bu süreç, mesleki ve etik ye-
terliliğe sahip mühendisler, mimarlar 
ve işin uzmanlarınca yönetilmeli ve 
denetlenmelidir.

Yerleşim planlarında ana riskleri 

göz önüne alarak, gerekli düzenleme-
leri yapmak ve “Deprem Yönetmelik-
lerini” ödünsüz bir şekilde uygulan-
malıdır. 

Bu konuda belediyeler, ilgili resmi 
kurumlar hiçbir şekilde taviz verme-
den süreci sağlıklı bir şekilde yürüttür-
melidir.

İzmir ve bölgesindeki Bu depremde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine, yakınlarına ve ülkemize baş-
sağlığı dilerken, yaralı olan kardeşlerimi-
ze de acil şifalar diliyorum.

Unutmayalım ki, deprem öldür-
mez, depreme karşı tedbirsizlikler can 
ve mal kaybını yaşatır.

Bugünden sonra ülkemizde depre-
me karşı alınacak tedbirler konusunda 
daha ciddi ve radikal kararlar alınarak 
gerekli adımlar atılır. 

Hiçbir şekilde taviz verilmeden ha-
yata geçirilir. 

Herkes üzerine düşeni eksiksiz 
yerine getirir. Ne dersiniz sizce de öyle 
olması gerekmez mi?

İZMİR VE BÖLGESİNDEKİ DEPREM ÜZERİNE 

Koronavirüs salgını zen-
cefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, 
ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bit-
kilere olan talebi artırdı. Ha-
vaların da soğumasıyla birlikte 
vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi 
gösteriyor.

Konya’da vatandaşlar, hava 
sıcaklıkların düşmesi ile birlikte 
ortaya çıkan mevsimsel gripten 
korunmak için aktarların yolu-
nu tuttu. Hava sıcaklığının düş-
mesi, beraberinde mevsimsel 
gribi de getirdi. Tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs 
semptomlarıyla benzerlik gös-
teren mevsimsel gripten ko-
runmak isteyen vatandaşlar, 
aktarlarda satılan ıhlamur, zen-
cefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı 
gibi bitkilere yoğun talep gös-
terdi.  Tıbbi ve Aromatik Bit-
kiler Teknisyeni İhsan Koç, kış 
aylarında doğal ürünlerin va-
tandaşlar tarafından yoğun ilgi 
gördüğünü söyledi. Koç, “Geç-
tiğimiz yıllara göre bu yıl yaşa-
nan koronavirüsün de etkisiyle 
yoğun ilgi görüyoruz.  Şuanda 

da en çok sattığımız ürünler 
arasında zencefil, zerdeçal, tar-
çın, karanfil, ıhlamur, adaçayı 
ile birlikte kışın kullanabilecek 
ürünlere talep daha fazla. Bu 
ürünlere geçtiğimiz yıl bu kadar 
talep yoktu. Bu şifalı bitkilerin 
faydasını bu kadar bilen yoktu. 
Koronavirüs ile birlikte bu bitki-
lerin faydasının bilinmesinin ar-
dından bu ürünlere talep arttı. 
Ihlamur ve udi hindiye talep ol-
dukça fazla. Bu ürünlerde fiyat 
artışı var” ifadelerini kullandı.

KOÇ’TAN VATANDAŞLARA 
UYARI

Koç, bitkisel ürün alacak 
vatandaşların aktardan alma-
sı gerektiğine dikkat çekerek, 
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Teknisyeniyim. İşimi bilerek 
yapıyorum. Kullanılacak ürü-
nün ne kadar kullanılacağı ve 
faydaları hakkında vatandaşları 
bilgilendirmek oldukça önemli. 
Vatandaşlarımızın alışverişleri-
ni aktarlarda yapmalarını öneri-
yoruz.” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Barosu seçimleri
12-13 Aralık’ta yapılacak 

POST-DER’den AK Parti 
Karatay’a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye geçtiğimiz ay sahte içki ölümleriyle sarsılırken Konya’dan hiçbir vakanın olmaması, 
“Konya en çok içki tüketen şehir” yalanlarını ve yapılan kara propagandaları yeniden çürütmüş oldu

En çok alkol tüketen 
şehir yalanı yine çürüdü

Türkiye son dönemde yaşa-
nan sahte içki ölümleriyle sarsıl-
dı. Çeşitli illerden gelen sahte içki 
ölümlerinin sayısı 70’i geçerken, 
bu konuda Konya’dan hiçbir vaka-
nın olmaması nedeniyle, “Konya en 
çok içki tüketen şehir” yalanları ye-
niden çürümüş oldu. 

Türkiye biryandan koronavirüs-
le mücadelesini sürdürürken diğer 
yandan insan hayatını hiçe sayan 
sahtekarlar tarafından para uğruna 
piyasaya sürülen sahte içki ölüm-
leriyle de sarsıldı. Türkiye’de me-
til alkol zehirlenmesi nedeniyle 9 
Ekim’den bu yana 70’ten fazla kişi 
hayatını yitirirken, yüzlerce has-
tanın yoğun bakım servislerindeki 
tedavileri devam ediyor. Hastala-
rın, metil alkolden yapılan sahte 
içkileri tüketmelerinin ardından 
10 ile 24 saat arasında baş ağrısı, 
mide bulantısı, geçici görme kaybı 
şikayetleriyle hastanelerin acil ser-
vislerine başvurmalarının ardından 
tedavi süreçleri başlıyor. Metil alkol 
zehirlenmesi nedeniyle hastanele-
re gelenlerin büyük bölümü, bilin-
ci kapalı olarak acil servisten giriş 
yapıyor. Yoğun bakıma alınanların 

tamamına yakınına solunum cihazı 
desteği verilirken, hastalara diyaliz 
tedavisi uygulanarak vücutların-
daki zehirli maddenin atılmasına 
çalışılıyor.

Tedavi süreçleri başarılı geçen 
ve yoğun bakımdan kurtulan birçok 
hasta, hayat boyu sağlık sorunlarıy-
la uğraşmaya devam ediyor.

ŞU ANA KADAR 
KONYA’DA VAKA YOK

Sahte içki ölümlerinde İzmir, 
İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Mersin, 
Kırklareli, Muğla, Zonguldak, Te-
kirdağ, Trabzon gibi şehirler yer 

alırken, Konya’da şuana kadar sah-
te içki ölümü yaşanmadı. Bu durum 
Konya’da sevinçle karşılanırken, 
yıllardır Konya’yla ilgili yapılan bazı 
çirkin iddialar da bir kez daha çürü-
müş oldu. 

KONYA DÜŞMANLIĞI 
SON BULMUYOR 

Muhafazakar kimliğiyle bilinen 
Konya’nın bu durumuna gölge dü-
şürmek isteyen art niyetli zihniyet-
ler yıllardır Konya’yı karalama giri-
şiminde bulunuyorlar. Bu girişimi 
yaparken de sürekli Konya’nın en 
fazla alkol tüketen şehir olduğu ya-

lanını ortaya atıyorlar. Özellikle sos-
yal medyanın yaygınlaşmasıyla bir-
likte bu yalanlar sosyal mecralarda 
da sürdürülüyor. Konya bu konuda 
belgeler ve istatistikler ortaya koy-
sa da, art niyetli zihniyetlerin Kon-
ya düşmanlığına devam etmesi, 
Türkiye’nin birlik ve beraberliğine 
gölge düşürüyor. 

ALKOL SANAYİDE KULLANILIYOR
Konya’nın alkol tüketimiyle 

ilgili rakamları çarpıtılıyor. İddia 
edildiği gibi kullanılan alkol içki ile 
değil daha çok sanayide kendini 
gösteriyor. Konya’nın, kolonya ve 
esans sanayisinde gelişmiş bir şehir 
olmasıyla alkol kullanımı kendini 
burada gösteriyor. 

İDDİALAR YENİDEN ÇÜRÜDÜ
Tüm bunlara rağmen Kon-

ya’nın en fazla içki tükettiği yalan-
ları bazı zihniyetler tarafından bile-
rek ortaya atılırken, Türkiye’yi üzen 
sahte içki ölümlerinde Konya’nın 
olmamasıyla alkol tüketiminde 
Konya’nın ilk sırada olduğu yalan-
ları yeniden çürümüş oldu. Hatta 
istatistiklere göre Konya içki tüke-
timinde ilk 10’da bile değil. 
n FAHRİ ALTINOK

11 Ekim’de yapılması planla-
nan Konya Barosu seçimleri İçişleri 
Bakanlığının, sivil toplum kuru-
luşları, meslek kuruluşları, birlik 
ve kooperatifler tarafından dü-
zenlenecek etkinliklere 1 Aralık’a 
kadar izin verilmemesine yönelik 
genelgesi kapsamında ertelenmiş-
ti.  Konya Barosunun genel kurul 
tarihi netleşti.12 Aralık Cumartesi 
günü gerçekleştirilecek olan 2020 

yılı olağan genel kurul toplantısı, 
Selçuklu Kongre Merkezi Salo-
nu’nda yapılacak. Baro Başkanı ve 
organları seçimleri ise 13 Aralık 
Pazar günü Konya Adliye Sarayı’n-
da yapılacak. Konya Barosu seçim-
lerinden Av. Mustafa Aladağ, Av. 
Fatih Ruşen, Av. Ramazan Fahri 
Ercan ve Av. Murat Çiçek yarışa-
cak. 
n SİBEL CANDAN

Posta Çalışanları Derneği 
(POST-DER) Konya Şube Başkanı 
Doğan Arısoy, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanlığına yeniden seçilen 
Mehmet Genç’i parti binasında-
ki makamında ziyaret etti. Hayırlı 
olsun ziyareti ülke gündemindeki 
konuların değerlendirilmesi ve ya-
pılan sohbet ile geçti.

POST-DER Genel Başkan Yar-
dımcı ve Konya Şube Başkanı Do-
ğan Arısoy “AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığına yeniden seçilen Meh-
met Genç’e ve yönetim kuruluna 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
Ziyarette Post-Der’in çalışmaları 

ve yaptığı etkinlikler hakkında bil-
giler verdik.. Başkanımıza sıcak ilgi 
ve alakasından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Ayrıca başarılarının devamı-
nı diliyoruz” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise “Post-Der Kon-
ya Şube Başkanı Doğan Arısoy’un 
yaptığı hayırlı olsun ziyaretinden 
dolayı memnuniyetini dile getir-
di. AK Parti olarak sivil toplum 
kuruluşlarıyla iç içe bir çalışma 
içerisindeyiz, Bu ülke için birlik ve 
beraberlik içinde çalışma devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Şifalı bitkiler, yoğun ilgi görüyor

İhsan Koç

Mustafa Aladağ

Fatih Ruşen Murat Çiçek

Ramazan Fahri Ercan

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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Cinayete kurban giden ‘Bozkır’ın Mustafa Dayısı’ unutulmayacak
Bozkır ilçesinde herkes tara-

fından sevilen ve vahşi bir cinaye-
te kurban giden ve ölümü ilçede 
üzüntü yaşatan Mustafa Sömek’in 
ismi yaşatılacak. ‘Bozkır’ın Mustafa 
Dayısı’ olarak bilenen Mustafa Sö-
mek’in ölümü üzerine harekete ge-
çen Bozkır Belediyesi, merhumun 
adının ilçede bir mekana verilmesi-
ne karar verdi. 

Bozkır Belediyesinden yapılan 
açıklamada “Mustafa Dayımızın 
vahşi bir cinayete kurban gitmesi 

ilçemizdeki tüm herkesi derinden 
üzmüştür. Bozkır Belediyesi olarak 
Mustafa Dayımızı öldüren cani ka-
tilin adli işlemlerinin takipçisi ola-
cağımızı tüm halkımızın bilmesini 
istiyoruz. 

Aramızdan ayrılan Mustafa Da-
yımıza Allah’tan rahmet yakınları-
na ve ilçemize başsağlığı diliyoruz.” 
ifadesi kullanıldı.

Mustafa Sömek’in cenaze na-
mazında konuşan Belediye Başka-
nı Sadettin Saygı, şunları kaydetti: 

“Sokaklarımızın neşesi, hemşehri-
lerimizin yüzünde tebessüm oluş-
turan ilçemizin önemli bir değerini 
kaybettik. Mustafa Dayımızın ölü-
mü hepimizi derinden üzmüştür. 
Bozkır halkı olarak hiçbir zaman 
unutmayacağımız, güzel hatırlaya-
cağımız Mustafa Dayımızın ismini 
ölümsüzleştirmek için belediye ola-
rak Bozkır’da bir yere ismini verme 
kararı aldık. Bozkır’ımızın Mustafa 
Dayısını unutmayacağız.”
n AA

Tartıştığı babasını öldüren 
oğul tutuklandı

Karaman’da bir kişi silahlı 
saldırı sonucu yaralandı

Ereğli ilçesinde tartıştığı ba-
basını silahla vurarak ölümüne 
neden olan oğul çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. Olay, 30 Ekim 
Cuma günü Ereğli ilçesi Alhan 
Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, ihbar üze-
rine Jandarma ekipleri ile sağlık 
ekipleri, K.K.’nin (64) silahla ya-
ralandığı ikametine gitti. Yaralı 
K.K., sağlık ekiplerince yapılan 
müdahale sonrasında kaldırıldığı 
Ereğli Devlet Hastanesinde yapı-
lan bütün müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Ereğli Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince bölgede ve ikamette 
yapılan incelemeler sonrasında 
olayın şüphelisi oğul T.K. (22) gö-
zaltına alındı. Suçunu itiraf eden 
T.K.’nin olayda kullandığı suç aleti 
de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı 
düşünülen silahla birlikte toplam 
3 tabanca ve kısa namlulu av tü-
feğine el konuldu. Sorgulamanın 
ardından adliyeye çıkartılan T.K. 
tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. n İHA

Karaman’da uğradığı silah-
lı saldırı sonucu yaralanan şahıs, 
kaldırıldığı hastanede tedavi altına 
alındı. Olay, gece saat 23.50 sıra-
larında Yeni Mahalle’de bulunan 
Sebahattin Özer İş Merkezi önün-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
iş merkezinin önünde beklemekte 
olan M.Ö. isimli kişi, yanına gelen 
kimliği belirsiz kişilerin silahlı sal-
dırısına uğrayarak yaralandı. Çev-
redekilerin haber vermesiyle olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Bacaklarına isabet eden 

saçmalarla yaralanan M.Ö. daha 
sonra olay yerine gelen ambulans-
la kaldırıldığı Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi 
altına alınırken, sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 
yaptıkları araştırmada iş merkezi-
nin umumi tuvaletine atılmış vazi-
yette bir tabanca ile pompalı tüfek 
buldu. Olay yeri inceleme ekibi bu-
lunan silahlar üzerinde inceleme 
yaparak muhafaza altına aldı. Polis, 
olaya karışarak kaçan şahısları ya-
kalamak için çalışma başlattı. n İHA

Filyasyon ekibinde görevli sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu otomobil Konya Beyşehir yolunun 20. 
kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3’ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı

Göreve giden filyasyon
ekibi kaza yaptı!

Konya’da filyasyon ekibini taşı-
yan otomobilin devrilmesi sonucu 
3’ü sağlık personeli 4 kişi yaralan-
dı. Mehmet Yıldız (53) idaresinde-
ki, filyasyon ekibinde görevli sağlık 

personelini taşıyan 42 H 6128 pla-
kalı otomobil, Beyşehir-Konya kara 
yolunun 20. kilometresinde kont-
rolden çıkarak devrildi. Sürücü ile 
otomobildeki doktor Alperen Tuğ-

rul Atalay (59), hemşireler Havva 
Öztüre (44) ve Hayriye Tekinöz (24) 
yaralandı. Ambulanslarla Beyşehir 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ya-
ralıların sağlık durumlarının iyi ol-

duğu öğrenildi. Sağlık ekibinin, Ye-
nidoğan Mahallesi’ndeki filyasyon 
çalışmaları sonrası ilçe merkezine 
dönüş yapmak üzere yola çıktığı 
öğrenildi. n AA

Konya’da şarj aleti almak için 
komşusuna çıkan Çiğdem Gel-
di’nin evinden altın, pırlanta ve pa-
raların bulunduğu yaklaşık 100 bin 
lira değerinde eşya çalındı. Olay, 
26 Ekim’de merkez Selçuklu ilçesi 
Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 
bulunan bir evde yaşandı. İddiaya 
göre, üst kat komşusundan cep te-
lefonu şarj aleti almak için yukarı 
katan çıkan Çiğdem Geldi, yaklaşık 
15 dakika sonra evine geldiğinde 
paralarının ve altınlarının olmadığı-
nı fark etti. Durumu polis ekiplerine 
bildiren Çiğdem Geldi, 3 bin 500 
lira parasıyla birlikte 1 adet beşi bir 
yerde, 1 adet zincir, 4 adet bilezik, 1 
adet kelepçe bilezik, pırlantalar, 10 

çeyrek altın, 4 gram altın ve ziynet 
eşyasını çaldırdı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatan polis ekipleri, şüp-
heli ya da şüphelileri yakalamak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Olay günü üst kat komşusuna 
çıktığını ifade eden Çiğdem Geldi, 
“Aşağıya indikten sonra pazara gi-
decektim. Portmantoda paralarımın 
olmadığını fark ettim, hırsızlıktan 
şüphelendim. Tekrar yatak odama 
gidip bazanın altına baktığımda al-
tın çantamın kesilerek altınlarımın 
alındığını fark ettim. Toplamda 100 
bin liraya yakın param gitti, yetkili-
lere sesleniyorum ve bana yardımcı 
olmalarını istiyorum” dedi.
n İHA

Aksaray’da 2000 doğumlu celp 
dönemi askerler uğurlanırken, ko-
rona virüs tedbirleri yok sayıldı. As-
ker yakınlarının kimisi maske tak-
mazken, askere uğurlanan gençler 
tüm yakınlarıyla kucaklaşarak ve-
dalaştı.

Aksaray Şehirlerarası Otobüs 
Terminali (AŞOT) celp döneminde 
yoğunluk yaşadı. 2000 doğumlu 
askerleri uğurlamak için aileleri ve 
arkadaşları terminale akın etti. On-
larca vatandaşın geldiği terminal-
de otobüs peronlarında yoğunluk 
yaşandı. Sloganlar ve dualarla ter-
minale gelen vatandaşlar polis ön-
lemlerini görmezden gelip korona 
virüs tedbirlerini yok saydı. 2000 
doğumlu dördüncü celp döneminin 
askerleri aileleri ile vedalaşırken 

gözyaşlarını tutamadı. Kimi asker-
ler aile ve arkadaşlarıyla kucaklaşır-
ken, kimi askerler de korona virüs 
tedbirlerine uyarak sosyal mesafeli 
yumruk selamı verdi. Asker ya-

kınlarının bazılarında ise maske ve 
mesafe kontrolü olmaması dikkat 
çekti.

Askerlik görevi Aydın İl Jan-
darma Komutanlığına çıkan Kür-

şat Yıldız, “Vatanımız var olsun. 
Mutluyuz” dedi. Babası Ramazan 
Yılmaz ise, “Oğlum Kürşat’ı askere 
gönderiyorum. Mutluyum gururlu-
yum. Bugün sevdiklerimizle bera-
ber buraya toplandık. Hayırlısıyla 
askere göndereceğiz” şeklinde ko-
nuştu. Askerin dedesi Ahmet Yıl-
dız, “Vatan millet sağ olsun. Oğlum 
Ramazan’ı asker ettim. Torunum 
Kürşat’ı da asker etmek nasip oldu. 
Vatan sağ olsun” diye konuştu.

2000 doğumlu celp döneminde 
Yedek Astsubay olmaya hak ka-
zanan ve Balıkesir’e giden Burak 
Duru ise, “Yapacağım görevden 
gurur duyacağıma inanıyorum. Va-
tan sağ olsun. Şuan heyecanlıyım” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Komşusuna gitti, 100 bin lirasını çaldırdı

Asker uğurlamasında tedbirler yok sayıldı



7 5 KASIM 2020HABER

2 yılda ulusal ve uluslararası 
40 işbirliği protokolü yapıldı

Şehir ile bütünleşerek, sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda artı 
değerler katma, çözüm üretme ve 
kentle ortaklaşa bir yaşam kültürü 
oluşturma hedefiyle çalışmalarına 
yön veren Konya Teknik Üniver-
sitesi, son iki yılda ulusal ve ulus-
lararası düzeyde olmak üzere 40 
kurum ve kuruluşla işbirliği proto-
kolü imzaladı.

Savunma sanayi alanındaki iş 
birliklerine önem verildiğini her 
fırsatta dile getiren KTÜN Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik, “Üniversi-
temiz alanında uzman akademik 
kadrosu, nitelikli lisans ve lisan-
süstü mezunlarıyla ülkemizin kal-
kınmasını destekleyecek alt yapıya 
sahiptir. Bilindiği gibi üniversiteler, 
bulundukları kentle bütünleşir, ve 
ona sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamda değer katar, çözüm üre-
tir ve kentle ortaklaşa bir yaşam 
kültürü oluşturur. Bu bağlamda 
üniversitemiz, bulunduğu bölge-
ye karşı olan sorumluluğunun bir 
gereği olarak üniversite-sanayi iş-
birliğine de oldukça önem vermek-
tedir. Çünkü teknik üniversiteler 
üniversite-sanayi işbirliğini yoğun 
bir şekilde geliştirmek için vardır. 
Bu bilinçle ülkemizin stratejik ku-
ruluşlarıyla işbirliği protokolleri 
imzalıyoruz. Örnek verecek olur-
sak; Savunma Sanayii sektörünün 
geliştirilmesi ve bu alanda nitelikli 
Ar-Ge elemanlarının yetiştirilme-
sini amaçlayan “Savunma Sanayii 
için Araştırmacı Yetiştirme Prog-
ramına (SAYP) üniversitemiz dahil 
oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB), ASELSAN, ROKETSAN, Sa-
vunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret AŞ (STM) ile Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/
TAI), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.(-
TEI), HAVELSAN arasında imza-
lanan protokolle hayata geçirilecek 
bu projeyle, önde gelen savunma 
sanayii şirketlerinde çalışanların 
Konya Teknik Üniversitesinde li-
sansüstü programlara katılarak 
savunma alanında nitelikli Ar-Ge 
elemanı olarak yetiştirilmesini 
hedefleniyor. Yine Türk Havacı-
lık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile 
eğitim, öğretim ve araştırmaya 
yönelik diyalog geliştirmek ve ka-

lıcı kılmak üzere gerekli koşulları 
düzenlemek amacıyla işbirliği pro-
tokolü imzaladık. Protokol; lisan-
süstü eğitime yönelik ortak tez ve 
proje çalışmaları gerçekleştirilerek 
özellikle öğrencilerin TUSAŞ’ın 
laboratuvar ve teçhizat alt yapısı 
ile tesislerini kullanarak akademik 
çalışmalar yapabilmelerine imkân 
tanıyacak. Hava Elektrik Elektronik 
Sanayi A.Ş (HAVELSAN) ile üni-
versite – sanayi iş birliğini artırma-
ya yönelik protokol imzalandı. Bu 
protokolle Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesinde öğrencile-
rimiz eğitimlerinin, kamu kurum 
ve kuruluşları veya özel sektör 
işyerlerinde “işyeri eğitimi yöner-
gesi” kapsamında belirli sürelerde 
mesleki uygulama yapabilmelerini 
sağlayacak. Bunun gibi kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşlarıyla 
protokoller imzalıyoruz.” dedi.

KTÜN’ün KOP bölgesinin tek 
teknik üniversitesi olarak birçok 
alanda yaptığı çalışmalarla öncü 
olma iddiasını sürdürdüğünü ifa-
de eden Rektör Prof. Dr. Özçelik 
“Üniversitemiz; teknoloji çağında, 
çağı yakalayan, araştırma ve ge-
liştirme yeteneği ile donatılmış, 
rekabetçi, nitelikli projeler üreten, 
mühendisler, mimarlar ve tekni-
kerler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu 
amaçla üniversitemiz tecrübeli 
akademik kadrosu, Anadolu’nun 
sanayi merkezindeki konumu, üni-
versite-sanayi odaklı araştırmaları, 
stratejik kuruluşlarla iş birliği, Ar-
Ge faaliyetleri, Erasmus ile ulus-
lararası eğitim imkanı veren üni-
versitelerle etkileşimi, dolayısıyla 
gelişimin öncüsü olmaya devam 
eden ve teknik üniversite olarak 
sorumluluğunu bilen, yenilikçi bir 
devlet üniversitesidir. Bunun neti-
cesi olarak da TÜBİTAK MARTEK, 
TÜBİTAK MAM, İNNOPARK, Kon-
ya Selçuk TTO gibi birçok sanayi 
ve kamu kuruluşunda öğretim 
elemanlarımız projelerde akade-
mik danışman olarak görevlendi-
rilmektedir. Dolayısı ile imzalanan 
protokoller ve ortaya koyduğumuz 
çalışmalarımız ile bölgeye ve ülke-
mize hizmet etmeye devam ediyo-
ruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yapılandırmanın kapsamının genişletilmesi, kamu alacaklarının 
yanında çiftçi ve esnafın kredi borçlarının da yapılandırılması konusunu Meclis gündemine taşıdı

Çiftçi ve esnafın kredi
borçları da yapılansın!

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda 
239 sıra sayılı Kanun Teklifinin 
tümü üzerine MHP Grubu adına 
yaptığı konuşmada yapılandırılan 
kamu alacakları, çiftçi ve esnaf 
kredi borçları, basın meslek yasa-
sı konularını gündeme getirdi. 

Küresel salgın nedeniyle için-
den geçtiğimiz sıkıntılı dönemde 
kamu alacaklarında yeni bir ya-
pılandırmanın yapılmasının ka-
çınılmaz olduğunu dile getiren 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı, “31 Ağustos 2020 tarihi itiba-
rıyla vadesi geldiği hâlde öden-
memiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan kesinleşmiş 
alacaklar yapılandırmaya konu 
edilmektedir. Bazı para cezaları 
kapsama alınmamıştır. Vergi da-
irelerinin takip ettiği adli para ce-
zaları ile düzenleyici ve denetle-
yici kurumlarca verilen idari para 
cezaları, Covid-19’la mücadele 
kapsamında verilen idari para ce-
zaları, tütün ve tütün mamulleri 
kullanımından kaynaklanan idari 
para cezaları yapılandırma kapsa-
mı dışındadır. 

Yapılandırma kapsamına alı-
nan kamu alacakları vergi dairesi-
nin alacaklı olduğu tüm vergiler, 
belediyelerin takip ettiği emlak 
vergisi, çevre temizlik vergisi, 
ilan ve reklam vergisi gibi tüm 
vergiler, vergi cezaları, gümrük 
vergileri, idari para cezaları; 

Sosyal güvenlik sigorta prim-
leri, genel sağlık sigortası primle-
ri, işsizlik sigortası primleri idari 
para cezaları; rücu alacakları, 
yersiz ödemeden doğan alacaklar; 
BAĞ-KUR sigortalılarının dondu-
rulan dönemlere ilişkin primleri-
nin ihyası;

Belediyelerin su, atık su, katı 
atık ve katılma payı ücreti alacak-
ları; 

İl özel idareleri, belediyeler ve 
bunların bağlı kuruluşları ile bun-
lara ait şirketlerin taşınmaz satış, 
irtifak hakkı ve kiralama işlemle-
rinden kaynaklanan kira alacakla-
rı ve hasılat payları;

Kalkınma ajanslarının il özel 
idareleri ve belediyeler ile sanayi 
ve ticaret odalarından olan ala-
cakları; 

Yatırım izleme ve koordinas-
yon başkanlıklarının amme ala-
cakları; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
mazbut vakıfların kira alacakları;

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğ-
renci kredileri, 

Trafik para cezaları; seçim, 
nüfus ve askerlik para cezaları; 
kara yollarından usulsüz geçiş 
para cezaları; Karayolu Taşıma 
Kanunu’na göre kesilen para ce-
zaları; Çevre Kanunu’na göre ke-
silen para cezaları; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı bütçesinden organize sanayi 
bölgelerine ve sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerine kullandırılan kre-
diler; 

KOSGEB’in geri ödemesiz 
destekler, kredi faiz destekleri, 
geri ödemeli desteklerden öden-
memiş destek tutarları ile KOS-
GEB aidatları; 

Türk Standardları Enstitüsü-
nün hizmet alanları kapsamında 
bulunan alacakları; 

TOBB kapsamında oda, borsa 
ve birlik aidatları, navlun hasılatı 
oda payları ve borsa tescil ücretle-
ri ile sigorta eksperleri ve sigorta 
acenteleri levha aidat borçları; 

İhracatçıların ihracatçı birlik-
lerine olan üyelik aidat borçları;

TESK kapsamında esnaf ve 
sanatkârların oda aidatları ile oda 
ve federasyonların katılma payla-
rı; esnaf ve sanatkarların meslek 
eğitimini geliştirme ve destekle-
me fonu borçları; 

TÜRMOB meslek mensupları-
nın oda aidat borçları ile odaların 
birlik payı borçları; 

Avukatların ve stajyer avukat-
ların baro kesenekleri ile staj kre-
disi borçları; yapılandırma kapsa-
mına girmektedir” dedi. 

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 90 
ORANINDA İNDİRİM

Yapılandırmanın sunduğu im-
kanların detaylarını da paylaşan 
Mustafa Kalaycı, “Yapılandırılan 
alacaklar ikişer aylık devreler hâ-
linde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle 
ödenebilecektir. Yapılandırılan 
alacağın ilk taksit ödeme süre-
si içerisinde tamamen ödenmesi 
hâlinde hesaplanmış olan Yİ-ÜFE 

tutarından yüzde 90 oranında, 
ilk 2 taksit içerisinde ödenmesi 
hâlinde ise yüzde 50 oranında in-
dirim yapılacaktır. Kanundan ya-
rarlanmak isteyen borçluların 31 
Aralık 2020 tarihine kadar ilgili 
idarelere başvurması gerekmek-
tedir” ifadelerini kullandı. 
ÇİFTÇİ, KÖYLÜ VE ESNAFIN KREDİ 

BORÇLARI DA YAPILANDIRMA
 KAPSAMINA ALINMALI

Tarım Bakanlığınca ve Orman 
Genel Müdürlüğünce tarımsal ko-
operatiflere ve orman köylüsüne 
kullandırılan kredilerin de kap-
sama alınmasının doğru olacağı-
nı söyleyen MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Kalaycı, “Çiftçimiz ve üreticimi-
zin Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Ziraat Bankasından kullandığı 
krediler; esnaf ve sanatkârlarımı-
zın kredi ve kefalet kooperatifleri 
ve Halk Bankasından kullandığı 
krediler de kapsama alınmalıdır.  
Sulama kooperatifleri birliklerinin 
TEDAŞ’a olan elektrik borçları 
tümüyle silinmeli.Sulama koo-
peratifleri birliklerinin TEDAŞ’a 
olan elektrik borçları kapsama 
alınmalı, hatta 2009 yılı öncesin-
den gelen ve ödenmesi mümkün 
görünmeyen bu borçlar, 2018 
yılında DSİ’nin sulama koopera-
tiflerinden alacaklarına yapıldığı 
gibi tümüyle silinmelidir” diye 
konuştu. 
ESNAFA ÖZGÜ DESTEK PROGRAMI 

UYGULAMAYA KONULMALI

Salgının etkisiyle ve alınan 
önlemlerden dolayı aylardır ça-
lışamayan, çalışsa da müşteri 
gelmeyen esnafın sıkıntı içeri-
sinde olduğuna işaret eden Ka-
laycı, “Kantin, yurt, kahvehane, 
lokanta, kafe, düğün salonu gibi 
işletmeci esnafımız ile nakliyeci 
esnafımıza yönelik ek tedbirler 
alınmalıdır.  KOSGEB, kredi ve 
desteklerinden yararlanmak üze-
re sadece esnafa özgü bir destek 
programı uygulamaya konulma-
lıdır. Sicil affı düzenlemesi yapıl-
malıdır. AVM ve büyük market 
zincirlerinin şehir merkezinde 
şube açmaları, adil rekabet şart-
larını bozmayacak şekilde kural-
lara bağlanmalıdır. Çıraklık ve 
mesleki eğitimin özendirilmesi 
de dikkate alınarak, çıraklık ve 
staj süreleri hizmetten sayılmalı 
ve sigortalılık başlangıç tarihi ola-
rak esas alınmalıdır.  Ekonominin 
barometresi olan esnafa verilecek 
her türlü destek piyasaya olumlu 
yansıyacak, hem esnafa hem de 
ekonomiye katkı sağlayacaktır” 
dedi. 
BASIN ÇALIŞANLARININ TAMAMI 

FİİLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN 
YARARLANDIRILMALI

Kanun teklifiyle yapılan bir 
diğer düzenlemenin basın kar-
tı sahibi çalışanların fiilî hizmet 
süresi zammına ilişkin olduğunu 
söyleyen MHP Konya Milletve-
kili Kalaycı, “14 Şubat 2020 ta-
rihli Resmî Gazetede yayınlanan 
Anayasa Mahkemesi kararıyla 
basın ve gazetecilik mesleğin-
de çalışanların fiilî hizmet süresi 
zammından yararlandırılmala-
rına ilişkin mevcut hüküm iptal 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi 
kararıyla doğacak hukuki boşlu-
ğu gidermek amacıyla düzenleme 
yapılmaktadır. Esasen, basın ve 
gazetecilik mesleğinde çalışanla-
rın tanımı yapılarak bu meslekte 
çalışanların tamamı fiilî hizmet 
zammından yararlandırılmalıdır. 
Bu kapsamda, gerekli meslek ya-
sası bir an önce hazırlanmalı ve 
yürürlüğü konulmalıdır” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ
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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
BORU-PROFİL LAZER OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

ŞOFÖR ARANIYOR

F Durma marka boru-profil lazeri kullanabilen  
F Teknik resim okuma yorumlama yetisine sahip olan  
F Gerekli ölçüm aletleri kullanabilen

F İlaçlama makinesi montajında çalışabilecek 
F Askerlik ilişkisi olmayan  
F 40 yaşını aşmamış

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

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- OTO BOYACI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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.
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 

Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

SATIŞ TEMSİLCİSİ (Bay-Bayan)
- Yüksek lisans ya da tercihen lisan mezunu
- Satış konusunda en az iki yıl tecrübesi olan
- Evli (en az 1 çocuğu olan)
- Dış görünümüne önem gösteren
- İkna kabiliyeti yüksek
- İnsan ilişkilerinde başarılı ekip 
çalışmasına uyum sağlayan
- Eta - caba ve office programlarını iyi 
derecede kullanabilen
- Sorumluluk sahibi
- Tercihen İngilize bilen

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen 

1) 1 Nolu Taşınmaz:  Bodrum + Zemin + 1 Normal kat özelliklere sahip İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, 
Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazların kapalı teklif 
açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
2) İhalenin yapılacağı yer: Konya PTT Başmüdürlüğü / Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 
        Selçuklu/KONYA  adresinde
İrtibat telefon no    : 0332 238 67 52   
Fax no      : 0332 236 17 75
3) İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun Konya PTT 
Başmüdürlüğü / Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünde çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 
içerisinde görülebilir ve 200,00.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını 
satın almaları zorunludur.
4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 
gerekir.
a) Gerçek kişiler için;
1) Kanuni ikametgah belgesi.
2) Nüfus cüzdanı sureti.
b)Tebligat için adres beyanı, 
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli 
sureti.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son 
durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter 
tasdikli imza sirküleri.
g) Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu.
h) Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından 
imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
a) İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti. (Fotokopi 
olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)
i) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
j) İş ortaklığı beyannamesi. 
4.2. İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri 
ayrı ayrı sunulacaktır.
5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli 
üzerinden % 10 (yüzde on) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede 
belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 20.11.2020 tarih ve 15.00 saatine kadar Konya 
PTT Başmüdürlüğü / Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü 
olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu 
işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer 
mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.
8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte Konya PTT Başmüdürlüğünde 
yapılacaktır. 
10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine 
yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/KONYA 

PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1249708

Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada/ 
Parsel 

No

Vasfı Arsa  / 
Kapalı Alan  
Yüzölçümü 

(m2)

İhale Tarih 
ve Saati

Muhammen 
Bedel (TL) 

% 10 Geçici 
Teminat (TL)

1 Konya Karatay İsmil 117 
Ada 6 
Parsel

Karkas 
İki Katlı 
Hizmet 
Binası 
Lojman 
ve Arsa

910,13 
m2 arsa 
üzerinde 

681,43 m2 
kullanım 

alanlı bina

20.11.2020 
Cuma 
günü 

Saat:15.00

354.000,00 TL 35.400,00 TL

Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Tercihen Askerliğini Tamamlamış
Gerekli Bilgileri Aşşağıdaki Numarayı Arayarak Öğrenebilirsiniz
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

ÜNİVERSAL TORNA 
ÜZERİNE TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ ELEMAN ALIMI 
YAPILACAKTIR
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

1- TMO Konya Şube Müdürlüğü mülkiyetindeki aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların, ihale dokümanlarında belirtilen biçim 
ve şartlarda 19.11.2020 tarihinde saat 14:30’da TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi olan kapalı zarfla teklif alma usulü ile TMO 
Konya Şube Müdürlüğü’nde satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılım belgelerinin en geç 19.11.2020 saat 14.30’a kadar TMO Konya Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi’ne verilmesi 
gerekmektedir. 
3- 19.11.2020 tarihinde yapılan ihalenin sonuçlanmaması halinde TMO Konya Şube Müdürlüğü gerekli görürse 26.11.2020 
tarihinde saat 14.30 da ikinci defa ihale yapabilecektir.
4- Geçici teminatın Banka Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun teyidinin yaptırılabilmesi için 
18.11.2020 günü mesai bitimine kadar TMO Konya Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisi’ne verilmesi gerekmektedir. Teminat 
iadesi hususunda ‘’Gayrimenkul Satış Şartnamesi’’ hükümleri geçerlidir.
5- İşe ait şartname; Konya Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.   
6- Şartname bedeli (KDV Dahil) 100,00 TL‘dir. 

T.C.
TOPRAK MAHSULERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 İ   L   A  N

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1249495

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ ve MUHAMMEN BEDELLERİ
S.

NO. İLİ İLÇESİ  MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM 
m²

MUHAMMEN 
BEDEL(TL)      

ÜZERİNDEKİ 
TESİSLER AÇIKLAMA

1 KONYA ÇUMRA ARIKÖREN - 153-155 9.920,00 1.844.500,00 Baskül, Hizmet 
Binası, Yatay 
Depo(1.500 
Ton), Çelik Silo 
(4.100 Ton)

SATIŞ

2 KONYA SELÇUKLU MEYDAN - 1641 16,760.00 3.030.000,00 Baskül, Hizmet 
Binası, Yatay 
Depo (2.000 
Ton), Çelik Silo 
(7.400 Ton)

SATIŞ

3 KONYA ÇUMRA İÇERİÇUMRA - 12351-
12352

48.808,00 3.960.250,00 Baskül, Hizmet 
Binası, Alım 
Binası,

SATIŞ

4 KARAMAN MERKEZ DEMİRYURT 183-182 2 VE 1 60.219,00 816.000,00 Baskül, Hizmet 
Binası

SATIŞ

5 KONYA SELÇUKLU AŞAĞI
PINARBAŞI

29804 5 16.453.05 4.000.000,00 Çelik silo 
(10.000 
ton),Baskül, 
Numune Alma 
Binası

SATIŞ

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza 
çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.
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Günlerden Cuma saat 14.51, tarih 30 
Ekim 2020
Büyük bir sarsıntı karada denizde Tsuna-
mi
Felaket 15 saniyelik 6.6 şiddetinde dep-
rem
Söylenildi kırıldı İzmir- Seferhisar fayı

Bakmak, görmek bile ürkütücü
Yaşatmasın Allah, yaşamak daha farklı
Çaresiz göçük altında yerlerinde kalanlar
Umutlar AFAT, UMKE, AKUT ve 
JAK’tan

  Görülen yıkık binalar, içine girilenler
Tecrübeli eğitimli kurtarma ekipleri
Canlı, yaralı çıkartılıyor birileri
Deprem olağandır, insanın çaresizlikleri

Yaşatmasın duamız bu, yaşanmasın o 
anlar
Şu fay, bu fay bilinen o, gitmesin bu can-
lar
Sağlamca yapmalıyız uymalıyız tekniğe
Kanmamalı insanlar üç beş meteliğe

Gider onlarca can, kayıplar neler eder

Bir can geri gelir mi, iyi yap 
binayı yeter
Sebep olma ölüme deme 
buna da 
kader
30 Ekim 2020 Deprem yer 
İzmir- Seferhisar 
*****************  

SANİYELER ÖNEMLİ
Boks maçı seyredersin

Son an son saniye bir 
yumruk
Bitiriverir o an maçı
Deprem gibi önemli sani-
yeler
Maç bitti bitecek derken 
oyunda
Son saniyede atılan sayı 
doksanda
Zaman bitti derken son 

saniye önemli
Deprem gibi müdahale süresi önemli

Minderde kıran kırana mücadele
Üstünlük birinde ya kırmızı ya mavide
Son saniye direnmek, bir oyun önemli
Deprem gibi tahammül etme süresi 
önemli

Kocaman bir bina toz duman yığın
Kurtarma ekipleri üzerinde farklı renklerde
Vinçler, kepçe, kamyon ve dinlemeler
Depremde önemli bilerek müdahaleler 

Saatler, dakikalar geçmiyor saniyeler
Her uğraşta bir amaç kurtarmak için bir 
can
Müdahale sabırla, belli sınırlı zaman
Deprem bu, çare yıkmadan tedbirini al-
man

Kader bu isyan yok, isyan insanadır
Üç kuruşluk çıkar için kum, çimento çalan
Ne olur tekniğini uygula, almalısın tedbir
Yapını tekniğine uygun yap, olmasın ka-
yıp can

İZMİR DEPREMİ

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

Konya’da bir sitede bakımları 
yapılan 4 kedinin öldürüldüğünü 
ve birkaçının kayıp olduğunu iddia 
eden hayvanseverler duruma tepki 
gösterdi. Merkez Selçuklu ilçesinde 
sitenin civarında bulunan kediler-
den 4 tanesi ölü bulundu, diğerleri 
de ortadan kayboldu. Durumun or-
taya çıkması üzerine hayvansever-
ler tepki gösterdi. Kedilerinin kayıp 
olduğunu kaydeden mahalle sakini 
Şaziye Tekdemir, mahallede dönü-
şümlü olarak hayvanları besledikle-
rini söyledi. Birkaç besleme noktası 
belirlediklerini anlatan Tekdemir, 
“Bunlardan birisi de bu sitenin bah-
çesinde. 20 yıldır burada yaşayan 
fakat yaklaşık bir ay önce buradan 
ayrılan ve hayvanları besleyen bir 

hocamız vardı. O emekli olup bura-
dan ayrıldı ama biz o görevi devam 
ettiriyoruz. Onun ayrılmasından bir 
süre sonra apartmandan bazıları is-

temediklerini belirtmiş. Sonrasında 
ben bahçemde ölü kedi buldum, 
daha sonra 2 kedinin daha öldüğünü 
belirledik. Arkada kedi yuvalarımız 

vardı, oraya atılmış balık parçaları-
nın olduğunu söyledi site görevlisi. 
Sonra tekrardan bir kediyi ölü bul-
duk. Toplam 4 ölü kedi bulduk ama 
kayıp sayımız çok daha fazla. Bunun 
bir tesadüf olmadığın düşünüyoruz” 
dedi.

Avukat Elif Leyla Osmançele-
bioğlu ise, insanları öldürürcesine 
hayvanların öldürüldüğünü söyledi. 
Bu suçların tek yaptırımının para ce-
zası olduğunu ifade eden Osmançe-
lebioğlu, “Çoğunluğu da kanıtlana-
madığı için bu bile uygulanamıyor” 
şeklinde konuştu. Osmançelebioğ-
lu, hayvanların öldürülmesi ile ilgili 
caydırıcı cezaların uygulanması ge-
rektiğini kaydetti.
n İHA

Şehit Sinan Aktay’ın
beratı ailesine verildi

Müştemilatta çıkan yangın
maddi hasara neden oldu

Uçuruma düşen gebe ineği 
belediye ekipleri kurtardı

Hakkari Yüksekova’da geçen 
eylül ayında terör örgütüne karşı 
düzenlenen Yıldırım 2 Cilo Ope-
rasyonu’nda çıkan çatışmada şehit 
düşen Jandarma Astsubay Kıdemli 
Çavuş Sinan Aktay’ın şehitlik be-
ratı, Akşehir’deki ailesine verildi. 
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğ-
general Şakir Uslu, şehidin ailesi-
nin ikamet ettiği Yeni Mahalle’deki 

evlerine giderek, oğullarının şehit-
lik beratını anne Nevruz Aktay ve 
baba Salih Aktay’a verdi.  Tuğge-
neral Uslu ile Akşehir İlçe Jandar-
ma Komutanı Binbaşı Serkan Gök 
ve MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih 
Akça, şehidin ailesiyle görüşerek, 
her türlü talep ve ihtiyaçlarında 
yanlarında olacaklarını söyledi.
n AA

Yunak ilçesinde bir evin müş-
temilatında çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü. 
Edinilen bilgiye göre, merkez Fa-
tih Mahallesinde bulunan bir evin 
müştemilatında yangın çıktı. İhbar 

üzerine olay yerine itfaiye ve gü-
venlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin müdahalesiyle yangın 
kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangın maddi hasarla atlatıldı.
n İHA

Ereğlili hayırsever işadamı Halil Ercan’ın ilçeye yaptıracağı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun 
protokolü imzalandı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hayırsever işadamı Ercan’a teşekkür etti

Hayırsever işadamı 112 
istasyonu yaptıracak

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ile hayırsever iş in-
sanı Halil Ercan arasında 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu proto-
kolü imzalandı.  İl Sağlık Müdürlü-
ğü’nde gerçekleşen protokol imza 
töreninde yapılacak olan 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile ilgili 
bilgiler veren Prof. Dr. Koç, “Ereğli 
İlçesi Türbe Mahallesi’nde yaklaşık 
520 metrekare yüzölçümü bulunan 
arsa üzerinde hizmet sunacak olan 
112 istasyonumuz çok daha mo-
dern şartlarda bölge halkımıza sağ-
lık hizmeti sunacaktır” dedi.

Güzel ve anlamlı bir hayır hiz-
metini yapma kararı alan iş adamı 
Ercan’a teşekkür ederek konuşma-
sını sürdüren Prof. Dr. Koç, birlik 
ve beraberliğe her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyduğumuz 
böylesine önemli günlerde hayırse-
ver vatandaşların verdiği desteğin 
kendilerini son derece memnun et-
tiğini söyledi. Tüm dünyayı sarsan 
ve hemen hemen bütün alanlarda 
etkisini gösteren Covit-19 salgınına 
rağmen şehrimizde sağlık yatırım-
larının devam ettiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Koç, “Sağlık çalışanları-
mız gece gündüz demeden hiz-
met sunuyorlar. Bizler de onlara 

sağlıklı ortamlar sağlamaya gayret 
ediyor ve bu hedef doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
anlamda şu ana kadar 27 istasyo-
numuzu yeni yerlerine taşımayı 
başardık. Amacımız bu sayıyı daha 
yüksek rakamlara getirebilmektir. 
Hayırsever vatandaşlarımızın ve 
devletimizin bizlere verdiği destek-
le hedeflerimize ulaşacağımıza ina-
nıyor, hizmet kalitemizi her geçen 

gün artırmak ve vatandaşlarımızı 
mutlu etmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi. 

Hayırsever İş Adamı Ercan’da 
“Bu tür hayır hizmetlerinde bu-
lunmak bizleri son derece mutlu 
ediyor. Şehrimize ve ilçemize sağ-
lık alanında katkı sağlıyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Projemizi kısa 
bir süre içerisinde tamamlayarak 
teslim etmek istiyoruz. Rabbim ha-

yırlı hizmetlerde kullanmayı nasip 
etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilgili 
protokol taraflarca imzalandı. Ereğ-
li İlçesi Türbe Mahallesi’nde Ereğli 
5 Nolu Salim-Münevver Ercan ismi 
ile hizmete açılması planlanan 112 
acil sağlık hizmetleri istasyonu in-
şaatının 3 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanması hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesine bağlı Fasıllar 
Mahallesinde, yaklaşık 4 metre 
yükseklikteki uçurumdan aşağı 
kayalık bölgeye düşen ve gebe ol-
duğu belirtilen inek, belediyeye ait 
iş makinesiyle yapılan operasyonla 
çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fasıllar 
Mahallesinde besicilik yapan Emin 
Cecel, otlağa giden büyükbaş hay-
vanlardan bir ineğinin kayıp oldu-
ğunu fark etti. Kayıp hayvanı kö-
yün otlağa giden yoldaki 4 metrelik 
uçuruma düştüğünü fark eden 
Cecel, Mahallelilerin de yardımıy-
la bulunduğu yerden çıkarmaya 
çalışmasına karşın başarılı olama-

yınca Beyşehir Belediyesi’nden 
yardım istedi. Olay yerine gelen 
Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sarp 
arazide Uçuruma düşen talihsiz 
hayvanı yaklaşık 50 metre yol açıp 
kepçeye alarak yukarı çıkardı.

Kazanın ardından küçük sıy-
rıkların oluştuğu anlaşılan ineğin 
tedavisi için veterinere götürüldü. 
Veterinerin gebe ineği muayene 
etmesinin ardından sahibine tes-
lim edildi. Fasıllar Mahalle Muh-
tarı Fahrettin Kibar ve İneğin sa-
hibi Emin Cecel, Beyşehir Belediye 
Başkanımız Adil Bayındır’a ve Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşek-
kür etti. n HABER MERKEZİSitedeki kedilerin öldürüldüğü iddiası
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Araştırmacı Yazar, Konya Yenigün Gazetesi yazarlarından Salih Sedat 
Ersöz’ün Kayınbiraderi Muhsin Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti 

Muhsin Gültekin 
dualarla defnedildi

Araştırmacı Yazar, Konya Ye-
nigün Gazetesi yazarlarından Sa-
lih Sedat Ersöz’ün Kayınbiraderi 
Muhsin Gültekin geçirdiği kalp 
krizi sonucunda 61 yaşında vefat 
etti. 

Merhum Muhsin Gültekin’in 
cenazesi dün ikindi namazına 
müteakip Hacıveyis Camii’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla Üçler Mezarlığına defne-
dildi. Gültekin ve Ersöz ailelerini 
acı günlerinde sevenleri ve yakın-
ları yalnız bırakmadı. 

Gültekin ve Ersöz aileleri ce-
naze namazının ardından taziye-
leri kabul etti. Merhum Muhsin 
Gültekin iki kız çocuk babasıydı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Merhum Muhsin Gültekin’e Yüce 
Allahtan rahmet yakınlarına ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Araştırmacı Yazar, 
Konya Yenigün Gazetesi yazarlarından 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Salih Sedat 
ERSÖZ’ün

kayınbiraderi

Muhsin 
GÜLTEKIN’in

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

İnsan hayatındaki en acı an hangi-
sidir bilir misiniz? Artık büyüdüğünüzü 
-hayır aslında bu en doğru anlatım de-
ğil- tam bir yetişkin olduğunuzu anladı-
ğınız an...Bu öyle bir andır ki ; bir derdi-
niz olduğunda annenize ya da babanıza 
koşup onların sıcacık kucağına sarılıp 
rahatlayamayacağınızı ,sorununuza 
şıp diye bir çözüm bulamayacaklarını 
, derdinize derman olamayacaklarını 
anlar , tüm yoğunluğuyla hissedersi-
niz. Üstelik bu uyanış anı Newton’un 
başına elmanın düştüğü ya da Arşi-
met’in hamamda tasın suyun üzerinde 
yüzdüğünü görüp heyecanla dışarı 
fırladığı zamanki kadar ani ve çarpıcı 
olur. Sadece siz insanlık tarihini de-
ğiştirecek kadar büyük bir keşif ya da 

icat yapmamışsınızdır. Sizinki sadece 
her insanoğlunun hayatının bir evre-
sinde farkına vardığı, varmak zorunda 
olduğu yalın bir gerçektir.Aslında uzun 
yıllardır bunu için için biliyordunuz 
ama kendinizden bile gizlediniz. O 
mutlak güven ve sığınma duygusuna 
ihtiyacınız vardı. Ne kadar büyürseniz 
büyüyün yeterince güçlü değildiniz 
çünkü. Hep birileri sizi korumaya, size 
kol kanat germeye, sizin için en iyisi-
ni düşünmeye devam etsin istediniz. 
Ama ne kadar ertelemeye çalışırsanız 
çalışın o aydınlanma anı kaçınılmaz-
dır. Yalnızca kimileri daha erken yaşar 
, kimileri çok daha geç. O andan son-
ra gökyüzü hiçbir zaman eskisi kadar 
mavi , çimen hiçbir zaman eskisi kadar 

yeşil , insanlar hiçbir za-
man eskisi kadar masum 
değildir. Garip gri bir tül 
perde gelip gözünüze 
inmiştir sanki. Kendinizi 
ana karnından çıktığınız 
zamanki kadar çıplak ve 
savunmasız hissedersi-
niz. Ve yapayalnız... Bazı 
şeyleri kabul etme zama-
nınız gelmiştir. Artık sizin 
çocuklar yetiştirip , dert-
lere derman olma , kol kanat germe 
gününüzdür. Kendiniz ve size güvenen 
kişiler için güçlü olmak zorundasınız.

Ağlayıp yakınmaya hak-
kınız yok , size gelip ağ-
layanları avutacak , onlara 
yol göstereceksiniz. İşte 
bu insana birdenbire kal-
dıramayacağı kadar ağır 
bir yük gibi gelir. Belki 
anne babanız hala sağ , 
hala sizi sıkıntılı anlarınız-
da güzel sözlerle teselli 
etmeye devam ediyorlar 
ama yardımları bundan 

öteye gidemiyor. Sizi yetiştirip , haya-
tın dikenli yollarında karşınıza çıkacak 
sayısız zorluklarla savaşacak donanımı 

sağlayıp kendi ayaklarınızın üzerine 
bıraktılar. Ve sizin için yapabilecekleri 
en iyi şey buydu. Ondan gerisi artık 
size kalmış. Koskoca dünyaya karşı 

siz. Başbaşasınız.
Üstelik ebeveynlerinizin yaşları 

ilerliyor durmadan. Ufak tefek hasta-
lıklar baş göstermeye başlamış , belki 
yüksek tansiyonları var, belki şekerleri. 
Yakın gözlüğü olmadan gazete okuya-
maz, telefonun tuşlarını bile göremez 
olmuşlar. Kim bilir belki bir ameliyat 
bile geçirdiler. 

Moralleri bozulmaya, ölümü daha 
sık düşünmeye başlamışlar. Artık za-
man tersine işliyor.Siz büyüyor,yaş-
lanıyorsunuz, Onlar çocuklaşıyorlar.
Karşınızda, incecik boynu sert bir rüz-

garda kırılıverecekmiş gibi duran bir kır 
çiçeğine benziyorlar. Şimdi sizin onları 
dinleme, cesaret verme, sorunlarına 
çözüm bulma ve borcunuzu ödeme 
zamanınız geldi. Hem kendiniz, hem 
çocuklarınız, hem de onlar için güçlü 
olmak zorundasınız.Haydi acı gerçekle 
yüzleştiniz artık , şimdi dimdik ayağa 
kalkın ve kararlılıkla ilerlemeye devam 
edin. Unutmayın bu doğanın kanunu 
: Her varlığın bir yaşam dönemi var. 
Güneş bile önce doğuyor , ardından 
yükselip en tepeye ulaşıyor ve sonra 
batıyor. Şimdi sizin en tepe noktanız. 
Batmakta olan güneşleri tüm şefka-
tinizle kucaklayın. Ağlayıp sızlanmayı 
bırakın ve dertlere derman olun. Ancak 
bu, hissettiğiniz yalnızlığı yok edecektir.

YALNIZLIK KORKUSU 

Selçuk Tıp’ta hızlı
tanı merkezi kuruldu 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi hem hastaneye gelen hastaları 
temastan korumak hem de Ko-
vit-19 şüphesiyle gelen hastalara 
hızlı ve etkin ulaşabilmeleri için  
pandemİ tanı ve tedavi ünitesini 
hizmete sundu. 

Selçuk ÜniversiteSİ Tıp Fakül-
tesi’nde koronavirüs (Kovid-19) 
testi yapılması için merkez kurul-
du. Numuneler, terminaldeki labo-
ratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 
çok hızlı bir şekilde teslim edilecek. 
Merkezi ziyaret eden Sağlık Sen 
Üniversite Şube Başkanı Mithat 
Şafak, uygulamanın vaka artışla-
rının önüne geçmek adına önemli 
olduğunu belirterek uygulamanın 
yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

SELÇUK TIP ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPTI

Sağlık Sen Üniversiteler Şube 
Başkanı Mithat Şafak, Tüm dünya-

yı saran koronavirüsün Türkiye’yi 
ve Konya’nın da olumsuz etkiledi-
ğini belirten Mithat Şafak, Selçuk 
Tıp olarak bu süreçten en az etki-
lenmesi için salgının ortaya çıktığı 
ilk günden bu yana birçok eylem 
planını harekete geçirildiğini ifade 
etti. 
MERKEZ ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV 

ÜSTLENECEK
Şafak, “Selçuk Tıp’ta korona-

virüs hastalığının yayılmasını ön-
lemek amacıyla kurulan bu mer-
kez şehrimizdeki vaka sayılarının 
artışının önüne geçilmesinde çok 
önemli bir görev üstlenmiş olacak. 
Sağlık Sen olarak bu tarz hizmet-
leri her zaman destekliyor ve ya-
nında olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Halka hizmet Hakk’a hizmet anla-
yışının tüm kurumlarda uygulan-
masını temenni ederiz” dedi.
n MEHMET ALİ ELMACI

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen son genelgede salgının tüm ülkelerde etkisini göster-
meye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı belirtilerek, ek tedbirler alındığı kaydedildi

Bugünden itibaren yeni 
tedbirler uygulanacak
Korana virüs (Covid-19) salgını-

nın toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönet-
me, sosyal izolasyonu temin, fiziki 
mesafeyi koruma ve hastalığın ya-
yılım hızını kontrol altında tutma 
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koro-
navirüs Bilim Kurulunun önerileri 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları doğrultu-
sunda birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirildi.

Konuya ilişkin alınan karar-
lar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 
bir genelge yayınladı. Genelgede, 
“Bilindiği üzere Covid-19 salgını 
tüm ülkelerde etkisini göstermeye 
devam etmekte ve vaka sayıların-
da ciddi artışlar yaşanmaktadır. 
Özellikle Avrupa kıtasında salgının 
seyrinde bir yükselme görülmekte 
olup kişilerin toplu olarak bir ara-
ya gelmelerini önlemeye yönelik 
birçok Avrupa ülkesinde tedbir 
kararları alınmakta ve kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde de 
içerisinde bulunduğumuz kontrol-
lü sosyal hayat döneminin temel 
prensipleri olan temizlik, maske ve 
mesafe kurallarının yanı sıra salgı-
nın seyri ve olası riskler göz önünde 
bulundurularak hayatın her alanına 
yönelik uyulması gereken kurallar 
ve önlemler belirlenmektedir” de-
nildi.

İŞ YERLERİ EN GEÇ 
SAAT 22.00’DE KAPANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan baş-

kanlığında toplanan kabinede alı-
nan ve 81 ili kapsayan kararlar 
şöyle: “Sağlık Bakanlığı Covid-19 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber 
ile ilgili genelgelerimizde belirlenen 
kural ve önlemler doğrultusunda 

yürütülen denetim faaliyetlerinin 
vatandaşlarımızın kalabalık şekilde 
bulunabildiği pazaryeri, market, 
otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/
sokak, park ve bahçeler, alışveriş 
merkezleri gibi yerlerde yoğunlaş-
masının sağlanması, bu doğrultu-
da önümüzdeki 10 günlük süreç-
te konu bazlı denetimlere (her il 
kendine uygun şekilde planlama 
yapacak şekilde) ağırlık verilmesi. 
İş yerlerinin en geç saat 22.00’de 
kapanmalarının sağlanması. Evle-
re paket servis ve gelal şeklindeki 
uygulamalar hariç olmak üzere lo-
kanta, restoran, pastane, kafe, kafe-
terya gibi yeme içme yerleri (içkili/
içkisiz ayrımı olmaksızın), kahveha-
ne, kıraathane ve çay ocakları, ber-
ber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş 
yerleri, nikah/düğün salonları, halı 
sahalar ve spor salonları, internet 

kafeler/salonlar ve elektronik oyun 
yerleri, bilardo salonları ve luna-
parklar, tiyatro, sinema ve konser 
salonları, yüzme havuzu, hamam, 
kaplıca, sauna vb. yerler.”

VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİLECEK
Cumhurbaşkanlığı genelgesi 

doğrultusunda başta kamu kurum 
ve kuruluşları olmak üzere tüm 
özel sektör ve sanayi tesisleri dahil 
olmak üzere kuruluşlarda uzaktan 
veya dönüşümlü çalışma gibi esnek 
çalışma yöntemlerinden faydala-
nılacağının belirtildiği genelgede, 
“Ayrıca kamu kurum ve kuruluş-
ları ile özel sektör kuruluşlarının 
çalışma koşulları göz önünde bu-
lundurulmak suretiyle il genelinde 
mesai saatlerinin başlama ve bitiş 
dönemlerini.n İl Pandemi Kurulla-
rında değerlendirilerek il geneli için 
bir planlamaya gidilmesi, mesai/

vardiya başlangıç saatlerinin sa-
bah 06.00’dan itibaren kademeli 
olarak başlatılarak ara dinlenmesi 
dahil olmak üzere 06.00-15.00, 
06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-
16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 
09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uy-
gulamalarına geçilmesi, vatandaş-
larımızın bu süreçte kalabalık or-
tamlardan uzak durmaları, zorunlu 
haller dışında hane halkı dışındaki 
kişilerle temas edilmemesi ve ev 
ziyaretlerinden kaçınmaları konu-
larında bilgilendirici/bilinçlendirici 
faaliyetlere ağırlık verilmesi gerek-
tiği değerlendirilmektedir. Vali ve 
kaymakamlarca yukarıda belirtilen 
esaslar doğrultusunda 04.11.2020 
Çarşamba gününden itibaren ge-
çerli olacak şekilde gereği yapıla-
cak” ifadelerine yer verildi.
n İHA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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Harp Malulü Gaziler’den
Pekyatırmacı’ya ziyaret

‘Okuldan uzaklaşmak yerine
önlemli eğitimi tercih ettik’

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı Gazi Süley-
man Ege kendisine eşlik eden der-
nek yöneticileri Gazi Turan Tuna 
ve Harun Küçükkırlı ile Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’yı makamında ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi’nin şehit 
ve gazilere yönelik yapmış oldu-
ğu çalışmaların değerlendirildiği 
ziyarette konuşan Başkan Ege; 
Selçuklu Belediyesi’nin şehitlerin 
aziz hatırasını yaşatmak adına baş-

latmış olduğu kütüphane projesin-
den dolayı  Başkan Pekyatırmacı’ya 
teşekkürlerin iletti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek “Belediye olarak her daim 
vatan için bedel ödemiş şehit ai-
leleri ve gazilerimizin yanındayız” 
dedi. Ziyaret  Gazi Süleyman Ege 
tarafından Başkan Pekyatırmacı’ya 
günün anısına plaket  takdim et-
mesinin akabinde sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın ilk butik ortaokulu 
Boğaziçi Koleji 5. sınıflar ile yüz 
yüze eğitimine başladı. Dünya-
yı etkileyen pandemi sürecinde 
şüphesiz ki ülkemiz de etkilendi. 
Boğaziçi Kolejleri Kurucu Müdürü 
Mevlüt Göktürk, “Boğaziçi Kole-
ji olarak içinde bulunulan zorlu 
şartlar sebebiyle okul bünyesinde 
pandemi sürecine uyum ve sosyal 
mesafe şartlarına uygun bir eğitim 
ortamı sağladık. Öğrencilerimi-
zin Covid-19 tedbirlerine uygun 
eğitim şartlarını yerine getirmek 
tek hedefimiz oldu. Pandemi sü-
reci artık hayatımızın bir parçası 
ve sonunun ne zaman geleceği 
öngörülemiyor. Bu süreçte çocuk-

larımızı okulundan uzak tuttukça 
telafisi zorlaşan bir döngünün içine 
giriyorduk. Oysa çocukları okuldan 
uzak tutmak yerine her türlü önle-
min alındığı ve bu sürece çocukla-
rımızın da uyumunun sağlandığı 
bir strateji izlemek, çok daha kalı-
cı faydalar sağlayacaktır. Boğaziçi 
Koleji olarak en baştan beri mis-
yonumuz daima az öğrenci, çok 
ilgi sloganıyla ilerlemekti. Pandemi 
süreci de bize gösterdi ki butik okul 
konsepti, gerek eğitim gerekse 
sağlık yönünden tercih edilebile-
cek en avantajlı seçenektir. Çocuk-
larımızın geleceğini güvenle inşa 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi; Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pandemi 
döneminde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olabilmek için online sınav desteği sağlayacak

Karatay’da öğrencilere
online deneme sınavı

Bugüne kadar ilçenin dört bir 
tarafında eğitime dönük yatırımlar 
ile büyük katkı sağlayan Karatay 
Belediyesi, Koronavirüs salgını ne-
deniyle derslerine uzaktan devam 
eden öğrenciler için Karatay Kay-
makamlığı ve Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz 
online deneme sınavı düzenleyecek.

Akademi Karatay Projesi kap-
samında düzenlenecek online sı-
navlarla kendilerini deneme imkanı 
bulacak olan öğrenciler, okul mü-
dürlüklerinden gönderilen link ve 
şifrelerle online deneme sınavına 
katılabilecekler.

İLK SINAV 8 KASIM PAZAR GÜNÜ
Online deneme sınavı için Aka-

demi Karatay Projesi kapsamında 
tüm hazırlıklar tamamladı. Liselere 
Geçiş Sınavı’na(LGS) girecek olan 
8’inci sınıflar ile başlayacak olan 
online deneme sınavlarının ilki 8 
Kasım Pazar günü saat 15:00 ve 
16:30’da iki oturum şeklinde ger-
çekleşecek.

İlerleyen tarihlerde Yüksek Öğ-
retim Kurumları Sınavı’na(YKS) 
girecek olan 12’nci sınıflar için ise 
online deneme sınavı yapılacak.

ONLİNE DENEME SINAV, 
ÖĞRENCİLERİN HEYECANLARINI 

YENMELERİNE KATKI SAĞLAYACAK
Liselere Geçiş Sınavı(LGS) kap-

samındaki merkezi sınava girecek 
öğrenciler için online deneme sına-
vı düzenleyeceklerini söyleyen Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 
pandemi döneminde öğrencilerin 
sınav heyecanını bir nebze de olsa 
azaltmak için online deneme sına-
vıyla öğrencilerin yanlarında olacak-
larını kaydetti.

Düzenleyecekleri online sınav-
ların, gerçek sınavlar öncesi öğ-
rencilerin bilgilerini sınamak adına 
büyük önem taşıdığına vurgu ya-
pan Hasan Kılca; “Geleceğimiz olan 
gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi 
şekilde yetişmeleri, eğitim almaları 
bizim en büyük önceliğimiz ve so-
rumluluğumuz. Karatay Belediyesi 
olarak eğitim yatırımlarımız devam 
ediyor. Geçen yıl LGS sınavına gi-
recek tüm öğrencilerimize LGS 
kaynak seti desteğimiz olmuştu. 
Bu yıl da 8 Kasım Pazar günü on-
line bir sınav gerçekleştireceğiz. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
ve Kaymakamlığımızla bu projeyi 
hazırladık. Hayata geçirdiğimiz ve 
devam eden her projemizde her 
çalışmamızda bu anlayışın izleri ve 
örnekleri gözükmektedir. Online sı-
navların öğrencilerimizin başarısına 
katkı sağlamasını diliyorum.

 Karatay Belediyesi olarak her 
zaman çocuklarımızın ve gençleri-
mizin yanında olmaya devam ede-
ceğiz. İlçemizde eğitim gören tüm 
8. Sınıf öğrencilerimizi bu sınava

davet ediyorum. İnşallah başarılı 
olurlar.” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİ 
HAYALLERİNDEKİ OKULLARA
 KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ
Sınava girecek öğrencilere katkı 

sunmak ve uzaktan eğitimi destek-
lemek amacıyla 8. ve 12. sınıflarda 
öğrenim gören öğrencilere yönelik 
“Online Deneme Sınavı” yapılaca-
ğını dile getiren Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise; 
“Online deneme sınavıyla öğren-
cilerimiz hem Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS) ile bire bir örtüşen soruları 
çözme fırsatı bulacak hem de sınav 
tecrübesi kazanacak” ifadelerine 
yer verdi.

Online Deneme Sınavı’nın Lise-
lere Geçiş Sınavı (LGS) ile başlaya-
cağını söyleyen Sami Sağdıç; 8 Ka-
sım Pazar günü gerçekleştirilecek 
olan sınavla ilgili şu bilgileri verdi: 
“Akademi Karatay Projesi kapsa-
mında Karatay Belediyemizin des-
tekleriyle ilçemizdeki okullarımız-
da 8. Sınıflarımızda yaklaşık 6 bin 
öğrencimize ve 12. sınıflarımızda 

yaklaşık 3 bin öğrencimize yönelik 
online deneme sınavları yapacağız. 
İlkini LGS’ye girecek olan öğren-
cilerimiz için 8 Kasım Pazar günü 
saat 15:00’da gerçekleştireceğimiz 
deneme sınavlarımıza öğrencileri-
miz okul müdürlerimiz aracılığıyla 
gönderilen link üzerinden okul nu-
maraları ve gelen şifreyle giriş yapıp 
online deneme sınavlarına katıla-
bilecekler. Bu projemizle Pandemi 
sürecinde öğrencilerimizi en güzel 
şekilde sınavlarına hazırlayıp ve 
hayallerindeki okullara ulaşmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz.”

SAĞDIÇ: EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ 
BİR BAŞKANIMIZ VAR

Karatay Belediyesi’ne destekle-
rinden dolayı teşekkür eden Sağdıç, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’nın eğitim alanında örnek bir 
belediyeciliğe imza attığını söyle-
yerek; “Karatay Belediyemiz geçen 
yıl da 8. sınıflara kaynak desteğin-
de bulunmuştu. Yine bu yıl da 8. 
sınıflarımıza akademik anlamında 
desteğini sürdürüyor. Karatay Be-
lediyemizin online deneme sınav-
larımıza olan desteği çok önemli. 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca’yı bir eğitim gönüllüsü 
olarak adlandırıyoruz. Desteklerini 
hiç esirgemeyen Karatay Belediye 
Başkanımız Hasan Kılca’ya teşek-
kürlerimizi sunuyorum” dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın belirlediği müfredat çerçe-
vesinde hazırlanan deneme sınav-
larının tarih ve saatleri ise şöyle:

08 Kasım Pazar 2020 günü;
1.Oturum Sözel 15:00
2.Oturum Sayısal 16:30

n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Beyşehir Belediyesi araç filo-

suna 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici 
kepçe, 1 silindir, 1 arazöz, 1 kam-
yonet ve 1 tane kovalı kamyonet 
olmak üzere toplam 8 araç kattı. 
Beyşehir Anıt alanında belediye-
nin kendi öz kaynakları ile aldığı iş 
makinelerinin açılışı büyük coşku 
ile yapılarak vatandaşlara tanıtıldı. 
Belediyeye kazandırılan iş makine-
lerinin 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici 
kepçe, 1 tanede silindir olmak üze-
re yeni alınırken diğer, 1 arazöz, 1 
kamyonet ve 1 tane kovalı kam-
yonet ise belediyenin atıl halde 
duran araçların geri dönüşümü ile 
belediyenin araç filosuna katıldı.

BAYINDIR: BAŞARI HEPİNİZİN, 
EKSİK VARSA BENİM

Açılışta konuşan Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır, ya-
şanılan gururu şehrine armağan 
ettiğini belirterek yeni araçlar ile 
yeni hizmetlere yelken açacakları-
nı vurguladı. Başkan konuşmasın-
da, “Değerli hemşerilerim bugün 
burada 2 greyder, 2 tane Beko 
loder ve silindir ama akabinde bi-
zim şantiyemizde yatmakta olan 2 
tane küçük aracı ve 1 tane arazöz 
kenarda atıl vaziyette iken derleyip 
toparlayarak yeniden şehrimizin 
hizmetine kazandırdık.

Böylesine bir dönemden hep 
beraber bir yandan borç ödeyerek, 
bir yandan arkadaşlarımızla mec-
lis üyelerimizle birlikte aldığımız 
kararların tüm şehrimizin yarını-
na hitap etsin diye 67 mahalleye 

planladığım 6 bölgeye ihtiyacı 
olduğunu gördüm. O nedenle bu 
şehrin belediye başkanı olarak 
hedefim, 6 bölgeyi kurup merkez 
ve 5 de diğer kenar bölgelerde 
her birinin merkezinde istasyon-
lar oluşturup, bir çalışma sahası 
yaratmaktır. Planım budur çün-
kü Beyşehir Gölünü ve Beyşehir’i 
bir bütün düşünmek zorundayız. 
Başından beri bunları zikrettim 
ve çok şükür bugüne geldim. Bu 
gurur hepinizin, başarı hepinizin, 
eksik varsa benim demeye devam 
edeceğim” dedi.

‘AYNI GURURU HEP BİRLİKTE 
NİSANDA DA YAŞAYACAĞIZ’
Beyşehir Belediye Başkanı 

Adil Bayındır Belediyenin kendi öz 
kaynakları ile aldığı iş makineleri-
nin açılış töreninde, bunlar birinci 
parti, birde Nisan ayında iş maki-
nesi alımımız olacağını tekrar bu 

gururu hep birlikte yaşayacaklarını 
vurguladı. Başkan yaptığı açıkla-
masında ise, “Huzurunuzda gör-
düğünüz makineler birinci parti. 
Bir de Nisan partisi daha var yine 
bu makinaların aynılarından yeni 
ilavesi olacak. Bu kapsamda 39 
tonluk bir ekskavatör, asfalt finişe-
ri ve asfalt plenti var. Şu anda as-

falt plantenin 67 mahalleye yetme 
şansı yok o nedenle Beyşehir’i de 
nisandan itibaren yeni asfalt plen-
tinin ve finişerin devreye girmesi 
ile tüm mahallelere yeten bir bele-
diye olacağız.

Değerli hemşerilerim Beyşehir 
kıyısı ıslah edilerek, Beyşehir’in o 
tablosunun kenarına bir gerdanlık 

yapmak bizim boynumuzun bor-
cu diyorum. Süremiz yettiğince, 
ömrümüz el verdiğince, bu şehrin 
görevinde olalım ya da olmayalım, 
en inanan sözcülerinden birisiyim. 
Çünkü bu şehirden beni kovsalar 
da şehrimden, ayrı yerde de olsam, 
dağlarda da olsam, şantiyelerde de 
olsam her gördüğüme Beyşehir’i 

anlatmaktan hiç üşenmedim. O 
nedenle hep beraber bizler Bey-
şehirliler memleket davasına önce 
diyenlerdeniz” ifadelerini kullandı. 

‘KALİTELİ HİZMET, İŞ 
MAKİNELERİNDEKİ ÇEŞİTLİLİKLE 

SAĞLANMALIDIR’
Beyşehir Belediyesinin yeni 

alınan iş makinelerinin açılış töre-
nine katılan Beyşehir İlçe Kayma-
kamı Yusuf Özdemir de “Hepimi-
zin bildiği gibi yerel yönetimler, 
vatandaşa hizmet için vardır ve 
hizmetinde en temel birimleridir. 

Bir bölgenin veya bir ülkenin 
çağdaş bir yaşam merkezi haline 
gelebilmesi için öncelikle oradaki 
alt yapı sorunun giderilmesi gere-
kiyor işte o alt yapı sorunun gide-
rilmesi de hepimizin bildiği gibi iş 
makineleri ve iş makinelerindeki 
çeşitlilikle sağlanmaktadır. 

Beyşehir’imiz için Bu bakım-
dan belediyemizin almış olduğu 
5 yeni iş makinesi önemli bir hiz-
mettir. Düzenlenen programa teş-
vik eden herkese selam sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 

Tekrardan Şehrimize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı. Açılışa, 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir, Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuri-
yet Başsavcısı Tuba Ersöz, beledi-
ye meclis üyeleri, kurum amirleri, 
siyasi parti ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, muhtarlar ile va-
tandaşlar katıldı.
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca Sami Sağdıç
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Malatyaspor’da üç 
kişinin testi pozitif çıktı

Antalyaspor’da Avcı 
defteri kapandı

Gençlerbirliği, Başakşehir
hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da 1 futbolcu 
ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 
pozitif çıktı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve 
tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, 
“Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde 
pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personeli-
mizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde 
başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.  n AA

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 
teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşama-
dıklarını bildirdi. Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antal-
yaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. 
Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Ab-
dullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların 
uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlaya-
madığı belirtildi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat 
Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel 
şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer 
hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde 
yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.  n İHA

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 8. haftasında 8 Kasım Pazar 
günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı ma-
çın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya 
göre başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde, 
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde taktik ağırlıklı antren-
man gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri 
ile başlayan, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam 
eden idmanı, son bölümde oynanan çift kale maç ile ta-
mamlandı. n AA

Trabzonspor, kabuslu günleri geride bırakmak istiyor
Süper Lig’in ilk 7. haftasında 4 mağlubi-

yet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 
topladığı 5 puanla düşme potasında yer alan 
Trabzonspor, kabus dolu haftaları geride bı-
rakarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik 
Direktör Eddie Newton yönetiminde tarihinin 
en kötü günlerini yaşayan bordo-mavililer, 
4-3’lük Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası 
İngiliz çalıştırıcının görevine son vermişti. 
Alanyaspor maçına takımı çalıştırma göre-
vini futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan 
Gündüz Derelioğlu veren bordo-mavili yö-
netim, Süper Lig’in flaş takımı Alanyaspor 
ile deplasmanda oynayacakları maçtan ga-
libiyetle ayrılarak milli araya yeni hocasıyla 
yeni bir sayfa açarak girmeyi planlıyor.

DERELİOĞLU, TAŞLARI YERİNE 
KOYMAYA ÇALIŞIYOR

Süper Lig’de üst üste Başakşehir, Fener-

bahçe ve Kasımpaşa gibi 3 İstanbul takımına 
kaybederek ağır yara alan bordo-mavililer, 
Aytemiz Alanyaspor karşısında kritik müsa-
bakaya çıkacak. Ligin flaş takımı karşısında 
alacağı galibiyetle moral bulmayı hedefle-
yen Karadeniz ekibinde takımı emanet alan 
İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolculara moral 
ve motivasyon yüklemesi yaparken, diğer 
taraftan ise zorlu müsabaka öncesi taşları 
yerine koymaya çalışıyor. Mehmet Ali Yıl-
maz Tesisleri’nde yoğun bir mesai harcayan 
Derelioğlu, oyuncularla bire bir görüşmeler 
yaparak saha içindeki sorunları tespit ediyor.

KADRODA DEĞİŞİM
Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İh-

san Gündüz Derelioğlu, Aytemiz Alanyaspor 
maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yap-
ması bekleniyor. Abdulkadir Parmak ve Eku-
ban’ın ilk on bire dönecek olmaları Derelioğ-

lu’nun elini güçlendirdi. Bordo-mavililerin 
Aytemiz Alanyaspor karşısında orta sahada 
ve ileri uçta daha alternatifli bir kadro ile sa-
hada olması bekleniyor.

YENİ HOCA ARAYIŞI
Trabzonspor, Süper Lig’e yeniden sa-

rılmak için Aytemiz Alanyaspor karşısında 
mutlak galibiyeti hedeflerken, diğer taraftan 
ise takımı yeni dönemde emanet edeceği 
isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun teknik direktör 
arayışını ise son aşamaya getirdiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz 
Tesislerinde gerçekleştireceği antrenman 
sonrası Antalya’ya gidecek. Bordo-mavililer 
7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da oy-
nayacağı maç için 5 Kasım Perşembe günü 
saat 19.00’da özel uçak ile Antalya’ya hare-
ket edecek. n İHA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda bugün 
Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırla-
yacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa ku-
palarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak. 
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak 
karşılaşma saat 20.55’te başlayacak ve 
beIN Sports 1 kanalından naklen yayım-
lanacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, Kara-
bağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron 
Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya 
Erdal ve Marcelo Goiano’nun sakatlık-
ları sürüyor.  Grubun diğer maçında ise 
Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i 
ağırlayacak.  

VİLLARREAL 
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ 

Maccabi Tel-Aviv’e 1-0, Vilarreal’e 
de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışa-
mayan Karabağ, grupta iki hafta sonun-

da son sırada yer alıyor. Deplasmanda 
Villarreal’a 5-3, sahasında Maccabi 
Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor 
ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulu-
nuyor. Sivas ekibi, iç sahada Karabağ’ı 
yenerek ilk puanlarını almayı hedefli-
yor. 

SİVASSPOR’UN 
AVRUPA’DAKİ GOLCÜLERİ 

Avrupa kupalarında daha önce 10 
maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu kar-
şılaşmaların 2’sini kazandı, 7 kez saha-
dan yenik ayrılırken, bir maçta da bera-
bere kaldı.  Sivasspor, Avrupa’da 10 kez 
rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 
ise 25 gole engel olamadı. 

Sivas temsilcisinin Avrupa kupala-
rındaki ilk golüne imza atan Mehmet 
Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla ulus-

lararası maçlarda 2 kez gol sevinci 
yaşadı. Avrupa maçlarından toplam 8 
oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, 
Mehmet Yıldız’ın yanı sıra Kayode (2), 
Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick 
Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yata-
bare ve Max Gradel rakip fileleri hava-
landıran isimler oldu.

SİVASSPOR’UN 
AVRUPA KARNESİ 

Avrupa’da ilk kez 2008-2009 sezo-
nunda boy gösteren Sivasspor, UEFA 
Intertoto Kupası’na 2. turdan itibaren 
katıldı. 

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplas-
mandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan 
kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında ra-
kibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Si-
vasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi 

Braga’ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan 
elendi. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme-
lerine ise 2009-2010 sezonunda katılma 
hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme tu-
runda Belçika’nın Anderlecht takımına 
deplasmanda 5-0 yenildi.  Sivasspor, 
Sivas’taki rövanş maçını 3-1 kazanması-
na rağmen, kupaya veda ederek yoluna 
UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.  UEFA 
Avrupa Ligi’nde Ukrayna ekibi Shakhtar 
Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 
2-0 ve 3-0’lık skorlarla yenilerek grup 
aşamasına kalamadan kupaya veda 
etti. Sivasspor, 2013-2014 sezonunda 
ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak 
UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak 
kazanmasına rağmen “futbolda şike 
davası” nedeniyle Avrupa kupalarına 
katılamadı. n AA

Sivasspor Avrupa’da
11. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda bugün Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa 
kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 

7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivasspor’un Avrupa kupalarındaki 10 golü 8 farklı oyuncudan geldi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep 
Futbol Kulübü’nde ikinci sezonunu ge-
çiren tecrübeli defans oyuncusu Papy 
Djilobodji, bu sezon henüz skor üre-
temediğini belirterek, taraftarlara gol 
sözü verdi. Senegalli savunmacı, idman 
öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 
İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ya-
şadığı üzüntüyü dile getirip, enkazdan 
canlı çıkarılan depremzedeleri izlerken 
çok heyecanlandığını ifade etti. Cuma 
günü Beşiktaş’ı ağırlayacaklarını hatırla-
tan Djilobodji, “Bu maça iyi hazırlanıyo-
ruz. Umarım 3 puanı alan taraf biz oluruz. 
Beşiktaş lige iyi başlayamadı ama daha 
sonra toparlandılar. Sonuçta Beşiktaş’ın 
gücü belli. Öte yandan ligdeki her maç 
zor. Tüm takımlar birbirini yenebilecek 
güçte. Umarım bu maçta gülen taraf biz 

oluruz.” diye konuştu.
HERKESE SÖZ VERİYORUM

Papy Djilobodji, geçen sezon takıma 
6 golle destek verdiğinin hatırlatılması 
üzerine, “Ben bir savunmacıyım. Önü-
müzde 30’dan fazla maç var. Şu ana 
kadar 7 maç oynadık ve ben henüz gol 
atamadım. Evet gol atmayı ben de çok 
istiyorum ve gol atacağım. Bunun için 
herkese söz veriyorum. Çünkü gol attıkça 
kendimi çok iyi hissediyorum.” ifadele-
rini kullandı. Gaziantep Futbol Kulübü 
Teknik Direktörü Marius Sumudica ise İz-
mir’de yaşanan deprem nedeniyle üzün-
tü duyduğunu ve böyle bir ortamda futbol 
konuşarak kamuoyunu meşgul etmek 
istemediğini belirterek, gazetecilerin rö-
portaj talebine olumlu yanıt vermedi.
n AA

Gaziantep FK, Beşiktaş maçında 3 puanı hedefliyor
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BOZKIR’IN GÜLÜ – RESSAM: 
BAHATTİN ÇAĞDAŞ

1959 yılında Bozkır’da doğdu, anne 
Bozkırlı, baba aslen Akörenli. Mesleği ge-
reği Bozkır Birlik Seyahatte şoförlük yapan 
baba Haydar Çağdaş ekmek kapısı için 
Bozkır’ı yurt tutunca Konya atletizminin 
duygusal, ressamlık yeteneği olan bü-
yük oğlu Bahattin Çağdaş çocukluğu 
Bozkır’da geçince, suyu sert adamı mert 
Bozkır kültürüyle büyüdü.

Hepimizin malumu insan şahsiyeti – 
psikolojisi 0 – 7 yaş arasında oluşur. Bu 
çerçevede Bahattin Çağdaş doğumundan, 
ortaokul bittiği yaşına kadar ailesi ile birlikte 
Bozkır’da yaşadı. İlk ve ortaokul eğitimini 
Bozkır’da tamamladı.

Bahattin Çağdaş atletizmi çocuk iken 
tanımaya başladı. Kapı komşularının 
oğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni İsa Çiftçi, 
yaz tatili nedeniyle Bozkır’a geldiğinde 
beraberinde getirdiği disk ve güllelerle 
arkadaşları arasında atış yapar ve tek-
niklerini gösterirdi. Bahattin Çağdaş bu 
manzaraları izleyerek atletizmle tanıştı.

İsa Çiftçi soğuk havalarda ceketsiz, 
kısa kollu gömlekle dolaşması, enerjik tavır 
ve hareketleri tüm ilçe gibi Çağdaş’ın dik-
katini çekmişti. Gene bir seferinde Bozkır’a 
4 km mesafede olan Kozağaç köyündeki 
düğüne komşu ve akrabalar araçlarla 
giderken, İsa Çiftçi öğretmen biraz arka-
dan koşarak gelmişti. Orada olan bir ço-
cuk, Bahattin Çağdaş’a birkaç kez – bizim 
arabayla geldin türü ifadelerden etkilenen 
Çağdaş, yağmurlu bir havada çamurlu 
yoldan hem de hiç durmadan Bozkır’a 
dönmüştü. Çocuk yaşta yaptığı bu olay, 
onun güvenini artırdı.

Bunun üzerine gönlü atletizme ısınan 
Bahattin Çağdaş Bozkır’da geleneksel 
olarak 27 Aralık’ta düzenlenen Atatürk 
koşusuna katılmaya karar verdi. Ağa-
beyleri ile beraber Sağlık Ocağı’nın yolunu 
tuttu. Oldukça heyecanlıydı. Doktor mua-
yenesi sonrası doktor, herkese olumlu 
cevap verirken Çağdaş’a olumsuz cevap 
verdi. Böylece büyük hayal kırıklığı ya-
şayan Bahattin Çağdaş katılmadığı ya-
rışı ancak seyredebilmişti. O gün, onun 
en acılı günlerinden biri olarak zihnine 
kazınmıştı.

Büyük oğlu Bahattin’in okuya bilmesi 
için Çağdaş ailesi 1973 yılında Konya’ya 
taşındı. Konya’daki akrabalardan ikisinin 
atletizm yaptığını hele hele Mehmet Öz-
dil’in başarısı ve Mehmet Nevruz’unda 
gayreti Bahattin Çağdaş’ın atletizm me-
rakı iyice arttı. Sanat Enstitüsüne baş-
layınca duyurular çerçevesinde atletizm 

takımına yazıldı ve Stad’a giderek bir haf-
talık antrenman sonrası ilk yarışına girdi 
ve Tuğrul Karakuş’un arkasından ikinci 
oldu. Karakuş gibi ortaokul’dan atletizm 
yaparak gelenlerin arasından ikinci olması 
Çağdaş’ı hayli mutlu etti ve onu atletizme 
perçinledi. O önce Okul, sonra Bölge 
takımına girdi ve Demirspor’a Lisans 

çıkardı. Orta mesafede takımın önemli bir 
parçası olup il dışındaki yarışlara da katıldı.

Antrenör Muzaffer Tulukcu yöneti-
minde A.Nuri Bilgin, Servet Uzuncan, 
Mehmet Kuş, Fatih Sun, M.Emin Bilgin, 
Halit Şahin ile disiplinli ve en güzel zor 
antrenmanlar onu mutlu ediyordu. Arka-
daşlık duyguları yalnızca kendi branşındaki 
bu atletlerle kalmıyor. Ömer Özdöner, 
Ahmet Özşen, Harun Erdoğdu, Mehmet 
Özdil, Kâmil Çetin, Fahri Beserek, İs-
mail Tosun, Adnan Beserek, Saim Kaya 
dahil o kuşağın atletleri ile tatlı ve güzel 
günler, aylar, yıllar birbirini kovaladı.

Bahattin Çağdaş Konya dışında ilk 
olarak Antalya’ya gitti. Sanat Enstitüsü 
forması ile aynı takımdan Tuğrul Karakuş 
ikinci, Çağdaş ise üçüncü oldu. Sonra-
sında Eskişehir’de yarıştı. Bölge Takımı 
Birinci olurken takımın en iyisi Bahattin 
Çağdaş dördüncü olmuştu. Devamında 
Gaziantep, Adana ve Ankara’da Golf sa-
hasındaki yarışlara katıldı.

Naili Moran Türkiye Şampiyonası’nda 
iki kez, 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’n-
da bir kez koştu. 1 Ağustos 1976 tarihinde 
İzmir’de Yıldızlar 1500m. de Türkiye doku-
zuncusu oldu. 800 m. de 2.11, 1500m. 
de 4.30, 3.000m. de ise 9.30 luk dere-
celerin sahibi oldu. Bu dereceler hatırla-
nabilenler, bunun dışında 2.000m. Engelli, 
3.000m. Engelli – 4x400 dahil bir çok ya-
rışların müdavimiydi. Konya Kros Takımı-
nın müdavimiydi. Çağdaş’ın bir süre ant-
renörlüğünü F.Bayram Hadi yapmıştı. 

Sanat Enstitüsü’nden 1976 yılında 
mezun olan ağaç ustası Bahattin Çağdaş, 
gündüzleri mesleğini icra edip akşamları 
Eğitim Enstitüsü’nde eğitimini sürdürür-
ken bile atletizmi bırakmadı. Hafta sonları 
cumartesi ve pazar sporuna devam etti.

O bir sanatkârdı. El maharetleri ya-
nında çok güzel resim çizerdi. Bu yete-
neğini bile antrenör Muzaffer Tulukcu 
her yıl sonunda yaptığı YILLIK ŞEREF 
KÜRSÜSÜ dizaynı ve yarışlar için onun 
mahareti ile ödülleri Çağdaş yapardı. 
O ödülleri genelde rakipleri alsa da bir 
seferinde kendiside kazanınca çok mutlu 
olmuştu.

 1980 yılında Eğitim Enstitüsü Sosyal 
Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 1982 
yılında öğretmenliğe başladı. Trabzon, Ür-
güp, Adıyaman ve Eskişehir’de toplam 35 
yıl öğretmenlik yaptı. 2017 yılında emekli 
oldu. Adıyaman’dayken 8 yıl antrenmanla-
rını aksatmadı Gap ve Atatürk Koşularına 
katıldı. Birincilikleri oldu. 

Oğlu Erdem Milli Bagbi sporcusu, kızı 
pilot. Emekli hayatını Eskişehir’de geçiri-
yor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

 

KONYA ATLETİZMTARİHİ 35

Bahattin Çağdaş, beden eğitim öğretmenleri Mehmet Güler ve Kamil Çetin’in 
emek verdiği atletizm ordusunun neferiydi...

19 Mayıs 1974 Konya Bahattin Çağdaş (ayakta ortada) Konya Takımı…

1973-74 Konya bir antrenman sonrası. Ayaktakiler: Mehmet Özdil, Feridun Yıldız, Sait Yanmaz, ..., 
Tuğrul Karakuş, Celal Güneş. Oturanlar: Bahattin Çağdaş , Servet Uzuncan, A. Nuri Bilgin, M. Emin Bilgin...

Konya Kros Takımı’nın müdavimi  Bahattin Çağdaş 
Gaziantep’te de yarışmıştı…

Eskişehir deki Yıldızlar Kros Yarışı’nda Konya Takımı 
birinci olurken Takımın en iyi derecesini Bahattin Çağdaş 

yapmış ve dördüncü olmuştu…
Konya’da bir yarış, Fatih Sun birinci , Mehmet Kuş ikinci, 

Bahattin Çağdaş üçüncü…
Bahattin Çağdaş, Beden Eğitim öğretmeni İsa Çifçi’nin 

yaşantısından hayli etkilenmişti…

Sanatkar Bahattin Çağdaş’ın emeği ile 
birçok atletin vitrininde olan bu göz nuru.

 Bir seferinde de başarısı ile kazanan Bahattin 
Çağdaş hayli mutlu olmuştu...

Bahattin Çağdaş bir yarış öncesi 105 göğüs numarası ile…
Bölge Müdürü Cemil Ergen’in imzası ile tüm spor müsabakalarına serbest giriş kartı almayı hak eden 

Bahattin Çağdaş... Bahattin Çağdaş’ın Sanat Enstitüsü sporcu lisansı...



Skeet Cumhuriyet 
Kupasında 6 Madalya

Konyaspor U19 takımına
4 ayrı test yapıldı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federas-
yonu Başkanlığı’nın 2020 yılı faaliyet 
programında yer alan “Skeet Cumhuri-
yet Kupası” müsabakaları 30 Ekim – 01 
Kasım 2020 tarihleri arasında Mersin’de 
yapıldı. 

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ev sahipliğinde Erdemli Atış Poligonunda 
gerçekleşen “Skeet Cumhuriyet Kupa-
sı” müsabakalarına 11 ilden 60 sporcu 

katıldı. Müsabakalar sonucunda Konya 
TOHM sporcularımız Genç Erkeklerde 
Ahmet Baran 1’inci, Ali Can Arabacı 
2’inci, Muhammet Seyhun Kaya 3’üncü 
oldu. Büyük Erkeklerde olimpik kadro 
sporcusu Onur Atak 2’inci, Büyük Bayan-
larda olimpik kadro sporcusu Nur Banu 
Özpak 1’inci olurken Sena Can ise 2’inci 
olarak önemli dereceler elde etti.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U19 takımına Tatlıcak 
Tesisleri’nde antrenörler eşliğinde 4 
ayrı test uygulandı. Konuyla ilgili resmi 
internet sitesinden bir açıklama yapan 
Konyaspor Akademi, “Futbolcularımız 
İllinois çeviklik testi, Yoyo Ir1 Aralıklı To-
parlanma Testi, FMS Testi ve Y- Balance 
ölçümlerinden geçti.  

U19 takımımızın mevcut durumla-
rını görmek için yapılan test, Akademi 
Koordinatörümüz Taner Ay,  A takım 
maç ve performans analizi antrenörü-

müz Hacı Çetin, A Takım Baş fizyotera-
pist Ahmet Bayrak, Fizyoterapist Ömer 
Fidan, Masör Fatih Topakçal, Akademi 
antrenörlerimiz Çağdaş Çankaya, Yu-
nus Batan, Atletik Performans Birimi ve 
Akademimizin sağlık ekibinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Smartspeet, GPSports EVO ve Polar 
bandı gibi cihazların kullanıldığı testler-
de oyuncularımızın nabız, koşu ve sprint 
mesafeleri ölçüldü.” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nın 
maçına Özkahya atandı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un ligin 
8. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı-
nın hakemi açıklandı. Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda 
saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Halis 
Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa 
Emre Eyisoy ve Serkan Ok yaparken, karşılaşmanın dördün-
cü hakem ise Kutluhan Bilgiç olacak.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da yüzler gülüyor
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kara-

tay Termal 1922 Konyaspor’da moraller üst düzey-
de. Son 4 maçta çıkışa geçen Yeşil-Beyazlılar, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da Altay’ı eleyerek bir üst tura 
yükseldi. Alınan başarılı sonuçlardan sonra 1922 
Konyaspor’da yüzler gülüyor.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, önceki gün alı-
nan Altay galibiyetinin ardından ligin 9. haftasında 
sahasında oynayacağı Serik Belediyespor maçı ha-
zırlıklarına da bugün başlayacak. Son haftalarda ba-
şarılı bir performans sergileyen Yeşil-Beyazlı ekipte 
morallerin de üst düzeyde olduğu gözlemlendi. Lige 
istediği başlangıcı yapamayan ancak sonrasında to-
parlanan Yavru Kartal, bu çıkışını da sürdürmek is-
tiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4. Tura yükselen 
1922 Konyaspor, son 3 maçtaki başarısını genele 
yaymanın peşinde.

OYUNCULARIN PERFORMANSI YÜKSELDİ
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da takım olarak fut-
bolcuların performansı da yükselişe geçti. Yeşil-be-
yazlılarda hücumda oynayan futbolcular takıma katkı 
vermeye başlarken savunma anlamında da sertlik 
arttı. Yavru Kartal’da Ege Özkayımoğlu ve Doğan 
Can Gölpek’in son haftalardaki çıkışı oyuna yansır-
ken savunmada oynayan Can Demir Aktav, Seydi 

Kayasoy ve Celal Hanalp’ın da performansları takımı 
çıkışa geçirdi. Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasında 
takımın sağ beki Celal Hanalp’ın gol atması ekstra 
katkı olarak göze çarparken Seydi ve Can Demir’in 
savunma anlamında performansı ise gelecek hafta-

lar için umutlandırdı. 
4 FARKLI FUTBOLCUDAN SKORA KATKI

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 4 futbolcu bu 
sezon oynanan 9 maçta skora katkı yaptı. Yeşil-be-
yazlılarda ligde oynanan 8 maçta Ekrem Kayılıbal, 
Celal Hanalp, Doğan Can Gölpek ve Ege Özkayımoğ-
lu gol sevinci yaşadı. Ekrem Kayılıbal ve Celal Ha-
nalp birer kez gol atarken, Doğan Can Gölpek 2, Ege 
Özkayımoğlu’da 4 kez fileleri havalandırdı. Ziraat 
Türkiye Kupası’nda Altay ile oynanan karşılaşmada 
ise takımın gollerini atan Doğan Can Gölpek bu se-
zon üçüncü golüne ulaşırken, Ege Özkayımoğlu’da 
beşinci golüne ulaştı. 

HEDEF PLAY-OFF
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona Play-Off 

hedefiyle başlayan ancak ligdeki ilk 5 karşılaşmada 
bekleneni veremeyen 1922 Konyaspor’da rota adeta 
yeniden oluşturuldu. İlk 5 haftalık performansıyla 
hayal kırıklığı yaratan Yavru Kartal, son 4 maçtaki 
performansıyla yeniden umut verdi. Hedefin Play-
Off’lar olduğu Karatay Termal 1922 Konyaspor, iyi 
oyununu sürdürmek istiyor. 9. haftada ligin güçlü 
ekiplerinden Serik Belediyespor’u ağırlayacak olan 
Yeşil-Beyazlılar, rakibini yenmesi durumunda ön 
plana çıkacak.
n SPOR SERVİSİ

Olağan Genel 
Kurul ertelendi

‘Takımımızı 
tebrik ederim’

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un önceki gün saat 
17.30’da yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı 
ertelendi. Gerekli çoğunluğun sağlanamadığı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 10.11.2020 Salı günü çoğunluk aranmadan 
gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan 
Yeşil-Beyazlılar, şu ifadeleri kullandı: “Olağan Genel Kuru-
lumuz ertelendi. Karatay Termal 1922 Konyaspor’umuzun 
03.11.2020-Salı günü saat 17.30’da yapılması gereken 
Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlana-
madığı için ertelenmiştir. Genel kurulumuz çoğunluğa ba-
kılmaksızın 10.11.2020 Salı günü Medaş Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu toplantı salonunda saat 17.30’da yapı-
lacaktır.”  n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor Başkanı Zahir Renk-
libay, 2-0 kazanılan Altay maçı sonrası açıklamalarda bu-
lundu. Renklibay, “Ziraat Türkiye Kupası 3.turunda Altay 
ile oynadığı ve 2-0 gibi net skorla Altay’ı kupadan eleyerek 
adını 4.tura yazdırdığı için Teknik heyetimizi ve oyuncula-
rımızı tebrik ederim. Hem ligde hem de kupada almış ol-
duğumuz galibiyetler sezon başından itibaren yoğun mesai 
harcayarak altyapıdan dâhil ettiğimiz futbolcular ile birlikte 
iç ve dış transferde de doğru futbolcu grubu ile anlaştığımı-
zın göstergesidir. Ziraat Türkiye Kupası’nda sonuna kadar 
ilerleyeceğimizi, 2.Ligde ise Play-Off içinde yer alacağımızı 
belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı. n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 8. haftasında 
deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşa-
cak. Anadolu Kartalı’nın bu zorlu maçı 
Cumartesi günü oynanacak ve saat 
19.00’da başlayacak. Son 4 maçından 
sadece 2 puan toplayan ve son 2 maçını 
da kaybeden Yeşil Beyazlılar, ligin en zor 
deplasmanından en az hasarla çıkmanın 
hesaplarını yapıyor. 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Konyaspor, Fenerbahçe ile oynaya-

cağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig’in 8. haftasında 7 Kasım 

Cumartesi günü deplasmanda Fenerbah-
çe ile karşılaşacak Konyaspor, yapılan 
antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ka-
yacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail 
Kartal ve yardımcı antrenörler yönetimin-
de gerçekleştirilen antrenman koşu ve 
ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, 
topla oyun ve pas çalışması ile devam 
etti. İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Erten 
Ersu ve Ozan Can Oruç’un kaleci antrenö-
rü yönetiminde çalıştığı antrenman, koşu 
ile sona erdi.

FENERBAHÇE KEYİFLİ
Son olarak Antalyaspor’u deplasman-

da mağlup eden ve maç fazlası ile lider-
liğe oturan Fenerbahçe, Konyaspor maçı 
hazırlıklarını büyük bir keyifle sürdürüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasın-
da 7 Kasım Cumartesi günü sahasında 
İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbah-
çe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör 
Erol Bulut yönetiminde basına kapalı ger-
çekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 
ısınma hareketlerinin ardından koordi-
nasyon ve pas çalışmaları yaptığı belir-
tildi. Dar alanda çift kale maçla devam 
eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona 
erdiği aktarıldı. Gribal enfeksiyon geçiren 
Tolga Ciğerci’nin antrenmanda yer alma-
dığı kaydedildi. Çalışma öncesinde Enner 

Valencia’nın doğum gününün kutlandığı 
belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına 
bugün devam edecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezo-

nunda mücadele etmeye başlayan ve Fe-
nerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan 

Konyaspor, 5 kez galip gelebilirken dep-
lasmanda ise 1 kez kazandı. Fenerbahçe, 
rakibini 30 kez yenerken, taraflar arasın-
da yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin toplam 102 golüne, 
kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında 
gole kapatamayan Konyaspor 42 golle 
yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstan-
bul’da daha önce 19 lig maçında karşı-
laştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı 
kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 
3-2’lik skorla mağlup oldu. Bir maç ise 
berabere tamamlandı. İstanbul’da Fener-
bahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.
 n SPOR SERVİSİ

En zor deplasman!
Sakatlıklar ve üst üste gelen kötü sonuçlarla sancılı bir dönemden geçen İttifak Holding 

Konyaspor, ligin en zor maçlarından birine hazırlanıyor. Lider Fenerbahçe ile deplasmanda 
karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, en haz hasarla bu maçtan çıkmayı planlıyor

RPS

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

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU


