
KONYA ŞEKER’DEN 
MOTORİN AVANSI 

TİCARİ ARAÇLARDA 
KALİTE ÖNEMLİ

Konya Şeker çiftçiyi desteklemeyi sürdürüyor. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya 

Şeker’in tarlaya tohum düşmeden başladığı destekler 
devam ediyor. 28 milyon 242 bin 200 TL tutarındaki 

motorin avansı hayırlı olsun” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Daha çok ticari hayatın içerisinde kullanılan Isuzu 
araçlarının bakımlarının da hızlı ve kaliteli bir şekilde 
yapılması gerekiyor. Bu konuda özel bir hizmet veren 

Çelik Otomotiv Limited Şirketi bünyesinde faaliyet 
gösteren Isuzu Bayisi, büyük başarılara imza atıyor.

 n HABERİ SAYFA 2’DE

Balık az, fiyat yüksek!
Akdeniz’de av yasağının 15 Eylül itibarıyla kalkmasının ardından 
balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Ancak Karadeniz 
ve Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık 
sezonu verim açısından düşük seyrediyor. 

Yaşanan bu olumsuzluk ise balık fiyatlarına yansımış durumda. 
Biranda yükselen balık fiyatları cep yakarken, balıkçılar havaların 
mevsim normallerine dönmesi halinde fiyatların normale 
döneceğini belirtiyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

05 0704 Kamyonet 
devrildi: 2 yaralı

Türkiye’ye ud
gönderiyor

Ticaretin 
merkeziyiz’

Kimse pes etmesin!
Büyük bir mücadele 

örneği göstererek 
lösemiyi yenen 11 ya-
şındaki Muazzez Rana 
Çetindil, lösemi hasta-
larına seslendi: Tedavi 
süresince hiç korkma-

sınlar ve yılmasınlar. 
Asla pes etmesinler

ARTIK HERKES 
MASKE TAKIYOR

Tedavi sürecinde maske kul-
lanmak zorunda kaldığını ancak 
bu durumun garip bakışları 
beraberinde getirdiğini belirten 
Çetindil, “Maske nedeniyle 
üzerimde garip bakışlar vardı. 
Aileleri arkadaşlarımı benden 
uzaklaştırıyordu. Ancak pande-
mi sonrasında herkes maske 
takmaya başladı” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

ÇOK FAZLA 
ÖZLEM DUYDUM

Konya’da yaşayan 11 yaşındaki 
Muazzez Rana Çetindil yapılan 
tedavilerin sonucunda lösemiyi 
yenerek sağlığına kavuştu. Zorlu 
bir tedavi süreci yaşadığını 
anlatan Çetindil, “Hastanede 
kaldığım sürede babamı ve 
ablamı çok özlüyordum. Uzun 
zaman sonra hastaneden çıkın-
ca sokaklar, ağaçlar, çiçekler 
her şey değişik gelmişti” dedi. 

Türkiye’ye 
öncü olacak

‘Deva, damla 
damla büyüyor’

Büyükşehir’den 
eğitime destek

Konya’da sektörün tüm pay-
daşlarının içinde bulunduğu 
Tarım 4.0 Platformu, inovatif bir 
yaklaşımla oluşturacağı projesi 
kapsamında tarım, teknoloji 
ve sanayi üçlüsünün Konya’da 
farkındalık oluşturup Türkiye’ye 
öncülük etmesi hedefleniyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, “Türkiye 
genelindeki bu damlalar birleş-
tikçe geleceğe dair umutlar da 
artıyor. Konya’nın devası hazır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Karapınar’ın Akcayazı Mahalle-
si’ne 4 derslikli ilkokul kazan-
dırıyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
öğrencilerin daha nitelikli bina-
larda eğitim alması için gayret 
gösterdiklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Süt skandalına
tutuklama geldi

‘Konya sanayisi 
iyi sınav verdi’

Önceki gün bir şahsın süt kazanına girip banyo yaptığı görüntüleri 
sosyal medyada paylaşması üzerine olay, Türkiye genelinde 

büyük tepki görmüştü. İlgili işletmenin faaliyetlerine son 
verilirken, görüntüdeki işçi ile kameraya çeken işçi tutuklandı. 

n HABERİ SAYFA 6’DA

KONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu 
üyeleri KSO Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret etti. Ziyarette 

Konya sanayisinin olumsuzluklara rağmen iyi bir sınav verdiği 
ve üretimden vazgeçmediği vurgulandı. n HABERİ SAYFA 12’DE
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Daha çok ticari hayatın içerisinde kullanılan Isuzu araçlarının bakımlarının da hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılması gerekiyor. 
Bu konuda özel bir hizmet veren Çelik Otomotiv Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Isuzu Bayisi, büyük başarılara imza atıyor 

Kaliteye önem veriyorlar
Isuzu, sınıfındaki modeller 

arasında donanım ve konforu ne-
deniyle insanlar arasında oldukça 
rağbet görüyor. Ancak Isuzu araç-
lar daha çok ticari ve büyük oldu-
ğu için servis bakımlarının daha 
hızlı yapılması gerekiyor. Çünkü 
bu araçlar genelde ticari hayatın 
içerisinde yer alıyor. Vatandaş-
ların işlerini aksatmamak adına 
Isuzu Bayisi, kaliteli ve hızlı hiz-
met vermek adına sürekli kendini 
geliştirmek durumunda. Bunun 
için kurum içi eğitimlere öncelik 
veren Isuzu Bayisi, müşterilerine 
güleryüzlü ve kaliteli hizmet ver-
mek için büyük çaba gösteriyor.  
Çelik Otomotiv Limited Şirketi 
bünyesinde faaliyet gösteren Isu-
zu Bayii’nin Servis Müdürü Ersin 
Balıkçı, satış sonrası verdikleri hiz-
metlerden bahsetti. 

Isuzu bayisi olarak sektöre ne 
gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Hafif kamyon, kamyonet, kü-
çük otobüs ve pick-up gibi ticari 
araçların satış ve satış sonrası hiz-
metlerini gerçekleştiriyoruz. Isuzu 
son yıllarda ciddi oranda araç çe-
şitliliğini artırdı. dolayısıyla Pazar 
payında da her geçen gün artış 
gösteriyor. Satış sonrası hizmetle-
rinde de araçların çeşitliliğinin art-
masıyla beraber bizde profesyonel 
kadromuzla gerekli bütün hizmet-
leri veriyoruz. 

Isuzu’nun servis ağı hakkında 
bilgi verir misiniz?

Türkiye genelinde en yaygın 
servis ağlarından birisine sahi-
biz. Türkiye’nin neredeyse her 
bir köşesinde çok fazla sayıda ser-
vislerimiz mevcut. Isuzu’nun bir 
bölgede7-8 adet servisi var. Müş-
terilerimize günün her saatinde 
ulaşabileceği kaliteli bir hizmet 
sunuyoruz. 

İnsanlar neden yetkili servis-
leri tercih ediyor?

Müşterilerimiz gerçekten işi 
bilen birisine aracını bırakmak 
ister. Herhangi bir yere aracınızı 
götürüp bıraktığınız zaman kar-
şınızda bir muhatap veya sizinle 
ilgilenecek, güler yüzle karşılaya-
cak birisini ister müşteri. Burada 
Isuzu Yetkili servisimizde işimiz 
garantili yapıldığı için yedek par-
çalarımızda ve aracınıza takılan 
her parçada garanti işlemimiz var-
dır. En az 6 ay garantilidir ürünle-
rimiz. Yani insanlar yapılan işlem-
lere güvenerek geliyorlar ISUZU 
servisine. Tamirhanelerde ve bazı 
sanayilerde yan sanayi parçalar ta-
kılıyor. Ve o parçalarında herhan-
gi bir garantisi olmuyor. Fakat biz 
yetkili servis olarak bütün bunlara 
karşıyız. Bizde böyle bir durum söz 
konusu olamaz. 

Yeni çıkan araçlara karşı ser-
viste ne gibi yenilikler yapıyorsu-
nuz?

Tabi servis içerisinde gerek 
kullandığımız malzemeler olsun 
gerekse ustalarımız olsun sürekli 
bir yenilik içerisindeler. Ayrıca us-
talarımız gerekli eğitimlere gidi-
yorlar. Her yeni araç çıktığı zaman 
tanıtımlara ve eğitimlere gidiyor-
lar. Güncel olarak bizde yenilikleri 
takip etmek zorundayız. Çünkü 
sıfır araç satışımız mevcut. Bunu 
içinde söylediğim gibi belirli dü-
zeylerde sık sık eğitimlerimiz var 
ve şu an da devam ediyor. 

Ağır vasıta ile otomobil ara-
sında ne gibi farklılar var?

Bizim Isuzu markası olarak 
ağır vasıta ve ticari araçlarımız 
daha ön planda. Bunların avan-
tajlarından ve dezavantajlarından 
bahsetmemiz gerekirse. Öncelik-
le ticari ve büyük araçlar olduğu 
için servise gelen her araç anında 
servisten çıkamıyor. Belli bir süre 
servisimizde kalmak zorunda ve 
araçlara anında cevap vermek zo-
rundayız. Arıza veya bakım ona-
rımlarını ne kadar hızlı bir şekilde 
onarmamız gerekiyor ise işimizi o 
kadar hızlı yapıyoruz. Çünkü ticari 
bir araç ve o aracında sonuçta bir 
işi var ve çalışması lazım. Bütün 
bu sebeplerden dolayı bizim işi-
miz daha çabuk, pratik ve parça 
bulunabilirliği açısından da kolay 
olması gerekiyor. Araçların bir an 
önce işlerini tamamlayıp çalıştır-
ma gayreti içerisindeyiz bunları 
da elimizden geldiği gibi kaliteli 
ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile 
yapıyoruz. Avantajları ise aracın 
büyük olmasıdır. Aynı zamanda 
bu büyüklük avantaj sağlarken ça-
lışma kolaylığı da sunuyor bizlere. 
Otomobiller gibi küçük alanlara 
sahip değiller. 

Bir aracın periyodik bakımı or-
talama ne kadar sürede tamamla-
nıyor?

Öncelikle araçlar büyük ve 
ticari oldukları için araç içerisin-
de tamir ve bakım alanları rahat 
oluyor. Bu sebeplerden dolayı bir 
aracın normal bir periyodik bakımı 
ortalama 1 saat sürüyor. Hasar-
lı ve kaporta onarımı gerektiren 
araçlarda ise kasko süresi bekle-
niyor bu sürecin ardından araç 
anında servise alınarak gerekli 
onarımları gerçekleştiriliyor. 

Parça anlamında yetkili ser-
visler ve diğer servislerle ne gibi 
farklar vardır?

ISUZU markasında iki çeşit 
parça vardır; bunlardan bir tane-
si orijinal Japonya üretimi olan 
parçalardır. Bu parça birinci sınıf 
olup en kaliteli ürünlerdendir. Bir 
diğeri ise montajda kullanılan ve 
Türkiye’de üretilen parçalardır. 
Bu ürünlerimizin hepsi orijinaldir 
fakat sınıf farkı vardır. Bizim ay-

rıcalıklarımızdan biriside aslında 
budur. ISUZU olarak bizi tercih 
eden müşterilerimize seçenekler 
sunuyoruz ve tercih edilen her 
parçamızın garantisi bulunmakta-
dır. Yan sanayi ürünlerde ise böyle 
bir şeyi göremezsiniz. O kullanı-
lan ürünlerin parçaların garantisi 
bulunmaz ve ömrü kısa olur. Bu 
parçalarda araçlara ciddi zararlar 
verebiliyor. Bütün bu sebeple-
ri bir araya getirdiğimizde zaten 
farkımız ortada. Bu yüzden dolayı 
yetkili servisleri tercih etmenin ne 
kadar faydalı olduğunu göreceksi-
niz.

Tüm araçlarınızın yedek par-
çasını bulunduruyor musunuz?

Elbette. Araç yedek parçası ko-
nusunda hiç sorun yaşamadık. İl-
çelerde dahi aradığınız her parçayı 
rahatlıkla bulma imkânınız vardır. 
Aynı zamanda yukarı katta bir de-
pomuz bulunuyor ve burada ciddi 
anlamda stoğumuz mevcut. Yani 
aracınızın en ufak bir cıvatasının 

bile bulunmama gibi bir ihtimali 
yoktur. Servisimize gelen her ara-
cımızın parçasına kolaylıkla ulaşa-
biliyoruz.

Bir araç sahibinin servise ara-
cını götürdüğünde avantajları ne-
ler oluyor?

Genel itibariyle diğer mar-
kalarda servis içerisinde sanayi 
kesimlerine ya da özel servislere 
doğru bazen kaymalar yaşanabi-
liyor. Fakat bizim servisimiz her 
anlamda oldukça ekonomiktir. Ay-
rıca Isuzu yetkili servisi olarak her 
zaman belirtiyorum orijinal parça 
kullandığımız için araçlar uzun 
ömürlü oluyor. Her ne marka olur-
sa olsun araçlarınızda orijinal par-
ça kullanılmasına dikkat edelim. 

Isuzu’yu kendi segmentinden 
ayıran ve farklı kılan özellikleri 
nelerdir? 

Diğer markalardan en bü-
yük avantajı ikinci el piyasasında 
araçları uzun vadelidir. Bununla 
beraber araçların dayanıklılığı gü-
venliği de ön plana çıkmaktadır. 
Parça bulunabilirliği konusunda 
ise birden fazla seçenek sunuluyor 
orijinal parçalarla beraber. Aynı 
zamanda Isuzu’nun en büyük 
avantajı da yakıt tasarrufu sağlar. 
Konfor ve sürüş kolaylığı da bu 
özelliklere eklemek doğru olacak-
tır.

Peki test sürüşü hizmetiniz 
var mı?

Öncelikle bünyemizde bulu-
nan araçlarımız ticari ve kamyo-
net segmentinde oldukları için 
test sürüşü olmaz gibi bir yakla-
şımda bulunuyor vatandaşlarımız. 
Böyle bir ön yargıya kapılmasınlar 
çünkü her zaman her modelimizi 
test etme şansına sahipler. Bu an-
lamda da model ve araç konusun-
da herhangi bir sınırlandırmamız 
yoktur. Belirttiğim gibi her aracı-

mızı bayimize gelerek test edebi-
lirler. 

Belirli bir ücret istiyor musu-
nuz?

Hayır kesinlikle herhangi bir 
ücret talep etmiyoruz. Pick-up, 
kamyon ve otobüs gruplarında ha-
zır araçlarımız bulunuyor. Müşte-
rilerimiz istedikleri zaman diledik-
leri gibi araçları ücretsiz bir şekilde 
test etme şanslarına sahiplerdir.

Isuzu markasını genellikle ku-
rumsal ve ticari faaliyet gösteren 
firmalar tercih ediyor bununla il-
gili neler söylemek istersiniz?

Isuzu kalitesi, dayanıklılığı, 
konforu ve uygun maliyetleriyle 
gerek filoların gerekse bireysel ve 
kurumsal müşterilerin tercih etti-
ği markalardandır. Bununla alaka-
lı olarak ise markamızın ne kadar 
değerli ve kullanılabilir olduğunu 
görüyoruz. Yollarda ise Isuzu’dan 
başka bir aracı göremezsiniz. Bu 
durumda markanın ne denli başa-
rılı olduğunun kanıtıdır. 

Pandemi süreciyle beraber 
sizde servis içerisinde nasıl ön-
lemler aldınız?

Öncelikle bu zorlu süreçte 
herkese kolaylıklar diliyorum. 
Gerçekten zor bir dönemden geç-
mekteyiz. Temennimiz bu hasta-
lığın bir an önce son bulmasıdır. 
Isuzu olarak satış ve satış sonrası 
hizmetler bölümünde birçok ön-
lem aldık. Bunlara ise şöyle birkaç 
örnek verebilirim; örneğin servis 
alanımıza maskesiz girmek yasak. 
Aynı zamanda da belirlediğimiz 
birçok noktada covid-19 ile ilgili 
olarak alınması ve uyulması gere-
ken tedbirlerin yazılı olduğu uya-
rıcı levhalarımız bulunmaktadır. 
Bununla beraber yine dezenfektan 
noktalarımız var. Ayrıca bekleme 
salonumuza da belirli sayıda müş-
terimizi alıyoruz. n FAHRİ ALTINOK

Ersin Balıkçı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:52 07:15 12:39 15:27 17:53 19:10
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                    6 °C 14 °C

Karaman             4  °C 14 °C 

Aksaray                5 °C       14 °C

Ankara                  4 °C 15 °C Hicrî: 21 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 25 Teşrîn-i Evvel 1436

Konya STK Platformu 
Yenigün’ü ziyaret etti

Konya Sivil Toplum Kuruluş-
ları Platformu Başkanı Muhsin 
Görgülügil, Başkan Yardımcı-
ları Ziya Ercan, Şenol Metin ve 
İbrahim Türk Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan’a ziyarette 
bulundu. 

Ziyarette pandemi sürecinin 
getirdiği zorluklar ve bu zor-
luklarla başa çıkma noktasın-
da sivil toplum kuruluşlarının 
çalışmaları ile ilgili bilgi veren 
Konya sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu Başkanı Muhsin Gör-
gülügil, “Konya, yardım eden, 
yardımlaşmayı seven bir şehir. 
Sivil toplum kuruluşlarımız da 
bu anlamda yardım etmek iste-
yenlerin yardımlarını, yardıma 
muhtaç insanlara ulaştırmak 
için önemli ve özel bir çalışma-
yı yürütüyor. Veren elin verdi-
ğini alan elin görmediği ancak 
maksadın hasıl olduğu bir sis-
tem sürekli olarak işliyor. Bunda 
Konya’nın vakıf ruhuna sahip ol-
masının büyük etkisi var” dedi. 

Pandemiyle birlikte dernek 
ve vakıf faaliyetlerinin daha zor-
laştığını ancak gayretle çalışma-
lara devam edildiğini söyleyen 
Muhsin Görgülügil, “Tüm dün-
yayı etkisi altına alıp ülkemizde 
de şiddetle hissedilen korona-
virüse karşı bir takım önlemler 
alındı. Tabi biz de bu önlemlere 
uymak zorundaydık. Dernekleri-
miz uzun bir süre toplantılarını 
gerçekleştiremedi. Sivil toplum 

çalışmaları bu anlamda daha zor 
şartlarda yerine getirilmeye ça-
lışıldı. Yine her yıl düzenlediği-
miz ve fikir ortaya koyduğumuz, 
fikirlerin paylaşıldığı Ufuk Turu 
Toplantıları’nın da bu yıl seyri 
değişti. Toplantımızı Nisan veya 
Mayıs döneminde gerçekleştiri-
yorken, bu yıl sürekli ertelemek 
zorunda kaldık. En nihayetinde 
10-11-12 Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirmeye karar kıldık. 
Toplantımız, bu dönemde bir-
çok faaliyetin yapıldığı gibi on-
line ortamda gerçekleştirilecek” 
ifadelerini kullandı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan da Konya Sivil Top-
lum Kuruluşları Başkanı Muhsin 
Görgülügil nezdinde hayır hiz-
metleri gerçekleştirme çabasın-
da olan tüm sivil toplum kuru-
luşlarına başarılar diledi. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Lösemiyi yenen Muazzez Rana Çetindil, tedavi sürecinde kullanmak zorunda olduğu maske nedeniyle tuhaf karşı-
landığını, ancak yaşanan pandemi süreciyle birlikte herkesin maske kullanmak zorunda olduğunu söyledi

Maskenin korkunç 
olmadığı anlaşıldı!

Çocukluk çağındaki kanser 
vakalarının yaklaşık üçte birini 
oluşturan lösemi veya kan kan-
seri, kemik iliğinin anormal hüc-
reler ile dolması ve bu hücrelerin 
kana ve dokulara yayılması so-
nucu belirti veren kötü huylu bir 
hastalık. İştahsızlık, zayıflama, 
kansızlık, ciltte morluk, kemik 
ağrıları, uzun süreli ateş, burun 
kanamaları gibi belirtiler göste-
ren bu hastalık, aynı zamanda 
hijyenik koşullar ve sağlıklı bes-
lenme gerektiriyor.   Lösemiler, 
normalde farklı tiplerde kan hüc-
relerine dönüşecek olan hücreler-
den köken alan kanserlerdir. Ço-
cuklarda en sık görülen kanserler 
lösemiler olup, çocukluk çağında 
görülen kanserlerin yaklaşık üçte 
birini oluşturmakta. Bu nedenle 
farkındalık oluşturmak, bu hasta-
lığa yakalananlara destek olmak 
amacıyla her yıl Türkiye’de 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Hafta-
sı olarak kutlanıyor. Böylece bu 
hastalığa dikkat çekilerek, hasta-
ların morallerinin yüksek tutul-
ması amaçlanıyor. Zorlu bir teda-
vi sürecinden geçen bu hastalar, 
mikroplardan korunmak için ge-
nelde maske kullanmak zorunda 
kalıyor. Ancak hastaların maske 
kullanmaları, insanların dikka-
tini çekiyor, bu durum hastalar 
için bazı psikolojik olumsuzluk-
ları beraberinde getiriyordu. An-
cak pandemi sürecinin ardından 
dünyadaki tüm insanların maske 
kullanmaya başlamasıyla löse-
mi hastaları konusunda insanlar 
empati yapabiliyor. Bu durum 
lösemi hastalarında, maske konu-
sundaki olumsuzluğu da bitirmiş 
oldu. Gördüğü tedavinin ardından 
lösemiyi yenerek sağlığına kavu-
şan 11 yaşındaki Muazzez Rana 
Çetindil, zorlu süreci Yenigün’e 
anlattı. 

MASKENİN ÖNEMİNİ 
HERKES ANLADI

Konya’da yaşayan 11 yaşında-
ki Muazzez Rana Çetindil yapılan 
tedavilerin sonucunda lösemiyi 
yenerek sağlığına kavuştu. Te-
davi gördüğü süre içerisinde yo-
ğun özlem yaşadığını ifade eden 
Çetindil, “Hastanede kaldığım 
sürede babamı ve ablamı çok öz-
lüyordum. Uzun zaman sonra has-
taneden çıkınca sokaklar, ağaçlar, 

çiçekler her şey değişik gelmişti. 
Yapılan tedaviler sonucunda löse-
miyi yendim. Benim gibi lösemi-
ye yakalanmış arkadaşlarım asla 
pes etmesinler.  Arkadaşlarım 
da tedavilerin sonucunda onlar-
da iyileşecekler.  Onlarda sağlıklı 
birey olacaklar. Tedavi süresince 
hiç korkmasınlar ve yılmasınlar. 
Asla pes etmesinler.  Hastane or-
tamında tedavi sürecinde oldukça 
yorulmuştum. Evde gayet mutlu-
yum ve güzel vakit geçiriyorum” 
dedi. 

ARTIK HERKES MASKE TAKIYOR
Tedavi sürecinde dışarıya çık-

tığı zaman kendini korumak için 
maske kullanmak zorunda kal-
dığını ancak bu durumun garip 

bakışları beraberinde getirdiğini 
anlatan Çetindil, “Maske takmam 
sebebi ile arkadaşlarım ve aile-
lerim maskeli olmam sebebiyle 
çok garip bakıyordu. Aileleri, ar-
kadaşlarımı benden uzaklaştırı-
yordu. Ancak yaşanan pandemi 
sonrasında herkes kendini ko-
ronavirüsten korumak amacıyla 
maske takmaya başladı. Maske-
nin önemini herkes anladı. Ben 
de doktor olarak beni iyileştiren 
doktor ağabeylerim ve ablalarım 
gibi hastaları iyileştirmek istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN
 YANINDAYIZ

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖ-
SEV) Konya İl Temsilcisi Dilek 

Yılmaz, LÖSEV olarak lösemili 
çocukların yanında olduklarını 
belirterek, şunları kaydetti, “Lö-
semi tedavi edilemez bir hastalık 
olarak görülürken bundan tam 22 
yıl önce, LÖSEV kuruldu ve o kü-
çük kahramanların kaderi değişti. 
Artık bizim binlerce yeni kahra-
manımız, hikâyemiz ve mutlu so-
numuz var. 

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftasında toplumda farkındalık 
oluşturmaya ve dikkat çekmeye 
çalışıyoruz.  Koronavirüs başla-
madan önce maske herkes için 
bir korkunç bir durumdu. Çocuk-
larımız küçük yürekli ile açılar 
ile mücadele ederken, toplumun 
maske baskısı altında kalıyordu. 
Maskenin bulaşıcıcı olmadığını 
ve lösemi hastalarının kendini 
korumak için taktığı bu pandemi 
döneminde anlaşıldı. Koronavirüs 
sebebiyle sahada gerekli önlemle-
ri alarak sesimizi duyulmaya gay-
ret ediyoruz. Lösemi hastalarının 
sadece 2-8 Kasım tarihleri ara-
sında değil, yılın diğer günlerinde 
de hatırlanmasını istiyoruz. Koro-
navirüsün dünyada ve ülkemiz-
de etkili olmasına kadar lösemili 
çocuklarımız toplum tarafından 
maske takmaları sebebiyle dışla-
nıyordu. Koronavirüs ile birlikte 
maskenin önemini herkes anla-
dı.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Önceki gün Konya’da bir süt top-
lama merkezinde çekilen ‘süt banyo-
su’ görüntüleri infiale neden oldu.

Altını özellikle çiziyorum, görün-
tüler süt firmasından değil süt top-
lama merkezinden.

Yetkili makamlar gereğini yaptı.
Artık öyle bir süt toplama mer-

kezi yok.
Kabul…
İğrenç bir görüntü.
Hiç kimsenin toplumun sağlığıy-

la oynamaya hakkı yok. 
Bu konunun hiçbir izahı da yok.
Hemen bir gün önce ‘insanları 

süt içmeye teşvik edelim’ yazımın 
ardından böyle iğrenç bir görüntü-

nün Konya’da yaşanması çok kötü.
Bu nasıl aymazlık?
Bir kişinin yaptığı rezillik üzerin-

den Konya’ya vurmaya çalışanları 
görüyorum.

Üzülerek…
Kardeşim, Konya Türkiye’de süt 

üretimi konusunda ilk sırada yer alan 
bir şehir.

Nasıl olur da, bir kişinin hata-
sını Konya’ya yüklemeye çalışır, 
Konya’nın süt firmalarını zan altın-
da bırakırsınız.

Ben bizzat birçok firmayı gez-
dim. Tesislerdeki hijyeni gördüm. 
Sağlık için verilen ehemmiyeti yerin-
de hissettim.

Hatta fotoğrafla-
dım.

Yeri geldikçe de 
hepsini yayınlayacağım.

Birkaç tane kendini 
bilemizin yaptığı rezilliği 
Konya’ya mâl edemez-
siniz.

Bununla bitti mi?
Hayır…
Aynı günlerde Kon-

ya’da bir kafede ‘Cadı-
lar Bayramı’ kutlaması olacağı söy-
lenerek de Konya’da infiale sebep 

olmak da ayrı bir şey…
Ne oluyor yahu?
Ne oluyor bize?
Benim bir tavsiyem 

var…
Artık bu tür aymaz-

lık yapanlara dur deme-
nin zamanı gelmedi mi?

Malum, bizim tica-
ret geleneğimizde ‘Pa-
bucu dama atılmak’ 
gibi uygulama var.

Ahilik, ticaretin esasını oluşturur.
Ahilik, dürüstlüğü, alçak gönül-

lüğü temsil eder. 
Aynı zamanda Ahilik, hoşgörü, 

cömertlik, dayanışmadır.
Peki, ‘Pabucu dama atılmak’ 

nedir?
Bir esnaf hileli ürün sattığı ya da 

dürüst ticaretten uzak olduğu za-
man, pabucu dama atılırdı.

Yani pabucu dama atılan esnaf 
bir daha o bölgede ticaret yapamaz-
dı. 

Caydırıcılığı vardı…
Diğer ticaret erbabının da hileli 

iş yapması önlenir, dürüst ve temiz 
ticaretin önü açılırdı.

Demem o ki…
Sektörün temsilcileri bir ara-

ya gelip, tüketiciye yanlış yapan, 
Konya’ya yanlış yapan o kişinin 
pabucunu dama atmalı ki, herke-
sin içi rahat olsun.

Ben buradan göreve çağırmış 
olayım.

Meslek odalarını…
Ahi temsilcilerini…
Ve…
Sektör temsilcilerini…
İnsanların sağlığıyla oynayan, 

rezilliğiyle Konya’ya kara çalmaya 
çalışan bu insanlara bir ders veril-
meli değil mi?

Hadi bir sorumluluk alın…
Bunların ‘pabucunu dama atın’
Konya’yı da kurtarın.

BUNLARIN ‘PABUCUNU DAMA ATIN’

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Dilek Yılmaz Muazzez Rana Çetindil

Muhsin Görgülügil



4 7 KASIM 2020HABER

KTÜN’ün projesi destek 
almaya hak kazandı

TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı” kapsa-
mında 2020 yılı 1. döneminde 
Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen 
projelerin bilimsel değerlendir-
me süreci tamamlandı. Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çe-
lik Karakaya’ın yürütücülüğünü 
yaptığı “Seydişehir-Akseki Yö-
resindeki Boksit, Kırmızı Çamur 
ve Kırmızı Topraklarda Nadir 
Toprak Elementleri ve Bazı Kri-
tik/Stratejik Element İçerikleri-
nin Belirlenerek, Kazanım Para-
metrelerinin Araştırılması” adlı 
proje önerisi destek almaya hak 
kazandı.

Prof. Dr. Muazzez Çelik Ka-
rakaya’nın yürütücülüğünde 
gerçekleştirilecek projede Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeo-
loji Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Necati Karakaya, Dr. 
Öğretim Üyesi Alican Öztürk, 
Kimya Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Serpil Çetin Ede-
bali ve Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesi Malzeme-Meta-
lürji Mühendisliği’nden Doç. Dr. 
Aydın Ruşen araştırmacı. KTÜN 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Maden Mühendisli-
ği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih 
Aydoğan ise danışman olarak yer 
alıyor.

Türkiye için stratejik ve eko-
nomik katkı sağlayacak proje ile, 
Seydişehir Alüminyum İşletme-
si’nin kırmızı atık çamurunda, 
bölgedeki boksit yataklarında ve 
kırmızı topraklarda Nadir Top-
rak Elementleri (NTE) ve diğer 
bazı önemli (kritik) element içe-
riğinin belirlenmesi, rezervinin 
değerlendirilmesi ve zenginleş-
tirilmesi, elde edilecek verilerden 
potansiyel zenginleşmelerin be-
lirlenmesi halinde, elementlerin 

kazanılması konusunda diğer di-
siplinlerle laboratuvar ölçekli liç 
çalışmalarının yapılması, yakla-
şık 50 yıldır atık sahasında depo-
lanan kırmızı çamurdan özellikle 
NTE, Ga, Sc, vb. elementlerinin, 
zenginleştirme işlemleri ile kaza-
nılması ile ekonomiye katkı sağ-
lanması, kritik element içeriğinin 
belirlenmesi ve bu elementlerin 
ekstraksiyonu/geri kazanılmasın-
da uygulanan yöntemler dışında 
yeni yöntemlerin (innovasyon) 
araştırılması/uygulanması hedef-
leniyor.

Prof. Dr. Muazzez Çelik Kara-
kaya projeden öngörülen beklen-
tiler hakkında, “Kritik element 
içeriğinin belirlenmesi ve geri 
kazanılması/zenginleştirilme-
si deneylerinin başarılı olması 
halinde ülke ekonomisinin dışa 
bağımlılıktan kurtarılmasına 
katkı sağlayacak, rekabet artıra-
bilecek, yeni yöntemlerin araştı-
rılmasına, ürün geliştirilmesine 
ve uygulanmasına temel oluştu-
rabilecek. 1970’li yıllardan beri 
işletilen Seydişehir Alüminyum 
İşletmesi’nde alüminyum üreti-
mi yanında NTE ve diğer kritik 
elementlerin yan ürün olarak 
kazanılmasına olanak sağlayabi-
lecek. 

Milyonlarca ton atık havuz-
larda biriktirilen, atıl kırmızı atık 
çamurun ekonomiye kazandırıl-
ması için pilot çalışmaların ya-
pılmasına öncülük edebilecek. 
Elde edilecek veriler, Enerji Tabi 
Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na bu hammaddelerin 
planlanması, zenginleştirilmesi 
yönünden katkı sunacak. Pro-
je sahasından elde edilecek so-
nuçlar, Türkiye’de yaygın olan 
benzer kayaç/topraklarda bu ele-
mentlerin aranmasına ve zengin-
leştirme çalışmalarının yapılma-
sına öncülük edecek Madencilik 
sektöründe NTE kazanımı için 
elde edilecek veriler özel sek-
törün yatırım yapmasını teşvik 
edecek” dedi. n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen online Selçukya Sohbetlerinde bu hafta SÜ 
Öğretim Üyesi Tarihçi Prof. Dr. Alaattin Aköz, Selçuklular’dan günümüze Konya çarşılarını anlattı

‘Geçmişten günümüze
ticaretin merkeziyiz’

Selçukya Kültür ve Sanat Der-
neği’nin Selçukya Sohbetleri’ne ko-
nuk olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Öğretim Üyesi Tarihçi Prof. Dr. Ala-
attin Aköz, Konya’nın Türk ticaret 
tarihindeki yerini ve Selçuklular’dan 
günümüze Konya çarşılarını anlattı. 

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin, “11. yüzyıla kadar 
Roma hakimiyeti sonrasında Ana-
dolu Selçuklu ve Karamanoğulları 
Beyliğine başkentlik yapmış Kon-
ya’mız 15. asırdan itibaren de Os-
manlı Devleti’nin şehzade şehri 
olarak önemini koruduğu gibi aynı 
zamanda ticari yol güzergahında 
olması hasebi ile önemli bir ticaret 
şehridir” dedi.

TİCARETİN KALBİNİN 
ATTIĞI YER, KONYA

Program Konuğu Prof. Dr. Ala-
attin Aköz ise konuşmasında, “Sel-
çuklu hâkimiyetinden önceki dö-
nemlerde şehrin ticarî dokusunu 
oluşturan unsurlardan çarşıların 
Alâeddin Tepesi’ni çevreleyen ve 
ileriki zamanlarda dış surların yapıl-
masından sonra İçkale diye anılacak 
olan bölgede yer aldığı ve pazarların 
da bu surun dışında kurulduğu anla-
şılmaktadır. Çarşı ve pazarlar Roma 
hâkimiyetinde de aynı bölgede yer 
almış ve bu dönemde çarşı ızgara 
planı şeklinde gelişmiştir. Konya 
Roma döneminde sahip olduğu ti-
caret dokusunu sonraki dönemlerde 
de korumuştur” diye konuştu. 

Selçuklular döneminde şehrin 
ticaret sahasının, ikamet alanların-
dan bağımsız bir şekilde şehrin doğu 

yönünde ve mevcut surların dışına 
doğru daha geniş bir alana yayılmış 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aköz, 
“1190 yılında şehrin Haçlılar tara-
fından istila edilmesiyle, çarşı ve 
pazar yerleri yakılıp, yıkılmış olsa 
da Selçuklu egemenliğinde yeniden 
ihya edilerek, gelişimini sürdürmüş-
tür. Selçuklu sultanı Alâeddin Key-
kubad’ın 1221 yılında şehrin çevre-
sine surları inşa ettirmesiyle birlikte, 
çarşı ve pazarlar da bu dış surların 
içerisinde kalmıştır” ifadelerini kul-
landı. 

OSMANLI DÖNEMİYLE BİRLİKTE 
ÇARŞI ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Selçuklulardan sonra Karama-
noğlu hakimiyetine giren Konya’da 
mimari ve ticari faaliyetlerin gelişti-
rildiğini ve Osmanlı döneminde çar-
şıların büyük bir kısmının sur içinde 
belirli bir düzen içerisinde gelişimini 

sürdürmeye devam ettiğini aktaran 
Prof. Dr. Alaattin Aköz, “Özellikle 
pazarlar sur dışındaki alanlara kay-
ma eğilimi göstermişler ve böylece 
daha geniş alanlarda, dışardan ge-
lenler ile daha kolay ticari bağ ku-
rulabilmiştir. Bu dönemde de aynı 
meslek guruplarının kendilerine ait 
çarşılarda hizmet vermeye devam 
ettikleri görülmektedir. Osmanlı 
döneminde çarşı-pazar nizamı da 
gelişmiş olduğundan, kendi çarşıla-
rında topluca bulundukları bilinen 
esnafların çarşı ve pazarları hari-
cindeki yerlerde ticarî faaliyetlerde 
bulunmalarına izin verilmediği gibi 
başka meslek guruplarının ticari 
alanlarına müdahale etmelerine de 
izin verilmemiştir. Osmanlı devri 
çarşısı, İplikçi Camii ile karşısında 
bulunan Kadri Efendi Bedesteni’n-
den başlayarak Atpazarı Kapısı’na 

uzanan ve Uzun Çarşı, Sûk-ı Tavîl, 
Sûk-ı Sultânî gibi isimlerle anılan 
ana çarşının etrafında örgütlenmiş-
tir. 

Bu çarşının başlangıç kısmı yani 
Bedesten çevresi yoğun bir ticaret 
alanıdır. Bugünkü Kapı ve Aziziye 
Camilerinin bulundukları alanlar, 
Uzun Çarşının Doğu bölümünü 
oluşturmaktadır. Atpazarı’ndan 
Mevlana Türbesi’ne kadar uzanan 
alan ise hem hanların hem de pa-
zar yerlerinin yoğunlaştığı bölgedir. 
Şehrin bir diğer ticarî alanı da İplikçi 
Camii ile karşısında bulunan Kadri 
Efendi Bedesteni’nin batısında, şeh-
rin nüvesini oluşturan Alaaddin Te-
pesi’nin doğu ve kuzeydoğusunda 
yer alan bölgedir. Bu bölgede birçok 
esnaf çarşının bulunmasının yanı 
sıra Selçukludan devreden Eskipa-
zar Çarşısı ile Tahte’l-kal’a Çarşısı ve 
Sipahi Pazarı yer almaktadır. 

28 Eylül 1867 de çıkan yangın 
neticesinde 872 adet küçük ve bü-
yük dükkân, üç adet ev ve iki adet 
cami kül olmuştur. Diğer taraftan 
1867 yangını geleneksel Konya çar-
şısında mekânsal ve fiziksel açıdan 
önemli bir dönüşüme zemin hazır-
lamıştır. Çarşının 2/3’ü yandığından 
XIX. yüzyıldan önceki ticarî bina 
örneklerinin önemli bir bölümü son-
raki dönemlere ulaşamamıştır. Bu-
nunla birlikte 1867 yılından itibaren 
Konya çarşısındaki dükkânlar yapı 
malzemeleri açısından bir dönüşüm 
geçirmiş ve yeni yapılan çarşı ise şu 
anki Konya çarşısını oluşturmuş di-
yebiliriz” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü, “İnsanlık ale-
minin salgın hastalıklardan koru-
nabilmesi için helalinden beslen-
mesi gerekir. Özellikle Hindistan ve 
Çin’in helal gıda tüketmesi gerekir” 
dedi.

Konya Aydınlar Ocağı tara-
fından düzenlenen Salı Sohbetle-
rinde salgın hastalıklar ve salgın 
hastalıkların dünyada yaptığı deği-
şimler konusu ele alındı. Program, 
her hafta olduğu gibi yine Mem-
leket-TV tarafından sosyal medya 
üzerinden canlı olarak yayınlandı. 
Salgın hastalıklar ve salgın hasta-

lıkların dünyada yaptığı değişimler 
konusu anlatan Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
“Aslında bugün yaşadığımız ko-
ronavirüs salgını sadece bugünün 
meselesi değil. 

Geçmiş tarihlere baktığımız za-
man insanlık aleminin yüzlerce yıl 
devam eden salgınlarla mücadele 
ettiğini görüyoruz. Bugün hayatı-
mızın her alanını etkisi altına alan 
koronavirüs salgını da bunlardan 
bir tanesi. Bu seviyede büyük sal-
gın daha önce birçok defa yaşandı. 
Koronavirüs de büyük salgınlardan 
bir tanesi arasına girecek” dedi. 

HER SALGIN, 
DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

İnsan hayatını doğrudan etkile-
yen salgınların ardından dünya dü-
zeninde ciddi değişiklikler olduğuna 
işaret eden Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Yaşa-
nan her salgın sonrasında dünyada 
değişikler meydana gelir. Yaşanan 
pandemi sonrasında da dünya eski 
dünya gibi olmayacak. Pandemi 
müthiş bir şekilde siyasal, sosyal 
ve kültürel medeniyet değişiklerine 
zemin hazırlıyor. Bütün salgın has-
talıklar Çin’de başlıyor. Hastalıklar 
genelde Çin ve Hindistan arasında 

gidip geliyor. Bunların sebebi nü-
fusun çok fazla olması ve bölgenin 
tropik olması. Bunun yanında her 
türlü şeyi yemeleri. Çin ve Hindis-
tan’ın salgın hastalıklardan kurtul-
ması için Müslüman olmaları gere-
kiyor. Helal gıdaya geçecekler. Her 
şeyi yiyip durmayacaklar. İnsanoğlu 
başka şekilde kurtulmaz. İnsanlığın 
hastalıklardan kurtulması için tüm 
dünyanın Müslüman olması gereki-
yor. Müslüman olmasalar bile helal 
gıda tüketmeleri lazım. İnsanoğlu 
yoksa bu salgınlardan kurtulamaya-
cak” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Akcayazı’ya 4 derslikli okul kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Karapınar’ın Akcayazı Mahalle-
si’ne 4 derslikli ilkokul kazandırı-
yor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın her bölgesinde öğrencile-
rin daha nitelikli binalarda eğitim 

alması için gayret gösterdiklerini 
söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Karapınar İlçesi Akca-
yazı Mahallesi’ne 4 derslikli okul 
kazandırılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasasıyla birlikte Kon-
ya’nın 31 ilçesine ve bağlı mahal-
lelerine her alanda hizmet götür-
meye gayret ettiklerini belirterek, 
bu kapsamda belediyeler olarak 
ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine 

yeni okullar da kazandırdıklarını 
söyledi. 

Her zaman eğitime desteğe 
ve öğrencilerin yanında olmaya 
devam edeceklerini vurgulayan 
Başkan Altay, “Konya’nın her böl-
gesindeki öğrencilerimizin daha 

nitelikli binalarda eğitim alması 
için gayret gösteriyoruz. 

Bu doğrultuda bir süre önce 
inşaatına başladığımız Karapı-
nar’ın Akcayazı Mahallesi’ndeki 4 
derslikli ilkokulumuzun yapımını 
sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 milyon 

liraya mal olacak okulumuzu in-
şallah en kısa sürede tamamlaya-
rak eğitime hazır hale getireceğiz. 
Okulumuz, ilçemiz ve yavruları-
mız için hayırlı olsun.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Virüsten korunmak için ‘helal’ tüketilmeli
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Engellilerin YHT’de ücretsiz 
ulaşım hakkı iade edildi

Demiryol-İş Konya’dan 
alkışlı protesto

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’in tarlaya tohum düşmeden başladığı 
destekler devam ediyor. 28 milyon 242 bin 200 tl tutarındaki motorin avansı hayırlı olsun” dedi

Konya Şeker’den çiftçiye
önemli bir destek daha!
Konya Şeker yetkilileri üretici-

lere 6 Kasım 2020 Cuma günü 28 
milyon 242 bin 200 TL tutarında, 
4 milyon 569 bin 936 litre moto-
rin dağıtımının başladığını söyledi. 
Ülke tarımının lokomotifi Konya 
Şeker, henüz sona ermeyen korona 
virüsü salgınına rağmen ülkemizin 
gıda güvenliğinin riske girmemesi, 
milletimizin tabağındaki yemeğin 
azalmaması için gayret gösteren, 
tarlayı, tapanı boş bırakmayan üre-
ticisine yönelik desteklerine devam 
ediyor. Salgın başladığında on bin-
lerce üreticisine koruyucu sağlık seti 
dağıtan, 2020-21 Kampanya döne-
minin başlangıcından bu yana üre-
ticiye ayni ve nakdi avans ödemesi 
gerçekleştiren Konya Şeker, bugün 
gerçekleştireceği motorin avansı 
dağıtımıyla mart ayından beri avans 
dağıtımını gerçekleştirmiş olacak. 
Konya Şeker’in motorin avansı da-
ğıtımına başlaması üzerine bir de-
ğerlendirme yapan PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk “Salgın 
süresince de tıpkı önceki yıllardaki 
gibi Konya Şeker, her iş ötelenebilir 
fakat tarladaki, tapandaki, bağda-
ki bahçedeki, meradaki, ahırdaki, 
ağıldaki iş ötelenmez, bekletmeye 
gelmez diyerek üreticiye hem nakdi 
hem de ayni desteklerini sürdürdü” 
dedi.

KONYA ŞEKER DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDİYOR

Mart ayından beri süren salgın 
ve bu nedenle ekonomideki yavaş-
lama ve ülke ekonomisine yönelik 
finansal operasyonlar sebebiyle zor 
bir dönemden geçildiğini belirten 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, “İçinden geçtiğimiz döne-
min zorluklarının tarladaki üretimi 
ve üreticiyi zorlamaması için Konya 
Şeker yükü omuzluyor, üreticiyi des-
teksiz bırakmıyor. Bazı sektörlerdeki 
yavaşlama ve kayıpların telafisi olur. 
Ancak tarladaki üretimdeki kayıpla-
rın, tarlanın durmasının hem telafisi 
olmaz hem de daha büyük ve aşıl-
ması güç problemleri tetikler. Mese-
la, pancar, ayçiçeği, patates, buğday, 
süt, et aklınıza gelen her üründeki 
kayıp sadece tarlanın kaybı değildir, 
çocuklarımızın sofradaki tabakların-
daki yemekten de bardaktaki içece-
ğinden de kayıptır. Ülkemizin döviz 

rezervlerinden de kayıptır. Ekmek 
azalırsa ülkenin huzuru da kaçar, 
sosyal maliyet büyür. Yani tarlada 
devrilecek bir domino taşı mutfak-
taki, lokantadaki, marketteki, pazar-
daki domino taşlarını da devirir. O 
nedenle üretim kaybına tahammül 
edemeyeceğiz, etmememiz gereken 
en önemli sektörlerden biri tarım 
sektörüdür. Nitekim, Hazine ve Ma-
liye Bakanlığımız ile kamu kurumla-
rımız da bu süreçte hem sözleşmeli 
üretim hem de avans uygulaması ile 
önemli adımlar attılar. İnşallah bu 
yaklaşım hem daha çok ürün gru-
buna hem daha çok üreticiyi kapsa-
yacak şekilde hem de özel sektöre 
doğru da yaygınlaştırılır ve üretici-
nin omzundaki finansman yükü bö-
lüşülür. Bizim fikrimiz de zikrimiz de 
bir. Konya Şeker üretime, üretene 
desteği sözde bırakmıyor, ülkemiz 
domino etkisi yaşamasın diye üre-
ticiyi şartlara, konjonktüre bakmak-
sızın destekliyor. Mesela, içinde bu-
lunduğumuz dönemde bir yandan 
pancar hasadı sürüyor, bir yandan 
da önümüzdeki yılın ekimi için tar-
lalar hazırlanıyor. Bugün tarla hazır-
lanacak ki önümüzdeki yıl mutfakta, 
pazarda, markette kayıp olmayacak. 
O nedenle tarlada iş de Konya Şe-
ker’in üreticisine desteği de bitmez. 
Tarımsal üretimi üretim sürecinde 
üreticinin yükünü omuzlayarak des-
teklemek üretimin sürdürülebilirliği 

açısından hayati önemdedir ve Kon-
ya Şeker bunu 10 yıllardır eksiksiz 
yapıyor. Ancak üretimi destekleme-
nin olmazsa olmaz bir diğer ayağı da 
tüketim ve o aşamada doğru fiyat-
lanmasıdır. Tarımsal üründen üre-
tilen mamul ürün doğru fiyatlana-
cak, işletmeler ayakta kalabilecek ki 
tarladaki üretim kayba uğramasın. 
Mesela, son beş yılda şeker fiyatla-
rındaki artış kümülatif enflasyonun 
yarısını bulmadı. Temel gıda da fiyat 
istikrarı özellikle dar gelirli kesimler 
için önemli. Ancak yine dar gelirli bir 
kesimin ürettiği pancardan üretilen 
şekerin fiyatının enflasyonun fersah 
fersah gerisinde kalmasının da hem 
işletmelere hem de üreticiye bir 
maliyeti var. Yani ülkemizdeki dar 
gelirli kesimlerin giderini azaltanın 
uzun vadede yine dar gelirli bir ke-
simin gelirini azaltacağını, üretirken 
aldıkları destekleri etkileyebileceğini 
unutmamak lazım” ifadelerini kul-
landı.

KONYA VE İLÇELERİNİN 
EKONOMİSİ İÇİN DE ÇOK CİDDİ BİR 

KATKI YAPMIŞ OLUYOR
“Konya Şeker verdiği avans 

destekleri Konya ve ilçelerinin eko-
nomisi için de çok ciddi bir katkı 
oluşturuyor, piyasaları canlandırı-
yor” şeklinde açıklamasını sürdüren 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, “Konya Şeker bu avans-
larla sadece üreticiyi değil, aslında 

bütün Konya ve ilçelerindeki sos-
yoekonomik hayatı da destekliyor. 
Konya Şeker’in varlık sebebi üretici 
ve tarımsal üretimdir. Mesela içinde 
bulunduğumuz şu günlerde tarlada 
iki tane öncelikli iş var. Üretici adeta 
zamanla yarışıyor. Bir taraftan pan-
car sökümü yapıyor, diğer taraftan 
da pancarı söktüğü tarlayı yeni ürün 
ekimine hazırlıyor ve hazırladığı tar-
laya ya tohum atıyor ya da tohum 
atmaya hazırlanıyor. Yani tarladan 
traktör sesinin eksik olmadığı bir dö-
nemdeyiz. Üreticinin bu dönemde 
en çok ihtiyaç duyduğu girdi moto-
rin. Konya Şeker’de bugün dağıtı-
mına başladığı motorin avansı ile 
onların tarladaki işinin aksamaması 
için üzerine düşeni yapıyor. Konya 
Şeker’in üreticisine her ay bir deste-
ği oluyor. Elbette verdiği bu destek 
sadece çiftçimize üreticiye, üretime 
destek anlamına gelmiyor, Konya 
ve ilçelerinin ekonomisi için de çok 
ciddi bir katkı yapmış oluyor. Şunu 
rahatlıkla ifade edebiliriz, Konya 
Şeker artık sadece bağın bahçenin, 
tarlanın tapanın, besinin, süt üreti-
minin güvencesi değil aynı zamanda 
çarşının, pazarın, esnafın da güven-
cesidir. Konya Şeker yaptığı avans 
ödemeleri ve ürün bedeli ödemeleri 
ile Konya ve ilçelerinde ekonomik 
hayatın 12 ay boyunca canlı ve di-
namik kalmasında da önemli bir rol 
oynuyor” dedi. n HABER MERKEZİ

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin yapmış olduğu 
yazılı açıklama ile engellilerin YHT 
ile yeniden ücretsiz seyahat edebi-
leceklerini duyurdu.

Başkan Şahin, “Pandemi ne-
deniyle 28 Mart 2020 tarihinde 
tüm vatandaşlar için seferleri dur-
durulan; Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
ve ana hat yolcu tren seferleri, 28 
Mayıs 2020 tarihinde tüm vatan-
daşlar için yeniden başlatılırken, 
hiçbir yasal gerekçesi olmadan 
engellilerin ücretsiz ulaşım hak-
kı askıya alınmıştı dernek olarak 
05.07.2020 tarihinde yapmış ol-
duğumuz basın açıklamasında 
‘Engellilerin ücretsiz ulaşım hakkı 
iade edilsin’ çağrısı ulusal bazda 
ses getirmiş ve TBMM’de  önerge 
olarak sunulmuştu. Türkiye Sakat-
lar Konfederasyonu ve Engelliler 
Konfederasyonu’nun da konuyla 
alakalı TCDD ile görüşmesinin 
akabinde engellilerin ücretsiz ula-
şım hakkı yeniden iade edildi” 
dedi. 

6495 sayılı Kanunun 88’inci 
maddesi gereğince Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
hazırlanan ‘Ücretsiz ve İndirimli 
Seyahat Kartları Yönetmeliği’ ge-
reğince engelliler, gaziler ve eşleri 
ile devlet sporcusu vatandaşların 
TCDD Taşımacılık Genel Müdür-
lüğü tarafından işletilen trenlerde 
ücretsiz seyahat etmesi uygun 
görüldüğünü ifade  eden Başkan 
Şahin, “TCDD yetkilileri ücret-
siz seyahat hakkının da suiistimal 
edildiğini ve çoğu zaman bilet alın-
dığı halde seyahat edilmediğini ve 
bu  işlemlerin özellikle pandemi 
nedeni ile kısıtlı sefer yapan tren-
lerde olumsuz etki oluşturduğunu 
söyledi. Bu sebeple iki kez bilet 
alarak trene gelmeyen ücretsiz 
seyahat hakkına sahip kişilerin sis-
tem tarafından haklarını 180 gün 
boyunca kaybedeceklerini, bu du-
rumu alışkanlık haline getirenlerin 
ise bu haklarını süresiz olarak kul-
lanamayacaklarını ve bu düzenle-
me ücretsiz seyahat hakkına sahip 
tüm kişileri kapsadığını belirtiyor 
engelli bireylerimizi bu konuda 
daha duyarlı olmaya davet ediyo-
ruz” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Demiryol-İş Konya Şube Baş-
kanı Adem Gül, yönetim kurulu 
üyeleri ve sendika üyesi işçiler 
TBMM’de görüşülen Torba Yasa 
taslağının içerisindeki işçiler ile 
ilgili kısımlarının çıkarılması için, 
alkışlı protesto yaptı.

“Bu mücadele çocuklarımıza 
mutlu bir gelecek, insanca yaşa-
yacağı iş şartlarını sağlamak için-
dir” diyen ve niçin alkışlı protesto 
yaptıkları ifade eden Demiryol-iş 
Konya Şube Başkanı Adem Gül, 
“TBMM nde görüşmeleri devam 
eden 25 yaş altı ve 50 yaş üzerin-
deki işçilerin kıdem tazminatının 
gasbının da yer aldığı torba yasa 
taslağının geri çekilmesini talep 
ediyoruz.

Çünkü Türk-İş konfederasyo-
numuz yıllardır bunu her hükü-
met zamanında kıdem tazmina-
tımız bizim kırmızıçizgimizdir” 

diye haykırmış ve haykırmaya 
devam etmektedir. Önceki gün 
tüm ülke genelinde Türk-İş 
Konfederasyonumuzun genelge-
siyle alkışlı protestolar gerçek-
leştirilmiştir Alkışlı eylemlerde 
hedefimiz sesimizi duyurmak ve 
teklifin derhal geri çekilmesini 
istemektir.

İşçiler olarak gelin bu yan-
lıştan vazgeçin dönün ve arka-
nızda kötü bir miras bırakmayın. 
Sizin derdiniz gerçekten salgın 
koşullarında istihdamı artırmak 
mı? O zaman kayıt dışı çalışma-
yı ortadan kaldırın. Salgınla, ge-
çim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal 
afetlerle başa çıkmaya çalışan 
emekçileri ve işçileri daha fazla 
germeyin. Bu mücadele çocukla-
rımıza mutlu bir gelecek, insanca 
yaşayacağı iş şartlarını sağlamak 
içindir” dedi. n HABER MERKEZİ

İmanın ilk meyvesi merhamettir. 
Ondan uzak bir gönül zi hayat (hayat sa-
hibi, canlı) değildir. Her hayrın başı olan 
besmele ve Fatiha, Allah’ın Rahman ve 
Rahîm (merhamet) isimleri ile başlar. 
Peygamberler ve velilerin hayat hikaye-
leri de merhamet menkıbeleri ile dolu-
dur. Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmanın en 
tabii neticelerinden biri, merhamet dolu 
engin bir gönle sahib olmaktır. İbadet-
lerin, bilhassa haccın hakikatine böyle 
bir gönül ile kavuşulabileceğini Mevlana 
kuddise sirruh aşağıdaki şu hikayesi ile 
ifade eder:

Büyük pir Bayezidi Bistami, hac ve 
umre ifası için Mekke’ye doğru süratle 
gidiyordu. Her gittiği şehirde oranın 
ulularını araştırıyor; Bu beldede basiret 
sahibi kim var? diye önüne gelene so-
ruyordu. Çünkü nereye sefer yaparsa 
yapsın, evvela Hak dostlarını bulmanın 
zarureti inancı içinde idi. Çünkü Hak Te-

ala: Şayet bilmiyorsanız, zikir ehlinden 
sorunuz! (en-Nahl, 43; el-Enbiya, 7) 
buyuruyordu. Musa aleyhisselam- dahi 
ledünni ilme sahip Hızırı ziyaretle emre-
dilmişti. Bayezid, hilal gibi süzgün, uzun 
boylu bir pir gördü ki, onda velilerin 
ruhaniyeti vardı. Gözleri dünyaya ama, 
kalbi ise Güneş gibiydi. Bayezid, o pirin 
karşısına oturdu. Pir ona: Ey Bayezid, 
nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını ne-
reye taşıyorsun? dedi. Bayezid de: Hac-
ca gitmek niyetindeyim; iki yüz dirhem 
de param var dedi. Pir Bayezid’e dedi ki: 
Ey Bayezid! O dünyalığının bir miktarını 
Allah yolundaki muhtaçlara, gariplere, 
biçarelere dağıt! Onların gönüllerine gir 
ki; ruhunun ufku açılsın! İlk olarak gön-
lüne haccettir! Ondan sonra rakik bir 
gönülle o nazik hac yolculuğuna devam 
et!. Çünkü Kabe, Allah’ın hanei birri, yani 
ziyareti farz olan, sevabı mucib bir beyt-
tir. Lakin insan kalbi, sırlar hazinesidir. 

Kabe, Azeroğlu İbrahim’in 
binasıdır. Gönül ise, Celil 
ve Ekber olan Allah’ın na-
zargahıdır. Eğer sende ba-
siret varsa, gönül Kabe’sini 
tavaf eti. Topraktan yapıl-
mış sandığın Kabe’nin asıl 
manası gönüldür. Cenabı 
Hak, görünen, bilinen suret 
Kabe’sini tavaf etmeyi, kir-
lilikten temizlenmiş, arın-
mış bir gönül Kabe’si elde 
edesin diye sana farz kılmıştır. Şunu 
iyi bil ki, sen Allah’ın nazargahı olan bir 
gönlü incitir, kırarsan, Kabe’ye yaya ola-
rak da gitsen, kazandığın sevap, gönül 
kırmanın günahını dengeleyemez. Sen 
varını, yoğunu, malını, mülkünü ver de 
bir gönül yap! Yap da o gönül, mezar-

da, o kapkara gecede 
sana ışık versin! Allah’ın 
huzuruna altın dolu bin-
lerce keseler götürsen, 
Cenabı Hak: Bize bir şey 
getirmek istiyorsan, ka-
zanılmış bir gönül getir! 
Çünkü altın, gümüş Bi-
zim için bir şey değildir. 
Eğer Bizi ve rızamızı isti-
yorsan, bunun ancak bir 
gönül kazanmaya bağlı 

olduğunu unutma buyurur. Hakk’ın nu-
runun insandaki tecellisini görmek için 
kalp gözün iyice açılsın. Bayezid, pirin 
bu nüktelerini kavradı. Gönlü, sohbetle, 
merhametin esrarından bir hisse aldı. 
Huzur ve vecd içinde hac yolculuğuna 
devam etti. Mevlana kuddise sirruh, bu 

hikayeden sonra sözlerine devamla 
şöyle buyurur: Sefere çıkacağın vakit, 
ilahi bir hazine olan insan-ı kamil olmak 
talebi ile çık ki, gönlünün ufku açılsın! 

Her kim ekin ekerse, maksadı buğday 
almak olur. Saman, zaten buğday ile 
husule gelir. Saman ekersen, buğday 
hasıl olmaz. Öyleyse sen de insan-ı ka-
mil rehberi fazıl ara; onun talibi ol. Hac 
vakti olunca Kabe’yi ziyaret ve tavaf 
maksadı ile git! Bu maksatla gidersen, 
Mekke-i Mükerreme’nin hakikatini gör-
müş olursun!..”

Hazret-i Mevlana’nın hikaye de 
haccı misal vermesi, haccın çok nazik 
bir ibadet olmasındandır. Çünkü hacda, 
meşru olan birçok şey yasaklanır. Bir 
mahşer manzarası sergilenir. Ayet-i ke-
rimede insanın hac esnasında “refes”-
ten, yani malayaniden, dünyanın boş 
şeylerinden korunması ihtar edilir. Bu 
sebeple hac yolculuğuna ruhi bir hazır-

lıkla çıkmalıdır. Namazın, orucun nafilesi 
olduğu gibi haccın da nafilesi vardır. Na-
file yapılan hac ibadetleri hakkında ca-
hilane tenkitler yapmak, Allah korusun- 
ucu küfre sarkan birtakım boş sözlerdir. 
Bunlar, cehalet homurtuları olup, ibadet 
lezzetinden mahrumiyetin kara ifadeleri-
dir. Asrı saadetten beri nafileler, bir iman 
vecdi ile devam edegelmiştir. Heyecan 
ve iştiyak ile yapılan nafile ibadetler, 
kulu Allah’a takarrub (yakınlaşma) te-
cellisine mazhar kılar. Ruhu derinleştirir. 
Merhamet ve cömertlik vasıfları inkişaf 
eder. Cenabı Hak, böyle has kullarının 
gören gözü, işiten kulağı olur. Yani on-
ların görüşleri, duyuşları, düşünüşleri 
ve ifadeleri artık hep ilahi nurun cereyanı 
haline gelir. Bu yükselişler, nafile ibadet-
lere olan muhabbet ve mahlukata olan 
merhametle mümkündür. İmamı Aza-
mın 55 kere haccettiğini söylemek, bu 
hususta kafi ve vafidir.

İMANIN İLK MEYVESİ MERHAMETTİR

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
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Gaz kaçağı olan otomobil korkuya neden oldu

Karaman’da park halindeki 
LPG’li otomobilin gaz kaçırması 
korkuya yol açtı. 

Olay, Mahmudiye Mahallesi 
309 Sokak’ta yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, sokak içerisinde 
park halinde olan 45 SA 2474 
plakalı otomobilde gaz kaçağı 
olduğunu fark eden vatandaşlar 

durumu itfaiye ve polise bildirdi. 
Otomobilin bulunduğu adrese 
gelen polis ekipleri tedbir amaçlı 
sokağı yaya ve araç trafiğine ka-
pattı. İtfaiye ekibi de otomobile 
müdahale etmek istedi anca oto-
mobilin kilitli olması nedeniyle 
bir şey yapamadı.

 Görevliler ve vatandaşlar bir 

süre otomobilin sahibine ulaş-
maya çalıştı. Otomobilin sahibine 
daha sonra polis ekipleri araç pla-
kasından ulaşarak aracının başı-
na gelmesini istedi. 

 Otomobil sahibinin kardeşi 
gelerek aracın kapılarını açtı. İt-
faiye görevlileri aracın bagajında-
ki LPG tankından motora giden 

gaz akışını kesti. Gaz kaçağının 
olduğu motor kısmını da kontrol 
eden itfaiye ekipleri, gazın motor 
kısmında bulunan beynin arıza-
lanması sonucu kaçırdığını tespit 
etti. Araç çekici ile tamirciye gö-
türülürken vatandaşlarda derin 
bir nefes aldı.
n İHA

Ereğli’de kamyonet 
devrildi: 2 yaralı

Motosikletin çarptığı 
yaya yaralandı

Ereğli ilçesi yakınlarında kam-
yonetin kontrolden çıkarak devril-
mesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 
Adana-Aksaray Karayolu Ereğli il-
çesi Yeniköy Mahallesi mevkisin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, B.H.’nin kullandığı 33 AEK 
994 plakalı Nissan marka kam-
yonet sürücüsünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak devrildi. Ka-
zada araçta yolcu olarak bulunan 
H.H. ve M.H. yaralandı. Yaralılar, 
vatandaşların haber vermesi üze-
rine olay yerine gelen sağlık ekip-
leri tarafından ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da bir motosikletin 
çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Ak-
saray’ın merkeze bağlı Taşpınar 
Beldesinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, yol kenarında 
yürüyen yaya Emrah Ö.’ye (28), 
plakasız ve sürücüsü belirleneme-
yen motosiklet çarptı. Kaza sonu-
cu yaralanarak yere düşen yaralı 
çevredeki vatandaşların haber 
vermesi üzerine ola yerine gelen 

112 Acil Yardım ekiplerince Ak-
saray Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Acil Servisine kal-
dırıldı. Motosiklet sürücüsü olayın 
ardından kayıplara karışırken, jan-
darma ekipleri kaçan sürücünün 
peşine düştü. Hastanede tedavi al-
tına alınan ve alkollü olduğu tespit 
edilen yayanın sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Önceki gün bir şahsın süt kazanına girip banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzeri-
ne olay, Türkiye genelinde büyük tepki görmüştü. İlgili işletmenin faaliyetlerine son verildiği bildirildi

İşletme kapatıldı,
2 işçi tutuklandı!
Bir süt fabrikasında kaydedilen 

ve sosyal medyada paylaşılan gö-
rüntülerde bir kişinin banyo yap-
ması tepki çekti. Tarım ve Orman 
Bakanlığı ekipleri soruşturma baş-
lattı, ceza uygulandı.

Konya’da üretim yapan bir süt 
fabrikasında kaydedilen ve sosyal 
medyada paylaşılan görüntülerde 
bir kişi süt kazanının içine girerek 
banyo yaptı. Süt kazanında banyo 
yaptığı anlar ise bir başka çalışan 
tarafından sosyal medya hesabın-
dan yayınlandı. Görüntülerde süt 
banyosu yapan kişinin videosunun 
arkasında Kemal Sunal’ın ‘Sakar 
Şakir’ isimli filminden alınan bir 
bölüm yer alıyor. Öte yandan, fir-
manın Tarım ve Orman Bakanlığı 
yetkilileri tarafından mühürlediği 
ve söz konusu kişilerin iş akdinin 
sonlandığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Görüntülerin sosyal medya 

hesabından paylaşılması üzerine 
Tarım ve Orman Bakanlığından 
konuyla ilgili açıklama yapıldı. 
Açıklamada, “Konya’daki söz ko-
nusu süt fabrikası ile ilgili sosyal 
medyada yer alan görüntüler üze-
rine Tarım ve Orman İi Müdürlüğü 
ekiplerimizce derhal söz konusu iş 
yerine gidilerek denetim gerçek-
leştirilmiştir. Yapılan denetimde; 
iş yerinin insan sağlığı ve güve-
nirliği açısından tehlike oluşturdu-
ğu tespit edildiğinden ürünlere el 
konuldu ve işletmenin faaliyetinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 
Çalışanların hijyen belgelerinin ol-
maması nedeniyle çalışan iki kişiye 
1700 TL, 5996 Sayılı Kanun kapsa-

mında hijyen gerekliliklerine aykırı 
hareket etmekten işletmeye 13 bin 
934 TL, Hijyen kayıtlarının tutulma 
gerekliliklerinin uygulanmaması 
nedeniyle yine işletmeye 5 bin 570 
TL idari para cezası uygulanmıştır. 
Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Baş-
kanlığımızın da incele başlattığı 
işletme hakkında kişilerin hayatını 
ve sağlığını tehlikeye sokması ne-

deniyle Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulmasına 
karar verilmiştir” denildi.

SÜT KAZANINDA BANYO 
KEYFİ YAPANLAR TUTUKLANDI
Öte yandan süt kazanında ban-

yo yapıp görüntüleri sosyal medya-
da paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. İşçiler Emre S. 
ve görüntüyü kaydeden Uğur T. 

gözaltına alındı. İfadelerinde gö-
rüntülerin iki hafta önce kayda alın-
dığını ve kazandaki sıvının deterjan 
olduğunu savunan işçiler, polis 
merkezindeki işlemlerin ardından 
Konya Adliyesine sevk edildi. Sav-
cılık sorguları sonrası mahkemeye 
çıkan Emre S. ve Uğur T. tutuklan-
dı.
n İHA

Konya’da eski nişanlısı ile anne-
sini öldürdükten sonra intihar eden 
Ömer İğret’in, düzenlediği silahlı 
saldırı anı güvenlik kameraları ta-
rafından kaydedildi. Olay, 27 Ekim 
günü saat 17.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca 
Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem 
Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer 
İğret’den ayrıldı. Güzelsoy, polise gi-

derek Ömer İğret’den şikayetçi oldu 
ve koruma kararı aldırmak için baş-
vuruda bulundu. Olayın meydana 
geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy 
ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) 
içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı 
otomobilin yanına gelen Ömer İğret 
anne ve kızına tabancayla ateş etti. 
Zanlı daha sonra araçla olay yerin-
den kaçtı. Polis ekipleri yaptığı ince-
lemede İğret’in Selahaddin Eyyübi 

Mahallesi Nurullah Sokak’ta bulun-
duğunu tespit etti. Olay yerine giden 
polis, tabancasıyla kendini öldürmek 
isteyen İğret’i ikna etmek için çaba 
gösterdi. Polisin uzun uğraşlar sonu-
cunda ikna etmek için arkadaşlarını 
çağırdığı İğret tabancasını ateşleye-
rek kendisini öldürdü.

SALDIRI ANI 
GÜVENLİK KAMERASINDA

Ömer İğret’in eski nişanlısı ve 

annesini öldürdüğü silahlı saldırı, 
güvenlik kameraları tarafından kay-
da alındı.

 Görüntülerde, Büşra Gizem 
Güzelsoy ile annesinin otomobil-
le evlerinin önüne geldiği, İğret’in 
araçla anne kızı takip etmesi ve park 
halinde bulunan eski nişanlısıyla an-
nesinin bulunduğu arabanın yanına 
gelerek silahla ateş etmesi yer alıyor.
n İHA

Anne ve kızının öldürüldüğü anlar kamerada
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Dünya, 2020 yılına girerken çok 
sayıda felâket yaşayacağını ve 2020’ nin 
felâketler yılı olacağını elbette bilemezdi.

Doğal afetler, salgınlar, ölümler...
2020 yılı büyük sıkıntıların ve prob-

lemlerin yaşandığı yıl olarak hafızaları-
mızda kalacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
âdeta esir eden koronavirüs salgınıyla 
başlayan 2020 yılı, depremler, yangın-
lar, sel baskınları ve terör olayları gibi 
felâketlerle devam etti. 

Sonuna yaklaştığımız 2020 yılında 
dünyada ve özellikle Türkiye’mizde ne-
ler olduğuna bir göz atalım.

Avusturalya Yangını 
2019’un Eylül ayında başlayan 

Avusturalya yangını, aylarca kontrol al-
tına alınamadı. Alevlerin kimi zaman 70 
metreyi aştığı yangınlar sonucunda 28 
kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kasabanın boşaltıldığı 
bölgede milyonlarca hayvan telef oldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) Avustralya, yaptığı en son açık-
lamada 1,25 milyar hayvanın hayatını 
kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Elazığ Depremi 
Ülkemizi derinden sarstı 

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice 
ilçesinde 6.8’lik deprem meydana geldi. 
Depremde 35’i Elazığ’da, 4’ü Malat-
ya’da olmak üzere 41 kişi hayatını kay-
betti, bin 607 kişi de yaralandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sonu-
cunda 45 kişi enkaz altından sağ çıka-
rıldı. Elazığ ve Malatya’da 87 bina yıkıldı. 
Bin 287 binada ağır hasar, 56 binada 
orta ve 876 binada da az hasar tespit 
edildi.

Deprem; Adıyaman, Kahraman-
maraş, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre 
illerde de hissedildi ancak bu kentlerde 
herhangi bir hasara yol açmadı.

Van’da Çığ Felâketi 
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 

Şubat 2020 tarihlerinde iki farklı çığ 
felaketi yaşandı. 4 Şubat’ta Bahçesaray 
karayolunda hareket halindeki bir mini-
büsün üzerine çığ düştü. 6 kişi sağ ola-
rak çığın altından çıkarılırken, 5 kişinin 

de cesedine ulaşıldı.
Minibüste olduğu sanılan 2 kişiyi 

kurtarma çalışmalarının devam ettiği 5 
Şubat’ta ise arama çalışmalarına katılan 
Jandarma, AFAD, UMKE, diğer ekipler 
ve destek veren vatandaşların üzerine 
çığ düştü.

6 Şubat’ta facia bölgesinden üç ki-
şinin daha cansız bedenleri çıkarılırken 
çığ felaketi sebebiyle 41 kişi hayatını 
kaybettiği açıklandı. 

Yolcu Uçağı pistten çıktı 
5 Şubat 2020’de İzmir-İstanbul 

seferini yapan Pegasus Havayolları’na 
ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen 
Havalimanında pistten çıktı.

Yangın çıkan yolcu uçağındaki yol-
cular arasında vefat eden olmadı ancak 
çok sayıda yaralı hastaneye sevk edildi. 

İdlib’de 36 şehit verdik
27 Şubat 2020’de Rusya destekli 

Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Sa-
vaşı kapsamında İdlib’de 400 askerin 
bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
piyade taburuna hava saldırısı düzen-
ledi. Saldırı sonucunda 36 Türk askeri 
şehit düştü.

Saldırının ardından Türkiye’nin, Su-
riye askeri birliklerinin ‘meşru hedef’ ol-
duğunu açıklaması üzerine, 329 Suriye 
askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
yapılan 200’den fazla hedef topçu atışıy-
la vurularak etkisiz hale getirildi. 

Korona Virüs Salgını Tüm Dünyayı 
Etkisi altına aldı 

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan 
koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıta-
lara ve 120’den fazla ülkeye yayıldı. 

2019 Aralık ayında görülen virüs, ilk 
kez Vuhan’daki hayvan pazarında balık 
satıcısı olan 49 yaşında bir kadında gö-
rüldü.

Hastadan alınan örneklerin la-
boratuvarlarda test edilmesi sonucu 
Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), 11 Mart 2020 tarihinde koro-
navirüsün artık ‘pandemik’ seviyede 
olduğunu belirtti.

Yarasa virüsüne yüzde 85 oranın-
da benzerlik gösteren koronavirüsün 
damlacık ve yakın temas ile bulaştığı 

tespit edildi. 1 Ocak 2020 
tarihinde virüsün çıkış 
yeri olduğu düşünülen 
Vuhan’daki hayvan pazarı 
kapatıldı. 

Korona Virüs’ten 
bugüne kadar, resmi ra-
kamlara göre Türkiye’de 
10 bin 600 kişi hayatını 
kaybetti. 

Dünya genelinde, 
vaka sayısı 47 milyonu 
geçti ve toplam 1 milyon 210 bin kişi 
hayatını kaybetti.

Salgın hâlâ bütün hızıyla devam 
ediyor.

Çekirge istilası tarım 
alanlarını tehdit etti 

Doğu Afrika’da son 70 yılın en 
büyük çöl çekirgesi istilası gerçekleşti. 
Çekirge istilası, Afrika’da başladıktan 
sonra yayılım gösterdi ve dünya gün-
demine girdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu 
Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını 
zorlaştıran çöl çekirgesi sürülerinin ye-
niden etkisini artırabileceğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
yayımladığı durum raporunda, Afrika 
Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, 
Somali ve Etiyopya’da durumun kritik 
seviyede olduğuna ve yeni çekirge sü-
rülerin oluşmaya başladığını belirtti.

Raporda, çekirgelerin yeniden üre-
meye başladığı ve bu sürülerin daha 
önce görülmemiş bir şekilde gıda gü-
venliğini tehdit ettiği belirtildi. Şu ana 
kadar 70 bin hektarlık alan, çekirgelerin 
istilasına uğradı. 

Pakistan’da düşen yolcu uçağı 
22 Mayıs 2020’de Pakistan Ulusla-

rarası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Ka-
raçi seferini yapan bir yolcu uçağı, 
Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yer-
leşim alanına düştü.

Kazanın ardından uçakta bulunan 
yolcu ve mürettebattan kurtulan ol-
madığı belirtilirken, kaza nedeniyle 6 

binanın tamamen yıkıldığı 
25 binanın zarar gördüğü 
açıklandı.

Uçakta bulunan 99 
yolcu ve 8 kişilik mürette-
battan kimse sağ kurtula-
madı. 

Bursa’da sel felâketi 
20 Haziran 2020’de 

Bursa’nın Kestel ilçesin-
de aşırı yağış, sele neden 
oldu.

Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam 
saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, 
traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile bin-
lerce döküm ekili alan da sular altında 
kaldı.

Sel sularına kapılan 5 kişinin, arama 
kurtarma çalışmaları sonucu cansız be-
denlerine ulaşıldı. 

Havai Fişek Fabrikasında patlama
3 Temmuz 2020’de Sakarya’nın 

Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai 
fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama 
meydana geldi.

Patlamanın ardından gökyüzüne 
doğru çıkan havai fişekler ardı ardına 
patladı.

300 dönüm arazi üzerine kurulan 
ve merkeze 3-4 kilometre uzakta olan 
fabrikadaki patlama sesi, kentin her böl-
gesinden duyulurken şiddeti sebebiyle 
de deprem hissi verdi.

Türkiye’nin en büyük havai fişek 
fabrikasında meydana gelen patlamada 
7 işçi hayatını kaybederken onlarca işçi 
yaralı olarak kurtuldu.

Heybeliada’da Yangın 
12 Temmuz 2020 tarihinde İstan-

bul Heybeliada’da, Aşıklar Yolu Mevki-
si’ndeki ormanlık alanda 2 farklı nokta-
da yangın çıktı.

Yükselen dumanların birçok yer-
den görüldüğü yangın için çok sayıda 
itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beyrut Limanında patlama 
4 Ağustos 2020 Salı günü, Beyrut 

Limanı’nda 2 bin 750 ton amonyum 

nitrat maddesinin patlaması sonucu 
182 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın 
kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından Lübnan 
Enformasyon Bakanı Menal Abdussa-
med, Lübnan halkından özür dileyerek 
hükümetteki görevinden istifa etti. 

Giresun Sel Felâketi 
Giresun’un Dereli, Doğankent ve 

Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos günü 
sel felâketi meydana geldi.

Meydana gelen selin ardından ve 1’i 
asker 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İstanbul’u dolu vurdu 
29 Ağustos 2020’de İstanbul’da 

gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini 
gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, 
bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası’nda Silivri, Büyük-
çekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İs-
tanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Ya-
kası’nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı 
gök gürültülü sağanak yağış yaşandı.

Vatandaşlar, taş büyüklüğünde 
dolu taneleri sebebiyle maddi zarara 
uğradı. 

‘Ateşin Çocukları’ adlı terör grubu 
Hatay’ı yaktı

9 Ekim 2020’de Hatay’da PKK’lı 
teröristlerin kundaklamaları sonucu bü-
yük bir yangın çıktı.

Arsuz’da zeytinlik yangını, İskende-
run Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçele-
rinde yerleşim bölgelerine de sıçrayan 
orman yangınları meydana geldi.

Kendilerini ‘Ateşin Çocukları’ ola-
rak tabir eden terör örgütü PKK’nın kolu 
olan şahıslara yönelik tutuklama kararı 
çıkarıldı.

Orman Yangınları 
2020 yılında Türkiye genelinde 2 

Ekim 2020 tarihi itibariyle toplam 2 bin 
702 adet orman yangını meydana geldi.

Bu yangınlarda toplam 12 bin 
806.66 hektar alan zarar gördü. 

2020 yılında orman yangınları ile 
mücadelede 10 bin 545 yangın işçisi, 
4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 
muhafaza memuru görev alıyor. 

Yangınla mücadelede 1072 arazöz, 
281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müda-

hale aracı, 185 dozer ve 473 diğer araç-
lar kullanılmaktadır. Bu yıl yine yangınla 
mücadelede hizmet alımı ile 2 adet uçak 
ve 27 adet helikopter kullanıldığı açık-
landı.

Türkiye’de Sel ve Taşkın 
Olan Bölgeler

Can ve mal kaybına yol açan sel fe-
laketleri Karadeniz dışında en fazla Mar-
mara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde gö-
rülüyor. Bu bölgelerin jeolojik özellikleri 
de bu afetlerin yaşanmasında önemli 
bir faktör. Fazla eğimli ve geçirgenliği 
az olan kayalarda kaplı arazilerde taş-
kınların meydana gelme ihtimali diğer 
bölgelere oranla daha fazladır.
Karadeniz Bölgesinde Sel ve Taşkın

Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü-
nün orman olması, yağış oranını dolaylı 
olarak etkiler. Bahar ve yaz aylarında 
fırtına ile birlikte aniden gelen yağış-
lar, sel felaketlerine neden olmaktadır. 
Bölgedeki yağış yoğunluğu akarsuların 
taşıdığı su miktarını arttırır. Fırtınalar ise 
nehir akış hızını yükselttiği için taşkın 
meydana gelir. 

İZMİR DEPREMLE SARSILDI
30 Ekim 2020’de İzmir Seferihisar 

açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi.

Arama kurtarma ve enkaz çalışma-
larının sürdüğü İzmir’de, hasarlı bina 
tespitleri gerçekleştirildi.

Az, orta ve çok riskli yapılardan 
uzak durulması istenen vatandaşlar afet 
alanlarına yerleştirildi. Depremzedelere 
gerekli yardımlar ulaştırıldı.

Son bilgilere göre, depremde yaşa-
mını yitirenlerin sayısı 114 olurken, ya-
ralanan 1036 kişiden 144’ünün tedavisi 
sürüyor.

İzmir depreminin 65. Saatinde en-
kaz altından sağ çıkarılan Elif bebek ile, 
91. Saatinde sağ çıkarılan Ayda bebek 
ülkeye umut ve teselli oldu.  

Felâketler yılı olarak tarihe geçen 
2020’de yaşanan bu felâket son olsun 
İnşaAllah… Niyazımız odur ki Rabbim 
bir daha böyle felâketler yaşatmasın. 
Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

2020 YILI FELÂKETLER YILI OLDU

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Seydişehir’de üretiyor, 
Türkiye’ye gönderiyor

Seydişehir’de kendi tasarımı 
ve kendi imalatı olarak elektrogi-
tar, gitar, bağlama, ud, elektro ud 
gibi enstrümanları Türkiye’nin 
birçok bölgesine pazarlayan Bay-
ram Bölek’i atölyesinde ziyaret 
etti. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Bölek’in yapmış 
olduğu çalışmaları inceleyerek 
imal edilen enstrümanların Sey-
dişehir’e değer kattığını söyledi. 
Seydişehir’de böylesi güzellikte 
ve zarif bir çalışmanın yapılma-
sından duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Tutal, “il-
çemizde ince işçilikle, zariflikle 
enstrüman imalatı yapılması ve 
bu göz nuru ürünlerin ülkemi-
zin birçok noktasına ulaştırılması 
bizleri çok mutlu etmektedir. 

Müzik aletlerinin imalatı, 
hassas bir çalışmanın olmasının 
yanında, daha çok özen gerekti-
ren, A’dan Z’ye yetenek işi olan 
bir imalat sürecidir. Bu alanda 
kendini ispatlamış, ilçemizde bu-
gün ud, gitar, bağlama gibi bir-
çok enstrümanı imal eden Bay-
ram Bölek kardeşimiz ilçemize 
büyük değerler katmaktadır. 

Kendisine teşekkür ediyo-
rum. Bu değeri yaşatmak, destek 
olmak bizlerin en önemli görevi-
dir. Bu vesileyle ilçemizin üreten 
ve geliştiren yapısına katkı sağla-
yan, hem de süreklilik sağlayan 
Bayram Bölek’e teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılarının de-
vamını diliyorum” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek çalışmaları 
hakkında Seydişehir Belediye 

Başkanı Mehmet Tutal’a bilgi 
veren Bayram Bölek, konuşma-
larında şu ifadelere yer verdi, 
“Bugün üzerinde çalıştığımız ud, 
elektro ud, gitar, elektrogitar, 
bağlama gibi enstrümanları, ince 
ve zarif bir işçilikle imal etmeye 
devam ediyoruz. Ağacı yaprak 
halinde eğerek birleştiriyoruz 
ve ince işçilikle ritimlerini ayar-
lıyoruz, enstrümanı hazır hale 
getiriyoruz. Bağlamayı gürgen 
ağacından, diğer enstrüman-
ları da egzotik ağaçlardan imal 
ediyoruz. Bazı çalışmalarımızda 
Artvin’den getirdiğimiz ağaçları 
da kullanıyoruz. Seydişehir’de sı-
fırdan tasarlayarak imal ettiğimiz 
ürünlerimizi, Türkiye’nin farklı 
bölgelerine ulaştırmaya devam 
ediyoruz. Özel siparişlerin yanın-
da internet üzerinden siparişler 
de alıyoruz. Bu ürünlerimizi üre-
tirken kendimiz tasarlıyoruz ve 
imal ediyoruz. Kendi tasarımı-
mız ve üst kalitede ürettiğimiz 
bir ürün olan elektrogitar çalış-
mamızı tamamlamak üzereyiz, 
kalıplarını kendimiz oluşturduk. 
Bu ürünümüzün şu anda muadili 
bulunmamaktadır. Böylesi ender 
çalışmalara da imza atıyoruz. Bu 
vesileyle her zaman olduğu gibi 
bugün de çalışmalarımızda biz-
lerden desteğini esirgemeyen 
Başkanımız Mehmet Tutal’a te-
şekkür ediyorum. Ziyaretlerin-
den dolayı büyük mutluluk duy-
duk” dedi. 

Başkan Tutal, ziyaretin anı-
sına Bayram Bölek’e Seydişehir 
temalı saat hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Konya’da sektörün tüm paydaşlarının içinde bulunduğu Tarım 4.0 Platformu, inovatif bir yaklaşımla oluşturacağı projesi 
kapsamında tarım, teknoloji ve sanayi üçlüsünün Konya’da farkındalık oluşturup Türkiye’ye öncülük etmesi hedefleniyor

Farkındalık oluşturup
örnek teşkil edecekler

Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünde; Tarım 4.0 Plat-
formu’nun tanıtımı yapılarak, 
platform üyeleri tarafından proto-
kol imzaları atıldı. İmza törenine 
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü 
Ali Ergin, Konya Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Hüsamettin 
Sönmez, INNOPARK (Konya Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi) Genel 
Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet 
Botsalı, Konya TEKNOKENT Yö-
netim Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Mehmet Hamurcu, Girişimci İşa-
damları Vakfı Konya Şube Başkanı 
Fatih Ceylan, Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İsa 
Kaplan katıldı.

Konu hakkında Konya Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, “Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin ön-
derliğinde Akıllı Tarım uygulama-
ları ülkemizde hızla yerini bulmuş 
son olarak DİTAP Projesi, Elektro-
nik Küpe ve Elektrikli Traktör bu 
bağlamda büyük ilgi uyandırmış-
tır. Endüstri 4.0 konusunda ülkeler 
kendi bünyelerinde buna yönelik 
araştırma birimleri kurmuşlardır. 
Tarım 4.0 konusunda da aynı şe-
kilde araştırma ve geliştirme bi-
rimlerinin kurulması hedefe ulaş-
mak için önemlidir. Bu bağlamda 
Tarım 4.0 Platformu ile Hayvan-
cılık ve Zirai konularda ülkemizde 

Konya ilimizde konuşulmaya baş-
layacak ve bununla ilgili ilk adım-
lar atılabilecektir. Böylelikle bu 
çalışma ile dünyadaki gelişmelerle 
birebir ve hatta kendimize özgü ilk 
çalışmalar yürütülmüş ve tanıtıl-
mış olacaktır. İnovatif bir yaklaşım 
olacak projemiz ile Tarım, Tekno-
loji ve Sanayi üçlüsünün Konya’da 
farkındalık oluşturarak, Türkiye’ye 
öncülük edeceğini öngörmekteyiz” 
denildi. 

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü’nün platformun amaç-
larına uygun olarak devam eden 
projelerinin olduğu ifade edilen 
açıklamada, “Akıllı Sulama Sis-
temleri, Erken Uyarı Sistemi, 

Konya Hayvancılığında Rasyonel-
leşme Projesi, KOP ile Koyun Ge-
risi Oyun, Akıllı Tarımla Bin Yaşa 
Projeleri platformun amaçlarına 
uygun önceki yıllarda başlamış 
bir kısmı devam eden projelerdir. 
Akıllı Sulama Sistemleri ile 222 
bin 460 dekar alan sulanmaktadır. 
Proje ile suyun etkin kullanımını 
sağlamak, verimliliğini artırmak, 
yönetebilir işletme sağlamak, su 
tüketimini kontrol etmek, teknolo-
jiyi etkin bir şekilde kullanma he-
defleri konulmuştur. Akıllı Sulama 
Sistemi ile etkin ve ekonomik bir 
su yönetimim sağlamış ön ödemeli 
ve web girişimli bir otomasyon sis-
temi entegre edilmiştir. Bu sayede 

tesissi işletmesini yapan koopera-
tif veya birliklerin su ücret tahsilatı 
sorunu ortadan kaldırılmıştır. Tü-
ketim ve su sarfiyatları kurumlar-
ca takip edilebilir hale gelmiştir.

Erken Uyarı Sistemleri; İlimiz-
de 21 ilçede kurulu 27 adet Tah-
min uyarı cihazı ile 295 bin dekar 
alanda çalışma yapılmaktadır. Sis-
tem ile sürdürülebilir ve doğaya 
dost tarım yapılması amaçlanmak-
tadır. 

Kurulan istasyonların üzer-
lerinde Yaprak Islaklığı Sensörü, 
Toprak Nemi Sensörü, Yağış Ölçer 
Sensörü, Hava Nemi ve Sıcaklığı 
Sensörleribulunmaktadır. Sensör-
lerin yaptığı ölçüm değerleri istas-
yona entegre data hatları ile siste-
me yüklenecek ve görevli teknik 
personeller tarafından yapılan de-
ğerlendirme sonucu çiftçilerimize 
SMS yolu ile hastalık veya zararlı 
çıkışına yönelik erken uyarı mesaj-
ları gönderilmesi sağlanmaktadır.

Kurum olarak görev tanımımız 
içinde yer alan iş ve işlevlerden 
Tarım 4.0 içerisine dahil edile-
bilecek çalışmaları tespit etmek, 
bunları yerel ve ulusal düzeyde 
projelendirmek, gerekli iş birlikle-
rini sağlamak, bu projeleri hayata 
geçirerek ülke tarımını ulusal ve 
küresel düzeyde en iyi yere getir-
mek bu platformdaki şaşmaz he-
defimizdir” ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

HABER
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 

kaybettim, hükümsüzdür.
Mustafa YEŞİL 

3065904****

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.

ELEMAN 
İLANI

ÇÖZÜM 
MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza 

çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan 

eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere 

ulaştırıyoruz.

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

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İLAN
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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.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve 
süspansiyon sistemi valflerinin teknik şartnamelere uygun 
olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• İlgili ilana ait Tercihen Meslek lisesi, Yüksekokul ve dengi 
okullardan mezun,
• Minimum 2 yıl montaj üretim tecrübesi olan,
• Teknik resim okuyabilen,
• Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
• Çözüm odaklı çalışan ve sorumluluk sahibi,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

MONTAJ OPERATÖRÜ

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak 
CNC proseslerin tanımlı olan süreçlere uygun olarak yürütülmesi.

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 
  Okulunun ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum 2 yıl üretim tecrübesi olan,
• CNC programlamaya hakim,
• Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
• Ölçme aletlerine hakim,
• Teknik resim okumasını bilen,
• Gelişime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
• Vardiya Sisteminde Çalışabilecek

ÜRETİM OPERATÖRÜ

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

İLAN
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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.

HABER - İLAN

Bircan Turizm sahibi, dostumuz   

Ahmet
BİRCAN’ın

 

yeğeni

Serdar
BİRCAN’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

‘Evde sabun paketleme’
dolandırıcıları ‘paket’ oldu

Serdar Bircan 
dualarla defnedildi

Sosyal medya üzerinden ‘evde sabun paketleyerek para kazanın’ ilanlarıyla 
ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

Bircan Turizm sahibi Ahmet Bircan’ın yeğeni Serdar Bircan geçirdiği trafik kazası sonu-
cunda 24 yaşında vefat etti. Merhum Bircan dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi 

Mersin’de sosyal medya he-
sapları üzerinden verdikleri ‘evde 
sabun paketleyerek para kazanın’ 
ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkla-
rı iddia edilen biri kadın 8 kişi ara-
larında Konya’nın da bulunduğu 17 
ilde polisin düzenlediği operasyonla 
yakalanarak gözaltına alındı, 8 kişi 
ise aranıyor. Hakkında yakalama 
kararı bulunan 8 kişinin aranması-
na devam edilirken, şahısların bu 
yöntemle 17 ilde birçok kişiyi do-
landırdıkları ortaya çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık 
(Yandol) Büro Amirliği’ne gelen 
S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya 
hesabı üzerinden ‘evde ek iş, hediye 
paketleme’ ilanı verip, sabun paket-
leyerek ayda 2 bin 500 lira kazan-
ma vaadinde bulunan bazı kişilerin 
banka hesap numaralarına işe gire-
bilmek için 550 lira yatırdığını, daha 
sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını 
belirterek, şahıs veya şahıslardan şi-
kayetçi oldu.

17 İLDE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ 
DOLANDIRMIŞLAR

Bunun üzerine çalışma başlatan 
Yandol Büro Amirliği ekipleri, hem 
teknik hem fiziki takip soncunda 
olayı gerçekleştiren 16 kişinin kim-
liklerini belirledi. Belirlenen şüphe-
lilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı 
operasyon düzenleyen ekipler, biri 

kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısla-
rın adreslerinde yapılan aramalarda 
ele geçirilen dijital materyallerden, 
Mersin’in yanı sıra İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Kon-
ya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kı-
rıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, 
Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da 

birçok kişinin aynı yöntemle dolan-
dırıldığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardın-
dan B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., 
A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk 
edilirken, hakkında yakalama kararı 
bulunan 8 kişinin aranmasına de-
vam ediliyor. n İHA

Bircan Turizm sahibi Ahmet 
Bircan’ın yeğeni Necmettin Erbakan 
Üniversitesi(NEÜ) Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, İşletme Bölümü 4. Sınıf 
öğrencisi  Serdar Bircan’ın geçirdiği 
trafik kazası sonucu 24 yaşında ha-
yatını kaybetti. 

Merhum Serdar Bircan’ın cena-
zesi dün İkindi namazına müteakip 
Musalla Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Mu-
salla Mezarlığına defnedildi. Bircan 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Bircan 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Serdar Bircan’ın 
vefatının ardından Necmettin Erba-
kan Üniversitesi(NEÜ) sosyal med-
ya adreslerinden başsağlığı mesajı 
yayınladı. Yayınlanan mesajda, “Si-
yasal Bilgiler Fakültemiz, İşletme 

Bölümü 4. Sınıf öğrencimiz Serdar 
Bircan’ın geçirdiği trafik kazası so-
nucu hayatını kaybettiğini büyük 
bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğ-
rencimize Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı dile-

riz.” ifadelerine yer verildi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Serdar Bircan’a Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n FAHRİ ALTINOK
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Kan bağışı yapıp, kan bağışı çağrısında bulundu

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, çalışma arkadaşları 
ile birlikte kan bağışında bulundu. 
Milli İrade Meydanında bulunan 
Kızılay Kan Verme TIR’ında kan 
bağışında bulunan Başkan Tutal, 
“Kan bir gün değil, her gün ihti-
yaçtır” ifadelerini kullandı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) 
nedeni ile vatandaşların çekimser 
davrandığını kaydeden Başkan 

Tutal, “Kan bağışında bulunmak 
önemli bir durum. Kan bağışı, 
sadece bir gün değil, her gün ih-
tiyaçtır. Her bağış, bir hayata ışık 
oluyor. 

Kızılay’ımızın acil durumlar-
da, afetlerde, salgınlarda devleti-
miz ile birlikte uyumlu bir şekilde 
çalışarak yaraları sarması bizleri 
mutlu etmektedir. Bu sebeple Kı-
zılay’ımızın çalışmalarında bizlerin 

de destek vermesi, hepimiz için 
büyük önem taşımaktadır. Bugün 
çalışma arkadaşlarımla birlikte bir 
hayata ışık olmak için kan bağışın-
da bulunduk. Özellikle pandemi 
sürecinde kan bağışının önemi 
daha da artmıştır. Bu vesileyle 
tüm Seydişehirli hemşehrilerimi 
belediyemiz meydanında bulunan 
kan bağışlama merkezinde kan 
bağışında bulunmaya davet ediyo-

rum” ifadelerini kullandı. 
Türk Kızılay Seydişehir Şube 

koordinatörü Tevfik Balcı ise, “Kan 
bağışı önemli. Seydişehir bu konu-
da her zaman hassas ve duyarlı 
bir ilçe. Ben Belediye Başkanımız 
Mehmet Tutal ve çalışma arkadaş-
larına vermiş oldukları destekten 
dolayı teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesine özgü yapılan 
‘Akşehir Tandır Kebabı’ için coğrafi 
işaret alındı. 

Akşehir Belediyesi’nin 22 Ekim 
2018 tarihinde ilçeye özgü yapılan 
tandır kebabı için Türk Patent ve 
Marka Kurumuna yapılan başvuru 
onaylandı. 

Akşehir Belediyesi’nden ya-
pılan açıklamada, “Akşehir Bele-
diyesi olarak şehrimize özgü lez-
zetlerin tescili için Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na yaptığımız baş-
vurumuz onaylandı. 10 yıl süreyle 
verilen bu onayla Akşehir Tandır 
Kebabımız artık marka haline geldi. 
İlçemizin tescilli bir markası olarak 
sunulmaya devam edilecek. 

Tandır kebabımızın yanı sıra 
Akşehir Hersesi, Akşehir Peynir 
Baklavası, Akşehir Tahinli Pidesi 
içinde Türk Patent ve Marka Ku-
rumu’na başvurularımızı yaptık” 
denildi.

TARİHÇESİ SELÇUKLULARA 
UZANIYOR

Akşehir Tandır Kebabı, özel et-

lerin taş fırınlarda közde pişirilmesi 
ile yapılan yöresel bir lezzet. Tarih-
çesi Selçuklulara kadar uzanan bu 
lezzet Selçukname’de 1. Alaaddin 
Keykubat’ın 1237 yılı Şevval (Ma-
yıs) ayında verdiği bir ziyafette ye-
nilen yemeklerde kebap anlamına 

gelen ‘Biryan’ ifadesi ile anılmakta-
dır. Selçuklu dönemindeki yemekler 
arasında bile Akşehir Tandır Keba-
bına atıfta bulunulduğu belirtile-
bilir. Tandır kebabı ustalığının da 
1750’li yıllara kadar dayandığı söy-
lenmektedir. Akşehir Tandır Keba-

bı; tırnaklı pide üzerine isteğe göre 
yağsız, orta yağlı veya yağlı olmak 
üzere satır ile doğranmak suretiyle 
servis edilir. Akşehir Tandır Keba-
bı’nın yanında genel olarak kuru 
soğan, domates ve közlenmiş biber 
sunumu yapılır. n İHA

Çadırın içinde sobadan 
sızan gazdan zehirlendi

Tulum peyniri arası uyuşturucu 
kaçakçılığına narkotik darbesi

Aksaray’da jandarma 
drone ile denetim yaptı

Aksaray’da sobadan sızan kar-
bonmonoksit gazından zehirlenen 
yabancı uyruklu çocuk hastane-
ye kaldırıldı. Olay, Gülağaç ilçe-
si İstiklal Mahallesi’nde yabancı 
uyruklu vatandaşların yaşadığı 
çadırda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, çadırın içindeki soba-
nın baca kısmından tüten duma-
nın oluşturduğu karbonmonoksit 
gazından etkilenen 12 yaşındaki 
Yakup El F. zehirlendi. Baygınlık 
geçiren çocuğu fark eden ailesi 

durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine sağlık ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Çocuk ambulansla 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisi-
ne kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan çocuğun sağlık durumu-
nun ciddiyetini koruduğu öğreni-
lirken, çocuğun karbon monoksit 
gazından zehirlendiği tespit etildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Deva Partisi’nin logosundaki su damlasına işaret eden Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
“Türkiye genelindeki bu damlalar birleştikçe geleceğe dair umutlar da artıyor. Konya’nın devası hazır” dedi

‘Damla damla büyüyoruz’
Yeni tip koronavirüs ile etkin 

şekilde mücadele eden Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin KTO Kara-
tay Üniversitesi iş birliğinde hayata 
geçirdiği Kuru Buharlı Dezenfek-
siyon Sistemi, toplu ulaşım araç-
larında başarıyla uygulandı.Kuru 
buhar üreten ve el teması olma-
yan yeni sistemde virüsler yüzde 
100’e yakın bir oranda dezenfekte 
edilebiliyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, KTO Karatay Üniversitesi 
iş birliğinde yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsamında 
dezenfeksiyon işlemlerinde yeni 
nesil bir sisteme geçiyor. 

Koronavirüsle mücadelede top-
lum sağlığını korumak için Türki-
ye’ye örnek olan çalışmalara imza 
atan Konya Büyükşehir Belediyesi, 
toplu ulaşım araçlarında deneme 
aşamasında olduğu Kuru Buharlı 
Dezenfeksiyon Sistemini hizmete 
sunmaya hazırlanıyor. KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü 4. sınıf öğren-
cisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından 
projelendirilen ve Türkiye’de bir ilk 
olan Kuru Buharlı Dezenfeksiyon 

Sistemi, Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait toplu ulaşım araçlarında kulla-
nılarak olumlu sonuç elde edildi. 

Sistemin hayata geçmesiyle 
dezenfekte işlemleri artık el teması 

yapılmasına gerek kalmadan ger-
çekleşebilecek. 

Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 
mikron arasında kuru buhar gön-
deren yeni nesil sistem, yüzeyde 
gün boyunca oluşan mantarların, 
bakteriyel ve virüssel organizma-
ların yüzde 100’e yakın bir oranda 
dezenfekte edilmesini sağlıyor. 
DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI VE 

SOSYAL MESAFE 
DENETİMLERİ SÜRÜYOR 

Toplu ulaşım araçlarının de-
zenfeksiyonunu da düzenli şekil-
de sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, daha önce duraklar ile 
otobüs ve tramvayların içerisine 
dezenfektan kurumları gerçekleş-
tirmişti. 

Ayrıca, toplu ulaşımda sosyal 
mesafe denetimleri de titizlikle sü-
rerken; yoğun hatlara anlık takip 
ile ilave seferler verilerek sosyal 
mesafe korunuyor. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Aksaray’da polisin dur ihtarına 
uymayan ve kovalamaca sonucu 
yakalanan karı kocanın bulunduğu 
otomobilin bagajında tulum peyni-
ri dolu bidonlarda 1 kilo 400 gram 
kubar esrar maddesi ele geçiril-
di. Olay, Aksaray E- 90 karayolu 
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, rutin uygulama yapan İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 
şüpheli gördükleri Ahmet K. (49) 
idaresindeki 34 plakalı otomobile 
dur ihtarında bulundu. Polis ekip-
lerinin dur ihtarına uymayarak 
kaçan otomobil sürücüsü kısa ko-
valama sonucu şehir merkezinde 

yakalandı. Sürücü A.K. ve araçta 
yolcu olarak bulunan eşi F.K. (48) 
gözaltına alınırken, NSM ekipleri 
de araç üzerinde geniş çaplı ara-
ma yaptı. Hassas burunlu narko-
tik köpeği Bixi ile gerçekleştirilen 
aramada, otomobilin bagajında 
bulunan plastik bidon içerisinde 
tulum peyniri ile kamufle edilmiş 1 
kilo 400 gram kubar esrar maddesi 
ele geçirildi. Sürücü ve eşi gözaltı-
na alınarak Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
yapılan sağlık kontrolünün ardın-
dan sorgulanmak üzere İl Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü.
n İHA

Aksaray’da jandarma trafik 
ekipleri ilçe ve köy yollarında dro-
ne ile denetim yaptı. Aksaray İl 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
jandarma trafik ekipleri sorumlu-
luk bölgesi içerisinde yer alan ilçe 
ve köy yollarında trafik uygulama 
ve denetimlerini artırdı. Tablet ve 
drone ile denetim ve uygulama ya-
pan ekipler kilometrelerce uzaktan 
sürücülerini trafik kural ihlallerini 

tespit ediyor. Yapılan uygulama 
kapsamında trafik kural ihlallerinin 
yanında maske, mesafe ve hijyen 
kontrolü de yapılarak sürücüler ve 
yolculara bilgilendirici broşürler 
dağıtıldı. Jandarma Komutanlığın-
dan yapılan açıklamada, kazaları 
önlemek için drone ile havadan 
trafik denetimi çalışmalarının has-
sasiyetle devam edileceğe bildiril-
di. n İHA

Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı

Dr. Seyit Karaca 
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İzmirli depremzedeler 1 yıl sonra yeni binalarına kavuşacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir’i 
vuran 6.6 büyüklüğündeki depre-
me ilişkin son dakika gelişmeleri 
paylaştı. 12 binanın yıkım işleminin 
tamamlandığını belirten Bakan Ku-
rum, ‘’Binaları az hasarlı ve hasar-
sız olanlar evlerine girebilir. Hem 
taşınma hem de kira sürecini takip 
ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının 
yaşanmaması adına da takibimiz 
yapılmaktadır’’ dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte 
AFAD Koordinasyon merkezinde 
İzmir depremi ile ilgili açıklamalar-
da bulundu. Depremin üzerinden 
bir hafta geçtiğini belirten Kurum, 
“Binalara ilişkin yıkım sürecini baş-
lattık. Vatandaşlarımızın taşınma-
sını sağlayıp riskli binaların yıkılma 
sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeş-
lerimize çağrıda bulunmak ister-
sek; enkaz altında sürekli onlarla 
beraberiz. Acılarını, mutluluklarını 
yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik oldu-
ğunu düşündüklerini ya da taleple-
rini, muhtarlıklardaki koordinasyon 
ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini 
gönderebilirler, iletebilirler. Anında 

ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve 
koordinasyon merkezimiz çalışıyor. 
Binası az hasarlı ve hasarsız olan 
vatandaşlarımız evlerine girebilir-
ler’’ dedi.

‘2 BİN 508 HASARLI 338 ORTA 
HASARLI BİNAMIZ VAR’

Hasarlı binaların hızlı bir şe-
kilde yıkımına başlanıldığını belir-
ten Kurum, ‘’ 12 hasarlı binanın 
yıkımını tamamladık. Salı günü 
hedefimiz tüm İzmir genelinde ça-
lışmaları tamamlamaktır. 2 bin 508 

hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız 
var. Hızlı şekilde ağır hasarlı bina-
ların yıkım sürecini yürütüyoruz. 
Hasar tespit çalışmalarımıza giden 
arkadaşlarımız vatandaşlarımızı 
detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. 
Ancak apartmanında olmayan va-
tandaşlarımız da hasar tespitlerini, 
hasartespit.cbc.gov.tr adresinden 
öğrenebilirler. Şu ana kadar yapmış 
olduğumuz çalışmalarda binası az 
hasarlı ve hasarsız olan vatandaş-
larımız evlerine girebilirler. Orta 

hasarlı binalara ilişkin güçlendirme 
yapmak zorundayız. Bu konuyu da 
bugün istişare ettik. orta hasarlı bi-
nalarda oturan vatandaşlarımız bi-
nalarını bir yıl içinde güçlendirmek 
durumundalar. Buna ilişkin bele-
diyemizin, bakanlığımızın verebi-
leceği her türlü desteği vermeye 
hazırız’’ dedi.

1 YIL İÇERİSİNDE VATANDAŞLAR 
YENİ EVLERİNE KAVUŞACAK
Yeni rezerv alanlarıyla ilgili de-

tayları paylaşan Bakan Kurum, ‘’Şu 

anda acil ağır hasarlı binamız 4 bini 
geçti. Tabi daha önce 1 milyon 380 
bin metrekarelik rezerv alanımız 
vardı. 

Rezerv alanda yaklaşık 4 bin 
alanda konut inşa edeceğimizi 
söylemiştik. İlave rezerv alanlarla 
birlikte İzmir’imizin kentsel dönü-
şümle ilgili riskli binalardaki kent-
sel dönüşümü gerçekleştireceğiz. 
Diğer rezerv alanlarını ise enkaz ve 
riskli alanlardaki yıkılan tüm bina-
larda gerçekleştireceğiz. En geç bir 
ay içerisinde bu çalışmaları tamam-
layıp, 1 yıl içerisinde vatandaşları-
mıza teslim edeceğiz’’ dedi.

NAKLİYECİLERİN 
FAHİŞ FİYAT VERMESİNE 
MÜSAADE EDİLMEYECEK

Deprem krizini fırsata çeviren 
nakliyecilerin fahiş fiyatlar uygula-
dıklarını tespit ettiklerini belirten 
Kurum, ‘’ Vatandaşlarımızın güven 
içinde, valiliğimiz koordinasyonun-
da taşınma sürecini yürütüyoruz. 
Dün valimiz tüm taşıma şirketle-
riyle toplantı gerçekleştirdi. Burada 
tek bir taşınma rayici uygulanacak. 
İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. 
Hem taşınma hem de kira süre-
cini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat 
artışının yaşanmaması adına da 

takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz 
halinde gerekli işlem yapılacaktır’’ 
dedi.

111 BARAJ VE 97 GÖLETTEKİ 
İNCELEMELER TAMAMLANDI
Hasar gören barajların ta-

mamlandığını belirten Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
‘’ Depremde kurtardıklarımıza o 
kadar çok sevindik ki, aşağı yuka-
rı baktığınız zaman göçük altında 
kalanların yüzde 50’sine yakınını 
kurtarıldı.

 Uluslararası kurtarma faaliyet-
lerinde olağan üstü bir başarı oldu-
ğu gözleniyor. Burada AFAD’dan 
diğer kurtarma ekiplerine kadar 
hepsine teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki süreç, yaraların sa-
rılması ve normale dönülmesiyle 
alakalı çalışmaların hızlı bir şekilde 
tamamlanmasıdır. Bununla ilgili 
de gerekli çalışmalar ilk gününden 
itibaren yapılmaktadır. Çadır kent-
te kalan vatandaşlarımız için şunu 
söyleyebilirim. 7 gün boyunca bir 
yağış beklemiyoruz. Depremde ön-
celikli olarak kontrol ettiğimiz 111 
baraj ve 97 gölette incelemeler ta-
mamlandı. Şu anda bir sıkıntı yok’’ 
dedi.
n İHA

FETÖ’nün jandarmadaki
yapılanmasına soruşturma

Gencin tekme tokat 
dövüldüğü anlar kamerada

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığının, Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) Jandarma Genel 
Komutanlığındaki mahrem yapı-
lanmasına yönelik soruşturması 
kapsamında Konya’da gözaltına 
alınan ve “mahrem imam” oldu-
ğu ileri sürülen zanlının, Konya 
Teknik Üniversitesinde öğretim 
görevlisi olduğu belirlendi.

Ankara’da FETÖ’nün Jan-
darma Genel Komutanlığındaki 
mahrem yapılanmasına yönelik 
yürütülen soruşturma kapsamın-

da “mahrem imam” olduğu ileri 
sürülen 89 şüpheli hakkında gö-
zaltı kararı çıkarılmasının ardın-
dan, Konya’da öğretim görevlisi 
olduğu öğrenilen R.Ö. (33) gözal-
tına alındı.

Terör örgütü üyelerince jan-
darma içerisine yerleştirilmiş 
personele mahrem imamlık yap-
tığı iddia edilen R.Ö’nün evinde-
ki aramada, dijital materyallere 
el konuldu. Zanlı, emniyetteki 
işlemlerinin ardından Ankara’ya 
gönderilecek. n AA

Beyşehir ilçesinde, bir gen-
cin cadde ortasında darp edildiği 
anlar kameraya yansıdı. Beyşehir 
ilçe merkezinde, Antalya Caddesi 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiz-
met binası önünde bir genç, bir 
grup tarafından henüz bilinmeyen 
bir sebeple dövülerek darp edildi. 
Darp esnasında yere düşen, küfür-
ler edilen genç, kaçmak istemesi-
ne rağmen tekrar yakalayan grup 
tarafından dövüldü. Gencin darp 

edildiği anlar çevredeki bir binadan 
cep telefonuyla görüntülendi. Darp 
anının yansıdığı görüntülerde, bir 
kişinin grubun elinden kurtarmak 
isterken, “Delikanlılık mı bu 4-5 
kişi dövüyorsunuz” diye seslendiği 
de duyuluyor. Yaşanan kavganın 
ardından adrese polis ekiplerinin 
yönlendirildiği, ancak tarafların 
ekipler gelmeden adresten ayrıldı-
ğı, olaya ilişkin davacı şikayetçinin 
de olmadığı öğrenildi. n İHA

KONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri KSO Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret etti. 
Ziyarette Konya sanayisinin olumsuzluklara rağmen iyi bir sınav verdiği ve üretimden vazgeçmediği vurgulandı

Konya sanayisi
üretimden kopmadı

Konya Genç İş İnsanları Derne-
ği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, yönetim kurulu üyele-
riyle birlikte Konya Sanayi Odası 
(KSO) Başkanı Memiş Kütükcü’yü 
ziyaret etti. Görüşmede dernek faa-
liyetleri hakkında bilgi veren Kork-
maz, şehir ve ülke ekonomisine 
katkı sunan genç iş insanlarını aynı 
çatı altında toplayan KONYAGİ-
AD’ın kısa sürede büyük bir ilgiyle 
karşılaştığını ve üye sayısını gün 
geçtikçe daha da artırdığını belirtti. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 
tüm dünyanın zor bir dönemden 
geçtiğini ve bu durumun ülke eko-
nomilerine olumsuz yansımalarının 
olduğunu ifade eden Korkmaz, an-
cak yaşanan tüm problemlere rağ-
men Konya sanayisinin bu süreçte 
iyi bir sınav verdiğini belirtti. 

Korkmaz “Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) ile tüm Türkiye’ye 
örnek olan şehrimizde özellikle son 
aylarda ihracatta kaydedilen yeni 
rekorlar, bu zor dönemde tüm iş 
dünyasına büyük moral oldu ve ge-
leceğe dair umutlarımızı tazeledi. 

Yeni yatırım hazırlıkları, ASELSAN 
fabrikası ve savunma sanayine 
yönelik özel çalışmalar Konya’nın 
gelişimini çok güzel özetliyor. Ben, 
yeni başarı hikayelerine imza atan 
tüm sanayicilerimizi bir kez daha 
kutluyorum. İhracatçılarımızla gu-
rur duyuyoruz. KONYAGİAD ola-
rak şehrimizin ekonomik yükseli-
şine elimizden gelen tüm katkıyı 
vereceğiz. Bu konuda Konya Sanayi 
Odamız ile de her türlü iş birliğine 
hazırız” dedi.

‘ASELSAN FABRİKASI ŞEHRİMİZ İÇİN 
BÜYÜK BİR KAZANÇ’

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve 
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Memiş Kütükcü ise Dernek Başkanı 
Gülvezir Korkmaz ile arkadaşlarına 
çalışmalarında başarı diledi. 

Konya Sanayi Odası olarak 
Kovid-19 salgını başlar başlamaz 
bir ‘pandemi kurulu’ oluşturduk-
larını ve özellikle maske ihtiyacı-

nın giderilmesi noktasında tekstil 
sektörünü harekete geçirdiklerini 
belirten Kütükcü, salgının getirdi-
ği olumsuzluklara rağmen Konya 
sanayisinin bu dönemde üretim-
den kopmadığını belirtti. Şehir 
ekonomisiyle ilgili şu anda tüm 
rakamların iyi seyrettiğini anlatan 
Kütükcü, 2019 yılında ihracatta 
psikolojik sınır olan 2 milyar doları 
aşan Konya’nın bu yıl sonunda yeni 
bir ihracat rekoruna imza atacağı-
na inandıklarını kaydetti. Memiş 
Kütükcü “Konya’nın ülke ihraca-
tındaki payı her geçen gün daha da 
artıyor. Özellikle savunma sanayine 
yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. 
ASELSAN fabrikası şehrimiz için 
çok önemli bir kazanç oldu. Savun-
ma sanayi ihracatında 5’ten 4’üncü 
sıraya yükseldik. Şimdiki hedefimiz 
ilk 3’e girmektir” diye konuştu. 

Ziyaretin sonunda KONYA-
GİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz, 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü’ye 
hilalin ortasında semazen figürü-
nün yer aldığı bir plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu Çalışanları Vak-
fı (TÜRKAV) Konya Şube Başkanı 
Süleyman Nur ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) Konya il kongresinin ardın-
dan İl Başkanı seçilen Remzi Kara-
aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Gerçekleştiren ziyarette ikili ilişkiler 
masaya yatırılırken birliktelik vur-
gusu yapıldı. Başkan Nur, Karaars-
lan’a görevinde başarılar dilerken, 

gerçekleştiren ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Karaaslan da, Nur ve ekibine teşek-
kür etti. n EMİNE ÖZDEMİR

TÜRKAV Konya’dan Karaarslan’a ziyaret
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Balık fiyatları olumsuz hava koşulları nedeniyle uçtu!
Olumsuz hava koşulları ne-

deniyle son bir haftada balığın az 
miktarda avlanması, fiyatlarda ar-
tışa neden oldu. Balıkçılar havala-
rın mevsim normalleri seyretmesi 
halinde balık fiyatlarının normale 
döneceğini belirtiyor.

Akdeniz’de av yasağının 15 Ey-
lül itibarıyla kalkmasının ardından 
balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek 
denize açıldı. Ağlarını denize atan 
balıkçılar bereketli bir sezon bekler-
ken özellikle Karadeniz ve Marma-
ra’da etkili olan fırtınalı, olumsuz 

hava koşulları nedeniyle balık se-
zonu fiyatlar açısından yüksek, ve-
rim açısından ise düşük seyrediyor.  
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 
son bir haftada balığın az miktarda 
avlanması, fiyatlarda artışa neden 
oldu. Balık tezgahlarındaki son du-
rum hakkında bilgi veren Hünkâr 
Balıkçılık yetkililerinden Mevlüt 
Sarıkaya, “Balık; zengin vitamin 
içeriği ve güçlü besin değeri bakı-
mından hem çocukların hem de 
yetişkinlerin düzenli olarak tüket-
mesi gereken bir besindir. 

Yaşadığı denize ve mevsimine 
göre değişmekle birlikte özellikle 
kış aylarında taze ve çok çeşitli olan 
balık, haftada en az 2-3 gün sofrada 
bulunmalıdır.

Tezgahlarımızda hamsi, istav-
rit, Çinekop, Sarıkanat, Barbun, Te-
kir, Alabalık, somon, deniz levreği, 
kuzu balığı, keserbaş, Mercan, sa-
zan, levrek, kaya levreği. Balık bol 
çıkarsa fiyatı uygun oluyor. Kara-
deniz, Marmara ve Ege’de olumsuz 
hava şartlarından dolayı balık fiyat-
ları arttı. Bu yıl Pandemi sebebiyle 

balığa talep arttı. Havanın normale 
dönmesi halinde balık fiyatlarında 
da normale dönmesine bekliyoruz. 
“ ifadelerini kullandı. Sarıkaya tez-
gâhlardaki balık fiyatları ise şöyle: 
“Barbunun kilosu 130 lira, mırmır, 
levrek, çinekop ve mezgidin kilosu 
75 lira, çipuranın kilosu 65 lira, is-
tavritin kilosu 60 lira, mercanın ki-
losu 55 lira, palamudun tanesi 35, 
kolyosun kilosu 30 lira, hamsinin 
kilosu 30 lira, sardalyanın kilosu 25 
lira.” 
n MEVLÜT EGİN

Mevlüt Sarıkaya 

Bozkır ilçesinde 14 ev, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında karantinaya alındı. 
Bozkır Kaymakamlığından yapılan 
açıklamada “Bozkır ilçe merkezi 
ve kırsal mahallelerinde son za-

manlarda artış gösteren Kovid-19 
vaka ve temaslı sayılarımız nede-
niyle Hisarlık (Büyük Hisarlık) Ma-
hallemizde 14 konutta karantina 
uygulanmasına karar verilmiştir.” 
bilgisi paylaşıldı.

Karantinaya alınan evlerin em-
niyet şeridi ile çevreleneceği ve 
vatandaşların ihtiyaçlarının Bozkır 
vefa destek grupları ile muhtarlık 
tarafından karşılanacağı kaydedil-
di. 

Açıklamada, bu kararlara uy-
mayanlara ve kolluk kuvvetlerinin 
işini yapmasına engel olanlara, 
idari para cezası dışında yasal iş-
lem de uygulanacağı vurgulandı. 
n AA

Hayırseverlerin desteğiyle
okul inşaatı tamamlanacak

İstanbul’da öldürülen Fatma
Mavi, Karaman’da defnedildi

Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, yapımı devam 
eden Hüyük Meslek Yüksekoku-
lu hizmet binası inşaat alanında 
incelemelerde bulundu. Çiğdem, 
yüksekokul binası yapımında des-
tekte bulunan hayırsever iş adamı 
Kamil Akkanat ile incelemeyi ger-
çekleştirdi. Çiğdem, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, devam eden 
inşaatta önemli bir mesafe alın-
dığını vurgulayarak, Akkanat’ın 
da yapım çalışmalarına her tür-
lü destek ve yardımı sağladığını 
dile getirerek, “Allah, Kamil bey 

ve Akkanat ailesinden razı olsun. 
Her ihtiyaç duyduğumuzda, sıkış-
tığımızda hele bir de konu eğitim 
olunca yardım ve destek taleple-
rimizi hiç geri çevirmiyor. Eğiti-
me olan desteklerini esirgemiyor. 
Hüyük halkımız ve şahsım adına 
kendilerine minnet ve şükranla-
rımı sunuyorum.” diye konuştu.  
Çiğdem, Akkanat’ın kaba inşaatı 
tamamlanan 3 ayrı bloktan olu-
şacak 4 katlı hizmet binasının 
geriye kalan kısmının yapımı için 
de destek sözü verdiğini sözlerine 
ekledi. n AA

Konya’da bir hastanede yoğun bakım diyaliz teknikeri olan Muhammet Uzun, başkalarına 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırma riskine karşı 8 aydır karavanda yaşıyor

Fedakar sağlık çalışanı 
hayatını karavana sığdırdı

Konya’da bir hastanede yoğun 
bakım diyaliz teknikeri olan Mu-
hammet Uzun, başkalarına yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) bulaştırma 
riskine karşı 8 aydır karavanda ya-
şıyor. Bir buçuk yıl önce doğal afet 
dönemlerini düşünerek aldığı ka-
ravanı Kovid-19 salgınıyla beraber 
kullanmaya başlayan Uzun, ailesini 
ve çevresini korumak için büyük bir 
fedakarlık gösteriyor. Çalıştığı özel 
hastanenin bahçesine park ettiği ka-
ravanında mart ayından beri yaşa-
yan Uzun, çevresini riske atmamak 
için gösterdiği özveriyle mesai arka-
daşlarının takdirini topluyor.

Kovid-19 salgını ile mücadele-
de, ev ve ailesinden ayrı yaşamak 
zorunda kalan Uzun, tüm dinlenme, 
beslenme, temizlik ve öz bakım ihti-
yaçlarını da bu karavanda gideriyor. 
İçerisinde mutfağı, yatağı, duşu, 
tuvaleti ve buz dolabı bulunan ka-
ravanın, tavanındaki güneş enerjisi 
panelinden de elektrik ihtiyacını kar-
şılayan Uzun, hayatını, karavanıyla 
çalıştığı hastane arasına sığdırdı.

Sosyal hayatını da yeniden şe-
killendiren Uzun, akşamları, karava-
nın yanına kurduğu masada, sosyal 
mesafeye dikkat ederek mesai arka-

daşlarını misafir ediyor. Uzun, görev 
yeri, karavanı ve market dışında zo-
runlu kalmadıkça hiçbir yere gitmi-
yor. Yoğun çalışma temposu içinde 
fedakarca görev yapan ve sevdikle-
rinden uzak kalan Uzun, insanların 
maske ve mesafe kuralına uymaya 
özen göstermesini istiyor.

İki buçuk yıldır sağlık çalışanı 
olan Muhammet Uzun (23), deprem 
riskine karşı minibüs alıp karava-
na dönüştürdüğünü ancak salgınla 
beraber, ailesine ve başkalarına vi-
rüs bulaştırmamak için karavanda 
yaşadığını anlattı. Aylardır evinden 
uzakta yaşadığını vurgulayan Uzun, 
“Ailemle genelde telefonda görün-

tülü görüşüyoruz. Bayramlarda bile 
eve gitmiyorum. Bazen evin önüne 
arabayı yanaştırıyorum. Pencereden 
pencereye görüşüyoruz.” dedi. 

‘İNSANLAR BAŞINA GELİNCEYE 
KADAR UMURSAMIYOR’

Bilinçsiz hareket edenlerin tüm 
toplumu tehlikeye attığına değinen 
Uzun, “Bu virüs sağlam gördüğü-
müz hastalara bir anda kardiyak 
arrest (kalp krizi) geçirtiyor. Orada 
kendi annemiz, babamız olabile-
ceğini düşünerek böyle önlemler 
almalıyız. Tek benim için değil, bü-
tün dünya için önemli bir şey bu. 
Bu virüse inanmadığını söyleyenler 
var. Yaşayıncaya kadar, ailelerinden 

birini kaybedinceye kadar umursa-
mıyorlar.” diye konuştu.

Özellikle gençleri daha duyar-
lı olmaya davet eden Uzun, şunları 
kaydetti: “Kurallara uymayan ge-
nelde kendilerine zarar gelmeye-
ceğini düşünen gençler... Bunlar, 
büyüklerine daha fazla zarar veriyor. 
Bencillik diyorum buna. Ya ailelerini 
sevmiyorlar veya devletini sevmi-
yorlar çünkü devleti büyük zarara 
uğratıyorlar.”

‘ARKADAŞIMIZIN ÖZVERİSİNİ 
TAKDİR EDİYORUZ’

Uzun’un mesai arkadaşlarından, 
genel yoğun bakım pratisyen hekimi 
Hasan Fatih Yıldızlar ise arkadaşının 
bu konuda çok hassas olduğunun 
altını çizerek şunları söyledi: “Arka-
daşımız, pandeminin başından beri 
hayatını karavanda geçiriyor. Sade-
ce hafta sonları uzaktan ailesini gör-
meye gittiğini biliyorum. 

Ailesini koruma açısından gayet 
hassas davranıyor. Burada izole bir 
hayat yaşıyor. Arkadaşımızın özve-
risini takdir ediyoruz. İnsanların, bu 
özveriyle çalışan sağlık emekçilerine 
karşı kendini biraz daha borçlu his-
setmesi ve dikkat etmesi gerekiyor.”  
n AA

İstanbul Bahçelievler’de patla-
manın ardından çıkan yangın son-
rası evde cansız bedenine ulaşılan 
ve yapılan inceleme sonucu cina-
yete kurban gittiği ortaya çıkan 31 
yaşındaki Fatma Mavi, memleketi 
Karaman’da topağa verildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi iş-
lemleri tamamlanan Mavi’nin ce-
nazesi yakınları tarafından teslim 
alınarak toprağa verilmek üzere 
Karaman’a getirildi. Fatma Mavi 
için Yeşil Camide öğle namazının 
ardından cenaze namazı kılındı. 
Namaza Mavi’nin ailesi ve yakın-

ları katıldı. Namaz sırasında Ma-
vi’nin yakınlarının oldukça üzgün 
oldukları görüldü. Kılınan namazın 
ardından Mavi’nin cenazesi Hami-
diye Mahallesi’ndeki şehir mezarlı-
ğında dualarla defnedildi.

Olay, 1 Ekim Pazar günü Bah-
çelievler Mahmutbey Caddesi 4. 
Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 
2’nci katında meydana geldi. Mey-
dana gelen patlamada dairede 
çıkan yangının söndürülmesinin 
ardından 31 yaşındaki Fatma Ma-
vi’nin cesedi evin salonunda bu-
lunmuştu. n İHA

Bozkır’da 14 ev karantinaya alındı
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Selçuk İnan’dan ‘şampiyonluk’ açıklaması
Galatasaray Yardımcı Antrenörü 

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımın 
şampiyonluk şansı hakkında, “Uzun 
bir maraton ama bunun sonunda ipi 
göğüsleyecek taraf biz oluruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. 
Eleme Turu kura çekimi Riva Hasan 
Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde ya-
pıldı. Kura çekiminin ardından Gala-
tasaray’ın yardımcı antrenörlerinden 
Selçuk İnan, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Ege Denizi’n-
de meydana gelen depremin ardın-
dan İzmir’de hayatını kaybedenlere 
rahmet dileyerek sözlerine başlayan 
Selçuk İnan, “Öncelikle İzmir’de 
meydana gelen depremde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 

rahmet diliyorum. Yakınlarına baş-
sağlığı yaralılara da acil şifalar diliyo-
rum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu-
gün de Türkiye Kupası kura çekimine 
davet ettiler. Futbolculuk döneminde 
bu kupayı kazanmış biri olarak bugün 
başka bir yerde podyuma çıkmak bi-
raz tuhaf gelse de güzeldi. Tüm takım-
larımıza başarılar diliyorum. İnşallah 
hak edenin kazandığı bir kupa sezonu 
olsun” şeklinde konuştu.

BİRİKİMLERİMİZİ ÜLKE 
FUTBOLUNA AKTARMAK 

İSTİYORUZ
Futbolculuk hayatını kısa süre 

önce noktalayan İnan, teknik adamlı-
ğa geçişi ile ilgili olarak, “Kolay değil 
ama özellikle son 1 sene ben kendimi 

buna hazırlamıştım. Futbolcuyuz ve 
futbolun biteceğini biliyoruz. Dola-
yısıyla buna hazırlanmak gerekiyor. 
Futbolun içinde kalmak bizim için 
önemli. Burada çalışmış olduğum bü-

tün hocalarıma tekrar teşekkür etmek 
istiyorum. Bizim futbolda kalmamız 
için gerçekten önemli çaba sarf edi-
yorlar. 

Bildiklerimizi birikimlerimizi biz 

de gençlere ya da ülke futboluna bir 
şekilde aktarmak istiyoruz” değer-
lendirmesini yaptı.

MİLLİ TAKIMDA ÇOK İYİ BİR 
JENERASYONA SAHİBİZ

Selçuk İnan, A Milli Futbol Takı-
mı’nın iyi bir jenerasyon yakaladığı-
nı aktararak, “Milli takıma yıllarca 
hizmet ettim. Başarılarında bulun-
dum. Onlarla gurur duyuyorum. Bu 
sene Haziran ayında Avrupa şam-
piyonamız var. Onlara başarılar 
diliyorum. Hepsini çok seviyorum 
çünkü hemen hemen hepsi benim 

eski takım arkadaşım. Çok iyi bir je-
nerasyona sahibiz. Bunun değerini 
bilelim ve destekleyelim” ifadelerini 
kullandı.

SEZON SONUNDA İPİ 
GÖĞÜSLEYECEK 

TARAF BİZ OLURUZ
Futbolu bıraktıktan sonra Galata-

saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 
yardımcıları arasına katılan Selçuk 
İnan, sarı-kırmızılı takımın şampiyon-
luk şansı ile ilgili olarak da, “Aslında 
çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Bu 
sene fazlasıyla maç oynayacağız. Bu 
iniş çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama 
biz bunun altından kalkmasını hep 
bildik.

 Takım olarak çok çalışıyoruz. 
Yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaş-
larımız oluyor. Uzun bir maraton ama 
bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf 
biz oluruz” şeklinde konuştu. n İHA

Spor Kulüpleri 
Sivasspor’u tebrik etti

Cristian Sapunaru
cezasını tamamladı

BB Erzurumspor 
Göztepe maçına hazır

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2-0’lık Kara-
bağ galibiyetinin ardından, Medipol Başakşehir, Çaykur 
Rizespor ve BB Erzurumspor bir kutlama mesajı yayınladı. 
Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 
ağırladığı Karabağ’ı 2-0 mağlup eden Sivasspor için kutla-
ma mesajı yayımladı. İlk olarak Medipol Başakşehir kulübü 
sosyal medya hesabından, “Tebrikler Yiğido! Ülke puanı 
için kayıpsız hafta” ifadeleri kullanıldı. Rizespor ise tebrik 
mesajında, “UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden 
Demir Grup Sivasspor’u; Karabağ karşısında almış oldu-
ğu galibiyet nedeniyle tebrik ediyor, gelecek maçlarında 
kendilerine başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı. Erzurum 
temsilcisi BB Erzurumspor da, sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşıma, “Tebrikler Yiğido” notunu ekledi. n İHA

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen stoperi Cristian Sa-
punaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma 
giyecek. Hes Kablo Kayserispor’da Sapunaru formasına 
kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı takımın 5.haftada oynadığı Si-
vasspor maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan 
Sapunaru cezasını tamamladı. Ligde Rizespor ve kupada 
da Yomraspor maçlarında oynamayarak cezasını tamamla-
yan Rumen futbolcu, yarın oynanacak olan Hes Kablo Kay-
serispor-Hatayspor maçında teknik heyetin şans vermesi 
halinde yeniden formasını giyecek. n İHA

BB Erzurumspor, bugün saat 16.00’da evinde oynaya-
cağı Göztepe maçının hazırlıklarını Kulüp Başkanı Hüseyin 
Üneş’in de takip ettiği antrenmanla tamamladı. Teknik Di-
rektör Mehmet Özdilek yönetiminde, kulüp tesislerinde ger-
çekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Tek pas 
çalışmasıyla antrenmana devam eden futbolcular çift kale 
maç yaparak çalışmaya son verdi. Antrenmanı Kulüp Baş-
kanı Hüseyin Üneş de yakından takip etti. Öte yandan kulüp 
doktoru Selçuk Gül kulübün sosyal medya hesabından sakat 
oyuncular hakkında açıklamada bulundu. BB Erzurumspor 
sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda, Arvydas 
Novikovas ve Kaan Kanak’ın takımla beraber antrenmanla-
ra başladığı, Ömer Şişmanoğlu ve Oltan Karakullukçu’nun 
ise sakatlıklarının devam ettiği belirtildi. n İHA

Yeniden görülen “futbolda şike” da-
vasında hükümlü olarak yargılanan eski 
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz 
Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile 
Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin, 
“şike ve teşvik primi” suçlarından bera-
atlerine karar verildi.  Yargıtay 5. Ceza 
Dairesinin usulden bozma kararı ver-
mesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yeniden görülmeye baş-
lanan “futbolda şike” davasının, mahke-
menin 16 Temmuz 2020’de verdiği ayır-
ma kararları sonrasında iki dosya olarak 
duruşması yapıldı. Yargıtayın haklarında 
verilen kararları usulen bozduğu, dosya-
sı ayrılan 20 sanığın yargılandığı davanın 
duruşmasına, Şekip Mosturoğlu, Alaattin 
Yıldırım ve Sami Dinç katıldı. Eski futbol-
cu Mehmet Yıldız’ın ise Ses ve Görüntülü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya 
katılımı sağlandı. Duruşmada diğer sa-
nıklar ve müdahil taraflar Fenerbahçe 
Spor Kulübü ile Trabzonspor Kulübü Der-
neği’ni de avukatları temsil etti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığını temsi-
len duruşmaya katıldığını belirten Hasan 
Akbil ise suçtan zarar görme ihtimaline 
binaen müdahilliklerine karar verilme-
sini talep etti. Bu talebe karşı çıkan sa-
nık Şekip Mosturoğlu’nun avukatı Naim 
Karakaya, müşteki ve mağdur sıfatı ol-
mayan Hazine ve Maliye Bakanlığı avu-
katının müdahillik talebinin reddine ve 
salondan çıkartılmasına karar verilmesi-

ni istedi. Müdahillik talebini değerlendi-
ren heyet, bakanlık avukatının müdahil-
lik talebini, suçtan zarar görme durumu 
oluşmadığı gerekçesiyle reddetti. 

Mütalaada, eski Fenerbahçeli yöne-
ticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldı-
rım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun 
Otyakmaz, eski futbolcular Bülent Uygun, 
Cemil Turan, Gökçek Vederson, İbrahim 
Akın, Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay’ın 
da aralarında bulunduğu 19 sanığın, 
“şike ve teşvik primi” suçlarından, delil 
yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine ka-
rar verilmesi talep edildi. 

Sanıklardan Hakan Karaahmet’in 
ise, “konut dokunulmazlığı ihlaline az-
mettirme” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar 

hapisle cezalandırılması istendi. 
KARAR: 19 BERAAT, 1 PARA CEZASI
Mütalaanın okunmasının ardından 

karar verileceği belirtilerek, sanıklara 
son sözleri soruldu. Hazır bulunan sa-
nıkların tümü beraatlerini talep etti. Söz 
alan Trabzonspor Kulubü Derneği avukatı 
Yeliz Çetinkaya, mütalaaya uyulmaması-
nı ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 19 
sanığın “şike ve teşvik primi” suçların-
dan, delil yetersizliği gerekçesiyle bera-
atine hükmetti. 

Heyet sanık Hakan Karaahmet’i ise, 
“konut dokunulmazlığı ihlaline azmettir-
me” suçundan 6 bin lira adli para cezası-
na çarptırdı. 

AZİZ YILDIRIM’IN HÜKÜMLÜ
 OLARAK YARGILANDIĞI DAVA

Bu duruşmanın ardından mahkeme-
de, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım’ın da 
aralarında bulunduğu 5 hükümlünün yar-
gılandığı dava duruşması gerçekleşti. Bu 
duruşmaya Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, 
Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi katıldı. 
Diğer sanık Selim Kımıl’ı avukatı temsil 
etti.  Duruşmada Fenerbahçe Spor Ku-
lübü ile Trabzonspor Kulübü Derneği’nin 
avukatları da hazır bulundu. Bu duruşma-
yı da Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler 
izledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı avuka-
tı bu davada da müdahilliğine karar veril-
mesini talep etti ancak bu talebi, suçtan 
zarar görme ihtimali olmadığı gerekçe-
siyle yine reddedildi. 

“9 YILDIR YARGILANIYORUM”
Mütalaasını okuyan savcı, süreci 

özetleyerek, bu dava kapsamında hü-
kümlü bulunan Aziz Yıldırım, İlhan Ek-
şioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çele-
bi’nin, “şike ve teşvik primi” suçlarından 
delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine 
karar verilmesini istedi. Mütalaada, sa-
nıklardan Selim Kımıl’ın ise, “tehdit” 
suçundan cezalandırılmasını ve “konut 
dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 
dosyasının ayrılmasını talep etti. 

Karar verileceği belirtilerek son söz-
leri sorulan hükümlülerden Aziz Yıldırım, 
“9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep 
ediyorum.” dedi. n AA

Futbolda şike davasında
tüm sanıklar beraat etti

Futbolda şike davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz 
Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin, “şike ve teşvik 

primi” suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verildi

Süper Lig’de maç eksiğine karşın lider 
Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada 
yer alan Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçın-
da bugün konuk edeceği Trabzonspor’u yenip, 
zirve yarışında avantaj yakalamak istiyor.  
Ligin 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü 
Göztepe ile deplasmanda oynaması planla-
nan karşılaşma, mücadeleden bir gün önce 
İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen 
turuncu-yeşilli takım, 8. haftada yarın bor-
do-mavilileri konuk edeceği maça odaklandı. 

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet 
ile 1 beraberlik alarak 16 puan elde eden na-
mağlup Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçını 
kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde 4. haftada 
liderliğe yükselip, 7. haftaya kadar zirvedeki 
yerini koruyan Alanyaspor, maç fazlasıyla 
birinci sıraya yerleşen Fenerbahçe’den zirve 
koltuğunu yeniden devralmanın hesaplarını 
yapıyor. 

İÇ SAHADA 3’TE 3 YAPTI, 
HİÇ GOL YEMEDİ

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde-

ki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı 
üç maçını da kazanırken, kalesini de gole ka-
pattı. 

Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kab-
lo Kayserispor’u 2-0, 4. haftada Atakaş Ha-
tayspor’u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagüm-
rük’ü 2-0 yenerek 3’te 3 yaptı. 

 Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına 
imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç ek-
siğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol 
yiyen takım konumunda bulunuyor.  Fener-
bahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden 
biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydet-
tiği 15 golün 10’unu iç sahada atarken, rakip-
lerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.  Tu-
runcu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 
2 golü de deplasman müsabakalarında yedi. 

4-2’LİK ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ
Akdeniz ekibi, bu sezon dördüncü iç saha 

maçını Trabzonspor ile oynayacak.  Süper 
Lig’de bordo-mavililerle 8 kez karşılaşan Alan-
yaspor, bu maçlardan 4’ünü kazandı, 2’sinde 
berabere kaldı, 2’sini ise kaybetti. n AA

Alanyaspor zirveden kopmak istemiyor



15 7 KASIM 2020SPOR 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası 4. Turu’ndaki rakibi 
belli oldu. Yeşil-Beyazlılar TFF 1. 
Lig temsilcisi Bursaspor ile eşleşti. 
24,25,26 Kasım tarihleri arasında 
oynanacak olan karşılaşma Bur-
saspor ev sahipliğinde oynanacak. 
Konuyla ilgili bir açıklama yayılayan 
1922 Konyaspor şu ifadeleri kullan-
dı: “Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden Karatay Termal 
1922 Konyaspor’umuz, Ziraat Türki-
ye Kupası 4. Turu’nda Bursaspor ile 
eşleşti. Bursaspor ile maçımız dep-
lasmanda oynanacak.4.tur maçları 
24-25-26 Kasım tarihleri arasında 
oynanacak.

LİGE İSTEDİĞİ 
BAŞLANGICI YAPAMADI

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. 
Turu’ndaki rakibi Bursaspor lige is-
tediği başlangıcı yapamadı. 8 hafta 

sonunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 4 
mağlubiyet alan Bursaspor 10 puan-
la 11. sırada bulunuyor. Genç oyun-
cularla mücadele eden Bursaspor’da 
8 haftalık periyotta öne çıkan 2 isim 
bulunuyor. Yeşil beyazlı ekipte, 18 
yaşındaki Ali Akman 8 maçta 7 gol 
atarken, Burak Kapacak ise 8 maçta 
4 gol atarak takımın öne çıkan isim-
leri arasında yer alıyor.

ÇOK ATTI ÇOK YEDİ
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor zor bir kura çekti. TFF 1. 
Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak 
olan Yeşil-Beyazlıların rakibi şu ana 
kadar ligde 8 maça çıktı. 8 maç so-
nunda 11. Basamakta bulunan Bur-
saspor, bu süreçte rakip filelere 16 
gol bırakırken kalesinde ise 15 gole 
engel olamadı. Hücum anlamında 
sorun yaşamayan Bursa temsilcisi 
savunma anlamında da ciddi sıkın-
tılar çekiyor.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’un rakibi Bursaspor oldu
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 8 6 1 1 16 8 8 19
2.TURGUTLUSPOR 8 6 0 2 8 8 0 18
3.SERİK BLD 8 4 3 1 12 5 7 15
4.KIRŞEHİRSPOR 8 4 2 2 7 5 2 14
5.SAKARYASPOR 8 3 4 1 10 6 4 13
6.TARSUS İY 8 3 3 2 14 11 3 12
7.ETİMESGUT BLD 8 3 3 2 7 4 3 12
8.VANSPOR 8 3 3 2 5 5 0 12
9.KARACABEYSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
10.MAMAK FK 8 3 2 3 7 10 -3 11
11.KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 7 3 4 10
12.1922 KONYASPOR 8 3 1 4 8 5 3 10
13.PENDİKSPOR 8 3 1 4 11 9 2 10
14.ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 11 14 -3 10
15.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
16.SİVAS BLD 7 2 3 2 13 9 4 9
17.BAYBURTSPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
18.KASTAMONUSPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
19.BODRUMSPOR 8 1 2 5 9 12 -3 5
20.KARABÜKSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 

2020-2021

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 9. haftasında oynanacak olan Se-
rik Belediyespor maçının hazırlıklarını 
sürdürüyor. 

Son haftalarda iyi bir çıkış yakala-
yan Yeşil-beyazlılar, bu çıkışını Serik 
karşısında da sürdürmek istiyor. Lige 
art arda alınan mağlubiyetlerle başla-
yan Yavru Kartal, teknik direktörlük de-
ğişikliğine gittikten sonra çıkışa geçti. 
Sezona Play-Off hedefiyle başlayan an-
cak sonrasında alınan kötü sonuçların 
ardından Play-Off hedefinin zor olduğu 
1922 Konyaspor’da son 3 maçta alınan 
7 puan rotayı yeniden oluşturdu. Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da bir üst tura yük-
selen Yavru Kartal’da moraller de ol-
dukça yerinde.

HEDEF GALİBİYET
Misli.com 2. Lig’in 9. haftasında 

ligin güçlü ekiplerinden Serik Bele-
diyespor’u ağırlayacak olan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’da hedef ga-
libiyet. Son haftalardaki başarılı oyu-
nunu sürdürmek isteyen Erol Mıngır’ın 
öğrencileri, Serik Belediyespor’u da 
mağlup ederek çıkışını sürdürmenin 
peşinde. 2 haftadır üst üste galip gelen 
Yeşil-beyazlılarda koronavirüs testi po-
zitif çıkan ve karantna süreci sona eren 
futbolcularda takımdaki yerlerini aldı. 
Altay maçında görev alan futbolcuların 
performansı da teknik heyet tarafından 
olumlu karşılandı. 

3 futbolcunun takıma dönmesinin 
ardından kadro genişliği ve alternatif-
lerde arttı. Bu doğrultuda bugün için 
Seddar Karaman’dan başka eksiği bu-
lunmayan 1922 Konyaspor, Serik Be-
lediyespor karşılaşmasında galibiyeti 
hedefliyor. 

SERİK LİGE İYİ BAŞLADI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

9. haftadaki rakibi Serik Belediyespor 
lige iyi bir başlangıç yaptı. 

8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik 
ve 1 mağlubiyet alan Antalya temsilcisi 
15 puan topladı. Pendikspor’u, Bayburt 
İl Özel İdare’yi Karabükspor’u ve Tur-

gutluspor’u mağlup eden Serik Beledi-
yespor, Elazığspor, Sivas Belediyespor 
ve Kastamonuspor ile berabere kaldı. 
Antalya temsilcisi tek mağlubiyetini 
ise Etimesgut Belediyespor karşısın-
da 2-0’lık sonuçla aldı. Ziraat Türkiye 

Kupası’nda ise Misli.com 2. Lig Beyaz 
Grup’ta mücadele eden Sancaktepe 
Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 ye-
nen Serik Belediyespor adını bir üst tura 
yazdıran taraf oldu.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’ın konuğu
Serik Belediyespor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 9. haftasında çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor’u ağırlayacak. Saat 13.00’de 

başlayacak olan karşılaşma Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak
Rakip Serik Belediyespor
Gaziantep FK ile eşleşti

Dağ Bisikleti Şampiyonası 
Konya’da startını alıyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kara-
tay termal 1922 Konyaspor’un bu haftaki rakibi Serik Bele-
diyespor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu. 
Çarşamba günü 1922 Konyaspor karşısına çıkacak olan An-
talya temsilcisinin rakibi Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol 
Kulübü oldu. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynana-
cak olan karşılaşma seri başı takım olan Gaziantep FK’nın 
sahasına oynanacak. Serik Belediyespor Ziraat Türkiye Ku-
pası 3. Turu’nda Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 3-2’lik skorla 
yenerek 4. tura yükselmişti.  n SPOR SERVİSİ

MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası, Konya’da düzenlene-
cek. Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 
bugün şampiyonanın teknik toplantısı yapılacak. Yarışlar 
ise kadınlar ve erkeklerde yarın gerçekleştirilecek. Şampi-
yona, gençler kategorisinde saat 10.00’da büyüklerde ise 
saat 13.00’te start alacak. Öte yandan, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm katılımcıların yarış-
tan 48 saat önce yapılmış PCR testinin sonucuyla şampiyo-
naya gelmesi gerekiyor. n SPOR SERVİSİ

Trap atışçısı Keten, kendi
rekorunu Konya’da kırdı

Kırşehir’de profesyonel eğitim alamadan katıldığı 
trap atışı yarışmalarında derece yapan HUĞLU Spor Ku-
lübü Sporcusu Ege Keten, Konya’da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonasın’da kendi rekorunu kırdı. Türkiye Atıcılık ve 
Avcılık Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Trap 
Cumhuriyet Kupasına katılarak Yıldız Erkeklerde hem şam-
piyon hem de önceki dönemler de Zafer Kupasında kırdığı 
Türkiye Rekorunu yenileyerek rekorun yeniden sahibi oldu. 
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyün-
de yaşayan 12 yaşındaki Ege Keten, babasının desteği ile 
trap atışlarına ilgi duyarak derece elde etti. Türkiye birincisi 
olan Keten, Türkiye Trap Yarışmasında dördüncülüğü Kon-
ya Zafer atışlarında ikinciliği Sivas, Mersin, Nevşehir’de 
gerçekleştirilen yarışmalarda ise birinci olmuştu. Katıldığı 
yarışmalarda başarılı olan sporcu Keten olimpiyatlara katı-
lıp milli forma giymek istiyor. n İHA

Konyaspor Basketbol Gemlik Basket’i ağırlayacak
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden 

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, ligin dör-
düncü haftasında bugün sahasında Bursa temsilcisi 
Budo Gemlik Basket’i ağırlayacak. Selçuklu Belediyesi 
Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de 
başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı ise TBF’nin Youtu-
be hesabı olacak. 

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, bugün 
sahasında Budo Gemlik Basket ile karşılaşacak. Ligde 
ilk 3 hafta sonunda başarılı bir performans sergileyen 
Dev Kartallar, taraftarının da yüzünü güldürdü. Sezona 
büyük sıkıntılar içinde başlayan Yeşil-Beyazlılar lig ön-
cesinde oynanan Federasyon Kupası’nda istediği perfor-
mansı sergileyememiş ve kupaya veda etmişti. Herkes 
Konyaspor Basketbol’un ligde kötü bir performans sergi-
leyeceğini düşünürken Cengiz Karadağ’ın öğrencileri ilk 
3 haftalık süreçte 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 4. 
sırada bulunuyor.  

GALİBİYET SAYILARI EŞİT
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’un ve 

Budo Gemlik Basket’in ligde 2‘şer galibiyet ve 1’er mağ-
lubiyeti bulunuyor. Dev Kartallar, İstanbul Basket’i ve 
Mamak Belediyesi’ni mağlup ederken Global Connect 
Travel Düzce’ye mağlup oldu. Rakip Budo Gemlik Bas-
ket ise Yalova Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi 
Basketbol’u yenerken Akhisar Belediyesi’ne mağlup 
oldu. Galibiyet ve mağlubiyet eşit olmasına rağmen 
Budo Gemlik Basket averajla üçüncü sırada bulunurken 

temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol 
ise dördüncü sırada bulunuyor.

GENÇLER TAKDİR TOPLADI
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’un 

kadrosunda bulunan oyuncuların performansı beğeni 
ile karşılandı. Ligin en genç takımlarından biri olan 
Dev Kartallar’da alınan sonuçlarla birlikte oyuncuların 
albenisi de arttı. Yabancı oyuncusu bulunmayan Ye-
şil-beyazlıların sezon öncesinde yaptığı transferler 3 

maç sonunda meyvesini de gösterdi. Genç ve kaliteli bir 
kadro kuran Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
zaman zaman tecrübe eksikliği yaşasa da mücadelesiy-
le takdir topluyor. İlk 3 haftalık süreçte Dev Kartallar’da 
öne çıkan oyuncularda bulunuyor. Büyükşehir Hastane-
si Konyaspor Basketbol’da ilk 3 maçta Dusan Cantekin 
13.3 sayı, Hazer Avcı, 11.8 sayı ve Murat Göktaş 10 sayı 
ortalamasıyla öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor.  
n SPOR SERVİSİ



Fenerbahçe ile 39. randevu Fenerbahçe namağlup lider konumda
Fenerbahçe ile İttifak Holding 

Konyaspor, Süper Lig’de bugün 39. 
kez karşı karşıya gelecek. Süper 
Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonun-
da mücadele etmeye başlayan ve 
Fenerbahçe ile toplam 38 maçta 
karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez 
galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibi-
ni toplamda 30 kez yendi, taraflar 
arasında yalnızca 3 maç berabere 
sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 
102 golüne, Konyaspor 42 golle ya-
nıt verdi.

KONYASPOR DEPLASMANDA 
BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İs-
tanbul’da daha önce 19 lig maçında 
karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evinde-
ki 17 maçı kazandı, sadece 2016-
2017 sezonunda 3-2’lik skorla mağ-
lup oldu, bir kez de berabere kaldı. 
İstanbul’da Fenerbahçe 58 gol attı, 
kalesinde 18 gol gördü.

FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşı-

sında en farklı skorlu galibiyetini 
2005-2006 sezonunda İstanbul’da 
5-0’lık sonuçla aldı. Konyaspor ise 
Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiye-
tini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik sonuç-

larla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Kon-

yaspor’a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada 
da 4 gol attı.
n AA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. 
haftasında bugün sahasında İttifak 
Holding Konyaspor ile karşılaşacak. 
Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 
19.00’da başlayacak karşılaşmayı 
hakem Ali Şansalan yönetecek. Lig-
de oynadığı 7 karşılaşmada mağlu-
biyet yaşamayan ve üst üste son 4 
maçını kazanan Erol Bulut yönetimin-
deki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç 
fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, İttifak Holding Kon-

yaspor karşısına 2 oyuncusundan 
yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde 
Fraport TAV Antalyaspor maçında 
çift sarı karttan oyundan atılan Si-
nan Gümüş, cezası nedeniyle İttifak 
Holding Konyaspor karşısında forma 
giyemeyecek. Sinan’ın yanı sıra Sa-
mandıra’da takımdan ayrı program 
uygulayan Nabil Dirar da kadroda yer 
almayacak.

LUİZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrü-

beli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, 
İttifak Holding Konyaspor karşısında 

sarı kart görmesi durumunda bir son-
raki hafta Gençlerbirliği deplasma-
nında takımını yalnız bırakacak. n AA

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

TFF Süper Lig’de 8. hafta dün oyna-
nan mücadele ile başladı. Temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, bugün dep-
lasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 
Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oyna-
nacak karşılaşma saat 19.00’da başla-
yacak ve hakem Ali Şansalan tarafından 
yönetilecek. 

Şansalan’ın yardımcılıklarını Mus-
tafa Emre Eyisoy ve Serkan Ok yapar-
ken, maçın dördüncü hakemi ise Kutlu-
han Bilgiç. 

KARTAL YARALI
Bugün Fenerbahçe ile zorlu bir mü-

cadeleye çıkacak olan İttifak Holding 
Konyaspor, son haftalarda oldukça sı-
kıntılı bir dönemden geçiyor. 

Sezona iyi bir başlangıç yapan iki 
deplasman beraberliğinin yanı sıra 
evinde Beşiktaş’ı mağlup eden Anadolu 
Kartalı, milli aradan sonra adeta çözül-
müştü. 

Yeni Malatyaspor ile iç sahada be-
rabere kalan, ardından Gaziantep ve 
Başakşehir’e mağlup olan Yeşil Beyaz-
lılar’da moraller bir hayli bozuk. 

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Sezon başından beri sakatlıklar ne-

deniyle pek çok maça eksik çıkmak zo-
runda kalan İttifak Holding Konyaspor, 
Fenerbahçe karşısında da önemli silah-
larından yoksun olacak. 

Tedavileri süren Uğur Demirok, Ah-
met Çalık, Amir Hadziahmetovic, Musa 
Çağıran ve Ömer Ali Şahiner bu maçta 
forma giyemeyecek. 

SÜRPRİZ PEŞİNDE
Son haftalarda kazanmakta zorlanan 

ve önemli eksikleri bulunan Konyaspor, 
bugün çok zor bir mücadeleye çıkacak. 
Güçlü ve formda rakibine karşı büyük 
eksiklerle sahada olacak olan Anadolu 

Kartalı, önemli bir sürpriz yapabilmek 
için mücadele verecek. 

Yeşil Beyazlılar’da özellikle gözler 

geçen hafta sahalara yeniden dönen 
Hurtado ve Farouk Miya’da olacak. İki 
oyuncu ile birlikte Artem Kravets’in 

Fenerbahçe maçı performansı gecenin 
sonucunu belirleyecek önemli unsurlar-
dan biri olacak. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
Fenerbahçe karşısında

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bugün deplasmanda Fenerbahçe ile 
karşılaşacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ali 

Şansalan yönetecek. Son 2 haftada oynadığı maçları kaybeden Anadolu Kartalı sürpriz peşinde
Anadolu Kartalı 
İstanbul’a uçtu

Konyaspor’a Fenerbahçe  
maçı öncesi Kovid-19 şoku

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında 7 
Kasım Cumartesi günü (Bugün) deplasmanda Fenerbahçe 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile 
tamamladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisle-
ri’nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma 
hareketleriyle başladı.  Topla oyun ve pas çalışmasıyla de-
vam eden idman, taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Yeşil Beyazlılar, dün öğleden sonra hava yolu ile İstan-
bul’a giderek maç saatini beklemeye başladı. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak holding Konyaspor’da 
Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcunun koronavirüs testi 
pozitif çıktı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Anadolu 
Kartalı, şu ifadeleri kullandı: “Her hafta teknik heyetimiz, 
futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak  yapılan 
COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif 
çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, 
takip ve tedavisine başlanmıştır.” n SPOR SERVİSİ

Süper lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 
rakibi Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele eden Manisa Futbol Kulübü oldu. 
Karşılaşma 24,25,26 Kasım tarihleri ara-
sında Medaş Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda oynanacak. 

İttifak Holding Konyaspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası’ndaki rakibi Manisa Fut-
bol Kulübü, lige olağanüstü bir başlangıç 
yaptı. Geçen sezon TFF 1. Lig’e yükselme 
başarısını son anda kaçıran Manisa ekibi 
bu sezona ise iddialı bir şekilde başlangıç 
yaptı. Ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 
1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip 22 
puan topladı. Bu süreçte rakiplerine ağır 
bir şekilde üstünlük sağlayan Manisa 
Futbol Kulübü, 8 maçta 26 gol atarken 
kalesinde ise sadece 4 gol gördü.  Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup’un en güçlü ekip-
lerinden biri olan Manisa Futbol Kulübü, 
bu oyununu sürdürmesi durumunda TFF 
1. Lig’e yükselmesi çok büyük ihtimal.

GÜMÜŞHANE’Yİ ELEDİ
İttifak Holding Konyaspor’un Ziraat 

Türkiye Kupası 4. Turu’ndaki rakibi Ma-
nisa Futbol Kulübü, kupaya 3. Turu’nda 
Gümüşhane’ye eleyerek 4. Tura yükseldi. 
Önceki gün karşılaştığı Gümüşhane’yi 
Volkan Okumak’ın golleriyle 2-0 yenerek 
bir üst tura yükselen Manisa FK, dün çe-
kilen kura sonucunda İttifak Holding Kon-
yaspor’un rakibi oldu.n SPOR SERVİSİ

İH Konyaspor’un rakibi Manisa FK oldu 

RPS


