
‘UCUZ AKARYAKIT SATAN
DEVLETTEN ÇALIYORDUR!’

AK GENÇLİK’TE KONGRE 
HEYECANI YAŞANDI

Akaryakıt fiyatlarının tüm istasyonlarda aşağı yukarı 
aynı olması gerektiğini söyleyen Hizmet Petrol Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Yellice, özellikle kırsal kesimlerde 

daha ucuz akaryakıt satışına rastlanabildiğini, bunu 
yapanın kaçak akaryakıt satıp devletten çaldığını 

söyledi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Geçtiğimiz haftasonu AK Parti Selçuklu, Meram ve 
Karatay İlçe Gençlik Kolları’nda genel kurul heyecanı 
yaşandı. Selçuklu’da yeni başkan Samed Safa Şahin, 

Karatay’da yeni başkan Erkan Alemdar olurken, 
Meram’da Mustafa Selman Avcı güven tazeledi.

 n HABERİ SAYFA 7’DE

Karatay’da tarım ve tarımsal sulamaya yönelik yürü-
tülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda “Kara-
tay Su Komisyonu Toplantısı”, Karatay Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. n HABERİ SAYFA 7’DE

SU KAYNAKLARI 
VERİMLİ KULLANILACAK

‘En küçük gevşeme
emekleri zayi eder!’

Park halindeki
kamyon yandı

Karapınar’ın sağlık alanın-
da yapılan yeni yatırımlarla 
gelişmesini sürdürdüğünü 
söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, koronavirüs-
le mücadelede en küçük bir 
gevşemenin tüm emekleri zayi 
edebileceği uyarısında bulun-
du. n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi 
Makam Sokak’ta boş bir arazi-
de park halinde olan kamyon, 
henüz bilinmeyen bir nedenle 
yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle 
yangın söndürülürken, kam-
yon kullanılamaz hale geldi. 
Kundaklama olduğu üzerinde 
duruluyor. n HABERİ SAYFA 6’DA

Kültüre zenginlik katacak
Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak 
pandemi sebebiyle açılışı ertelenen Yazır Sosyal Tesisi 
düzenlenen törenle açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, ilçe halkının beklenti ve talepleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen yatırımlarla Selçuklu’ya değer katmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

Kurumlararası işbirliğine önem verdiklerini ve bu işbirliğinin 
meyvelerini verdiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da “Her yaştan insanımıza hitap eden bir tesis 
hayata geçmiş oldu. Hizmete başlayan bu tesisin Selçuklu’da 
sosyal ve kültürel katkısının büyük olacağına inanıyorum” dedi. 
  n HABERİ SAYFA 4’TE

100605 Deva Partisi Selçuklu 
İlçe Kongresi yapıldı

Ticari araçla otomobil 
çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ekim ayının
kazandıranı Borsa 

Piyasa allak bullak!
Sürekli yükseliş 

eğiliminde olan döviz 
kurları ve altın, kovid 
aşısıyla ilgili olumlu 
gelişmeler, Merkez 

Bankası Başkanı Naci 
Ağbal’ın açıklamaları 

ve ABD’deki seçim 
sonuçlarına bağlı ola-

rak tepetaklak oldu

DOLARIN 8 LİRANIN ALTINA 
DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan yine dünya piyasalarında 
yaşanan gelişmeler, ABD’deki seçimin 
Biden’in lehine sonuçlanması, Biden’in 
söylemlerinin daha ılımlı olmasına 
bağlı olarak dolar 8 liraya kadar gerile-
di. Ekonomi analistleri, dünyadaki bu 
gelişmelerin yanında Merkez Banka-
sı’nın faizleri düşüreceği yönündeki 
söylemleri ve iyimser bakış açısının da 
doların düşmesinde etken olduğu, do-
ların 8 liranın altına inmesinin beklen-
diği ifade ediliyor.  n HABERİ SAYFA 13’TE

ALTIN 532 LİRADAN
486 LİRAYA GERİLEDİ

Güne 532 lira ile başlayan gram altın, 
saat 17:00 itibarıyla önceki kapanışın 
yüzde 9 altında 486,45 lira seviyesin-
den işlem gördü. Analistler, Kovid-19 
aşısına ilişkin olumlu haber akışının 
küresel piyasalarda risk iştahını 
artırdığını ve güvenli liman varlıkların 
satıcılı bir seyir izlediğini belirtti. Altın 
fiyatlarının kısa vadedeki düşüşün 
ardından güvenli yatırım aracı olması 
nedeniyle yeniden yükseleceği ve 
eski değerini bulacağı bekleniyor.

Yeni Bilgehaneler 
eğitime başladı

Gençler İHA 
eğitimi alıyor Konargöçerlerin 

yolculuk zamanıKonya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilgehanelere 

yenileri eklendi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Yavrularımız geleceğin inşasında 
önemli görevler üstlenecek” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya İmam Hatipliler Derneği ve 
Selçuklu Belediyesi tarafından başlatılan 

“Gelecek Kodla Gelecek” projesi 
başladı. Lise ve üniversite öğrencilerine 
kodlama, yapay zeka ve insansız hava 

aracı (İHA) eğitimleri veriliyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Anadolu’da konargöçerlik yaşam 
tarzının son temsilcilerinden olan 

Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman 
bölgesinden ılıman iklimin etkili olduğu 

Mersin’e gitmeye başladı.
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Akaryakıt fiyatlarının tüm istasyonlarda aşağı yukarı aynı olması gerektiğini söyleyen Hizmet Petrol Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yellice, 
özellikle kırsal kesimlerde daha ucuz akaryakıt satışına rastlanabildiğini, bunu yapanın kaçak akaryakıt satıp devletten çaldığını söyledi

Ucuz satan devletten çalar!
1999 yılından buyana Üçler 

Mezarlığı bölgesinde hizmet veren 
Hizmet Petrol, sektörde adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Hizmet 
ağını genişletmeyi planlayan Hiz-
met Petrol, bu kapsamda geçtiğimiz 
yıl Akören Yolu’nda ikinci şubesini 
açtı. Yeni şubeler açarak büyümeyi 
hedefleyen Hizmet Petrol, kaliteden 
ve memnuniyet anlayışından vaz-
geçmeden, sektördeki ilerleyişini 
sürdürmeyi amaçlıyor.
EKONOMİYE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR

Hizmet Petrol’ün çalışmaları ve 
hizmet portföyüyle ilgili bilgiler ve-
ren Hizmet Petrol Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Yellice, 7/24 hizmet an-
layışıyla yollarına devam ettiklerini 
söyledi. Ülke ve şehir ekonomisine 
katkı sağlamak için büyük çaba sarf 
ettiklerini dile getiren Yellice, “Hiz-
met Petrol 1999 yılında Mehmet Yel-
lice tarafından kuruldu. O tarihten 
buyana Üçler Mezarlığı’nın karşısın-
da, Akçeşme Mahallesi’nde hizmet 
vermekteyiz. Motorin, kurşunsuz 
benzin gibi akaryakıtlar, LPG ve ma-
deni yağlar satışımız var. 2 otomatik 
yıkama makinesi ile yıkama hizmeti 
vermekteyiz. 2019 yılının başların-
da da Akören yolu üzerinde Sarıkız 
Şubesi’ni açtık. Orada da aynı şekil-
de Motorin, kurşunsuz benzin gibi 
akaryakıtlar, LPG ve madeni yağlar 
satışımız bulunuyor. Ayrıca orada da 
1 adet otomatik yıkama makinesi ile 
yıkama hizmeti vermekteyiz. Şube-
lerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Bu 
anlamda belirlediğimiz bazı alanlar 
var. Görüşmelerimiz devam ediyor” 
diye konuştu. 

‘AKARYAKIT FİYATLARINA 
İYİ DİYEBİLİRİZ’

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Yellice, 
Türkiye’nin bulunduğu şartlara ba-
kınca fiyatların oldukça iyi durum-
da olduğunu söyledi. Konuyla ilgili 
ayrıntıları paylaşan Yellice, şunları 
kaydetti: “Akaryakıt fiyatları 1999 
yılından buyana kadar gelen süreye 
göre değerlendirirsek büyük oranda 
yükseldi. Ufak tefek inişler çıkışlar 
oluyor ama genel anlamda son dö-
nemde sabitlenmiş durumda. Ama 
bu yükselme Arabistan’da da var. 

Şöyle örnek vereyim, Arabistan’da 
akaryakıt önceden Türkiye’ye göre 
5’te 1 oranında fark ediyordu. Ama 
şimdi baktığımız zaman oradaki ar-
tışla bu fark kapanmış durumda. Ör-
nek verecek olursak benzin burada 
belli bir fiyatta ise orada da neredey-
se yarı fiyatı civarlarında. Petrolün 
çıktığı yer olan Arabistan’da fiyatlar 

bu kadar yükseldiyse, Türkiye’de fi-
yatlar çok çok iyi durumda diyebili-
rim. Aynı oranlarda artış söz konusu 
olmuş olsaydı şu an Türkiye en az 
10 TL olması gerekiyordu. Ayrıca 
Avrupa’da bizden pahalı olan ülke-
ler var. Bizden aşağı satan ülkeler 
de var ama onlar bizimle kıyasla-
nacak ülkeler değil. Ayrıca devletin 

en büyük geliri akaryakıt, otomotiv 
vergilerinden. Ülkenin içinde bulun-
duğu durumda ortada. Bir yandan 
Suriye’deki sorunlar, diğer yandan 
Yunanistan, Ermenistan’ın Türki-
ye’ye karşı olan tavırları derken dış 
politikada ciddi bir süreç yaşıyoruz. 
Bu anlamda devlet bu sektörlerdeki 
vergileri düşüremez. Bu anlamda 
akaryakıt fiyatlarının bundan daha 
aşağı düşeceğini sanmıyorum. Belki 
ufak yükselmeler olabilir ama çok 
büyük yükselmelerin de olacağını 
sanmıyorum.”

AKARYAKITTA KAÇAK 
SORUNU SÜRÜYOR

Sektöre dair önemli açıklama-
larda bulunan Yellice, hileli ve kaçak 
akaryakıt sorununun devam ettiğini 
bildirdi. Bu konuda gerekli önlem-
lerin ivedilikle alınması gerektiğinin 
altını çizen Yellice, “Kaçak akarya-
kıt dediğimiz olayı vatandaşlarımız 
yanlış algılıyor. Yani bu akaryakıt 
başka yerlerde üretilmiş bir akar-
yakıt değil. Kaçak akaryakıt demek 
KDV’siz akaryakıt demek. Özellikle 
Doğu bölgelerinin yüzde 80’inde bu 
durum böyle. Devlet denetlemeye 
gidemiyor, gittiği zaman da terslik-
lerle karşılaşıyor. Çok uzağa gitmeye 
gerek yok, Konya’nın bazı ilçelerin-

de de bu durumu görebiliyoruz. Bu 
durum bizi tabi ki olumsuz etkiliyor. 
Ben burada motorini belirlenen fi-
yattan satarken adam orada daha 
düşük fiyatlardan satıyor. Ve çok 
daha aşağısına veriyor. Bunu devlet-
ten çalmadan imkânı yok veremez. 
Fiş almıyor, fiş kesmiyor böylece 
kazancını artırmış oluyor. 1 arabada 
bile büyük bir kazanç var. Bunu top-
lama yaydığımız zaman önemli ra-
kamlar ortaya çıkıyor. Bizim bunlarla 
rekabet etme şansımız yok” dedi. 

‘HAVA BASMA DİYE BİR ŞEY YOK’
 Oto gaz noktasında halkın dilin-

de ‘hava basma’ diye bir tabir oluş-
tuğunu ancak böyle bir durumun 
söz konusu olmadığını da paylaşan 
Yellice, “Bu durum petrolün pompa-
sından değişir. Pompanın ayarsızlığı 
da etkiler. Yaz ayarı, kış ayarı var 
bu pompalarda. Onu yaptırmadıysa 
sorun oluşuyor. Bazen pompacıdan 
da oluyor. Bazen pompacılar gazı 
bastığını zanneder ama basmadan 
müşteriyi gönderir. Özellikle yoğun 
zamanlar bu tür şeylerle karşıla-
şılabiliyor.  Bir de gaz Türkiye’den 
çıkmıyor, dışarıdan alıyoruz. Ceza-
yir gazı var, İtalya gazı var, başka 
ülkelerden gelen gazlar var. Dolayısı 
ile gazların kalitesi değişiyor. Bun-

dan da kaynaklanıyor. Müşteriler de 
bunları bilmediği için hava bastılar 
diyor bu durum vatandaşlar arasın-
da yayılıyor. Halbuki böyle bir şey 
söz konusu değil” dedi.
 AKARYAKIT SEKTÖRÜ GERÇEKTEN 

ZOR BİR SEKTÖRDÜR 
Sektörün oldukça zor olduğuna 

dikkat çeken Yellice, karşılaştıkları 
olumsuzlukları şöyle paylaştı: “Bizim 
sektörde büyük zorluklar var. Vatan-
daşlarımızın araçların ufak bir sorun 
olsun, ilk suçlu yedek parçacılar son-
ra da biz oluyoruz. Bu biraz da üzüle-
rek söylüyorum ki bazı tamircilerden 
de kaynaklanıyor. İşini iyi yapmayan, 
özen göstermeyen tamirciler, arızayı 
buluyor, parçayı değiştirmiyor, yağı 
değiştirmiyor araç sahibine de de-
ğiştirdim diyor. Sonra turboda veya 
başka bir yerde sıkıntı olunca mazot-
tan deyip geçiyor. Bu durum benim 
başıma da geldi. Halbuki mazotta, 
benzinde sıkıntılı bir durum söz ko-
nusu değil. Çünkü aklınıza gelen bu 
işin içindeki dev markalar akarya-
kıtı ya Kırıkkale’den alır ya da Mer-
sin’den alır. Kırıkkale’de yerli üretim 
var, Mersin’e gelen de ithal ürün. 
Dolayısı ile hangi markadan alırsanız 
alın akaryakıtta çok fark olmaz.”
n FAHRİ ALTINOK

Hasan Yellice
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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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: 24 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 28 Teşrîn-i Evvel 1436

Konya’da yarış yeniden hızlanıyor.
Ne yarışı diyenler olacak.
AK Parti kurulduğu günden bu 

yana genelde ülke, özelde Konya adına 
ciddi çalışmalar yaptı.

Yapmaya devam ediyor.
AK Parti’ye en büyük desteği ve-

ren Konya da yatırımlardan nasibini 
aldı.

Şimdi tek tek sayacak değiliz elbet-
te…

Şu bir gerçektir ki; Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan Konya’yı 
sever Konya ise Erdoğan’ı…

Hatırlayın…
Bir dönem Konya’nın bakanlık 

beklentisine ‘Konya’nın en büyük ba-
kanı benim’ demişti.

Bunun da uygulamada karşılığını 

gördük, görüyoruz.
Gerçi şu anda çok değerli iki baka-

nı var ama…
Yine de Konya’nın yatırımlarını ta-

kip eden yerel siyasetçiler var.
Milletvekilleri tamam ama AK Parti 

İl Başkanı Hasan Angı da bu anlamda 
Konya’nın yatırımlarına vakıf.

Hasan Angı ile iletişimimiz çok es-
kilere dayanır.

Kurucu il başkanlığı sonrasında 
Ankara’da da Konya’yı iyi bir şekilde 
temsil etti.

Geçtiğimiz günlerde online basın 
toplantısında bir araya geldik Hasan 
Angı Başkan ile.

Yeri gelmişken belirteyim en kısa 
zamanda yüz yüze toplantı ile de bir 
araya gelmek nasip olsun inşallah.

Korona illetini savuş-
turalım…

Hasan Başkan’a o 
toplantıda birkaç soru 
da yönelttim ve samimi 
cevaplar aldığımı söyle-
yeyim.

Öncelikle şunu hatırla-
tayım; Hasan Başkan yeni 
dönem için de tek isim 
olarak değerlendiriliyor.

“Görev istenmez ve-
rilir” diyerek başladı.

“Görev bize tevdi edilirse de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya 
programına göre kongreyi yapmayı 

düşünüyoruz”
Görünen o ki;Yeni 

dönem için de görev 
Hasan Angı’ya tevdi edil-
miş.

Hayırlı olsun…
Peki yeni dönemde 

nasıl bir liste bekliyor 
bizi?

Değişimi de sordum 
Başkan Angı’ya.

“Değişiklikler ola-
cak” dedi.

Malum, taşra ilçelerin kongreleri 
tamamlandı. İl Teşkilatının kongresi ise 
bu ay olmazsa AK Parti Genel Başka-

nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Şeb-i Arus için Konya’ya 
geleceği tarih için planlanıyor.

İlçelerdeki değişimi gördük. Yeni 
isimlere de baktım. 

Hepsi de çok heyecanlı.
Konya’da yeni heyecanı sağlaya-

cak kadrolar…
Hasan Angı Başkan ilçelere çok 

hakim.
Bazen yüz yüze bazen de online 

toplantılar yaparak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını 
ilçe teşkilatlarına da iletiyor.

Görüştüğüm ilçe başkanları da var.
Hasan Angı’nın tecrübesinin 

Konya için faydalı olacağını söylü-
yorlar.

Hayırlısı…

Ben de bu tecrübenin Konya’ya ya-
tırım olacak döneceğini düşünüyorum.

Zira bekleyen yatırımları da var. 
Yukarıda yazdım bir daha hatırlata-

yım; Konya’nın iki tane de çok değerli 
bakanı var.

Başkan Angı’nın, milletvekilleri, 
belediyeler ve kurumlarla olan koordi-
nasyonunu da biliyorum.

Ha bu arada…
Yeni kurulan partilerin il teşkilatla-

rının Konya ile ilgili iddialarıyla da baş 
edebilecek potansiyelde bir isim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın il bazında talimatları ile birlikte 
Hasan Angı yeni bir heyecanla yoluna 
devam edecek.

Hayırlı olsun diyelim…
Takipteyiz…

HASAN ANGI ILE YENI DÖNEM BAŞLIYOR!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

KTÜN’de ‘Genç Ofis’ 
için protokol imzalandı

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) ile Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü arasında ‘Gençlik 
Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş 
Birliği Protokolü’ imzalandı. Proto-
kolle özellikle üniversite öğrencile-
rinin eğitsel, kültürel, gönüllülük 
ve sportif faaliyetlerinin geliştiril-
mesi yönünde iş birliğinin arttırıl-
ması ve desteklenmesi amacıyla 
‘Genç Ofis’ açılması hedefleniyor. 

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin tarafından 
imzalanan protokol; üniversite 
öğrencileri ile akademik ve idari 
personelin bağımlılıkla mücadele, 
sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
algılarının güçlendirilmesinin yanı 
sıra gençlerin yükseköğrenimleri 
sürecinde almış oldukları eğitimle 
birlikte kişisel kapasite gelişimleri-
ne katkı sağlanması ve desteklen-
mesini hedefliyor. 

Protokol kapsamında ayrıca; 
Konya Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi binasında ‘Genç Ofis’ kurma 
çalışmalarına başlanacak. Ofis, 
özellikle üniversite öğrencileri-
nin Gençlik ve Spor Bakanlığının 
gençlik hizmetlerinden verimli bir 
şeklide faydalanmalarına imkan 
sunacak. 

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
“Öğrencilerimizin boş zamanla-
rını hem sportif hem de kültürel 
faaliyetlerle verimli bir şekilde ge-
çirmeleri noktasında bu protoko-
lün vesile olacağına inanıyorum. 
Öğrencilerimizin, Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın ve müdürlüğümü-
zün organizasyonunda düzenle-
nen etkinliklerle boş zamanlarını 
geçirecek olmaları onların kişisel 

gelişimlerini destekleyeceğine ve 
topluma faydalı bireyler olarak 
yetişmelerinde faydalı olacağına 
inanıyorum. Üniversitemizin im-
kânları doğrultusunda üzerimize 
düşen her türlü desteği de bu nok-
tada vermeye hazırız. Bu vesileyle 
protokolün hem üniversitemize 
hem de müdürlüğümüze hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. 

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Abdurrahman Şahin ise, 
“İmzaladığımız işbirliği protokolü-
müzün her iki kuruma da hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. 
İmzaladığımız bu protokolle Genç-
lik ve Spor Bakanlığımızın sosyal, 
kültürel, sportif ve sanatsal faa-
liyetlerini gençlerimizin öğretim 
gördükleri alana getirerek, genç 
ofisimiz vasıtasıyla bakanlığımızın 
faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, 
gönüllü gençlerimizle gönüllü 
faaliyetlerinin sayısını arttırmak, 
gençlerimizin kişisel ve sosyal ge-
lişimlerine katkı sağlayacak birçok 
faaliyet ve etkinliğin merkezi ol-
mak istiyoruz.

 Bu vesileyle ‘Genç Ofisin’ 
üniversitede açılmasına imkan 
tanıyan Rektörümüz Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik’e teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kon-
ya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik ile Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdur-
rahman Şahin, ‘Gençlik Ofisi Kül-
tür, Sanat, Spor, Eğitim İş Birliği 
Protokolü’nü imzaladı.

Protokol törenine, Konya Tek-
nik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Ali Ziya Yal-
çınkaya ve Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri 
Müdürü Harun Aydın da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelere yenileri eklendi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yavrularımız geleceğin inşasında önemli görevler üstlenecek” dedi

Yeni Bilgehaneler 
eğitim vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren ve öğ-
rencilerin milli ve manevi değerler-
le yetişmesine katkıda bulunan Bil-
gehanelere 3 yeni Bilgehane daha 
eklendi. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Bilgehanelerimizde eğitim alacak 
yavrularımızın geleceğin Türki-
ye’sini inşa etmede önemli görevler 
üstleneceğine inanıyorum.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilgeha-
nelere 3 yeni merkez daha eklene-
rek Konyalı öğrencilerin hizmetine 
sunuldu. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konyalı çocukların milli ve manevi 
değerlerine bağlı yetişmesine kat-
kıda bulunacak çalışmalara büyük 
önem verdiklerini belirterek, bu 
kapsamda Bilgehanelerin çalış-

malarını başarıyla sürdürdüğünü 
ifade etti. Bilgehanelerin 9-14 yaş 
aralığındaki çocuklara yönelik hiz-
met verdiğini kaydeden Başkan 
Altay, “Bugüne kadar Keykavus, 
Aliya İzzet Begoviç ve Ali Ulvi Ku-
rucu olarak 3 ayrı merkezde hizmet 

veren Bilgehanelerimize; Sultan 
Fatih, Gödene Kılıçarslan ve Ilgın 
Lala Mustafa Paşa Bilgehanelerini 
de ekleyerek hizmet halkamızı 6’ya 
çıkarttık. Bunlara ilave olarak kısa 
süre içinde yeni Bilgehanelerimizin 
açılması için de çalışıyoruz. Bura-

larda eğitim alacak yavrularımızın 
geleceğin Türkiye’sini inşa etmede 
önemli görevler üstleneceğine ina-
nıyorum. Yeni Bilgehanelerimizin 
ülkemize, şehrimize ve tüm öğ-
rencilerimize hayırlı olmasını dili-
yorum.” ifadelerini kullandı. Ders 
Destek, Sosyal Faaliyet ve Atölye-
ler, Milli ve Manevi Eğitimler olarak 
3 ana başlıkta hizmet verilen Bilge-
hanelerde 8. sınıf öğrencilerine yö-
nelik Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) 
hazırlık desteği ile İmam Hatip Ha-
fızlık Ortaokulu’na giriş için hafızlık 
hazırlık eğitimi de veriliyor. Yeni 
açılan Bilgehanelerle birlikte top-
lam 6 merkezde aynı anda haftalık 
3 bin 600 öğrenciye hizmet verili-
yor. Eğitimler pandemi kurallarına 
uygun olarak yüz yüze ve uzaktan 
çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
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Konya İmam Hatipliler Der-
neği ve Selçuklu Belediyesi tara-
fından başlatılan “Gelecek Kodla 
Gelecek” projesi başladı. Lise ve 
üniversite öğrencilerine kodlama, 
yapay zeka ve insansız hava aracı 
(İHA) eğitimleri veriliyor. 

Bilişim alanında önemli proje-
leri hayata geçiren Konya İmam 
Hatipliler Derneği (KİMDER) ve 
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, kodlama, yapay 
zeka ve İHA alanında yeni bir 
eğitim projesi başlattı. Selçuklu 
Belediyesi’nin desteklediği “Ge-
lecek Kodla Gelecek” adlı proje 
kapsamında, Selçuklu Fen Lisesi, 
Ayşe Kemal İnanç Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Uluslararası Mevla-
na Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Hocacihan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, İsmail Kaya İmam Hatip 
Lisesi, Cemil Meriç Anadolu Lise-

si ve Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nden 208 öğrenciye bir yıl 
boyunca eğitim verilecek. Proje 
Koordinatörü Resul Bütüner, eği-
timlerin sonunda öğrencilerin ya-

pay zeka, kodlama, insansız hava 
aracı yapımı ve robotik alanında 
ürettiği ürünleri sergide bir araya 
getireceklerini, ayrıca gençlerin 
Milli Eğitim Bakanlığının robot 

yarışması ve TEKNOFEST yarış-
malarına katılacağını söyledi. 

Bütüner, “amacımız gelecekte 
hemen her alanda büyük önem 
kazanacak kodlama alanında 
gençlerimizin yeteneklerini keş-
fetmek ve geliştirmek. Daha önce 
yaptığımız projelerde gençlerin 
çok başarılı olduğunu gördük” 
dedi. 

Konya İmam Hatipliler Derne-
ği Başkanı Salih Zeki İnce de der-
nek olarak dijital çağda gençlerin 
ihtiyaç duyduğu eğitimlere ulaş-
masını sağlamaya çalıştıklarını 
anlattı. İnce, “medya ve kodlama 
eğitimlerimizde önemli mesafe 
kat ettik. Yeni projemize destek 
veren Selçuklu Belediyesi, Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ne de teşek-
kür ediyorum” dedi.
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Konya’daki gençler yapay zeka ve İHA eğitimlerine başladı
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Sadece ülkemizde değil dünyanın 
neresinde yardıma ihtiyaç olduğunu 
duysak millet olarak ayağa kalkıyoruz. 
Allah’a şükürler olsun ki bu milletin 
merhametini tarif etmek için kelimeler 
yetmiyor. 

Elazığ depremini daha unutama-
dan İzmir depremi ile sarsıldık. Dep-
remi sadece deprem bölgesinde ya-
şayanlar hissetmedi, tüm ülke hissetti. 
Sabahlara kadar televizyon başında 
beklemedik mi? Kurtarma ekiplerini 
izlerken “Hadi inşallah bir can daha 
çıksın” demedik mi? Elazığ’da 27 saat 
sonra enkazdan çıkan 2,5 yaşındaki kız 
çocuğu Yüsra Yıldız için hangimiz duy-
gulanmadık?

İzmir’de 91 saat sonra çıkan Ayda 
için hangimiz sevinçten ağlamadık? 
Hangimiz Ayda’nın annesi için dua et-
medik? Günlerdir İzmir ile yatıp İzmir 

ile kalkıyoruz. Bizi diğer milletlerden 
ayıran en büyük özellik birlik, beraber-
lik ve merhametimiz.

Nedir bu merhamet?
Türk Dil Kurumu der ki; merha-

met, bir kimsenin veya bir başka can-
lının karşılaştığı kötü durumdan dolayı 
duyulan üzüntü, acıma.

Merhameti biz kitaplardan öğren-
medik. Hiçbir yazar da bize merhameti 
öğretemez. Biz merhameti merhamet 
edenlerden öğrendik. Her birimiz an-
nemizin gösterdiği merhametin sıcak-
lığını başka yerde görmedik. Ana kuca-
ğında bebekken aldık biz bu duyguyu. 
Gecenin bir saati ağlayan çocuk için 
uyanmak ne güzel merhamettir. Üşü-
mesin diye çocuğunun üstünü örtmek 
ne büyük bir merhamet duygusudur.

Sonra inancımız emretti merha-
meti.

Allah’ın Rasulü, 
Müslim’den rivayetle: 
“Bu, Allah’ın kullarının 
kalplerine yerleştirdiği 
merhamettir ve Allah, 
ancak merhametli kulla-
rına rahmet eder.” buyu-
ruyor. İnancımızın bize 
çizdiği sınırların çoğunda 
merhamet var. “İnfak” 
mantığının temelinde de 
merhamet yok mu?

Necip Fazıl’ın “Reis Bey” eserini 
okuyan ve izleyen herkes “Merhamet” 
ne demek çok daha iyi anlar.

İnsanın içinden alın merhamet 
duygusunu, bir et ve kemik yığını ha-
line gelecektir. Sadece insana özgü de-

ğil, yaradan diğer canlıla-
ra da vermiş bu duyguyu. 
Ağzında yavrusunu taşı-
yan köpeğin merhametini 
sorgulayabilir miyiz?

Millet olarak en güzel 
birlikteliğimiz merhamet 
çatısı. Suç işleyen bile 
pişmanım derken içinde-
ki merhametle ve karşı-
sındakinin merhametine 
sığınarak pişmanlığını 

ifade ediyor.
3 yaşındaki Ayda Gezgin’i Rıza 

Bey Apartmanı’ndaki enkazdan tam 91 
saat sonra kurtaran ekibin konuşma-
larına şahit olduk. O an minik yavruya 
dokunuşları ve sonrasında gözyaşları 

da merhametin eseridir. Yavrunun 
köfte ekmek isteğini duyup hastaneye 
onlarca köfte ekmek gönderenlerin 
de bu davranışı içlerindeki merhamet 
duygusundandır.

Küresel İnsani Yardım Raporla-
rında dünyanın en fazla yardım yapan 
ülkesi Türkiye olarak gösteriliyor.

 Türkiye’nin insani yardımda dün-
yanın süper güçlerini üçe katlaması 
da geçmişten aldığımız merhamet 
duygusundandır. Kâh Afrika’da, kâh 
Uzak Doğu’da veya hemen sınırımızda 
nerede bir mazlum varsa orada bizim 
merhametimiz var.

II. Beyazid’in tahtı Yavuz Sultan 
Selim’e bırakırken söylediği: “Adalet-
ten ayrılma, acizlere ve biçarelere kar-
şı merhametli ol. Kimsesizlere şefkat 
göster.” vasiyeti hepimiz için geçerlidir. 

Teknolojisi gelişen, yaşam stan-

dartları yükselen ve yaşamı zorlaşan 
günümüz dünyası içimizdeki merha-
metin en büyük düşmanıdır. Üçüncü 
sayfa haberlerinde gördüğünüz her 
olumsuz haber bu duygumuzun azal-
dığındandır. Hayvanlara, savunmasız 
insanlara, kadınlara, yaşlılara ve doğa-
ya zarar veren insanın(!) içinde azalan 
duygu merhamettir. 

Yapmamız gereken şudur: Yaradı-
lanı daha çok seveceğiz, insani duygu-
larımızı daha çok ön planda tutacağız, 
çocuklara ve gençlere merhameti aşı-
layacağız. Biz köklerini asırlar öncesin-
den alan necip bir milletiz. Sahip oldu-
ğumuz bu değerleri davranışlarımıza 
ve sözlerimize yansıttığımız zaman çok 
daha başka bir dünyamız olacak.

Son olarak; “Allah çok bağışlayan-
dır, çok merhamet edendir. O ne güzel 
yol göstericidir.”

MERHAMET

123 bin Euro destekli 
eğitim projesi kabul edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Hüyük’e arazöz hibe etti

Selçuklu Özel Eğitim Meslek 
Okulu’nun uluslararası alanda ka-
bul olan “I Will Survive!” KA201 
projesinden sonra Türkiye Ulusal 
Ajansına sunduğu toplamda 123 
bin Euro desteği içeren “Sky is the 
limit- SENART” KA229 projesi 
kabul edildi. Proje, Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından Konya’da des-
teklenen tek KA229 projesi ola-
rak dikkat çekiyor. Proje, Selçuklu 
Özel Eğitim Meslek Okulu’nun 
dışında Hırvatistan, Polonya, Por-
tekiz ve Romanya’dan okulların 
işbirliği ile yürütülecek. 1 Ekim 
2020 tarihinde başlayan proje, 30 
Eylül 2022 tarihine kadar devam 
edecek.

Proje kapsamında, özel eği-
tim alanında sanatsal ve terapötik 
yöntemler kullanan 4 özel okulu 
ve kapsayıcı eğitim veren 1 lise 
birlikte çalışılacak. Selçuklu Özel 
Eğitim Meslek Okulu’ndan yapı-
lan açıklamada, “Projedeki her 
okul, özel eğitimde sanat tera-
pisi yöntemlerinin uygulanması 
alanında profesyonel becerilere 
sahiptir. Okulumuz ahşap ve se-
ramik, Hırvatistan ortağı müzik, 
Rumen ortak, tiyatro / drama, Po-
lonya ortağı eko-sanat ve Portekiz 
ortağı resim terapisi ve el sanatları 
alanında projeye destek verecek-
tir. Bu projenin sonunda okullar, 
özel ihtiyaçları olan öğrencilerin 
öğrenme süreçlerini zenginleşti-
rerek, kısa süreli etkinlikler ve in-
formal etkinliklerle özel eğitimde 
sanat terapisi yöntemlerini kulla-
narak sanat atölyeleri oluşturarak 

kapasitelerini geliştireceklerdir.
Proje kapsamında düzenlene-

cek etkinliklere 5 ortak ülkeden 
4 öğretmen, 5 gün süreyle katı-
lacaklardır. Etkinlikler sırasında 
atölye çalışmaları, teknik ziyaret-
ler ve seminerler düzenlenerek 
öğretmenlerin özel eğitimde kul-
lanılan sanat terapi yöntemleri 
hakkında bilgi sahibi olmaları sağ-
lanacaktır. 

Faaliyetler gerçekleştiril-
meden önce, ortak kurumların 
personeli mevcut çalışmalarını 
etwinning aracılığıyla paylaşacak 
ve bu faaliyette uygulanacak te-
rapötik yöntemi çevrimiçi tartışa-
rak faaliyetlerin sanal bir ortamda 
yürütülmesini sağlayacaktır. Proje 
kapsamında, ortak kurumlarda-
ki SEN’ler ve öğretmenler sanal 
alanda işbirliği yapacak ve ortak 
faaliyetlerde buluşacaklardır. Et-
kinlik sonunda faaliyetin tanımını 
ve özetini içeren kitapçıklar ha-
zırlanacak ve bu kitapçıklar özel 
eğitim okullarında çalışan öğret-
menlerle paylaşılacaktır. Yapılan 
çalışmalarla kurumlardaki öğ-
retmenlerin mesleki yeterlilikleri 
geliştirilecektir. Proje kapsamında 
gerçekleştirilecek çalışmalar ku-
rumsal ve proje web sitelerinde, 
sosyal medya hesaplarında ve 
youtube sayfalarında paylaşıla-
caktır. Katılımcıların veliler için 
düzenleyeceği seminerlerle evde 
eğitim ortamı sağlanacak ve ebe-
veynler eğitim sürecine dahil edi-
lecektir” bilgileri paylaşıldı. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Hüyük ilçesine hibe 
edilen arazözün, yerleşim mer-
kezine ve bağlı mahallelerine hiz-
met vermeye başladığı bildirildi. 
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem, yaptığı açıklamada, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’a teşekkür etti.

Başkan Çiğdem, aracın sula-
ma çalışmaları ve temizlik hiz-
metlerinde yararlanılmasının 
yanısıra üzerindeki itfaiye teşki-

latı ile acil durumlarda yangın-
lara müdahale edebilme özelliği 
de taşıdığını ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Temiz su tankeri olarak 
kullanılabilecek 13 tonluk hacme 
sahip deposu bulunuyor. Göre-
ve başladığımız günden bu yana 
ilçemizde her alanda halkımıza 
hizmet sunmanın gayretini göste-
riyoruz. Hizmetlerimiz durmadan 
devam edecek. İlçemize arazözü-
müz hayırlı olsun, bakanımızdan 
Allah razı olsun.” n AA

Selçuklu Belediyesi ilçenin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katacak tesislere yenilerini eklemeye devam edi-
yor. Yapımı tamamlanan ancak pandemi sebebiyle açılışı ertelenen Yazır Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı

Kültürel hayata
zenginlik katacak

Selçuklu Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan ve pandemi se-
bebiyle açılışı ertelenen Yazır Sosyal 
Tesisi’nin resmi açılışı düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi. Yazır Sosyal 
Tesis binasında gerçekleşen törene 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hil-
mi Yamlı, Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, 
Yazır Mahalle Muhtarı ve vatandaş-
lar katıldı.

PEKYATIRMACI: SELÇUKLU’YA 
YATIRIMLARIMIZDA DEĞER 
KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Şehrin fiziki ihtiyaçlarının yanın-

da sosyal yaşantısının gelişimine de 
aynı derecede özen gösterdiklerini 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu 
Belediyesi olarak hemşehrilerimizin 
istekleri, talepleri ve beklentileri 
doğrultusunda hizmet üretmeye de-
vam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Genç-
lik ve Spor Bakanımızın katılımıyla 
4 adet okulumuza kazandırdığımız 
kapalı spor salonumuzun açılışını 
gerçekleştirmiştik. Sonrasında Bos-
na Hersek Mahallemizde yapımı ta-
mamlanan kapalı pazar yerimizin ve 
Sancak Mahallemizde gençlerimizin 
hizmetine sunduğumuz bisiklet ve 
kaykay parkı ile farklı mahalleleri-
mize kazandırdığımız 11 adet par-
kımızın açılışını gerçekleştirmiştik.
Bir haftalık bir aradan sonra bugün 
ilçemizin 70 bine yaklaşan nüfusu 
ile en büyük mahallesi olan Yazır 
Mahallemize kazandırdığımız ve 
pandemi sürecinden dolayı açılışını 
ertelediğimiz Yazır Sosyal Tesisimi-
zin resmi açılışını hep birlikte yap-
mak için toplanmış bulunuyoruz. 
Burada açılışını yapacağımız 4 bin 
250 metrekare kapalı alana sahip 
olan ve toplam maliyeti 9 milyon 
500 bin TL olan sosyal tesisimizde 
emeklilerimizin faydalanabilecekleri 
emekli lokali, erkek ve bayanların 
farklı günlerde kullanabilecekleri 
kapalı yüzme havuzu, buhar odası 
ve sauna bölümleri, yine erkek ve 
bayanlar için iki ayrı fitness salonu, 
ayrı soyunma odaları, ayrı duş ve 
tuvaletler yer alıyor. Tesisimizde 
ayrıca anne adayları için doğuma 
hazırlık eğitiminin verildiği ebe ve 
gebe okulu bulunmaktadır. Pan-
demi sürecinden dolayı kapalı olan 
emekli lokalimiz şuanda bölgemizde 
faaliyet gösteren filyasyon ekiple-
rimize hizmet etmektedir. Bu vesi-
leyle zorlu Kovid sürecinde fedakar 

bir şekilde görevini devam ettiren 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür edi-
yor, en kısa sürede sağlıklı günlere 
kavuşmak temennisiyle tüm sağlık 
çalışanlarımıza kolaylıklar diliyo-
rum.” Şeklinde konuştu

‘HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN 
DURMADAN,YORULMADAN 

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Yapılan tüm yatırımların Selçuk-

lu’da yaşayan her bir ilçe sakinini 
rahat ettirmek için olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı: “İnşal-
lah önümüzdeki günlerde Buhara 
Mahallemizde yapımı tamamlanan 
sosyal tesisimizle birlikte Özalkent 
ve Kosova Mahallelerimizde yapımı 
tamamlanan kapalı pazar yerlerinin 
de açılışlarını yapmayı planlıyoruz. 
Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığı-
mız bu yolculukta hemşehrilerimize 
hizmet için durmadan yorulmadan 
çalışmaya devam edeceğiz. Sözleri-
mi sonlandırırken, Yazır Sosyal Te-
sisimizin mahallemize, ilçemize ve 
şehrimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, programı teşrif eden siz kıy-
metli misafirlerimize şahsım ve be-
lediyemiz adına ayrı ayrı teşekkür 
ediyor, Allah’a emanet ediyorum.” 
dedi.
ALTAY: KURUMLAR ARASINDAKİ İŞ 

BİRLİĞİ İLE VATANDAŞIMIZ İÇİN HIZLI 
ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Konya’da kurumlar arasındaki iş 
birliğine vurgu yapan Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “Belediyeler olarak temel 
görevimiz olan alt yapı hizmetleri-
nin yanında mahallelerimizin tüm 
eksiklerini tamamlamak için yoğun 
bir gayret içindeyiz. Adeta açılış ve 
temel atma törenlere yetişemiyoruz. 
Belediye başkanlarımıza ben hu-

zurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu 
dönem özellikle birlik beraberlik ru-
hunun en yüksek olduğu zamanda 
tüm sorunları masaya yatırıp birlikte 
çözümler üretiyoruz. Bugün Yazır 
Sosyal Tesislerinin açılışını gerçek-
leştiriyoruz Yazır Mahallemize ve 
Selçuklumuza hayırlı olsun diyo-
rum. Mimarisiyle içerisinde bulun-
durduğu fonksiyonlarıyla mahallede 
her yaştan insanımıza hizmet eden 
bir tesis hayata geçmiş oldu. Sel-
çuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı beyi tebrik ediyorum. 
Konya’da kurumlarımızın hepsinin 
iş birliği neticesinde o gün vatan-
daşımızın hangi problemi varsa hep 
birlikte çözmek için gayret ediyoruz. 
Pandemi sürecinde bu tesisin aktif 
olarak kullanılmasından da memnu-
niyet duyuyorum” dedi.

KILCA: ÖRNEK BELEDİYECİLİK 
FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORUZ
Son haftalarda belediyelerin 

yaptıkları tesisleri bir bir açtığını be-
lirten Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca; “Güzel bir günde güzel bir 
haftanın güzel bir sabahında güzel 
bir faaliyetle birlikteyiz. ‘Aşkla çalı-
şan yorulmaz’ Hamdolsun tevazu, 
samimiyet ve gayretle çalışan AK 
Parti Belediyeciliğinin ürünlerini tek 
tek aldığımız günlerdeyiz. Gün geç-
miyor ki her gün bir açılıştayız. Her 
gün bir temel atmadayız. Selçuklu 
Belediyemiz tarafından daha bun-
dan birkaç hafta önce 4 okulumuza 
yapılan spor salonlarının açılışın-
daydık. Yine önceki hafta mahalle 
parkları ile bisiklet kaykay parkının 
açılışı yapılmıştı. Bugün de bu güzel 
tesisin açılışında birlikteyiz. Konya 
Belediyeleri olarak Türkiye’ye örnek 
bir belediyecilik faaliyetleri yürütü-

yoruz. İlçe belediyelerimizle Büyük-
şehir Belediyemizin öncülüğünde 
uyum içerisinde Konyamızın bin 
150 mahallesine Büyükşehir Beledi-
yemizle birlikte hizmet etmeye çalı-
şıyoruz. Buradan Selçuklu Belediye-
mizi, Başkanımızı ve tüm belediye 
çalışanlarını kutluyorum. Hakikaten 
güzel bir tesis inşa etmişler. Emeği 
geçen tüm çalışanları kutluyorum. 
Bu tesisin mahalle halkı ve ilçemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

YAMLI: BU TESİSLER 
TÜM DONANIMIYLA HERKESE 

HİTAP EDİYOR
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hil-

mi Yamlı da Bu tür tesisler her yaş-
tan insanımıza bir çok faaliyetle kul-
lanıcılarına ev sahipliği yapıyor ama 
son zamanlarda bir faaliyete daha ev 
sahipliği yapıyor ki biz bunu önem-
siyoruz çok faydasını da görüyoruz. 
Mart ayından bu yana yaşadığımız 
pandemi sürecinde filyasyon ekiple-
rimiz gerekse denetim ekiplerimize 
ev sahipliği yapıyor. Bu işlerimizi 
öyle kolaylaştırıyor ki bu anlamda 
istesek de bulamayacağımız bir me-
kan. 

Bu tür tesislerin fazlalığı, işlev-
selliği her zaman işimize yarıyor bu 
özelliklerin ne zaman işimize ya-
rayacağını bilmek imkansız. Biz de 
bunu bu süreçte fazlasıyla yaşadık. 
Yazır Sosyal Tesisimiz ilçemize ha-
yırlı olsun. Başta Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı ve mesai arkadaşla-
rına bu yatırımları sebebiyle teşek-
kür ediyorum.” dedi. Açılış duasının 
ardından tüm protokol Yazır Sosyal 
Tesisini gezerek incelemelerde bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanı 
AHMET BİLGİÇ

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yazır Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı
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1988 ABD başkanlık seçimlerinde 
de Bush’mu, Michael Dukakis’mi tartış-
maları gündemimizi epeyce süre meş-
gul etmişti.  

George H. W. Bush Cumhuriyetçi-
lerin adayı,Demokratların adayı Yunan 
asıllı Michael Dukakis idi.NATO’nun 
Türkiye ve Yunanistan’a ona yedilik 
yardım oranının Dukakis’in seçilmesi ile 
bozulabileceğini günlerdir tartıştık dur-
duk.Tıpkı bugün Trump’mı, Bıden’mi 
diye tartıştığımız gibi.   

ABD Dışişlerinden bir bürokratla 
yapılan mülakatta bu soru, sorulur. Bü-
rokratın cevabı şöyledir.-“Amerika’da 
yaşayan vatandaşlık hakkı almış her-
kes önce (burada, önünüzde, şimdiye 
kadar tabiiyetinde bulunduğum her 
türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini 
reddettiğime; bundan böyle ABD ana-
yasası’nı ve yasalarını iç ve dış düş-
manlara karşı savunacağıma; ABD’ye 
bağlılık ve sadakat göstereceğime; 
kanunun gerektirdiği hallerde ABD 
ordusuna hizmet vereceğime; kanu-
nun gerektirdiği durumda sivil yöne-
tim altında ulusal önemi olan işlerde 
çalışacağıma ve bu yükümlülükleri 
özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerin-
de ve samimi olarak üstleneceğime 
yemin ederim. tanrı yardımcım olsun) 
ABD’ye bağlılık yemini eder.  

Bu yeminle beraber ABD vatanda-
şı olunur.Ayrıca ABD de kurumlar yerli 
yerine oturmuştur.Yani kurumsal bir 
devletiz.Kim başkan seçilirse seçilsin 
önce ABD çıkarlarıdır.ona yedi oranı 
ABD’nin menfaatine ise o oran koru-
nur değilse değiştirilir. Bunun; başka-

nın dini,ırkı,renginin  etkisi yoktur.”  
Yani öncelik ABD menfaatleri di-

yordu bürokrat. Obama’nın isminin 
arasında Hüseyin olunca sevinmiştik 
lakin en büyük kazığı ondan yedik.   

Şimdi Trump’mu Bıden’mi yi tartı-
şıyoruz.  

Hiç ders çıkartmadık.   
Allah aşkına,kim olursa olsun biz ne 

yapacağımıza bakmıyoruz. Kim gelirse 
gelsin biz işimize bakacağız.Yavuz Sul-
tan Selim Han’ın dediği gibi “KILICIN 
KESKİN OLURSA KÜFFARIN GÖZÜ 
HEP KILIÇTA OLUR.KILICIN KESMEZ 
İSE O ZAMAN YÜZÜNE BAKAR KÖR 
MÜ ,ŞAŞI MI DİYE” Bakınız önceki gün 
dünyada birkaç ülkenin sahip olduğu 
muharip jetlerden 100 km uzaktaki bir 
hedefi vurabilen füzenin denemesini 
başarı ile test ettik, işte BIDEN’ın  gözü 
bunda olacağı için atacağı adımı ona 
göre atacaktır.Savunma sanayinin göz-
bebeği (S)İHA larımızın, optiklerinin Ka-
nada devleti tarafından kısıtlanmasına 
karşın ASELSAN-ROKETSAN-BAYKAR 
işbirliği ile daha iyisini yerli ve milli im-
kanlarla üretip başarı ile test edilip TSK 
envanterine sunulmuştur.İşte Müstem-
leke kafalı Erdoğan düşmanları bunu 
göremedikleri için aman ABD’yi,Yuna-
nistan’ı,Fransa’yı kızdırmayalım diye 
kıvranıp duruyorlar.Bütün silahlarımızı 
yapacak bilgi,teknoloji ve yapacak İRA-
DE mevcuttur .  

30 yıldır diplomasi diye çözüle-
meyen,dahası çözülmek istenmeyen 
Dağlık Karabağ’ın çözümü sahada 60 
günde sonuca doğru gidilmektedir.
Yani siz sahada varsanız sizinle herkes 

diplomatik yolla anlaş-
maya gelecektir.Yerli ve 
milli muharip uçağımızı 
2023’te semalarınızda 
uçurduğumuz vakit bi-
zimle anlaşmanın yolunu 
onlar arayacaktır. Yani 
ekranlarda süslü laflar 
edip “düşman eksiltelim, 
diplomasiyi kullanalım, 
kendimizi anlatalım “gibi 
beylik laflar Erbakan hoca-
mın dediği gibi “FASO FİSO” dan başka 
bir şey değildir. 

Kaldı ki; ABD başkanın önünde ken-
di iç meseleleri var. Korona derdinden 
doğan toplumsal ve ekonomik yıkılışın 
travmasını nasıl atlatacak, önce onunla 
uğraşacaklar.Çin ile ekonomik savaşı ve 
Çin’in önlenemez yükselişi,Dağılma sü-
recine girmiş bir AB ve tabiî ki Rusya’nın 
yeniden imparatorluk günlerine dönme 
çabası,Dolar’ın rezerv para biriminden 
çıkma riski gibi hayati konuları varken 
durduk yere 85 milyonluk ve dünyanın  
17 nci ekonomisi olan Türkiye’ye yekten 
savaş açması için aklını yitirmiş olması 
lazımdır.  

  Kaldı ki Türkiye; ABD’nin ezbe-
rindeki gibi “TAK DİYE EMREDİP,ŞAK 
DİYE YAPAN”  vesayetçi müstemleke-
lerin dönemini çoktan kapattı.ABD’nin 
hurdalarının yardım adı altında iliğimize 
kadar soyulup bizim müteşebbisleri-
mizin yok edildiği günler mazide acı 
bir ders olarak durmaktadır.İşte bu 

yüzdendir sayın Cumhur-
başkanına saldırmaları.
Adamlar bir konuda haklı 
içimizdeki satılmış ruhla-
rın talebi doğrultusunda 
hareket etmektedirler.Ne 
bilsinler vizyonsuz profili 
düşük müstemleke ol-
duklarını.  

Kendi gücümüzün 
farkında olmayı öğrene-
meyenlere anlattığımızda 

tek kutuplu dünyadan, bizimde kutup 
olduğumuz dünyaya alışmalarını keyifle 
izleyeceğiz.  

 Biz kararlı bir şekilde Suriye’de ol-
duğu gibi “buradan askerlerini çek! 
,beni; yerden ABD bayrağı toplatmaya 
mecbur etmeyin!” diyen Cumhurbaş-
kanının kararlılığının devamında, muha-
lefetinde hatta toplumun her kesiminde 
görmemiz gerekmektedir.   

 Çok değil 2023 e kadar birliğimi-
zi,beraberliğimizi korur isek  ABD kapı-
mıza gelip kendisi rica edecek, TL’nin 
fiyatını yükseltin Dolar kullanımını ar-
tırın,F-35 ve Patriot verelim  diye.Tıpkı 
,Çin’e yalvardığı gibi.  

Çükü ABD’nin en büyük ve en 
önemli gelir kaynağı, dolar ihraç etme-
sidir.    

2011 yılına kadar  uygulanan dolar 
üzerinden ticaretin etkilerini kaldırmak 
için zamana ihtiyacımız var.  

Hani şimdilerde ortalıklarda gerdan 
kırarak “parmağımı şıklattımmı para 

akar ülkeye” diyenler var ya işte onlar 
2011 yılına kadar “bir dolar, bir TL diye 
ortalıkta salınanlardı ve ülkeye en büyük 
kötülüğü onlar yaptı.  

Çin’den ithal ettiğimiz ara ürün dedi-
ğimiz ne varsa ülkede üretiyorduk lakin 
yüksek faiz düşük kur politikası yüzün-
den sanayici ürettiği malı daha ucuza 
ithal etmeye başladı.O yüzdende ülkede 
işsizlik arttı. Yalancı baharları gerçek ba-
har sandık..  

Bu gün çektiğimiz sıkıntılar üretimin 
tamamen durmuş olmasındandır.Lakin 
sayın Maliye Bakanı Berat Al bayrak’ın 
Yerli ve milli ekonomik modeli meyve-
lerini vermektedir.Artık ithal eden değil 
,İhraç eden ülke konumuna gelmekte-
yiz.Irak’ta mazlum halk bombalanırken 
birkaç bidon petrol alabilmek için“at 
pazarlığı” yapan Ali’nin Türkiye’si değil!, 
mazlumlara şemsiye olan Türkiye’ye 
doğru gidiyoruz.  

Nitekim pandemi döneminde, dep-
remlerde,sel baskınlarında ve son olarak 
İzmir depreminde de Devletimizin şev-
katini gördük.Muhalefetin tüm saçmala-
masına rağmen İzmir halkı bu müstem-
leke kafalı yalancılara pirim vermedi.   

Şimdi Bıden ABD başkan seçildi. 
Müstevlilerin, içimizdeki müstemlekele-
rinin yüzü şimdilik gülmektedir.  

İlk kutlayan kim oldu dersiniz? Ta-
biki CHP/HDPKK ve Kılıçtaroğlu! Yan-
cısı da eli kulağında.Kılıçtaroğlu tebrik 
mesajına şunu da ilave etseydi “Teb-
rikler Sayın Başkan... Umarım görev 
yaptığınız süre içinde Türkiye’nin iç 
sorunlarına müdahil olmayı aklınızın 
ucundan bile geçirmezsiniz. Buradaki 

iç işleyişe dışarıdan müdahil olmak 
gibi bir ayıba imza atmazsınız.” Yerli 
ve milli olurdu.. 

Bıden bekarken(başkan seçilme-
mişken) Tayyip Erdoğan’ı muhalefetle 
birlik olup devireceğim” diye boyundan 
büyük laf etmişti ya.İşte onun sevinci 
ile bizim muhalefet zil takıp oynuyor.
Ben iddia ediyorum bunları huzura bile 
almayacaklar.Yine sayın Cumhurbaş-
kanı ile ilişkileri düzeltmenin yolunu 
arayacaklar.Çünkü bölgede Türkiyesiz 
olunamayacağı raporu masasında dur-
maktadır.  

Unutmayın! ABD’nin iki hassasiyeti 
vardır  
1-İSRAİL  
2-YUNANİSTAN  
Bu güne kadar bizimle dostlukları da 
, müttefiklikleri de bu çerçevede ol-
muştur.  
İSRAİLE TEHTİD OLMA!  
YUNANİSTANI EZME!  
LAKİN HESABI TUTMADI.  
ŞİMDİ!  
SAYIN CUMHURBAŞKANI LİDERLİ-
ĞİNDEKİ TÜRKİYE, SİZİN TAHAYYÜL 
SINIRLARINIZIN ÖTESİNDE.  
TÜRKİYE DENİLİNCE YALNIZCA 780 
BİN KİLOMETRE KARE DEĞİ!  
BALKANLAR  
AFRİKA,  
ORTADOĞU  
KAFKASLAR VE,  
UZAKDOĞU.HATTA,  
GÜNEY AMERİKA!  
BİZ HATIRLATTIK!  
GERİSİ BIDEN VE UŞAKLARINA KAL-
MIŞ!

HEDEFİMİZ 2023!  

Ekim’de en fazla 
kazandıran Borsa oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 Ekim dönemi fi-
nansal yatırım araçlarının reel 
getiri oranlarını açıkladı. Buna 
göre, en yüksek aylık reel ge-
tiri, yurt içi üretici fiyat endek-
si (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 
yüzde 2,22, tüketici fiyat endek-
si (TÜFE) ile indirgendiğinde ise 
yüzde 3,64 oranlarıyla BIST 100 
endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; 
yatırım araçlarından dolar yüzde 
1,22 ve Euro yüzde 1,04 ora-
nında kazandırırken; külçe altın 
yüzde 0,21, mevduat faizi (brüt) 
yüzde 2,63 ve Devlet İç Borç-
lanma Senetleri (DİBS) yüzde 
2,76 oranlarında yatırımcısına 
kaybettirdi. TÜFE ile indirgen-
diğinde dolar yüzde 2,62, Euro 
yüzde 2,45 ve külçe altın yüzde 
1,17 oranlarında kazandırırken; 
mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 
ve DİBS yüzde 1,41 oranlarında 
yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değer-
lendirmede; Yİ-ÜFE ile indir-
gendiğinde yüzde 9,82, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise yüzde 
14,85 oranında yatırımcısına en 
yüksek reel getiri sağlayan yatı-
rım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE 
ile indirgendiğinde yüzde 8,92, 
TÜFE ile indirgendiğinde ise 
yüzde 4,74 oranında yatırımcı-
sına en çok kaybettiren yatırım 
aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye 
göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indir-
gendiğinde yüzde 16,12, TÜFE 
ile indirgendiğinde ise yüzde 
21,68 oranında yatırımcısına en 
yüksek kazancı sağlayan yatırım 
aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüz-
de 7,38, TÜFE ile indirgendi-
ğinde ise yüzde 2,95 oranında 
yatırımcısına en çok kaybettiren 
yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN 
YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE 

ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıl-

lık olarak değerlendirildiğinde 
külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgen-
diğinde yüzde 46,83, TÜFE ile 
indirgendiğinde ise yüzde 55,11 
oranında yatırımcısına en yük-
sek reel getiriyi sağlayan yatırım 
aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; ya-
tırım araçlarından Euro yüz-
de 22,88 ve dolar yüzde 15,30 
oranlarında yatırımcısına ka-
zandırırken; BIST 100 endeksi 
yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) 
yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 
oranlarında kaybettirdi. TÜFE 
ile indirgendiğinde Euro yüzde 
29,81, dolar yüzde 21,80, BIST 
100 endeksi yüzde 5,15, mev-
duat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve 
DİBS yüzde 1,64 oranlarında 
kazandırdı. n MERVE DURGUT

Karapınar’ın sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla gelişmesini sürdürdüğünü söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, koronavirüsle mücadelede en küçük bir gevşemenin tüm emekleri zayi edebileceği uyarısında bulundu

Karapınar sağlıkta yeni 
projelerle gelişiyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Karapınar Devlet Hasta-
nesi başta olmak üzere ilçede sağlık 
hizmeti sunan sağlık tesislerinde 
incelemelerde bulundu. Pandemi 
sürecinde verdikleri emek ve gay-
retlerinden dolayı sağlık çalışanları-
na ayrı ayrı teşekkür eden Prof. Dr. 
Koç, “Koranavirüs ile mücadele-
mize rehavete kapılmadan devam 
etmek zorundayız. En küçük bir 
gevşeme bütün emeklerimizi boşa 
çıkartabilir” diyerek uyarılarda bu-
lundu.

Karapınar Devlet Hastanesi’n-
de yapılan inceleme ve değerlen-
dirmelerin ardından Karapınar 1 
ve 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 112 
Acil Servis Hizmetleri İstasyonu 
ile Karapınar ilçe Sağlık Müdürlü-
ğü’nü de ziyaret eden Prof. Dr. Koç 
yapımı hızla ilerleyen ve içerisinde 
Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, 8 
hekimlik ASM, sağlıklı hayat mer-
kezi ve 112 istasyonunun yer ala-
cağı sağlık kompleksi inşaatın da 
incelemelerde bulundu. Prof. Dr. 
Koç, “Şehrimize yeni kazandırılan 
projeler ve devam eden sağlık ya-
tırımlarının hızla ilerlemesini sağ-
layan Sayın Sağlık Bakanımıza ve 
tüm milletvekillerimize teşekkür-
lerimizi sunuyorum. Karapınar’da 
gerçekleştireceğimiz örnek çalış-
malarımız ile birlikte hem çalışan 
memnuniyeti hem de hasta mem-
nuniyetinin en üst seviyelere çık-
masını sağlayacağız” dedi.

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka’yı da makamında zi-
yaret ederek Karapınar programına 
devam eden Prof. Dr. Koç, Karapı-
nar sağlığı adına yapılabilecek yeni 
projeler konusunda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundular. Başkan 
Yaka ve beraberindeki heyet ile 
birlikte yeni projelerin hayata geçi-
rilmesi için planlanan arsaları biz-
zat yerinde görerek değerlendiren 
Prof. Dr. Koç, “Karapınar ilçemiz-

deki 1. Basamak sağlık tesislerimiz-
den Bakanlığımız vizyonuna uy-
mayanların tamamı Bakanlığımız, 
belediyemiz ve hayırseverlerimizin 
desteği ile yenilenecektir” şeklinde 
konuştu. 

Planlaması yapılan sağlık ya-
tırımlarının da hayata geçirilmesi 
ile birlikte Karapınar’ın sağlık ala-
nında çok daha güzel bir seviyeye 
geleceğini vurgulayan Prof. Dr. 
Koç, “Ekonomik anlamda ciddi 
sıkıntılar yaşanan pandemi döne-
minde dahi yeni projelerin hayata 
geçiriliyor olması son derece önem-
lidir. Devletimiz bu yatırımlar kar-

şılığında bizden tekbir şey istiyor. 
Vatandaşlarımıza kaliteli ve güzel 
hizmet sunmak. Bizlerde hizmet 
kalitemizi her geçen gün artırmak 
ve vatandaşlarımızı mutlu etmek 
için var gücümüzle çalışmalıyız. 
Sağlık alanında koyduğumuz he-
deflere ulaşma noktasında verdiği 
her türlü destekten dolayı belediye 
başkanımıza da özellikle teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Yaka’da 
“Karapınar Belediyesi olarak sağlık 
hizmetlerinin en güzel hali ile va-
tandaşlarımıza sunulabilmesi için 

elimizden gelen hizmetleri seve 
seve yapmaya devam edeceğiz” 
dedi. Karapınar’a verdikleri destek 
nedeni ile başta Sağlık Bakanlığı’na 
ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür 
eden Başkan Yaka, “İlçemizin dört 
ayrı noktasında sağlık tesisi olması 
ve vatandaşlarımızın sağlık hizmet-
lerine daha hızlı ulaşabilmesi için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
İnşaatı devam eden sağlık yatırım-
larının tamamlanması ve planlanan 
projelerin de hayata geçirilmesi ile 
birlikte Karapınar sağlığı adına çok 
daha güzel hizmetleri vatandaşları-
mızın hizmetine sunmuş olacağız” 
dedi. Başkan Yaka, pandemi döne-
mindeki fedakâr çalışmalarından 
dolayı da tüm sağlık çalışanlarına 
minnettar olduklarını ifade etti.

Karapınar ilçesinde gerçekleşti-
rilen inceleme ve değerlendirme zi-
yaretleri sırasında il Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç’a Acil Sağlık 
Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Er-
gin, Personel Hizmetleri Başkanı 
Dr. Eser Şenkul, Başkan Yardımcısı 
Dr. Alper Çelikdelen ve 112 Konuta 
Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Er-
kan Aşık da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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Park halindeki kamyon, yangında kül oldu!
Selçuklu ilçesi Fatih Mahalle-

si Makam Sokak’ta boş bir arazide 
park halinde olan kamyon, henüz 
bilinmeyen bir nedenle yandı. Öğle 
saatlerinde meydana gelen yangın-
da evden eve taşımacılık yapan bir 
şirkete ait olduğu öğrenilen 42 APU 
63 plakalı kamyonun kupa kısmın-
da çıkan yangının ardından kamyon 
kullanılamaz hale geldi. 

Çevre sakinlerinin yangını gö-
rüp ihbar etmesi üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına 
alıp söndürdükten sonra soğutma 
çalışması yaptı. Soğutma çalışma-

sı yapıldıktan sonra ise kamyonun 
kupa bölümünün tamamının yanıp 
kullanılamaz hale geldiği ortaya çık-
tı. 

Yangını gören çevre sakinleri 
ise, “Kamyonun ön kısmından önce 
dumanların yükseldiğini gördük. 
Hemen durumu itfaiye ekiplerine 
haber verdik. Bu süreçte dumanlar 
yerini alevlere bıraktı ve yangın hız-
la büyümeye başladı. İtfaiye ekiple-
rinin müdahalesiyle yangın söndü-
rülse de iş işten geçmiş oldu. Şükür 
kimse zarar görmedi. Allah’tan 
kamyonun yakında başka araçlar 
veya evler yoktu da yangın etrafa 

çok fazla zarar vermedi. Kamyonun 
sahibine geçmiş olsun” ifadelerini 
kullandı. 

KUNDAKLAMA İHTİMALİ 
ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen Konya Emni-
yet Müdürlüğü olay yeri inceleme 
ekipleri, çevrede yaptıkları araştır-
mada, kamyonun yakılması ama-
cıyla kullanıldığı iddia edilen şişe 
buldu. Sürücü Hüseyin Can Kuş, 
gazetecilere, kamyonu park ettik-
ten 45 dakika sonra kamyonunun 
yandığı haberi aldığını anlattı.  Kun-
daklama olayıyla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Polis suça ve suçlulara 
geçit vermiyor

Aksaray’da kaçakçılık, uyuş-
turucu ve terör olaylarına yöne-
lik geniş güvenlik önlemleri alan 
KOM, TEM ve NSM Şubesi ekiple-
ri karayollarında adeta kuş uçurt-
muyor. Coğrafi konum itibariyle 
Türkiye’nin ortasında bulunan ve 
doğuyu batıya bağlayan önemli 
bir geçiş güzergahına sahip olan 
Aksaray’da günde binlerce araç 
karayolundan geçiş yaparken, İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 

(KOM), Terörle Mücadele (TEM) 
ve Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri karayolla-
rında kuş uçurtmuyor. Aksaray gi-
rişlerinden çıkışlarına kadar kav-
şaklarda görev alan ekipler günün 
her saati uygulama ve denetimler 
yaparken, şüphe ve takipli araçlar 
durdurularak didik didik aranıyor. 
Sürücü ve yolcuları da kontrolden 
geçiren ekipler hem araç sorgusu 
hem de şahısları GBT sorgusun-
dan geçiriyor. n İHA

Kendisine arkadaşlık teklif eden şahsın isteğini reddeden kadın, kaçırılmak istendi. Kaçırılacağını anla-
yınca olay yerinden uzaklaşan kadını yakalayan şahıs, sokak ortasında kadını sırtından bıçakladı

Arkadaşlık isteğini 
reddedince bıçakladı!

Aksaray’da bir kişi, arkadaşlık 
isteğini reddeden kadını araçla ka-
çırmak istedi. Kaçmak isteyen ka-
dını yakalayan şahıs kadını sokak 
ortasında sırtından bıçaklayarak ağır 
yaraladı. Olay, Taşpazar Mahallesi 
857 Sokakta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, bir süre önce Ah-
met Y.’nin (41) iş yerinde çalışmaya 
başlayan yabancı uyruklu Zolaika 
R. (45), iş yeri sahibinin kendisine 
arkadaşlık isteğinde bulunması ve 
sürekli olarak rahatsız etmesi üze-
rine işten ayrıldı. İşten ayrılan ka-
dının peşini bırakmayan iş yeri sa-
hibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını 
takip ederek arkadaşlık istediğinde 
bulunmaya devam ederken, gece 
yarısı yine kadını takip ederek dışarı 
çıktığı esnada zorla arabaya bindir-
mek istedi. Kadının araca binmeyi 

reddetmesi ve kaçmaya başlaması 
üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile 
araçtan inerek kadının peşinden 
koşmaya başladı. Ahmet Y., bir süre 

sonra yakaladığı kadını sokak or-
tasında sırtından bıçaklayarak ağır 
yaraladı. Olayı gören vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 

bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 
kanlar içinde yere yığılan kadın olay 
yerine gelen 112 Acil Yardım ekip-
lerince Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servi-
sine kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan kadının durumunun ağır ol-
duğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın 
ardından kayıplara karıştı. Olayla 
ilgili araştırma başlatan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa 
sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. 
Yakalanan şüpheli hastanede sağ-
lık kontrolünden geçirildikten sonra 
sorgulanmak üzere İl Emniyet Mü-
dürlüğüne götürülürken olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. Tedavi altına 
alınan kadının sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu öğrenildi. n İHA

Hafif ticari araçla otomobil 
çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Akşehir’de kumar 
operasyonu yapıldı

Konya’da hafif ticari araç ile 
otomobilin çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, dün akşam saatlerinde mer-
kez Meram ilçesi Hatıp Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Çağatay Küçükköseler 
idaresindeki 42 ACS 698 plakalı oto-
mobil, Emre S. idaresindeki 42 AAJ 
068 plakalı hafif ticari araçla çarpış-

tı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve çok sayıda ambulans 
sevk edildi. Kazada otomobil sürü-
cüsü Çağatay Küçükköseler hayatı-
nı kaybederken, diğer sürücü Emre 
S. ve araçlarda bulunan Naime C. 
ve Gönül C. yaralandı. Yaralılar sağ-
lık görevlilerinin ilk müdahalesinin 
ardından hastanelere kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde kumar oynan-
dığı iddia edilen bir kahvehaneye 
yapılan baskında işyeri sahibine ve 
şahıslara idari para cezası verildi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri yaptıkları çalış-
malar kapsamında Seyran Mahal-
lesinde bir kahvehanede kumar 
oynandığını tespit etmesi üzerine 
baskın düzenledi. Kahvehanede 4 
şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 
Kumar oynayan 4 şahıs ile birlikte 

kahvehane işletmecisi Z.B. gözaltı-
na alındı. Kumar oynayan 4 şahsa 
kişi başı bin 225 TL olmak üzere 4 
bin 900 TL ceza yazıldı. İşyeri sahibi 
hakkında kumar oynamak için yer 
ve imkân sağlama suçundan adli 
işlem yapıldı. Ayrıca işyeri sahibine 
maske takmamak ve sosyal mesa-
feyi ihlalden 3 bin 150 TL, kumar 
oynayan 4 şahsa maske takmamak 
ve sosyal mesafeyi ihlalden kişi başı 
800 TL olmak üzere 3 bin 200 TL 
para cezası yazıldı. n İHA

10 KASIM 2020



7 10 KASIM 2020HABER

Karatay’ın su kaynakları daha verimli kullanılacak

Karatay’da tarım ve tarımsal 
sulamaya yönelik yürütülen ça-
lışmalar devam ediyor. Bu kap-
samda “Karatay Su Komisyonu 
Toplantısı”, Karatay Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda ilçenin sahip olduğu 
tarımsal su kaynaklarının etkin 
kullanımı, yeni sulama sistemleri-
nin yaygınlaştırılmasının yanı sıra 
ilçede tarımın daha da geliştiril-
mesi, tarımsal ürünlerin veriminin 
yükseltilmesi ve ürün çeşitliliğinin 
arttırılması konuları ele alındı.

Toplantıya AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ali 
Fuat Eker, Konya İl Tarım ve Or-
man İl Müdürü Ali Ergin, Konya 

Ovası Projesi(KOP) Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkan Vekili Halil 
Tongur, Karatay İlçe Tarım ve 
Orman İl Müdürü Erdem Zengin, 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat 
Kavuneker, Çumra Sulama Birli-
ği Başkanı Fahrettin Şahman, AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Lokman Özturhan, İl Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile Karatay İlçe Baş-
kan Yardımcısı Alper Maraşlıoğlu 
katıldı.

Geçtiğimiz aylarda Karatay 
Termal Tatil Köyü’nde düzenle-
nen ve iki gün boyunca Karatay’ın 
tarımı ile sulama sistemlerinin ge-
liştirilmesinin ele alındığı “Karatay 
Tarımı Mevcut Durum ve Sulama 
Sistemlerinin Analizi Toplantısı”-
nın devamı niteliğindeki toplantı-

da ele alınan konularla ilgili bir de 
rapor hazırlandı.

KARATAY, TARIMDA 
ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELMESİ 

İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 

Parti) Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, toplantıyı değerlendirdiği 
açıklamasında söz konusu toplan-
tıyı Karatay’ın tarımı ve sulama ile 
ilgili hususların ele alınması bağla-
mında önemsediğini söyledi.

Halil Etyemez, “Karatay’da 
ovadaki sulama sistemleri ve su-
yun çok daha verimli kullanımı, 
üzerinde özellikle durduğumuz 
konular. Milletvekillerimizle, 
kamu kurum ve kuruluşlarımızla, 
belediyelerimizle, oda ile birlik-
lerimizle birlikte neler yapılabi-

leceğimiz konusunda çalışıyoruz. 
Çünkü Karatay, geçmişte olduğu 
gibi bugün de ve yarın da tarımın 
önemli merkezlerinden birisi ol-
mayı sürdürecek. İlçemizin tarım-
da çok daha iyi yerlere gelmesi için 
çalışmaya devam edeceğiz. Sürece 
katkı sunan tüm kurum ve kuru-
luşlara teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da Karatay’ın tarımının 
geleceği ve sulama konusundaki 
gelişmeleri ele almak için bugüne 
kadar birçok istişareler yaptıklarını 
belirterek bu hususta çaba göster-
meye devam edeceklerine vurgu 
yaptı.

Başkan Hasan Kılca, şunları 
aktardı: “Konya denilince ilk akla 

gelen konuların başında tarım ge-
liyor. Karatay’ımız da bu konuda 
şehrimizin önemli merkezlerden 
birisi. 

Karatay’ımızda tarım konu-
sundaki gelişmeleri, sorunları ve 
çözüm önerilerini ilgili kurumlarla 
bir araya gelerek ele alıyoruz. Ka-
ratay Belediyesi olarak bizler de 
konunun takipçisi, çözümün ortağı 
olmayı sürdüreceğiz. İlçemizdeki 
su kaynaklarının ve sistemlerinin 
etkin kullanımının yanı sıra söz 
konusu sistemlerin geliştirilmesi 
için de üzerimize düşeni yapaca-
ğız. Amacımız, Konyamızı ve Ka-
ratay’ımızı; tarımıyla, sanayisiyle, 
kültürü ve yüzlerce yıllık medeni-
yet mirasıyla ülkemizin gözbebeği 
niteliğinin sürmesine katkı sun-

maktır.”
AK Parti Konya Milletvekili 

Halil Etyemez ve Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra 
toplantıya katılan Devlet Su İşleri 
Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Kon-
ya İl Tarım ve Orman İl Müdürü 
Ali Ergin, Konya Ovası Projesi(-
KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kan Vekili Halil Tongur, Karatay 
İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü Er-
dem Zengin, Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rifat Kavuneker, Çumra 
Sulama Birliği Başkanı Fahrettin 
Şahman ile oda ve birlik temsilci-
leri de ilçenin tarımsal sulama ve 
tarımsal verimlilik konusunda isti-
şarelerde bulundu, çözüm önerile-
ri için sunumlar yaptılar.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz haftasonu AK Parti Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Gençlik Kolları’nda genel kurul heyecanı yaşandı. Selçuklu’da 
yeni başkan Samed Safa Kaya , Karatay’da yeni başkan Erkam Alemdar olurken, Meram’da Mustafa Selman Avcı güven tazeledi

AK Gençlik’te kongre heyecanı
AK Parti Selçuklu, Meram ve 

Karatay 6. Olağan Genel Kurulları 
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve 
Yalova Milletvekili Ahmet Büyük-
gümüş’ün katılımı ile gerçekleştiril-
di.  Düzenlenen kongrelere AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şa-
hin Usta, AK Parti Konya Milletve-
killeri Selman Özboyacı ve Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat  Koru, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca,  Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve partililer katıldı.

AK PARTİ TÜM OYNANAN 
OYUNLARI BERTARAF ETTİ

Gerçekleştiren kongrelerde ko-
nuşan AK Parti Gençlik Kolları Baş-
kanı ve Yalova Milletvekili Ahmet 
Büyükgümüş, “Eğer AK Parti’nin 
yürüyüşü, hedefleri akamete uğ-
rarsa inanın hem Türkiye’nin hem 
Anadolu’nun hem de bizlere umu-
dunu bağlamış tüm mazlumların 
duası akamete uğrar. Onun için bu 
dualara, bu gönüllere, bu zihinlere 
biz sahadaki çalışmalarımızla ete 
kemiğe bürüneceğiz.” dedi. Bü-
yükgümüş, Türkiye ve dünyanın 
çok önemli bir kırılma noktası, bir 
değişim ve dönüşümün arefesin-
de bulunduğunu söyledi. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid - 19) salgın sü-
recinin de değişimlerin dinamiğini 
hızlandıracağını ifade eden Büyük-
gümüş, “Bu dönem de AK Parti’ye 
büyük bir görev düşüyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımız her katıldığı 
platformda vurguluyor. AK Parti ile 
Türkiye Cumhuriyetinin kaderi iç 

içe geçmiştir. Eğer AK Parti’nin yü-
rüyüşü, hedefleri akamete uğrarsa 
inanın hem Türkiye’nin hem Ana-
dolu’nun hem de bizlere umudunu 
bağlamış tüm mazlumların duası 
akamete uğrar. Onun için bu dua-
lara, bu gönüllere, bu zihinlere biz 
sahadaki çalışmalarımızla ete ke-
miğe bürüneceğiz.” diye konuştu. 
Büyükgümüş, AK Parti’nin dünya 
mazlumlarının sesi olmaya devam 
edeceğini vurguladı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Bizimle Konya arasına hiç kimse 
giremez.” sözlerini hatırlatan Bü-
yükgümüş, şöyle devam etti:”2001 
yılında kurulan partimiz, 2002’de 
katıldığı ilk seçimlerde iktidara gel-
di. Onun arkasında yaşananları bir 
düşünün. Hemen 2 yıl sonra ilk dar-
be girişimiyle karşılaşıyoruz. 2007 
yılına geldiğimizde Türkiye’nin 
gündemi neydi? Bugün demokrasi 
havarisi kesilenler ne diyordu mey-
dan meydan dolaşarak ‘Eşi başör-
tülü olan biri Çankaya’da cumhur-
başkanı olamaz.’ Bunun karşısında 
milletimiz duruşunu gösterdi. Kon-
ya duruşunu gösterdi. O noktadan 
başlayarak her türlü millet iradesini 
esir almaya çalışan darbe girişimi-
ne, kalkışmalara karşı milletimiz dik 
durdu ve buradan aldığı güçle Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
AK Parti tüm oynanan bu oyunları 
bertaraf etti.”

AK PARTİ SELÇUKLU’DA 
BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANDI
AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik 

Kolları 6. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı Selçuklu Kongre Merkezin-
de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
kongreye AK Parti Gençlik Kolları 
Başkanı ve Yalova Milletvekili Ah-

met Büyükgümüş, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya M illetvekilleri 
Selman Özboyacı, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İl 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mu-
rat Koru, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ile çok 
sayıda partili katıldı. Gerçekleştiren 
seçimlerinin ardından Osman Şa-
hin görevini Samed Safa Kaya’ya 
devretti. 

 Samed Safa Kaya başkanlığın-
da AK Parti Selçuklu Gençlik Kol-
ları Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu;  Ali Gürbilek, Ali İhsan Koç, 
Büşra Nur Kuş, Cihat Güç, Eda Ke-
leş, Elif Zeynep Kaymakçı, Emrullah 
Duran, Esra Yılmaz, Ethem Fatih 

Külcü, Fatih Arslanpınar, İbrahim 
Abaz, İbrahim Büyükharbut, İbra-
him Kelek, Mehmet Bahadır Dinler, 
Mehmet Doğan, Muhammet Safa 
Yiğit, Murat Karkın, Mustafa Kerim 
Parlayanlar, Muzaffer Ökten, Sabri 
Gülcan, Sefa Demir, Selahattin Sel-
vi, Serhat Güngör, Sinan Ünlüzey-
bek, Sümeyye Sultan Özavcı, Tahir 
Armutçu, Umut Akbay, Yağmur Er-
doğan, Zülal Karaatlı.

KARATAY GENÇLİK’TE ERKAM 
ALEMDAR DÖNEMİ

AK  Parti Karatay İlçe Gençlik 
Kolları 6. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı Mevlana Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi. Gerçekleşen kong-
reye AK Parti Gençlik Kolları Baş-
kanı ve Yalova Milletvekili  Ahmet 
Büyükgümüş, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 

Sorgun, Selman Özboyacı, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ah-
met Murat Koru, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç ile çok sayıda 
partili katıldı. Tek liste ile gidilen se-
çimlerde Erkam Alemdar AK Parti 
Karatay Gençlik Kolları Başkanı se-
çildi. Erkam Alemdar başkanlığında 
AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları 
şu isimlerden oluştu;  Zeynep Kübra 
Şengül, Kadir Kayhan, Burak Özpı-
nar, Kerim Karayel, Mahmut Aydın, 
Berkay Poçan, Mehmet Ali Yıldız, 
Tahir Erkam Pekkutucu, Nurmu-
hammed Korkın, Abdurrahman 
Cansın, Mehmet Körpe, Mücahit 
Mehmet Güner, Halil İbrahim Ak-
bulut, Feyza Dağlı, Büşra Tarım, 

Sacit Abdullah Deresoy, Muham-
med Emin Yazıcı, Hasan Kırlı, Ku-
tay Yiğit, Muhammed Tekcan, Asu-
de Tuğrul, Ali Fuat Olgun, Fatıma 
Beyzanur Olgun, Muhammed Esat 
Küçükeken, Ahmet Çokbilir, Salih 
Berk Kurt, Mevlüt Selek, Havvagül 
Doğar, Semiha Toslak.

AK PARTİ MERAM’DA MUSTAFA 
SELMAN AVCI GÜVEN TAZELEDİ
AK Parti Meram İlçe Gençlik 

Kolları 6. Olağan Kongresi Tantavi 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Kongreye, AK Parti 
Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova 
Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Selman Özboyacı ve 
Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve partililer katıldı. 
Kongrede, Mustafa Selman Avcı 
güven tazeledi. Mustafa Selman 
Avcı başkanlığında AK Parti Me-
ram İlçe Gençlik Kolları Yönetimi 
şu isimlerden oluştu; Ahmet Akat, 
Alime Essiz, Arife Şerbetçi, Büşra 
Çorapçı, Esma Büyüksamancı, Esra 
Akay, Gökhan Kopacak, Gökhan 
Yıldırım, Halil İbrahim Erikçi, Ha-
run Kutlu, Hasan Dündar, Hasan 
Hüseyin Işık, Hasan Hüseyin Ülkü, 
Hasan Türkhan, Hikmet Erdoğan, 
İbrahim Sağlam, İdris Hınıs, Sefa 
Kuloğlu, Mehmet Akif Gürkez, 
Mehmet Faruk Çiftçi, Muhammed 
Bekir Erikçi, Muhammed Dündar, 
Osman Sarıkaya, Ömer Şener, Sa-
dık Ahmet Toptaş, Sami Bağcı, Sel-
man Ay, Şevket Bakır, Yasin İçli.
n SİBEL CANDAN
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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.

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

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.



910 KASIM 2020

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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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 429 Ada, 81 Parsel, ZAFER Mahalle/Köy, killi 
tınlı toprak yapısına sahip olup, orta topraklar sınıfında meyil ve taşlılık problemi olmayan, organik 
maddece iyi sulu tarım arazisi
Adresi :
Yüzölçümü : 506 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.725,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yazısı gereğince taşınmaz hisselendirme yapılmadan bir bütün olarak satılacak olup, ihaleye 
katılanlar bu hususu kabul etmiş olacaklardır.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliyesi kamelya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 426 Ada, 11 Parsel, ZAFER Mahalle/Köy, killi 
tınlı toprak yapısına sahip olup, orta topraklar sınıfında meyil ve taşlılık problemi olmayan, organik 
maddece orta sulu tarım arazisi
Adresi :
Yüzölçümü : 1.262 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.798,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yazısı gereğince taşınmaz hisselendirme yapılmadan bir bütün olarak satılacak olup, ihaleye 
katılanlar bu hususu kabul etmiş olacaklardır.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliyesi kamelya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 400 Ada, 54 Parsel, ZAFER Mahalle/Köy, 
ÇAMURYER Mevkii, killi tınlı toprak yapısına sahip olup, orta topraklar sınıfında meyil ve taşlılık 
problemi olmayan, organik maddece iyi sulu tarım arazisi
Adresi :
Yüzölçümü : 1.340 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.218,58 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yazısı gereğince taşınmaz hisselendirme yapılmadan bir bütün olarak satılacak olup, ihaleye 
katılanlar bu hususu kabul etmiş olacaklardır.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliyesi hükmet konağı
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 233 Ada, 18 Parsel, CAMİ Mahalle/Köy, YILANLIK 
Mevkii, TAŞLI KIRMIZI toprak yapısına sahip olup, zayıf topraklar sınıfında meyil %20-30 ve taşlılık 
problemi olan, organik maddece zayıf kuru tarım arazisi
Adresi :
Yüzölçümü : 3.800 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 8.405,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yazısı gereğince taşınmaz hisselendirme yapılmadan bir bütün olarak satılacak olup, ihaleye 
katılanlar bu hususu kabul etmiş olacaklardır.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Doğanhisar Adliyesi Kamelya
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 588 Ada, 10 Parsel, CAMİ Mahalle/Köy, yurtlar 
Mevkii, İki kata konut sahası olarak imarlı yoğunluğu %40 imar parselidir. Merkeze uzakta imar 
planı sonunda yer almakta olup, her türlü alt yapı hizmeti mevcuttur. Batısında bulunan imar yoluna 
cephelidir. Parsel üzerinde yapı yoktur
Adresi :
Yüzölçümü : 316 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 9.480,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Taşınmaz üzerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş’nin 
ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliye kamelya
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 588 Ada, 6 Parsel, CAMİ Mahalle/Köy, yurtlar 

Mevkii, İki kata konut sahası olarak imarlı yoğunluğu %40 imar parselidir. Merkeze uzakta imar planı 
sonunda yer almakta olup, her türlü alt yapı hizmeti mevcuttur. Doğusunda bulunan imar yoluna 
cephelidir. Parsel üzerinde yapı yoktur
Adresi :
Yüzölçümü : 1.057 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 26.425,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Taşınmaz üzerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş’nin 
ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliye kamelya
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 588 Ada, 5 Parsel, CAMİ Mahalle/Köy, yurtlar 
Mevkii, İki kata konut sahası olarak imarlı yoğunluğu %40 imar parselidir. Merkeze uzakta imar planı 
sonunda yer almakta olup, her türlü alt yapı hizmeti mevcuttur. Doğusunda bulunan imar yoluna 
cephelidir. Parsel üzerinde tuğladan yığma olarak yapılmış 15,00-mx 8,50 ebatında yarı açık ahır 
bulunmaktadır. Ön cephesinde sundurma ile üzeri trapez saçtan yemlik yapılmıştır. Üzeri ahşap 
üstüne kiremit kaplı beşik çatlıdır. İki gözlüdür. Doğu tarafı samanlıktır. Kapı ve pencereleri demir 
doğramadır. İçi ve dışı çimento harcı ile sıvalıdır.
Adresi :
Yüzölçümü : 535 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 41.425,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Taşınmaz üzerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş’nin 
ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliyesi kamelya
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 507 Ada, 229 Parsel, BAŞ-BAŞKÖY Mahalle/
Köy, adaras Mevkii, killi tınlı toprak yapısına sahip olup, orta topraklar sınıfında meyil %1-2 ve 
taşlılık problemi olan kuru tarım arazisi
Adresi :
Yüzölçümü : 7.366,65 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.822,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
yazısı gereğince taşınmaz hisselendirme yapılmadan bir bütün olarak satılacak olup, ihaleye 
katılanlar bu hususu kabul etmiş olacaklardır. Ayrıca taşınmaz üzerinde 549 Sayılı Başköy 
Tarım Kredi Kooperatifinin ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/01/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 18/02/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Doğanhisar adliyesi kamelya
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/8 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
DOĞANHİSAR İCRA DAİRESİ

2017/8 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:  1251550

Deva Partisi Selçuklu ilçesinin 
birinci olağan kongresinde Selman 
Uçar yeniden başkan seçildi. Tarihi 
Horozluhan’da düzenlenen kongreye 
Deva Parti’si kurucu üyelerinden İs-
tanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğ-
lu da katıldı. 

Kongrenin açılışında konuşan 
Deva Partisi Selçuklu İlçe Başkanı 
Selman Uçar, “kurulduğu günden 
beri temel değer olarak ifade ve dü-
şünce özgürlüğünü esas alan, özgür-
lükçü-katılımcı- çoğulcu demokrasiyi 
olmazsa olmazlar arasında gören 
Deva Partisi benim için aydınlık bir 
geleceği ifade ediyor. Yani sadece 
şükreden değil, düşünen ve üreten 
bir Türkiye’yi ifade ediyor. Ülkemi-
zin sorunları ve iyi yönetilmediği bu 
süreçte ülkemizin sorunlarına deva 
anlamında son umut olarak partimiz 
Devayı görmekteyiz. Bunun için yola 
çıktık. Kongremize katıldığınız için 
herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

‘KONYA’NIN DEVASI 
OLMAYA HAZIRIZ’

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca kongredeki konuş-
masında Konya’nın Devası olmaya 
hazır olduklarını belirterek, “Hepi-
mizin bildiği gibi Mart ayında ku-
rulan partimiz Deva Partisi, bugün 
Türkiye genelinde teşkilatlanmala-
rını tamamlarken, Konya’da da 11 
ilçe teşkilatımızı kurduk. Diğer ilçe 

kongrelerimizi tamamladık ve son 
ilçe kongresi olarak şu anda Selçuklu 
kongremizi yapmaktayız. Memleke-
timizin geleceği ve sorunları karşısın-
da sorumluluk hisseden ve mücadele 
eden kardeşlerimizle 11 ilçe kongre-
mizi tamamladık. Artık 27 Kasım’da 
Genel Başkanımız Ali Babacan’ın da 
katılacağı il kongremizle “Konya’nın 
Devası hazırdır” diyoruz. Bizimle yola 
çıkan, mücadelemize destek veren 

herkesle, kongremize katılan siz de-
ğerli misafirlerimize teşekkür ediyo-
rum. Selçuklu ilçe teşkilatına seçile-
cek olan arkadaşlarıma da başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİN KÖTÜ 
GİDİŞATINA DUR DEMEK İÇİN, 

DEVA PARTİSİNİ KURDUK’
Kongrede konuşan Deva Partisi 

Kurucularından İstanbul Milletvekili 
Av. Mustafa Yeneroğlu Deva Parti-

sinin neden kurulduğunun üzerinde 
durarak, “Hukukun, temel hakların, 
basın hürriyetinin yok edildiği, anaya-
sayı tanımayan bir kişinin yönetimiy-
le ülkemizin her geçen gün kötüye 
gitmesine dur demek ve karşısında 
durmak için Deva Partisini kurduk. 
Ülkemizdeki korku iklimine karşı ce-
sur insanların bunun karşısında hay-
kırması gerekir. Biz onun için ortaya 
çıktık. İktidarın yanlışları ve suçları 
karşısında susmak suça ortak ol-
maktır. Ülkemizin kötü yönetildiğini 
halkımız biliyor. İktidarın tapulu malı 
gibi gördüğü Konya’da da iyi olmadı-
ğını esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı 
ziyarette gördük. Ülkemiz bir korku 
içindedir. Gençlerimiz gelecek endi-
şesi içindedir. Üst düzeydeki gençle-
rimizden 250- 260 bini ve ekonomisi 
iyi olan 1 milyon vatandaşımızda ül-
kemizi terk etmiştir. El birliğiyle ülke-
mizin yarınları için mücadeleyi baş-
lattık. Yeter ki millet olarak bir olalım 

iktidarın yanlışları ve suçları karşısın-
da tepkimizi ortaya koyalım. Hesa-
bını hep birlikte sandıkta soracağız. 
Artık korkuları yenme ve cesur olma 
zamanıdır” dedi. Konuşmaların ar-
dından yapılan oylamada tek listeyle 
seçime giren Av. Selman Uçar Deva 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı seçilir-
ken, yönetim kurulu üyeleri olarak 
Arif Eray, Ali Osman Kaynak, Esra 
Aladağ, Ayşe Öszoy, H. Kerim Er-
doğan, Muammer Dikici, Sedat Şar, 
Özgür Yaşar, Ramazan Erol, Gökhan 
Kart, Hüseyin Dilmen, Sultan Ayran-
cı, Kemal Hayırlıoğlu, Murat Demirel, 
Selahattin Kula, Metin Karadağ, Ser-
kan Kambur, Mustafa Sayı ve Yusuf 
Acar seçildi. Deva Partisi Selçuklu 
İlçe Başkanı Av. Selman Uçar, Deva 
Partisi Kurucularından İstanbul Mil-
letvekili Mustafa Yeneroğlu ile Deva 
Partisi Konya İl Başkanı Seyit Kara-
ca’ya birer tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Selçuklu İlçe Kongresi yapıldı
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KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER  : Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Deştiğin Mahallesi
PAFTA NO   : L27-d-18-c
ADA NO   : 222
PARSEL NO   : 53
VASFI    : Tarım Arazisi-Susuz Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ   : 465,56 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Tam Hisse Ahmet Yakar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI   : Doğanhisar Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ  : Kamulaştırmayı yapan davacı Doğanhisar Belediye Başkanlığı, 
Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Deştiğin Mahallesi 222 ada 53 parsel sayılı taşınmazın imar planında yol 
alanına isabet etmesinden dolayı 7 metre imar yoluna isabet eden alanın kamulaştırma yasasının 19. 
Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Doğanhisar Belediye Başkanlığı 
adına tescili için davacı Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin 2020/62 esas sayısında dava 
açılmıştır.
1-Kamulaştırma bedeli T.C Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi’ne yatırılacaktır.
2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde 
mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin 
zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi 
uyarınca ilan olunur.

T.C. 
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/62 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1252210

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyelerinden 

Elitce Tekstil Makina

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Prof. Dr. İsmet 
ERSÖZ’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Mehmet ŞAHİN’in

abisi

Muammer ŞAHİN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 
İsmet Ersöz 78 yaşında geçirdiği kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti

Elitce Tekstil Makina Mehmet Şahin’in abisi Muammer Şahin 52 yaşında vefat 
etti. Merhumun cenazesi Pazar günü Üçler Mezarlığına defnedildi

Prof. Dr. İsmet Ersöz 
hayatını kaybetti

Muammer Şahin 
dualarla defnedildi

Parklar sonbahar görüntüsüyle büyülüyor

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi  (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahi-
yat Fakültesi Emekli Öğretim Üye-
lerinden Prof. Dr. İsmet Ersöz 78 
yaşında geçirdiği kalp yetmezliği 
sebebiyle hayatını kaybetti. 

Merhum Prof. Dr. İsmet Er-
söz’ün cenazesi Pazartesi günü 
Parsana Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Mu-
salla Mezarlığına defnedildi.

 Ersöz ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. 

Ersöz ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhum Prof. Dr. İsmet Ersöz 2 
kız 1 erkek çocuk babasıydı.  

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Prof. Dr. İsmet Er-
söz’e Yüce Allahtan rahmet ya-

kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN

Elitce Tekstil Makina Mehmet 
Şahin’in abisi Muammer Şahin 52 
yaşında vefat etti. 

Merhum Muammer Şahin’in 
cenazesi Pazar günü Hacıveyis Ca-
mi’inde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Üçler Mezarlığı-
na defnedildi. 

 Şahin ailesini acı günlerinde 
AK Parti Konya Eski Milletvekilleri 
Muhammet Uğur Kaleli, Mustafa 
Kabakcı, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, 
Akören Belediye Başkanı İsa Akgül 
ile Şahin ailesinin sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı.

 Şahin ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Mer-
hum Muammer Şahin 4 çocuk ba-

basıydı.
 Konya Yenigün Gazetesi ola-

rak Merhum Muammer Şahin’e 

Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya’da doğa ile iç içe zaman 
geçirmek isteyen vatandaşların 
uğrak yerlerinden olan parklar, 
sonbaharda ayrı bir güzelliğe bü-
rünüyor. 

Merkez Meram ilçesindeki Ka-
raaslan Hadimi ile Kozağaç park-
ları, büyüklükleriyle dikkat çeker-
ken, ağaç çeşitliliği bakımından da 
adeta bir renk cümbüşü oluşturu-
yor.

Sonbaharda yaprakların sarar-
ması ve kızarmasıyla farklı renk 
tonlarına bürünen parklar, izleme-

ye doyulmayan bir görüntü oluştu-
ruyor. Mevsimin tüm renklerinin 
bir arada görülebildiği parklara ge-
len fotoğraf tutkunları, yağlı boya 
tablolarını aratmayan manzarayı 
fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Konyalıların yanı sıra şehir 
dışından gelen vatandaşların da 
ilgisini çeken rengarenk parklar, 
arkadaşları veya aileleriyle gelen-
lerin stres atmasını ve şehrin gü-
rültüsünden biraz da olsa uzaklaş-
masını sağlıyor. 

Havaların soğuması ve yeni 

tip koronavirüs salgınının etkisiyle 
ziyaretçi bakımından yoğunluk ya-
şanmasa da adeta gökkuşağını an-
dıran renklere kayıtsız kalamayan 
bazı vatandaşlar, fotoğraf çekmek 
için parkları ziyaret ediyor. 

İçerisinde bulunan evcil hay-
vanlara da adeta “barınak” olan 
parklar, kedi, köpek ve çeşitli kuş 
türleriyle daha da şenlenirken, 
renk dokusu, yapay göletleri, ka-
meriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk 
oyun alanları ve tematik özellikleri 
ile şehre değer katıyor. n AA
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
A - TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ:
Satışa konu taşınmazında içerisinde bulunduğu ana taşınmaz Nalçacı caddesine ve Nişantaş sokağa 
cepheli konumdadır. Üzerinde tapu kaydında belirtilen vasıfta blok apartman olup, konu taşınmaz 6. 
kat ’da bunmaktadır.
Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar tamamlanmış durumdadır. Taşınmazın cepheli 
bulunduğu Nalçacı caddesi araç, yaya ve ticari hareketlilik yönümden aktif durumdadır. Buradaki 
apartmanlar 25-30 yıllık apartmanlardır.
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak sanayi bölgelerine, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal 
donatı alanlarına, resmî kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, yerleşim yerlerine ve şehir 
merkezine yakın konumdadır. Büyük organize sanayi bölgelerine, otogara, kampus alanlarına ve hava 
limanına uzak konumdadır.
Taşınmazın yakın çevresinde, Hazım Uluşahin İlkokulu, Mürşitpınar Camii, Musalla Mezarlığı, Konya 
Emniyet Müdürlüğü, Dolapoğlu Anadolu lisesi, Özkaymak Otel, Kule Site alışveriş merkezi, Özel 
Medicana hastanesi, Toptan Gıdacılar sitesi, Adnan Menderes Sebze hali ile birlikte bölgede yoğun 
kamu ve özel banka şubeleri ve yoğun iş yerleri bulunmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden normal 
gelişim içerisindedir.
Bölgenin her türlü alt yapısı tam olup her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. 
Ulaşım durumu iyi olup, birçok yere yürüme mesafesindedir, ulaşım minibüs, otobüs ve tramvay ile 
sağlanmaktadır. Taşınmaz Kule caddesine 390metre, Kültür Parka 1.1 km, Alaadin tepesine 1.3 km, 
YHT garına 2.45kmve vilayet merkezine 1.6km mesafededir.
B-TAŞINMAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1- Satışa konu taşınmaz tapu ’da, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi 11 cilt, 1032kütük 
sayfa, 13215 ada 1 parsel numaralı, 2.155,00m2 yüzölçümlü,12 Katlı, Dokuz Dükkân ve Kırk vasıflı, 
ana taşınmaz üzerinde tesis edilen Kat Mülkiyetine göre, 6.Kat, 31 bağımsız bölüm numaralı 40/1920 
arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, Borçlu adına tam olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kat Mülkiyetli 
tapuludur.
Onaylı tapu kaydına göre Alacaklı Bankanın ipotek şerhi vardır.
2-Taşınmazın Selçuklu Belediyesinden alınan mimari projesine göre bağımsız bölüm numarası ile 
fiili kullanım durumunda farklılık olduğu görüldü. Yapmış olduğumuz incelemede 35 bağımsız bölüm 
numaralı taşınmazın sahibi tarafından bağımsız bölüm numaralarında düzeltme yapıldığı fiili kullanım 
durumlarının doğru olduğu bilgisi alındı. Onaylı tapu kaydının beyanlar hanesinde de bağımsız bölüm 
numaralarının değiştiği belirtmesi var. 05.02.2013 tarih 4620 yevmiye numarası ile.
Satışa konu taşınmaz onaylı mimari projesine göre antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, lavabo, 
kiler ve 2 balkondan oluşmaktadır. Kuru alanlar ahşap parke, ıslak alanların zemini fayans kaplıdır. 
Giriş kapısı demir doğrama ve ahşap kapılı, diğer oda kapıları ahşap doğramadır. Mutfak duvarları 
komple fayans kaplıdır. Mutfakta tezgâhın altında ve üstünde mutfak dolapları vardır. Girişte vestiyer 
dolabı yapılıdır. Mutfak balkonu pvc doğrama ile kapatılmıştır. Banyoda duşa kabin klozet ve ayaklı 
lavabo vardır. Banyo ve tuvaletin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplıdır. Isınma sistemi kaloriferli, 
elektrik ve su tesisatı döşelidir.
Ana taşınmazın dış duvar yüzeyleri tuğla örgü, harç sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap kiremit örtü olup, 
yatay ve dikey yağmur suyu olukları mevcuttur. Ana taşınmazın giriş kapısı alüminyum doğramadır. 
Merdiven basamakları, süpürgelikler ve sahanlıklar mermer, korkulukları demir doğrama korkuluktur. 
Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Taşınmaz da asansör vardır.
3- Taşınmazın Emlak Rayiç Değeri/İnşaat Ruhsat Tarihi/Alanı:
3.1- Selçuklu Belediye Başkanlığı Resmi İnternet sitesinden Satışa konu taşınmazın bulunduğu 
Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi, 2020 yılı emlak vergisine esas m² birim değerinin 
1.064,43 TL/m² olduğu belirlenmiştir.
3.2- Taşınmaza üzerine 02.02.1977 Tarih ve 1/36 sayılı ruhsat ile inşaatına müsaade edilmiştir.
3.3- Taşınmaz yaklaşık net alanı 92,06 m², güney-doğu cepheli konumludur.
3.4. Ana taşınmaz 15.12.1982 TARİH ve 17899 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞ, bina 
inşaat sınıflarının tespitine dair cetvele göre; 2’inci Sınıf İnşaat grubuna girmektedir.
Adresi: Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı caddesi, No: 65/25 Selçuklu/Konya adresindedir.
Yüzölçümü: 2.155,00m² , Arsa Payı : 40/1920 (44,89 m²)
İmar Durumu: Satışa konu taşınmaz, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, 13215 ada, 1nolu 
parsel, imar durum belgesine göre, taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında, 9 kat blok ticaret ve Mesken 
sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır. 
DOP kesintisi yapılmıştır.
Kıymeti  : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü : 24/12/2020 günü 15:46 - 15:51 arası
2. Satış Günü : 28/01/2021 günü 15:46 - 15:51 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19MEZAT SALONU 
    Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA 
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış 
ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak elektronik ilanın tüm ilgililere tebliğ yerine 
geçmesi, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13622 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2019/13622 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1253069

Anadolu’da konargöçerlik yaşam tarzının son temsilcilerinden olan Sarıkeçili Yörükleri, 
Konya ve Karaman bölgesinden ılıman iklimin etkili olduğu Mersin’e gitmeye başladı

Konargöçerlerin 
yolculuk zamanı

Anadolu’nun bin yıllık konar-
göçerlik kültürünü Sarıkeçili Yö-
rükleri sürdürüyor. Konargöçerlik 
yaşam tarzının Anadolu’daki son 
temsilcilerinden olan Sarıkeçili Yö-
rükleri, gelişen teknolojiye rağmen 
bin yıllık geleneklerinden vazgeç-
miyor.

Yaz aylarını, serin yaylalara 
sahip olduğu için Konya ve Ka-
raman’da geçiren Yörükler, kışın 
gelmesiyle birlikte ılıman iklimin 
etkili olduğu Mersin’in yolunu tu-
tuyor. Zorlu yolculuk öncesi evi 
bildikleri çadırları söken, yufka ek-
mek, peynir ve yoğurt hazırlayan 
Sarıkeçililer, eşyalarını yükledikleri 
develeri ve tek geçim kaynakları 
olan keçileriyle Torosların engebeli 
yollarını arşınlıyor.

Yolculuk boyunca birçok yerde 
konaklayan Yörüklerin son durağı, 
Gülnar ve Silifke ilçesindeki or-
manlık alanlar oluyor. Konargöçer-
lerden 4 kişilik Uçar ailesi, bir aylık 
yolculuğun ardından vardıkları bin 
rakımdaki Taşoluk Yaylası’na ça-
dırlarını kurdu. 

Anne 60 yaşındaki Hatice 
Uçar, gününü, çadırı temizleyip 
yemek yapmakla geçirirken eşi Ali 
Uçar da (62) hem kendileri hem de 
hayvanları için su bulma telaşına 
girişiyor. Ailenin 22 yaşındaki kızı 
Fatma Dilekmen ile kocası Musta-
fa Dilekmen de (23) develer ve ke-
çileri otlatmak için mesai harcıyor. 

‘ÇADIRDA DOĞDUK, BÜYÜDÜK, 
BAŞKA BİR YERİMİZ YOK’

Anne Hatice Uçar, konargöçer 
yaşamın güzellik ve zorluklarını 
anlattı. “Çadırda doğduk, büyü-
dük, başka bir yerimiz yok.” diyen 
Uçar, “Hayatta kon-göç, kon-göç 
yaparak uğraşıyoruz. Bazen bir 
yerde 3, bazen de 5 ay oturduğu-
muz olur. Mallarımızla develeri-
mizle uğraşıp duruyoruz Allah’a 
şükür.” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları en büyük zorluğun, 
hayvanlarının, başka insanların 
bahçelerine girmesini engellemek 
olduğunu söyleyen Uçar, gece sık 
sık kalkıp hayvanlarını kontrol et-
tiklerini kaydetti.

Uçar, sıkıntılarına rağmen gö-
çerliği sevdiğini vurgulayarak, şöy-
le konuştu: “Ürünlerimizi, yoğur-

dumuzu, peynirimizi yapıyoruz. 
Yarısını satıyoruz, yarısını kendi 
ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. 
Ben artık sonuma geldiğimi düşü-
nüyorum, bizim iş bitti. Allah izin 
verdiği kadarıyla yapacağım. Ken-
di evim var da gidip oturmadık, 
orada duramayız. Böyle görmüşüz, 
kon-göç yaparak zaman geçiyor. 
Doğmuş, büyümüşüz bunu gör-
müşüz, eller gibi rahatlık görme-
dik. Buraya gelen bazı kişiler ‘Sen 
burada nasıl vakit geçiriyorsun?’ 
diyor. Bana hiçbir zorluğu yok, var 
da yok. Zorumuza gitmiyor. Al-
lah’ım sadece sağlık versin, hasta 
olmayalım. Bu dağda hasta olsan 
ne yapacaksın, dursan duramam, 
hastane yok. Sağ olsun dostlarımız 
var onlar bakıyor, yardımcı oluyor-
lar.” 
‘BU BENİM MESLEĞİM, EKMEĞİM’

Baba Ali Uçar da yarım asrı 
aşan hayatı boyunca yollarda oldu-
ğunu, yolculuklarında her zaman 
bildikleri güzergahları kullandık-
larını kaydetti. “Bu benim mesle-
ğim, ekmeğim. Ekmeğime hiçbir 
zaman kötü diyemem. Mallarımız 
Allah’ın verdiği bir nimettir.” diyen 
Uçar, işini severek yaptığını söyle-
di.

Torosların ve ormanların ko-
ruyucusu olduklarını dile getiren 
Uçar, şunları anlattı: “Aslında da-
ğın bekçileri, ormancısı biziz. 24 
saat, gece ve gündüz ormanın 
içerisindeyiz. Ne olursa olsun dev-
letimize, kanunlarımıza bildirmek 
zorundayız çünkü burada bir şey 

olsa ve seslenmesem sorumlusu 
ben olurum, göz yumamam. Hele 
ormanı yakana ben çok gıcığım 
çünkü ormanlar kül oluyor, dağılıp 
gidiyor. Benim için, ‘Keçi besliyor 
o yüzden ormana destek oluyor.’ 
diyen olur. Kıl keçinin yayıldığı or-
manda bir şey olmaz, yerse ağaç-
ların eteğinden yer, ağaçlar gene 
yetişir. Türkiye kuruldu kurulalı 
kıl keçisi var ama bu kıl keçisinin 
kuruttuğu bir orman yoktur ama 
yangınlar dağlarımızı, ormanları-
mızı kül ediyor.”

Çadırda doğup, büyüyen Fat-
ma Dilekmen de zorluklarına rağ-
men geleneğini sevdiğini söyledi. 
Mersin’e bir aylık yolculuğun ar-
dından vardıklarını aktaran Dilek-
men, şöyle konuştu: “Göçmemize 
yakın sütümüzü, yoğurdumuzu, 
peynirimizi yaptık. Eylül ayının 
sonuna doğru çadırımızı, eşyala-
rımızı toparladık. Sonra göçmeye 
başladık. 

Konarak, göçerek, dinlenerek 
vakit geçiriyoruz. Her yeni yere 
vardığımızda aynı şeyleri yapıyo-
ruz. Çadırımızı kuruyoruz, eşya-
larımızı düzenliyoruz, yatağımızı, 
yorganımızı, çayımızı, çaydanlığı-
mızı çıkarıyoruz. Her zaman her 
yerde aynı işleri yapıyoruz. Yaz, kış 
demeden, doğma büyüme böyle 
gidiyor.”  Dilekmen, gününün bü-
yük kısmını hayvanları otlatmakla 
geçirdiğini, güneşin doğuşuyla 
başlayan işinin, güneşin batışıyla 
bittiğini belirtti.
n AA
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2021 Yılı Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/595443
1-İdarenin
a) Adresi   : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30 42285. 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2021 Yılı Medikal Gaz alımı 5 kalemden oluşmaktadır.
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   : HASTANE HİZMET BİNASI VE EKLERİ
c) Teslim tarihi   : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 
      tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey
      31.12.2021 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 03.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.2.3.4. ve 5. kalemler için
1-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın Sağlık Bakanlığından verilen Medikal 
Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgelerine sahip olacak ve bunu ihale komisyonunu ibraz 
edecektir.
2-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal amaçlı gaz üretiminde yasal 
zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan Mesul Müdürlük Belgesini ihale 
komisyonunu ibraz edecektir.
3-Yüklenici firma kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım 
belgesini ihale komisyonunu ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

2021 YILI MEDİKAL GAZ
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ - DR. ALİ KEMAL 

BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1252453

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MESKEN SATIŞ İLANI
S.N. Adres Blok

No Kat Bağ. Böl.
No Niteliği m²’si

(Brüt)
m²’si
(Net)  Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli  İhale 

Saati
1- Parsana Mh. Kanarya Adası Sk. No:26 Kat:2 Dai:11 

Selçuklu/KONYA B 2 11 Mesken 193,50 134,00 400.000,00 TL. + %1 KDV 12.000,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 11 Taksit 15.00

2- Parsana Mh. Kanarya Adası Sk. No:26 Kat:3 Dai:16 
Selçuklu/KONYA B 3 16 Mesken 193,50 134,00 400.000,00 TL. + %1 KDV 12.000,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 11 Taksit 15.10

Not :

1- Noter satış vaadi sözleşmesi imzalanma akabinde yer teslimi yapılacaktır.
2- Noter satış vaadi sözleşmesi imzalanma tarihi itibariyle taşınmaza ait tüm demirbaş giderleri, ortak giderler, apartman giderleri gibi vb. 
masraflar ile apartman yöneticiliğinden gelen tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
3- Tapu devri son taksitin ödenmesine müteakip en geç bir ay içerisinde yapılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                      Basın: 1249647

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Selçuklu İlçesi, Sille Mh. 28346 ada, 10 parselde kayıtlı 65495/3254030 arsa paylı kat mülkiyetine göre yukarıda bağımsız bölüm numaraları ve adresleri belirtilen 
gayrimenkullerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 17.11.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 17.11.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
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Bir gün öncesine kadar sürekli yükselme eğiliminde olan döviz kurları ve altının önceki akşam sert 
bir şekilde düşüşe geçmesi, iç piyasada olumlu yansırken, yatırımcıların kafasını allak bullak etti

Altın ve döviz
dibe çakıldı!

Son dönemde sürekli yukarı 
yönde grafik çizen döviz kurları ve 
altın, önceki akşam hiç beklenme-
dik bir şekilde tersi bir yöne evril-
di. Altın ve döviz piyasasındaki bu 
ters etkide hem dünya siyasetinde 
ve piyasalarında yaşanan gelişme-
lerin olumlu görülmesi; hem kovid 
– 19 aşısıyla ilgili olumlu gelişme-
lerin yer aldığı haberlerin geniş yer 
alması, hem de Türkiye piyasasın-
da esen ılıman rüzgarın etkisinin 
büyük olduğu ifade ediliyor. 

ALTIN 532 LİRADAN
486 LİRAYA GERİLEDİ

Güne 532 lira ile başlayan 
gram altın, saat 17:00 itibarıyla 
önceki kapanışın yüzde 9 altında 
486,45 lira seviyesinden işlem 
gördü. Analistler, Kovid-19 aşısına 
ilişkin olumlu haber akışının küre-
sel piyasalarda risk iştahını artır-
dığını ve güvenli liman varlıkların 
satıcılı bir seyir izlediğini belirtti. 
Altın fiyatlarının kısa vadedeki 
düşüşün ardından güvenli yatırım 
aracı olması nedeniyle yeniden 
yükseleceği ve eski değerini bula-
cağı bekleniyor. 

DOLARIN 8 LİRANIN ALTINA 
DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan yine dünya pi-
yasalarında yaşanan gelişmeler, 
ABD’deki seçimin Biden’in lehine 
sonuçlanması, Biden’in söylem-
lerinin daha ılımlı olmasına bağlı 
olarak dolar 8 liraya kadar geriledi. 
Ekonomi analistleri, dünyadaki bu 
gelişmelerin yanında Merkez Ban-
kası’nın faizleri düşüreceği yönün-
deki söylemleri ve iyimser bakış 

açısının da doların düşmesinde et-
ken olduğu, doların 8 liranın altına 
inmesinin beklendiği ifade ediliyor. 

PİYASALARIN DÜŞMESİ İÇİN
ARANAN SEBEP BULUNDU!
Konuyla ilgili Konya Yenigün 

Gazetesi’ne özel açıklamalarda bu-
lunan ekonomist Mustafa Altun-
taş, altın ve döviz kurlarının aynı 
anda düşüş eğiliminde olmasını 
tek bir sebebe bağlamanın yanlış 
olacağını, piyasalardaki afaki yük-
selişin önüne geçmek için aslında 
mantıklı ve makul sebepler aran-
dığını ve bu sebeplerin önceki gün 
ardı ardına sıralanmasıyla birlikte 
hem altın hem de döviz kurlarında 
hızlı bir düşüş yaşandığını söyledi. 

Altın ve döviz kurlarındaki sert 
düşüşün sadece Türkiye piyasa-
larında var olmadığını, dünya pi-
yasalarında da aynı durumun söz 
konusu olduğunu söyleyen eko-
nomist Mustafa Altuntaş, “Dünya 
piyasalarındaki etkenleri sıralaya-
cak olursak, ilk sıraya Amerikan 
seçimlerini koyabiliriz. Döviz kur-
larının dünya piyasalarındaki sert 
düşüşünün ana maddesi Ameri-
kan seçimlerinin seyrinin Biden 
lehine devam etmesiydi. Nitekim 
seçim sonuçlandıktan sonra Bi-
den’in söylemleri dünya piyasa-
larında olumlu bir hava estirdi. 
Çünkü Biden, piyasayı biraz daha 
serbest bırakıp, döviz kurlarının bir 
miktar değer kaybetmesine müsa-
ade edeceğine dönük açıklamalar 
yapmıştı. 

Bunun yanında dünyayı ka-
sıp kavuran koronavirüs aşısının 

bulunması hususunda yaşanan 
somut gelişmeler de son derece 
gergin olan piyasaların rahatla-
masında önemli bir madde olarak 
belirdi. 

Türkiye’ye dönüp baktığımız 
ise dünya genelindeki olumlu rüz-
garın Türkiye’ye etkisinin yanında 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası Başkanı Naci Ağbal’ın açıkla-
maları sonrası düşüş hızlandı. Do-
lar kurları gün içinde 8 liraya kadar 
gerileyip bu seviyede dengelendi. 
Aşı ile ilgili haber akışının emtia 
fiyatlarına etkisi de belirleyici oldu, 
olmaya da devam edecek. Yaşa-
nan gelişmelere bakıldığında gram 
altının 480 TL bandında dengelen-
mesi; doların ise yıl sonuna kadar 
7,80’e kadar gerilemesi yönünde 
bir beklenti mevcut” ifadelerini 
kullandı. 
YATIRIMCI ETKİSİ ALTINI YENİDEN 

ESKİ DEĞERİNE GETİRECEK
Her piyasa koşulunda güven-

li bir liman olarak görülen altının 
uzun vadede hiçbir zaman yatı-
rımcısına kaybettirmediğine vurgu 
yapan Altuntaş, “Şu an piyasada 
satandan ziyade alanlar var. Altın 
fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte 
piyasa hareketlendi. 

Bu hareketlilik, piyasada altın 
fiyatlarının yeniden yükseleceği 
yönünde bir beklenti oluşturu-
yor. Talep gördüğü için belki kısa 
vadede olmaz ama beklentilere 
bakılırsa yıl başına kadar 500 TL 
bandının üstüne yeniden çıkacak” 
diye konuştu. 
n RASİM ATALAY
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Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig 
geçmişinde bugüne kadar 33 farklı 
teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca 
değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklik-
ler nedeniyle birçok teknik direktö-
rün çeşitli dönemlerde görev aldığı 
bordo-mavililer, 22 yerli, 11 yabancı 
antrenör ile çalıştı. Süper Lig’e 1974-
1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, 
günümüze kadar 33 teknik adamla 
çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzon-
lu 11 teknik adam görev yaparken, 2 
teknik sorumlu ise takımın başında 
kısa süreli görev aldı.

Trabzon dışından 9 teknik direktör 
ve 1 teknik sorumluya emanet edilen 
bordo-mavili takımda, 11 de yabancı 
teknik direktör görev aldı. Trabzon 
temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 
3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 
Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör 
görev aldı. 11 sezon bordo-mavili 

takımda teknik direktör olarak görev 
yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun 
takımın başında kalan teknik direk-
tör olarak ön plana çıkarken, en az 
görev alan isim ise takımın başında 
3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Wer-
ner Biskup oldu. Trabzonspor’un en 
başarılı teknik adamları Ahmet Suat 
Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze 
çarparken, son dönemlerde Karade-
niz ekibinde görev yapan teknik di-
rektörler arasında başarıları ile göze 
çarpan isim de Şenol Güneş. Güneş 
döneminde Trabzonspor, 3 kez şam-
piyonluğun kapısından döndü. Ayrıca 
Trabzonspor’da bazı sezonlarda 1 
sezonda 3 teknik adamın görev aldığı 
görüldü.

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK 
ADAMLA ÇALIŞTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun gö-
reve geldiği Nisan 2018’de takımın 

başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. 
Sezonu Çalımbay ile tamamlayan 
Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Kara-
man, Hüseyin Çimşir ve son olarak 
Eddie Newton ile çalıştı. Alınan ba-
şarısız sonuçların ardından İngiliz ça-
lıştırıcının işine son veren bordo-ma-
vililer Abdullah Avcı ile anlaştı.

GİDİP DÖNENLER DE OLDU
Trabzonspor’da görevine son veri-

len Teknik Direktör Ersun Yanal, bor-
do-mavili takımda görev alıp ayrılan 
ve tekrar geri dönen isimler arasında 
yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet 
Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol 
Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, 
Hami Mandıralı, Urbain Braems ve 
Vahid Halilhodziç, Trabzonspor’dan 
ayrılıp daha sonra tekrar göreve ge-
tirilen isimler oldu.

BİR SEZONDA 3 TEKNİK ADAM 
DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Trabzonspor, 4. defa bir sezonda 
3 teknik adam değişikliği yaşadığı 
dönemi gördü. Daha önce de 1997-
1998 sezonunda Yılmaz Vural, Özkan 
Sümer ve Giray Bulak, 2004-2005 
sezonunda Ziya Doğan, İhsan Dere-
lioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-2016 
sezonunda Shota, Sadi Tekelioğlu 
ve Hami Mandıralı bir sezonda gö-
rev yapan isimler olurken, bir benzer 
tablo da geçtiğimiz sezon yaşandı. 
2019-2020 sezonuna Ünal Karaman 
ile başlayan bordo-mavililer Hüseyin 
Çimşir’in ardından ise Eddie Newton 
ile devam etti.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ
Trabzonspor’da Abdullah Avcı ile 

yeni bir dönem başlayacak. Yarın ak-
şam saatlerinde Trabzon’da olması 
beklenen Avcı, çarşamba günü imza-
yı atıp takımla birlikte ilk antrenma-
nına çıkacak. n İHA

ABDULLAH AVCI 
TRABZONSPOR’DA
Trabzonspor, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. Trabzonspor’da 
Abdullah Avcı ile yeni bir dönem başlıyor. Bugün akşam saatlerinde Trabzon’da olması beklenen 

Avcı, çarşamba günü imzayı atıp takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak
Galatasaray, Kayserispor 
maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor’da
kötü gidiş sürüyor

Malatya’nın evinde 
bileği bükülmüyor

Süper Lig’de milli ara öncesi sahasında Denizlispor’u 
2-0’lık bir skorla geçen Yeni Malatyaspor’da keyifler yerin-
de. Ligin ilk 8 haftasında henüz sahasında mağlubiyet yüzü 
görmeyen sarı-siyahlılar, milli araya 11 puanla 9. sırada 
girdi.

Ligde son 3 maçtır evinde kazanan Yeni Malatyaspor, 
toplamda sahasında oynadığı 4 karşılaşmanın sadece bi-
risinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi.

Geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik 
çizen Yeni Malatyaspor’da, toplamda 3 galibiyet, 3 mağlu-
biyet ve 2 beraberlik alındı. 8 maçta 8 gol atabilen sarı-si-
yahlılar, bu maçlarda ise kalesinde 10 gol gördü. n İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Hes Kablo 
Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına 
başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör 
Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen ant-
renmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre forma 
giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. 
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışma-
sının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üze-
rinde durduğu aktarıldı.Milli takımlara davet edilen Ömer 
Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Lin-
nes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve 
Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak 
Uruguay’a giden Marcelo Saracchi’nin antrenmanda yer al-
madığı kaydedildi.Radamel Falcao’nun tedavisine devam 
edildiği belirtildi. n AA

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 
galibiyete hasret kaldı.  Lige 5-1’lik Göztepe mağlubiyetiyle 
başlayan Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trab-
zonspor’la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor’a 
1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 
0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon Lig’in 5. haftasında Genç-
lerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek umutlanan 
yeşil-siyahlı takım, daha sonra çıktığı Beşiktaş ve Yeni Ma-
latyaspor maçında kötü gidişi sonlandıramadı. Ligde sade-
ce bir galibiyeti bulunan, oynadığı 7 maçta 2 beraberlik, 4 
mağlubiyet alan Denizlispor, 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

n  AA

Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı
Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 

10 puan toplayabilen Beşiktaş’ta 
Kamerunlu santrfor Vincent Abou-
bakar, siyah-beyazlı formayla sezo-
na yine tutuk başladı. Siyah-beyazlı 
ekipte 2016-2017 sezonunda kira-
lık olarak oynayan Aboubakar, söz 
konusu sezonda olduğu gibi 2020-
2021’in ilk maçlarında takımına 
katkı vermekte zorlandı.

Bu sezon Süper Lig’deki 5 maç-
ta 373 dakika süre alan Kamerunlu 
golcü, fileleri sadece bir kez hava-
landırabildi. Bu sezonki ilk gol se-
vincini Yukatel Denizlispor maçında 
yaşayan Aboubakar; Gaziantep FK, 
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve 
İttifak Holding Konyaspor maçlarını 
da boş geçti.  Aboubakar, ligde iste-
diği sonuçları alamayan Beşiktaş’ın 
kritik haftalardaki başarısı için for-

munu artırmaya çalışacak.
2016-2017 SEZONUNA KÖTÜ 

BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ 
Beşiktaş’ta 2016-2017’de kiralık 

olarak forma giyen Aboubakar, söz 
konusu sezona da kötü başlamış-
tı. Siyah-beyazlı formayla 2016-
2017’de görev aldığı ilk 5 maçta gol 
atmayı başaramayan Aboubakar, 
lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak 
üzere sezonun ilk bölümünü 7 gol-
le tamamlayabilmişti. Aboubakar, 
2016-2017 sezonun ikinci yarısında 
ise başka bir görüntüye girmiş ve 
attığı gollerle taraftarların beğenisi-
ni kazanmıştı. Söz konusu sezonun 
ikinci yarısındaki lig maçlarında 
fileleri 9 kez havalandıran Abouba-
kar, Avrupa kupalarında ise 3 defa 
gol sevinci yaşadı. 

n AA

Sivasspor evinde galibiyeti unuttu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 

sahasında galibiyete hasret kaldı. Ligin 8. haftasında 
Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta önceki gün Ga-
latasaray’a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasın-
daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sivas temsilcisi, 
Süper Lig’de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 
33. haftasında 2-0’lık skorla Gençlerbirliği karşısında 
almıştı. Sivasspor’a, sahasındaki son üç puanı geti-
ren golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare kay-
detmişti. Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ar-
dından evinde maç kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, 
sahasında çıktığı son 4 iç saha maçından 3 mağlubi-
yet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE 3 KEZ YENİLDİ, 1 BERABERLİK ALDI 
Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alan-

yaspor’a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü 
haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz bera-
bere kaldı. Ligde 6. haftada evinde Çaykur Rizespor’a 
2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahada dün Galata-
saray’a 2-1 kaybederek evindeki galibiyet hasretini 
sonlandıramadı. Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 
1 kez havalandırdı, kalesinde 6 gole engel olamadı. 
Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma 

oyuncusu Caner Osmanpaşa önceki gün Galatasaray 
karşısında kaydetti.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 2 YENİLGİ ALDI 
Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 ga-

libiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı 
yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftada maç 
yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performan-
sı sergileyemedi.  Sivas ekibi, geride kalan haftalarda 
deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çizdi.Kırmı-
zı-beyazlılar bu periyotta dış sahada Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor’u 2-1, Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 
mağlup etti, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Si-
vasspor, ligde 4. haftasını maç oynamadan (bay) geçtiği 
bu periyotta deplasmanda 2 galibiyet ve 1 beraberlik 
elde ederek 7 puan topladı, rakip fileleri 6 kez havalan-
dırdı ve kalesinde 3 gol gördü. 

SİVASSPOR İÇ SAHA BAŞARISIZLIĞINI 
TEKRARLADI

2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig’de 14 
sezondur mücadele eden Sivasspor, iç sahada 4 maç-
lık periyotlardaki en başarısız ikinci sezonunu geçiri-
yor. Kırmızı-beyazlılar, evindeki aynı başarısızlığı 2006-
2007 sezonunda da yaşamıştı. n AA
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Kadınlar voleybolda Ereğli rüzgarı
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. 

Grup’ta mücadele eden Konya temsilcile-
ri, 3. hafta karşılaşmalarına çıktı. 

4 Konya temsilcisinin mücadele ettiği 
5. Grup’ta Bil Koleji Sümerspor ve Ereğli 
Bediyespor galip gelirken, Anka Gençlik 
ve Pema Koleji ise salondan mağlubiyet-
le ayrıldı. 

Bil Koleji Sümerspor deplasmanda 
karşılaştığı Hatay Voleybol’u 25-12, 25-
13 ve 25 10’luk setlerle rakibine büyük 
üstünlük kurarak 3-0’lık sonuçla yenerek 
salondan galibiyetle ayrıldı. Bir diğer 
temsilcimiz Ereğli Belediyespor ise sa-
hasında ağırladığı Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’ni 25-14, 25,19 ve 25-15’lik 
setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

 Ereğli Belediyesi Voleybol, ligdeki 
ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken 
ikinci sıradaki yerini korudu. Bil Koleji 
Sümerspor ise 3. maçında 2. galibiyetine 
ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

PEMA VE ANKA YİNE MAĞLUP
Türkiye Kadınlar 2. Lig 5. Grup’ta 

mücadele eden temsilcilerimizden Pema 

Koleji ve Anka Gençlik ligin üçüncü hafta 
karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıl-
dı. Pema Koleji sahasında ağırladığı Tar-
sus Belediyesi Voleybol’a 25-19, 25-13 

ve 26-24’lük setlerle 3-0 mağlup olurken, 
Anka Gençlik’de sahasında konuk ettiği 
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 25-10, 
25-21 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup 

oldu. Alınan bu sonuçlardan sonra Pema 
Koleji ve Anka Gençlik üçüncü maçından 
da mağlubiyetle ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

Seddar Karaman 
çalışmalara başladı

Dağ Bisikleti Şampiyonası
Konya’da tamamlandı

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un başarılı futbolcusu 
Seddar Karaman çalışmalara başladı. Ligin dördüncü hafta-
sında oynanan ve 1-0 mağlup olunan Kırşehir Belediyespor 
karşılaşasında sakatlanan Seddar Karaman, takımdan ayrı 
çalışmalara başladı. Serik Belediyespor maçında oynama-
sı zor görünen deneyimli santrforun hafta sonu oynanacak 
olan Karabükspor maçında ise performans durumuna göre 
forma giyebilir. n SPOR SERVİSİ

Konya’nın üst üste
2. maçı da ertelendi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üst üste ikinci maçı da er-
telendi. Ligin 4. haftasında Maliye İhtisas ile karşılaşması 
gereken Filenin Kartallarının, çıkan koronavirüs vakaların-
dan sonra karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmişti. Diğer 
yandan 5. haftada deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi ile karşılaşması gereken Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bu maçı da vakalardan dolayı tehir edildi. 2 maç eksi-
ği bulunan Konya büyükşehir Belediyespor, 3 maç sonunda 
aldığı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.  
n SPOR SERVİSİ

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası, Konya’da dü-
zenlendi. 7 Kasım Cumartesi günü teknik toplantısı yapılan 
şampiyonanın Yarışlar ise kadınlar ve erkeklerde 8 Kasım 
Pazar günü gerçekleştirildi. Şampiyona gençler kategori-
sinde saat 10.00, büyüklerde ise saat 13.00’te startını aldı. 
Şampiyonada da şampiyon belli oldu. Türkiye MTB Dağ Bi-
sikleti Şampiyonası, Konya’da düzenlendi. Türkiye Bisiklet 
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 
elit erkekler kategorisinde Abdülkadir Kelleci birinci, Serdar 
Anıl Depe ikinci, Esat Ceylan üçüncü oldu. Elit kadınlar kate-
gorisinde ise Esra Kürkçü Akgönül şampiyonluğa ulaşırken, 
Azize Bekar ikinci, Rafiye Başat ise üçüncü sırayı aldı. n İHA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor, ligin 9. haftasında yarın 
sahasında ligin iddialı ekiplerinden Se-
rik Belediyespor’u konuk edecek. Saat 
13.00’de başlayacak olan karşılaşma 
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stad-
yumu’nda oynanacak ve hakem Ahmet 
Ecevit tarafından yönetilecek. Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, ligin dokuzun-
cu hafta karşılaşmasında Serik Beledi-
yespor ile karşılaşacak. Son haftalarda 
iyi bir çıkış yakalayan Yeşil-Beyazlılarda 
moraller yerindeyken, Serik maçından 
da hedef galibiyet. Ligde Elazığspor ve 
Bayburt İl Özel İdare’yi yenen, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda ise Altay’ı eleyen 
Karatay Termal 1922 Konyaspor, saha-
sında karşılaşacağı Serik Belediyespor 
maçında da aynı performansı göster-
menin peşinde. Ligin güçlü ekiplerinden 
biri olan ve üçüncü sırada bulunan Serik 
Belediyespor’da da keyifler yerinde. Lige 
iyi başlayan Antalya temsilcisi, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da Sancaktepe Fut-
bol Kulübü’nü mağlup ederek bir üst tura 
yükselmişti.   

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM
Yarın oynanacak olan Serik Bele-

diyespor karşılaşması hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Karatay Termal 

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol 
Mıngır, “Kendi grubumuzda şampiyon-
luğa oynayan bir takımla karşılaşaca-
ğız. Başarılı bir ekip karşımızda olacak. 
Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıklar-
dan dolayı eksiklerimiz var. İzolasyon sü-
resi sona eren futbolcularımızda aramıza 
geri döndü. Bu bizim adımıza sevindirici 

bir haber. Takım içerisinde alternatifle-
rimiz çoğaldı. Bu da takım içerisindeki 
rekabeti olumlu yönde etkileyecek. Çok 
iyi bir hava yakaladık. Havaya girmek 
istemiyoruz, daha biten bir şey yok. Bunu 
futbolcularımızla da konuştuk. Kendi 
futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Ra-
kibin ne yaptığından ziyade bizim ne ya-

pacağımız önemli olacak. Tabii ki rakibi 
de analiz ettik. Taktiksel anlamda çalış-
malarımız yaptık. Kazanmak için sahada 
olacağız. Maçı kazanmak için elimizden 
geleni yapacağız. Üst sıralara tırmanmak 
istiyoruz.” dedi.

MAÇ SAATİ BEKLENİYOR
Temsilcimiz Karatay Termal 1922 

Konyaspor, ligin 9. haftasında yarın oy-
nayacağı Serik Belediyespor, maçı hazır-
lıklarını tamamladı. Geçen hafta içinde 
oynadığı Altay maçından sonra 2 gün izin 
yapan Yeşil-Beyazlılar, 6 Kasım’dan beri 
çalışmalarını sürdürüyor. Son çalışması-
nı da bugün yapacak olan Yavru Kartal, 
çalışmasını tamamladıktan sonra kampa 
girecek ve maç saatini beklemeye başla-
yacak.        

DÜDÜK ECEVİT’TE
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta Ka-

ratay Termal 1922 Konyaspor ile Serik 
Belediyespor arasında yarın oynanacak 
olan ligin dokuzuncu hafta karşılaşma-
sını hakem Ahmet Ecevit yönetecek. 
Ecevit’in yardımcılıklarını Muhammet 
Oğuzhan Öztaş ve Levent Yeşilyurt ya-
parken, karşılaşmanın dördüncü hakemi 
ise Burak Demirkıran olacak. Selçuk Üni-
versitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda oy-
nanacak olan karşılaşma saat 13.00’de 
başlayacak. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor sahasında
Serik Belediyespor’u ağırlayacak
Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mıngır, Serik Belediyespor maçı öncesi açıklamalar-
da bulundu. Mıngır, “Kendi grubumuzda şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaşacağız. Başarılı bir ekip 

karşımızda olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanmak için sahada olacağız.” ifadelerini kullandı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde müca-
dele eden temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, mücadelesiyle ve so-
nuçlarıyla adeta göz dolduruyor. Lige büyük 
sıkıntılar içerisinde başlayan ve birçok bas-
ketbol severin ümidini kestiği Dev Kartallar, 
Federasyon Kupası’nda istediği performansı 
sergileyemese de lige olağanüstü bir başlan-
gıç yaptı. Ligde ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet 
ve 1 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, ligde de 
sıralamayı alt üst etti.  

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basket-
bol, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı 
Budo Gemlik Basket’i uzatmalara giden karşı-
laşmada 93-89 mağlup ederek ligdeki üçüncü 
galibiyetini elde etti. Kısıtlı kadroya ve bütçeye 
rağmen mücadeleci bir kadro kuran Yeşil-Be-
yazlılar, galibiyetlerine de devam ediyor. İlk 4 
haftada İstanbul Basket’i, Mamak Belediyesi 

Basketbol ve Budo Gemlik Basket’i mağlup 
eden Dev Kartallar, tek mağlubiyetini ise 
sahasında ağırladığı Global Connect Travel 
Düzce Basketbol’a karşı aldı. Aldığı bu sonuç-
lardan sonra Cengiz Karadağ’ın öğrencileri, 
üçüncü sıraya yükseldi.

PERFORMANSLAR 
YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basket-
bol’da oyuncvuların bireysel performansları 
teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Her geçen 
maç ekstra performanslar gösteren yeşil-be-
yazlı oyuncularda son haftalarda Oğulcan 
Baykan, Hazer Avcı ve Dusan Cantekin’in 
performansları beğeni ile karşılandı. Dev 
Kartallar’da Budo Gemlik karşısında Oğulcan 
Baykan 23 sayı 5 ribaund ve 7 asistle oynar-
ken, Hazer Avcı 19 sayı 8 ribaund ve 3 asist ile 
oynadı.  n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar’ın çıkışı sürüyor 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.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
15.SİVAS BLD 7 2 3 2 13 9 4 9
16.BAYBURTSPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
17.ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 11 14 -3 7
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 -2

MİSLİ.COM 2. LİG
KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



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

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, Fenerbahçe’yi deplas-
manda mağlup ederek milli ara öncesi 
büyük bir moral kazandı. Son dönemde 
sıkıntılı bir süreçten geçen Anadolu Kartalı, 
özellikle sakat oyuncularının fazlalığı nede-
niyle umutsuz gittiği zorlu deplasmandan 
sürpriz bir galibiyet alarak çok değerli bir 3 
puanı hanesine yazdırdı. Yeşil Beyazlılar, 
bu galibiyetin ardından milli araya girer-
ken, aranın dönüşünde Kasımpaşa ile iç 
sahada karşılaşacak. 

İLK MİLLİ ARADAN 
SIKINTILI DÖNMÜŞTÜ

Sezona iyi bir başlangıç yapan Kon-
yaspor ilk 3 maçta 5 puan toplamış, 2 
deplasman beraberliğinin yanı sıra evinde 
Beşiktaş’ı yenmişti. Bu maçlardan sonra 
milli araya giren Yeşil Beyazlılar, çok sa-

yıda oyuncusunu milli takımlara gönderdi. 
Aranın ardından ise oynanan maçlarda is-
tediği sonuçları alamadı. Yeni Malatyaspor 
ile berabere kalan temsilcimiz daha sonra 
Gaziantep FK ve Başakşehir’e mağlup ol-
muştu. Fenerbahçe galibiyeti ise kötü gi-
den tabloyu tersine çevirdi. 

YİNE AYNI TEHLİKE
İlk milli aradan sonra yükselmesi bek-

lenen Konyaspor’un kötü performanslar 
ortaya koyması ikinci milli ara öncesi tek-
nik heyeti endişelendirdi. Aynı senaryoyu 
yaşamak istemeyen İsmail Kartal ve ekibi 
önlemleri şimdiden almak için çalışmala-
ra başladı. Sakatlıklar ve milli oyuncuların 
yokluğunda bir hayli eksik kadro ile çalışa-
cak olan Yeşil Beyazlılar, 2 haftalık süreçte 
aynı düşüşü yaşamamak için hazırlıklarını 
sıklaştıracak. 

ÇOK SAYIDA OYUNCU MİLLİ TAKIMDA
Konyaspor’dan yine çok sayıda isim ül-

kesinin milli takımlarına çağırıldı. Anadolu 
Kartalı’nın santrforu Artem Kravets yeniden 
Ukrayna milli takımına çağırılırken, Arna-
vutluk milli takımı sporcusu Sokol Cikalles-
hi de ülkesi adına mücadele verecek. 

Levan Shengelia Gürcistan, Skubic 
Slovenya, Farouk Miya Uganda, Erdon 
Daci Kuzey Makedonya (U21) tarafından 
çağırılırken, Sehic, Milosevic ve Amir Had-
ziahmetovic ise Bosna Hersek Milli Takımı 
tarafından kadroya davet edildi. 

Amir sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı 
olarak listeden çıkarılırken diğer isimler ül-
keleri adına önemli maçlara çıkacak. 

SAKATLAR İYİLEŞECEK
Milli oyuncuların çokluğu Konyaspor 

teknik heyetini zorlarken sevindirici habe-

rin ise sakat oyunculardan gelmesi bekle-
niyor. Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Amir 
Hadziahmetovic, Musa Çağıran ve Ömer 
Ali’nin sakatlıkları sürerken bu oyuncuların 
büyük bölümünün milli arada takımla çalış-
malara başlaması bekleniyor. 

YORGUN İSİMLER 
TERCİH EDİLMEYEBİLİR

İlk milli aradan sonra Yeni Malatyaspor 
maçına milli oyuncuların çoğunlukta oldu-
ğu bir kadro ile çıkan Konyaspor’da ilk ted-
bir bu yönden gelebilir. 

Teknik heyet, milli takımlara gitmeyen, 
sakatlıktan dönen ve uzun süre çalışma fır-
satı yakalanan isimlerin çoğunlukta olaca-
ğı bir kadro ile Kasımpaşa maçına çıkarak, 
olası sakatlıkların ve yorgunluğun önüne 
geçmeye çalışacağı tahmin ediliyor.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da milli 
ara sonrası tehlike!
Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen milli ara sonrasında üst üste kötü sonuçlar alan Konyaspor, 

Fenerbahçe galibiyeti ile yine bir milli araya girdi. İlk milli aradan sıkıntılı dönen Anadolu Kartalı, aynı ha-
tayı yapmak istemiyor. Yeşil Beyazlılar 2 haftalık dönemi iyi değerlendirerek çıkışını sürdürmeyi planlıyor Konyalı Dağcılar 

Sultandağı’na tırmandı

Futsal Milli Takımına
Konya’dan bir isim 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Tem-
silciliğince düzenlenen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü 
etkinliği kapsamında gerçekleştirilen, 2610 metre yüksek-
liğindeki Sultandağı Tırmanışı 07 - 08 Kasım 2020 tarih-
lerinde 30 dağcının katılımı ile gerçekleştirildi. Sultandağı 
Tırmanışı için 07 Kasım günü bir araya gelerek kamp kuran 
dağcılarımız, 08 Kasım Pazar sabahı saat 06.00 da başlayıp 
Gelincikana Tepesi, Toprak Tepesi ve Kırkkaya Tepesinden 
oluşan zorlu tırmanışı 8 saatlik sürede tamamladılar.
n SPOR SERVİSİ

Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off 
rövanş mücadelesinde bugün deplasmanda Yunanistan ile 
karşı karşıya gelecek. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki 
Dais Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 20.00’de 
başlayacak. Öte yandan açıklanan kadroya Konya Ereğ-
lispor’dan Kamilcan Akparlak davet edildi. İki takım ara-
sında Kocaeli’de oynanan ilk maç 3-3’lük eşitlikle tamam-
lanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek. Toplam 32 
takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar 
dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım 
ve en iyi 6 ikinci, 2022’de Hollanda’nın ev sahipliğinde dü-
zenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası 
finallerine katılacak. n AA

Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlere 
bir süre ara verilen Selçuklu Spor Okul-
ları, kış dönemiyle birlikte yeniden baş-
lıyor. Kayıtlar internet üzerinden online 
olarak yapılacak

Selçuklu’da her yıl on binlerce çocu-
ğun spor yapma imkanı bulduğu Selçuklu 
Spor Okulları yeniden başlıyor. Covid-19 
önlemleri sonucunda mayıs ayından iti-
baren faaliyetlere ara verilen Spor Okul-
larında, kış dönemi kayıtları 10 Kasım 
salı günü saat 10:00’da başlıyor. Kayıtlar 
www.selcuklubelediyespor.com internet 
adresi üzerinden online olarak yapılacak. 
Maske, mesafe, hijyen ve sosyal mesa-
fe kuralları başta olmak üzere çocukların 
daha sağlıklı bir ortamda spor yapma-
ları için gerekli tedbirlerin alındığı spor 
okullarında 12 branşta hizmet verilecek. 
Yüzme, Tenis, Basketbol, Voleybol, Cim-
nastik, Taekwondo, Karate, Wushu Kung-
Fu, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç ve 
Okçuluk branşlarının yer alacağı spor 
okullarında, 70 antrenör görev yapacak.  
Selçuklu Kış Spor Okullarında eğitimler 
hafta sonları gerçekleştirilecek ve Co-
vid-19 önlemleri nedeniyle servis hizmeti 
olmayacak.

SINIRLI KONTENJAN
2018 yılında 29 bin 266, 2019 yılın-

da ise 20 bin 96 sporcuya eğitim veren 
Selçuklu Spor Okullarında, Covid-19 sal-
gını ve önlemleri nedeniyle bu yıl sınırlı 
sayıda öğrenci eğitim görecek. Her gün 
dezenfekte işlemleri uygulanacak olan 
tesislerde maske, mesafe, hijyen ve sos-

yal mesafe kurallarına dikkat edilecek. 
Servis hizmeti ise covid-19 salgını ne-
deniyle bu dönemde yapılmayacak. Kış 
spor okullarında kayıtlar 10 Kasım Salı 
günü başlayıp, kontenjanlar dolana kadar 
devam edecek. 

TESİSLER
Selçuklu Kış Spor Okullarında 12 

branşta verilecek olan eğitimler için 
Uluslararası Spor Salonu, Yenikent Spor 
Salonu, Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu, 
Yazır Spor Salonu, Zeki Altındağ İlkokulu 
Spor Salonu, Selçuklu Belediye Stadı, 
Tenis Kortları, Sancak Yüzme Havuzu ve 
Beyhekim Yüzme Havuzu tesisleri kulla-
nılacak. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kış Spor Okulları başlıyor

RPS

Geçtiğimiz hafta yaptığım yorum-
da Konyaspor’un oyununun umut ver-
mediğini ve bu şekilde devam etmesi 
durumunda değişikliğin kaçınılmaz 
olduğunu belirtmiştim. Hele ki bu 
hafta ligin lideri Fenerbahçe ile oyna-
dığımızı ve kadrodaki ciddi eksiklikleri 
düşününce Kasımpaşa maçının daha 
değerli olduğu sonucuna varmıştım. 
Ama yanıldım. Konyaspor bizleri za-
ten 2 yıldır şaşırtıyor. Alması gereken 
maçları(direkt rakibi olan) alamayan 
ama sansasyonel sonuçlar alabilen bir 
kulüp haline geldi Konyaspor. Ligde 
kazandığı son dört maç Başakşehir,T-
rabzon,Beşiktaş ve Fenerbahçe. Bunu 
tamamen ‘’maçlara verilen önem’’ ola-
rak adlandırmak da doğru değil kanım-
ca. Farklı değişkenler mevcut. Görünen 
o ki,kendi adıma konuşmam gerekirse, 
bu sezon yine oldukça fazla yanılaca-
ğım. Ezcümle, Konyaspor şaşırtmaya 
devam ediyor ve belli ki daha şaşırtma-
ya devam edecek. Umarım hayattaki 
tek yanılgımız bu şekilde şaşırmak olur.

MAÇ ANALİZİ
Konyaspor’un eksikleri oldukça 

fazlaydı ve bazı bölgelerde yedek ola-
rak muadil oyuncuların bile bulunma-
dığı bir maça çıktık aslında. Hal böyle 
olunca biraz kötümserdik. Ama maç 
ilerledikçe içimize bir rahatlık gelmişti. 
Çünkü Konyaspor rakibine alan verme-

den,bloklar arası mesafeyi savunmada 
bozmadan oynamaya çalışıyordu. 
Özellikle rakibin ön alan presi terci-
hinde bulunmaması bizim için, bence, 
ciddi bir avantaj sağladı. Ön alan pre-
sinden çıkmanın iki yolu var. Birincisi 
çok fazla pas yaparak topu boş alanlara 
taşıyabilmek, ikincisi ise uzun oynayıp 
oradaki istasyon sayesinde boş alanlar 
yakalayabilmek. Ama her ikisinde de 
oyuncu yetenekleri ön plana çıkıyor ve 
bunu yapabilecek oyuncu sayısı bizde 
çok fazla mevcut değil(di). Hal böyle 
olunca Fenerbahçe 2.bölgede bekledi 
ve biz de rahat bir şekilde top dolaştır-
dık. Rakip oyuncuların bir süre sonra 
oyun konsantrasyonları düştü böylece. 
Orta alanda yapılan bir pas hatası neti-
cesinde Kravets’in akıl dolu pası ile Mi-
losevic bomboş pozisyonda kalecinin 
üzerinden aşırtmak istedi fakat başarılı 
olamadı. Bu bence oldukça lakayt bir 
bitirişti. Eğer maç böyle bitmemiş olsa 
bu pozisyon çok konuşulurdu. Sonra 
ise rakibin bizim sol kanadımızdan 
yaptığı atakta topu pasla içeriye çevir-
mesiyle Pelkas çok iyi bir vuruş yaptı 
ve gol oldu. Çok şükür ki öncesinde 
rakip oyuncu topa elle dokunduğu için 
gol iptal oldu. İkinci yarı ise ilk yarıya 
benzer fakat rakibin biraz daha önde 
baskısıyla başladı oyun. Rakip sürekli 
olarak kanatlardan orta yaparak dönen 

topları almayı ve savun-
manın hatasını bekledi. 
Ama oyuncularımızın iyi 
oyunu ile bu bize avan-
taj olarak geri döndü. 
Golümüzden önce sol 
tarafımızda iki kere açık 
verdik. Bunlardan birinde 
Valencia içeri çevirdi Sku-
bic önemli bir müdahale 
yaptı. Diğerinde ise Sa-
matta iyi bir vuruş yaptı 
fakat Sehic çok iyi kurtardı. Derken 
dakikalar 67’yi gösterdiğinde kullanılan 
bir korner neticesinde top ceza alanı 
dışına çelindi. Dönen topu Guilherme 
arka direğe kesti ve Shengelia kafasıyla 
indirdi. Bizler ve bütün futbol kamuoyu 
Jevtovic’in ne yapacağını düşünüyor-
duk. Ben herhalde şut için bir arkada-
şına pas verir demiştim açıkçası. Ama 
öyle bir vuruş yaptı ki, sezonun golünü 
adeta ligin 8.haftasında attı. Acayip bir 
vuruş gerçekten. İkinci golümüze ka-
dar rölanti bir maç oldu ve ikinci gol 
sonrası rakibin denemeleri oldu ama 
moral kazanmış bir Konyaspor maçı 
rahat bir şekilde bitirdi.

OYUNCU PERFORSMANLARI
Sehic yine maçın kahramanların-

dandı. Mükemmele yakın 
oynadı. Skubic savunma 
anlamında istekli ve di-
rayetliydi. İkinci yarıdaki 
golden öncesi pozis-
yonda rakibin ve topun 
önüne çok iyi uzandı. Adil 
maksimumuyla ve hari-
ka oynadı bence. Daha 
fazlasını beklemek hem 
oyuncuya hem de bize 
zarar. Maçın adamı olan 

Abdülkerim çok iyi oynadı. Oyunu ol-
dukça iyi yönlendirdi. Baskıları iyi kırdı 
dönem dönem. 

Maçta golümüzden önce 2 kritik 
hata yaptı ama çok nazar boncuğu ol-
sun o da. Açık alanla rakiple kalmadığı 
sürece başarılı olacaktır. Guilherme 
hem savunma hem de hücum anla-
mında bence geldiğinden beridir en iyi 
maçını oynadı. Çok beğendim. Jevto-
vic savunma anlamında yine elinden 
geleni yaptı. Ama kısıtlı olan hücum gü-
cüyle öyle bir gol attı ki uzun süre unu-
tulacak bir gol değil. Maçın en kötüsü 
Oğuz Kaan Güçtekin’di bence. Oldukça 
yetersiz bir performans sergiledi. Şu 
haliyle değil ilk 11’i ilk 18’i bile hak et-
miyor bence. Altyapıdan bir oyuncu 

oynatsak bunun kadar silik perfor-
mans sergiler miydi bilemiyorum. Mi-
losevic ortalama bir performans sergi-
ledi bence. Biraz üstüne koyarsa çok 
daha farklı bir Konyaspor izleriz. Miya 
açık alanda oynanan oyunlarda daha 
etkili oluyor. Bence hala maksimum 
performansında değil. Cikalleshi bence 
oldukça faydalı oynadı. Bir zamanlar 
Rangelov’un yaptığı göreve yakın bir 
görevde oynadı. Sürekli rakip stoper-
lere,kaleciye pres yaptı. Milosevic ile 
dönem dönem yer değiştirdiler. Maçta 
diğer arkadaşlarının boşluklarını kapat-
tı. Hücum olarak etkisizdi ama fazla da 
beklentiye girmemek gerekiyor. Cikal-
leshi’den bu şekilde faydalanmalıyız 
zaten. Bitirici değil yardımcı… Kravets 
ise uzun süredir takımda olmayan bir 
boşluğu layıkıyla dolduruyor. Ayakla-
rına sağlık. Tek korkum sakatlanması. 
O zaman ciddi anlamda sıkıntı yaşarız 
gibi duruyor.

İSMAİL KARTAL 
DEĞERLENDİRMESİ

İsmail Hoca sezon başladıktan 
sonra alelacele takıma kazandırıldı. 
Takımla çok çalışma imkanı olmadan 
maçlara çıktı. Milli araya kadar takım-
daki durumdan dolayı pek eleştireme-
dik kendisini. Haksızlık da olurdu zaten. 
Ama milli aradan sonra oyunun daha 
da kötüye gitmesi ve direkt rakiplerimi-

zi yenemememiz sonrasında vereceği 
tepkiyi merak ediyordum açıkçası. 
Çünkü bu anlarda oyunculara verece-
ği reaksiyonlar takım içindeki havayı 
da ciddi anlamda etkiliyebiliyor. Antep 
mağlubiyeti ve ardından içerideki Ba-
şakşehir mağlubiyeti geldi. Hoca maç 
sonrası,kendine kızgınlığından olsa 
gerek, ‘’kadronun kapasitesi bu’’ tarzı 
açıklamalar yaptı. Kimse Başakşehir’e 
yenildin diye sana kızmaz hocam me-
rak etme. Ama ortada da gelecek va-
deden bir futbol görmek istiyor taraftar. 
Ayrıca Milosevic’i taraftar önüne atmak 
ne derecede doğru bilemedim. Bu şe-
kilde oyuncu kazandırılmaz hocam.

Gelelim bu haftaya… İsmail Hoca 
takımını çok iyi hazırlamış. Fenerbah-
çe’nin nasıl hücum yapacağı konu-
sunda net bilgiler verilmiş oyunculara 
ki hemen hemen hatasız oynadılar 
oyuncular. Hocayı ve oyuncuları,eksik 
kadroya rağmen,bu haftaki iyi oyun-
ları ve galibiyetinden dolayı kutlarım. 
Çok iyi hazırlanmış bir takım vardı. Bu 
açıdan İsmail Hoca ve ekibini tebrik et-
mek gerek. Umarım bu galibiyet İsmail 
Hoca’nın psikolojisini düzeltir. “Eldeki 
malzeme bu” durumundan kendini 
kurtarıp “ben bu oyunculara güveniyo-
rum” noktasına gelebilir umarım İsmail 
Hoca. Umarım bu başarılar daim olur.

Selamlar,saygılar…
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