
Sağlığınız için
probiyotik

Asfaltsız yol 
kalmayacak

Bağırsak floramız, sindirim 
sisteminin işlevini sağlıklı bir 
şekilde yerine getirmesini 
sağlıyor. Ayrıca bağışıklık siste-
minin temelini oluşturuyor. Bu 
nedenle probiyotikler sindirim 
sisteminin florasını yeniden 
düzenliyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Asfalt sezonunun sonuna 
gelindiğini, yol ve asfalt çalış-
malarında hız kesmediklerini 
söyleyen Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, hedef-
lerinin ilçede asfaltsız tek bir 
yol dahi bırakmamak olduğunu 
vurguladı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Süt banyosu 
yapanlar serbest

Süt teknesi içerisinde banyo 
yapan ve o anları görüntüle-
yen iki kişi sosyal medyada 
yaptıkları paylaşımın ardından 
tepkilerin odağı haline gelmiş 
ve yakalanmıştı. Her iki şahsın 
da serbest kaldığı öğrenildi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

12 1305 Otizmli çocuklar iş
hayatına atılacak

Sağlık için 
mor ekmek 

Akşehir’in il olması 
için kanun teklifi 

RİSK ALMAYIN, 
KAPIDA ÖDEYİN

İnternet alışverişleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulunan Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için ödemeleri kapıda yapılmasını tavsiye ediyor 

DOLANDIRICILAR
SOSYAL AĞLARDA

Dolandırıcılar hünerlerine her 
gün bir yenisini ekliyor. Üstelik 
Facebook, Instagram ve Twit-
ter gibi sosyal ağları da kullan-
mada çok becerikliler. Vatan-
daşın ‘ucuz ürün’ zafiyetinden 
yararlanan bu düzenbazlar her 
türlü önlemlere ve uyarılara 
rağmen binlerce kişiyi ağına 
düşürmeyi başarıyor. 

KAPIDA ÖDEYİN, 
ALDANMAYIN

Son günlerde en çok mağduri-
yet ‘güvenilir olmayan’ internet 
sitelerinden ve telefonla yapı-
lan alışverişlerde yaşanıyor. 

Öte yandan Alışveriş sitelerin 
peş peşe indirim kampanyası 
yapmasının ardından Tüketici-
ler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, mağduriyet 
yaşanmaması için “kapıda 
ödeyin” mesajı verdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

BUĞDAY REVAÇTA ÖDÜLÜ HAKETTİLER 
Dünya genelinde etkili olan yeni 
tip koronavirüs salgınında, gıda 
güvenliği endişesiyle en önemli 

ürün haline gelen ve küresel 
piyasada fiyatı sürekli artan 

buğday, yurt içinde de çiftçiler 
tarafından yeni üretim sezonunda 
ekimine ağırlık verilen ürün oldu.  

n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği, 
hat, tezhip, minyatür ve çini 
dallarında dünya çapında 
ilgi gören “3. Uluslararası 
İslam Sanatları Yarışması” 
sonuçlandı. Ödüller Şeb-i 

Arus törenlerinde sahiplerini 
bulacak. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Karatay’dan 14,5 
milyonluk yatırım
Karatay Belediyesi’nin Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve 
Hacısadık Mahallelerine kazandıracağı toplamda 14,5 
milyon TL’ye mâl olacak sosyal tesislerle kurs merkezlerinin 
temelleri düzenlenen törenle atıldı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Mustafa Dinç
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ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Sağlıklı büyüme ve sağ-
lıklı yaş alma hayatımızın her 
döneminde en çok üzerinde 
durduğumuz konudur. Sağlıktan 
bahsediyorsak temelde üzerinde 
durmamız gereken nokta ise 
beslenme oluyor. Hem bireyle-
rin sağlığı hem de toplumların 
bir sonraki nesillere aktaracağı 
genlerle kuşakların sağlığı için 
oldukça önemlidir. Kişisel sağlığı-
mız ve toplum sağlığı için daha 
bilinçli beslenmeye ihtiyacımız var.

Özellikle çocukluk döneminde yetersiz ve 
kötü beslenme kalıcı hasarlar bırakabilir. İklim 
değişikliği, hazır tüketim, kentleşme, işlenmiş 
gıda, sağlıklı ürüne ulaşamama gibi sebeplerle 
sağlıksız beslenme alışkanlıkları yaygınlaşmış 
durumdadır. UNICEF verilerine göre; Beş yaşın-
dan küçük her 3 çocuktan 1’i kötü besleniyor; iki 
yaşından küçük her 3 çocuktan 2’si de yetersiz 
gıda alıyor. Günlük meyve ve sebze tüketimi, 
protein kaynaklarının beslenmeye eklenmesi 
makro besinlerin (protein, karbonhidrat, yağ) 
dengeli olarak 

Ne yediği kadar nasıl yediği de oldukça 
önemli! Ayakta atıştırarak veya oyun esnasında 

çocuğun fark etmeyeceği şekil-
de beslemeye çalışmak çocukta 
beslenme kültürünü oluşturmaya 
set çekebilir. Masada ya da mama 
sandalyesinde yediği gıdayı fark 
etmesini sağlayarak beslenme 
alışkanlığı edinmesini sağlamak ge-
rekir. Sağlıklı beslenmede ilk adım 
İşlenmiş ve ambalajlı gıdalardan 
uzak durarak atılabilir. Özellikle 
çocukları bu ambalajlı gıdalar ile 
ödüllendirmek farkında olmadan 

yaptığımız büyük hatalardandır. Kaynağına 
güvendiğimiz gıdaları tercih etmeye özen göster-
meliyiz.

Doyma hissine ulaşamama, ailesel veya 
çevresel sebeplerle obezite son zamanlarda en 
sık karşılaşılan durumlardan biridir. Obezite bir 
sağlık problemidir ve çocukta erken yaşlarda 
fark etmek oldukça önemli. Obezite gibi bir 
sağlık problemi varlığında mutlaka bir çocuk 
hastalıkları ve uzmanı hekimden destek almak 
gerekir. 

https://www.unicefturk.org/yazi/sagliksiz-bes-
lenme-yayginlasiyor?gclid=EAIaIQobChMIkfv-
V2uPl6QIVD-3tCh1UrggnEAAYAiAAEgJV-
ZPD_BwE

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Beslenme; 

Vücudumuzun steril olmayan tüm 
bölgeleri çeşitli bakterilerle örtülüdür. 
Bu bakteriler birlikte ortaklaşa bir 
hayat sürdüğümüz canlılardır. Vücut 
sistemlerimizin sağlıklı çalışmasına 
ve zararlı mikroorganizmalardan 
korunmasına yardımcı olur. 

Özellikle bağırsaklarımız bu 
mikroorganizmaların vücudumuzda en fazla 
bulunduğu yerdir. Bağırsak florasını oluşturan bu 
bakteriler, doğum ve emzirme sırasında bebeğin 
bağırsaklarına ulaşır ve iki yaşına kadar yeterli 
sayıda bakteri oluşarak floranın son halini verir. 
Çocukluk döneminde bağırsak florasının güçlü bir 
şekilde oluşması ve sonrasında korunması, ilerleyen 
yaşlarda sağlıklı bir hayat geçirmeyi sağlar.

Bağırsaklarımızdaki mikro organizmaların, 
gıdaların sindirilmesinde, hastalık kaynağı hücrelerin 
öldürülmesinde ve vitaminlerin üretilmesinde 
önemli görevleri vardır. Bağırsak florasını oluşturan 
bu bakterilerin hasar görmesi ve sayılarının azalması, 
sindirim problemlerine neden olur. 

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, 
bağırsaklarımızda bulunan bu bakterilerin, bağışıklık 
sistemimizin temelini oluşturduğunu göstermektedir. 
Bağırsak florası güçlü, sağlıklı ve zenginse, 
vücudumuzun bağışıklık sistemi de güçlü ve 
sağlıklı olacaktır. Sağlıklı bağışıklık sistemi, alerjik 
reaksiyonları daha az yaşamamızı ve hastalıklara 
karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Ayrıca vücuttaki 

tüm diğer sistemlerin de dengeli bir 
şekilde çalışmasına destek olur.

Antibiyotik kullanımı, uzun 
seyahatler, sağlıklı olmayan 
beslenme tarzı ve yaşam tarzımız bu 
mikroorganizmaların azalmasına neden 
olabilir. Sağlıklı florayı koruyabilmek 
için sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı 
benimsemek, ambalajlı ve koruyucu 
gıdalardan kaçınmak, gerçekten gerekli 
olmadıkça antibiyotik kullanmamak 
gerekir. 

Probiyotikler, bağırsak florasını tekrar 
dengelemek için kullanılan iyi huylu 
mikroorganizmalardır. Yoğurt ve fermente 
gıdalarda bulunduğu gibi, destekleyici ürünlerle 
de bu mikroorganizmaları vücudumuza almak 
mümkündür. Destekleyici probiyotik ürünlerin 
içerisinde, doğal olarak vücudumuzda bulunan 
mikroorganizmalar bulunur. En sık bulunanlar ise 
Laktobasillus ve Bifidobakterium türleridir. 

Farklı tür probiyotikler vücutta farklı 
sistemleri etkileyerek farklı faydalar sağlar. Ancak 
öncelikli amaç bağırsak florasını düzenleyerek 
bağırsak fonksiyonlarını sağlıklı hale getirmektir. 
Prebiyotikler ise iyi mikroorganizmalar olan 
probiyotiklerin çoğalmasını ve aktive olmasını 
destekleyen yan ürünlerdir. 

Vücutta tüm sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi 
için bağırsak florasının sağlıklı olması gerekir. 
Bunun için, ihtiyaca uygun olarak belirlenmiş 
bakteri alt tiplerinin seçilmesi, kalite standartlarına 
uygun üretilmiş probiyotiklerin en az 3 ay boyunca 
düzenli kullanılması önerilir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sindirim Sisteminin 
Kalkanı: Probiyotikler

Probiyotikler, belirli miktarlarda tüketildiğinde konakçı sağlığı üzerin-
de olumlu etkiler meydana getiren mikroorganizmalardır. Probiyotikler 

bakteri ya da maya olabilir. Her iki mikroorganizmanın da yapısı bir-
birinden farklıdır. Bakteri kökenli probiyotikler mayalara kıyasla daha 
hassastır. Asit ve tuz gibi çevresel etmenlerden kolayca etkilenirler. 
Bakteri kökenli probiyotikler aside dirençli özel kapsülleme tekno-
lojisi ile üretilmelidir. Mide asidi gibi sindirim kanalından geçerken 

yolaktan etkilenmeden, koloni sayısı azalmadan sağlıklı bir şekilde bağırsağa ulaşması için özel 
kapsülleme teknolojisi gereklidir. Bakteri kökenli bir probiyotik tercih ederken bu noktaya dikkat 
etmek oldukça önemlidir.  Probiyotikler suştan suşa farklı etkiler gösterir. Aynı isimlendirmeye sahip 
olabilirler ancak suş numaraları değiştiği takdirde etkinlikleri de değişebilir. Tercih edilecek olan 
probiyotik kutusunda mutlaka probiyotik suş numarası belirtilmiş ürünler tercih edilmelidir. Klinik 
çalışmalar ile etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış probiyotikler seçmek önemlidir. Son dönemlerde 
probiyotikler ve bağırsak sağlığı üzerine sayısız çalışmalar yapılmaktadır. Oldukça geniş bir yelpaze-
ye sahip olan probiyotikler hakkında yapılan çalışmalar ile yeni ürünler de geliştirilmektedir. 

Her probiyotik desteği aynı amaca hizmet etmeyebilir. Bu nedenle kullanım amacımıza uygun 
bu alanda etkinliği kanıtlanmış spesifik ürünler tercih edilmelidir. Örneğin, vajinal sağlığı korumaya 
destek olan probiyotik ile bağırsak sağlığını korumak amaçlı seçilen probiyotiğin ürün içerikleri 
farklılaşır. Doğru tercihler için özel ürünler seçmek gerekir. 

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Probiyotik 
kullanımının önemi

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

Sindirim sistemi, özellikle de bağırsaklar, dost bakterilerden oluşan geniş ve zengin bir floraya sahip. 
Bağırsak floramız, sindirim sisteminin işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. 

Ayrıca bağışıklık sisteminin temelini oluşturuyor.
Uzun süreli seyahatler, stresli iş hayatı, düzensiz beslenme 

gibi durumlarda bozulan flora, sindirim sistemi 
problemlerine neden olabilir. Katkı, kimyasal ve 

koruyucu içeren endüstriyel gıdaların ve 
antibiyotiklerin kullanımıyla, bağırsak 

floramızı oluşturan bakterilerin sayısı 
azalır, yapısı bozulur ve bu durum 
bağışıklık sisteminin bozulması için 

önemli bir tehdit oluşturur.
Probiyotikler, sindirim sistemi florasını yeniden 

düzenlemek, sindirim sorunlarını gidermek ve bağışıklık sistemini desteklemek 
için çok önemli takviyeler. Probiyotiklerin sindirim sistemini dengeleyici etkileri ile kabızlık, 
ishal, şişkinlik gibi semptomlar azalıyor, bağışıklık sistemine verdikleri destekle, vajinal flora 

dengeleniyor, bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara ve alerjik problemlere karşı direnç artıyor.

Sağlıklı Bir Yaşam için: Probiyotik
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dünya çapında ilgi gören “3. Uluslararası 
İslam Sanatları Yarışması” sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı 

İslam sanatlarıyla yarıştılar
Konya Büyükşehir Belediyesin-

ce düzenlenen, hat, tezhip, minya-
tür ve çini dallarında dünya çapın-
da ilgi gören “3. Uluslararası İslam 
Sanatları Yarışması” sonuçlandı. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay sonuçları 
Mevlana Kültür Merkezi’nde Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ve daire mü-
dürlerinin katılımı ile açıkladı.  

‘KONYA, TÜRK-İSLAM SANATINA 
ÇOK KIYMETLİ ESERLER VE 
SANATÇILAR KAZANDIRDI’ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın İslam sanatları ve kültürü-
nün en önemli başkentlerinden 
olduğunu belirtti. Altay, “Tarih bo-
yunca İslâm kültürünün ve sanatı-
nın en önemli başkentlerinden biri 
olma misyonunu daima muhafaza 
eden Konyamız, köklü geçmişin-
den devraldığı bu eşsiz mirası ko-
rumayı başarmış, daha da önemlisi 
Türk-İslam sanatına çok kıymetli 
eserler ve sanatçılar kazandırmış-
tır. Konyamız; günümüzde de hat, 
tezhip, minyatür, çini gibi sanatla-
rın en üst seviyede icra edildiği bir 
merkez konumundadır. Bu bakım-

dan kadim şehir Konyamızda ge-
leneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası İslâm Sanatları Yarış-
ması büyük önem arz etmektedir. 
Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi-
ğimiz Uluslararası İslam Sanatları 
Yarışması’na hat alanında 40, tez-
hip alanında 38, minyatür alanında 
26, çini alanında 50 olmak üzere 
toplamda birbirinden değerli 160 
eser katılım sağlamıştır. Ağırlığı 
ülkemizden olmak üzere Cezayir, 
Endonezya, Irak, İran, Malezya, Mı-
sır ve Suriye’den gelen eserler var. 
Yarışmada her kategori için ilk üçe 
girenlerin yanında; beş mansiyon 
ve iki teşvik olmak üzere 10 eser 
ödüllendirilecektir. Toplamda ödül 

alacak eser sayısı ise 40’tır. Yarış-
macılardan hat alanında Zâriyât 
Sûresi’nin ilk 15 âyetinden en az üç 
âyeti celî sülüs ve diğer âyetleri ise 
sülüs yazı ile yazmalarını istedik. 

Tezhip alanında yazma eser-
lerde, kitabın başladığı ilk sayfanın 
arka yüzü olan zahriye sayfası ha-
zırlamalarını; minyatür alanında 
Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin 
Mesnevî’sinden Hikâyelerin ha-
zırlanmasını; Çini alanında ise 
Türk-İslâm çini sanatının klasik 
teknikleriyle uygulanmış özgün 
eserlerin hazırlanması istedik. Ka-
tılım sağlayan ve büyük emek iste-
yen bu birbirinden değerli eserlerin 
değerlendirmesini ise alanlarında 

uzman, çok değerli jüri üyelerimiz 
yaptı. İşleri gerçekten zordu. Zira, 
özgün ve birbirinden kıymetli on-
larca eseri değerlendirdiler. Yoğun 
bir çalışmanın ardından da derece-
ye giren eserler belirlenmiş oldu. 
Ben, tüm jüri üyelerimizle birlikte; 
yarışmaya katılım sağlayan bütün 
sanatçılara ve emeği geçen çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘ÖDÜLLER ŞEB-İ ARUS’TA 
SAHİPLERİNİ BULACAK’

3. Uluslararası İslam Sanatları 
Yarışması’nda dereceye giren eser-
lerin ödüllerinin Hazreti Mevlana’yı 
Anma Uluslararası Vuslat Yıldönü-
mü Etkinlikleri kapsamında düzen-

lenecek törenle takdim edileceğini 
belirten Başkan Altay, “Ayrıca 
dereceye giren eserler de törenler 
kapsamında sergilenecek.

Bu arada, 10-13 Aralık tarih-
leri arasında gerçekleştireceğimiz 
önemli bir kültür-sanat organizas-
yonundan da burada kısaca bahset-
mek isterim. Konya olarak “Tarık 
Buğra Genç Edebiyat Festivali”ne 
ev sahipliği yapacağız. Aslen Ak-
şehirli olan, edebiyatımızın çok 
önemli isimlerinden Tarık Buğra 
anısına gerçekleştireceğimiz festi-
valde; 2020 yılında ilk kitabı çıkan, 
gelecek vadeden 30’a yakın genç 
yazar, ülkemizdeki usta yazarlarla 
buluşacak. Usta edebiyatçıların yeni 

nesil edebiyatçılara örnek olma-
sı açısından önemli bir buluşmayı 
gerçekleştirmiş olacağız. Festivalin 
şimdiden hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Son olarak Konya Şehir 
Tiyatrosu’nun 23 Kasım akşamı 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştireceği, Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek’in Bir Adam Yaratmak 
oyununa tüm sanatseverleri davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesin-
ce, jüri üyelerinin değerlendirmele-
ri sonucu yarışmada dereceye giren 
eserler ve sahipleri açıklandı. Buna 
göre, Hat dalında; İran’dan Ahmet 
Ali Namazi birinci, Türkiye’den 
Muhammet Fatih Yıldız ikinci, Mu-
hammet Nuri Çelikkaya ise üçüncü 
oldu. Tezhip dalında; İran’dan Zey-
nab Rahnama birinci, Türkiye’den 
Makbule Gül Çerik ikinci, İran’dan 
Fatemeh Movadi üçüncü oldu. 
Minyatür dalında; Merve Karlı bi-
rinci, Aişe Nalan Özdoğan ikinci, 
Figen Kubatoğlu üçüncü oldu. Çini 
alanında; Hasibe Akarım birin-
ci, Kadir Ertürk ikinci, Betül Alat 
üçüncü oldu. Yarışmada dereceye 
giren tüm eser sahiplerinin isim-
lerine https://konya.bel.tr/islamsa-
natlari adresinden ulaşılabiliyor.
n NAZİFE ARSLAN

Uğur İbrahim Altay

Pekyatırmacı: Pandemi 
şartlarına uygun çalışıyoruz

Selçuklu Belediyesi ilçe gene-
linde bulunan semt pazarlarında 
HES kodu uygulaması başlattı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Seyit Onbaşı Pazar 
yerinde inceleme yaparak, dene-
tim yaptı.

Türkiye’de ve Dünyada etkisini 
sürdüren Covid-19 virüsü önlem-
leri kapsamında Selçuklu Beledi-
yesi semt pazarlarında HES kodu 
uygulaması başlattı. Selçuklu Be-
lediyesi Zabıta Ekipleri pazarların 
girişinde pazara gelen vatandaşla-
rın HES kodunu sorgulayarak riskli 
grupta yer alan vatandaşları pazar 
yerine almıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı koronavirüs ted-
birleri kapsamında Seyit Onbaşı 
Semt pazarında (Nalçacı semt pa-
zarı) denetim gerçekleştirdi. Zabıta 
ekipleri ile birlikte incelemelerde 
bulunan Başkan Ahmet Pekyatır-
macı, esnaf ve vatandaşlarla kısa 
süreli sohbet gerçekleştirdi. Baş-

kan Pekyatırmacı, vatandaşları 
maske, mesafe ve hijyen konusun-
da da uyardı.

Virüsle mücadele anlamında 
belediye olarak gerekli çalışma-
ları gerçekleştirdiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Koronavirüsle 
mücadele kapsamında belediye 
olarak Hükümetimizin aldığı ka-
rarlar doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların 
yanında tabi bu çalışmaların da de-
netimini yapmak bizim görevimiz. 
Bu denetimler kapsamında bugün 
Nalçacı semt pazarı olarak bildiği-
miz Seyit Onbaşı semt pazarında 
denetim yaptık. Bu Pazar yerimiz 
pandemi sürecinde kapalı kalmıştı. 
Esnafımız ile yaptığımız istişareler 
doğrultusunda düzenleme yapa-
rak burayı pandemi koşullarına 
uygun hale getirdik. İnşallah hem-
şehrilerimiz güvenle alışverişlerini 
yapabilecekler.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, uzaktan satışla yapılan alışverişte mağdur 
olan vatandaşların hakem heyetine başvurarak kargodan bedelini alabileceklerini söyledi

Kapıda ödeme yapın
Dolandırıcılar hünerlerine her 

gün bir yenisini ekliyor. Üstelik Fa-
cebook, Instagram ve Twitter gibi 
sosyal ağları da kullanmada çok be-
cerikliler. Vatandaşın ‘ucuz ürün’ 
zafiyetinden yararlanan bu düzen-
bazlar her türlü önlemlere ve uya-
rılara rağmen binlerce kişiyi ağına 
düşürmeyi başarıyor. Son günlerde 
en çok mağduriyet ‘güvenilir olma-
yan’ internet sitelerinden ve telefonla 
yapılan alışverişlerde yaşanıyor. Öte 
yandan Alışveriş sitelerin peş peşe 
indirim kampanyası yapmasının 
ardından Tüketiciler Birliği Konya 
Şube Başkanı Mustafa Dinç, uzak-
tan satışla yapılan alışverişte mağdur 
olan vatandaşların hakem heyetine 
başvurarak kargodan bedelini alabi-
leceklerini söyledi.  

İNTERNET ÜZERİNDEN, 
BANKA HAVALESİ ÜZERİNDEN 

ÖDEME YAPMAYIN
Tüketicilere internet üzerinden, 

banka havalesi üzerinden ödeme 
yapmamaları konusunda uyarılarda 
bulunan Tüketiciler Birliği Konya 
Şube Başkanı Mustafa Dinç, “Kapı-
da ödeme ürünü görerek almanın 
en azından orijinal kutunun ilgili bir 
firmadan gelip gelmediğini kontrol 
etme adına oldukça önemli. Üründe 
yaşanacak bir sorunda arada Kargo 
şirketini de sorumlu tutabiliyoruz. 
EFT ve havale ile alışveriş yapıldı-
ğında kargo firmasının herhangi bir 
sorunu yok. Kargo ürünü teslim edip 
gidiyor.  Kutu açıldığında ve üründe 
bir sorun çıktığında aldığınız ürüne 
de ulaşılamadığı takdirde para boşa 
gitmiş oluyor. Kapıda ödeme ger-
çekleştirdiğinde kargo şirketi de so-
rumlu tutulabiliyor. Tüketicilerimizin 
en çok yaşadığı sorunların başında 
uzaktan satışlar geliyor. Bu satışlarda 
maalesef daha sonra muhatap bu-
lunamıyor. Bu durumda da tüketici 
psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor. Tüke-

ticilere bu konuda püf noktası olacak 
bir uyarımız var. Kesinlikle uzaktan 
satışlarda internet üzerinden, banka 
havalesi üzerinden ödeme yapma-
yın.” ifadelerini kullandı.
İNDİRİMLER MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı, çok sayıda tü-
ketici mağduriyetinin yaşanabildiği 
“efsane cuma indirimleri” gibi özel 
adlarla yapılan indirimler için gere-
ken idari yaptırımların uygulana-
cağını belirtti. Bakanlık bünyesinde 
faaliyet gösteren Reklam Kurulu-
nun da özel indirim günlerine ilişkin 
resen inceleme başlattığı bildirildi. 
Yapılan yazılı açıklamada, yılın be-
lirli dönemlerinde özellikle de kasım 
ayında ‘efsane cuma indirimleri’, ‘şa-
hane cuma indirimleri’, ‘süper cuma 
indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün 
yelpazesinde çeşitli oranlarda indi-

rimler yapıldığı anımsatıldı. Salgının 
etkisiyle tüketicilerin, ‘online mesa-
feli alışverişleri’ tercih ettiği aktarılan 
açıklamada, “Online alışverişlerin 
özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı 
indirimler, yoğunluk sebebiyle lojis-
tik süreçlerde aksama, kötü niyetli 
satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya 
bedelin tahsil edilip hiç mal gönder-
meme, cayma hakkını kullandırma-
ma gibi birçok mağduriyete de yol 
açabildiği görülmektedir” denildi.

TÜKETİCİLER ÜRÜNLERİ 
KARŞILAŞTIRMALI

Açıklamada, tüketicilerin mağ-
dur olmamaları, satıcı veya sağla-
yıcıların da idari müeyyide ile kar-
şılaşmamaları için taraf olacakları 
mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat 
etmesi gereken hususlara da vurgu 
yapıldı. Tüketicilerin dikkat etmesi 
gereken hususlarla alakalı olarak, 
“Tüketici ihtiyacını karşılayacak ürü-
nü doğru belirlemeli ve bütçe ile har-
cama arasındaki dengeyi gözetmeli. 
Satıcı veya sağlayıcı hakkında gerekli 
sorgulamalar yapılmalı. Satışa sunu-
lan ürün fiyatı karşılaştırılmalı. Satıcı-
nın internet sitesinin güvenliği kont-
rol edilmeli. Satıcı veya sağlayıcının 
internet adres çubuğu kontrol edil-
meli. Ödeme işlemi öncesi mevzu-
atta yer alan ayrıntılar ve ön bilgiler 
kontrol edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

SATICI VE SAĞLAYICILARA UYARI
Satıcı ve sağlayıcılara ilişkin ise 

şu uyarılarda bulundu: “Tüketiciler 
ile mesafeli sözleşme akdedilmeden 
önce tüketici mevzuatında yer alan 
yasal yükümlülüklerin karşılanması 
için ön bilgilendirmenin yazılı veya 
kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tü-
keticiye iletilmesi, mevzuatta belir-
lenmiş olan teslim veya ifa, cayma 
hakkının kullanımı ve bedel iadesine 
ilişkin yasal sürelere uyulması önem 
taşıyor. Cayma hakkının kullanımı 
durumunda 14 gün içerisinde her-
hangi bir masraf veya yükümlülük 
getirmeksizin tüketiciye bedel iade-
sinin tek seferde yapılması gerekiyor. 
Mesafeli satışa konu edilen mal veya 
hizmetlere ilişkin olarak ödemesi alı-
nan siparişlerin stokta bulunmama, 
tedarik edilememe gibi gerekçelerle 
iptal edilerek tüketici mağduriyetine 
neden olunmaması için stok ve ürün 
tedariki aşamalarına dikkat edilme-
li.”

STOK MİKTARI BELİRTİLMELİ
Bakanlık, indirimli satışların baş-

langıç ve bitiş tarihleri ile indirimli 
olarak satışa sunulan mal veya hiz-
metin miktarı sınırlı ise bu miktarın 
açık ve anlaşılır bir biçimde belirtil-
mesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, indi-
rim reklamlarında, satışa konu edile-
cek mal veya hizmete ilişkin bilginin 
yapılan indirim ile beraber anlam 
karışıklığına yol açmadan sunulması 
gerektiği bildirildi. Açıklamanın de-
vamında, yapılan indirimin miktarı 
veya oranı hesaplanırken, indirimli 
fiyattan bir önceki fiyatın esas alın-
ması, satıcı sağlayıcı ya da reklam 
verenin yapılan indirimin ispatından 
sorumlu olduğu, indirimli fiyatın uy-
gulanmasına ilişkin süre ve stok sını-
rı varsa bunun internet sitesi ve rek-
lamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği 
belirtildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Dinç
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Elbirliğiyle ilçelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hal-
kapınar Belediyesi’ni ve AK Parti 
İlçe Teşkilatı’nı ve ilçe esnafını ziya-
ret etti. Pandemi nedeniyle zor bir 
yıl olmasına rağmen verdikleri söz-
leri yerine getirdiklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Hizmetin güzelliği 
hep yeni hizmetleri tetiklemesidir. 
El birliğiyle ilçelerimizin gelişimine 
katkı sağlıyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Halkapı-
nar’da vatandaşlarla buluştu. AK 
Parti Halkapınar İlçe Teşkilatı’nda 
partililerle buluşarak bir görüşme 
gerçekleştiren Başkan Altay, ilçe 
kongresinde yeniden başkanlığa 
seçilen Fatih Köşger’e ve yeni yöne-

time başarılar diledi. Pandemi ne-
deniyle zor bir yıl olmasına rağmen 
verdikleri sözleri yerine getirdikleri-
ni kaydeden Başkan Altay, “Hizme-
tin güzelliği de hep yeni hizmetleri 
tetiklemesidir. İyi bir yol yaptığınız-
da başka mahalleler de aynı yolu 
istiyorlar. Bizim görevimiz de bu 
hizmeti yerine getirmek. El birliğiy-
le ilçelerimizin gelişimine katkı sağ-
lıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

HALKAPINAR 30 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM ALDI 

Halkapınar’a Büyükşehir ola-
rak bugüne kadar 30 milyon liralık 
yatırım kazandırdıklarını aktaran 
Başkan Altay, “Halkapınar bize 
çok yüksek destek oldu. Allah razı 
olsun. İl ve ilçe teşkilatımızla, be-
lediyemizle gönül gönüle verip bir 

fazla hizmet yapabilir miyiz diye 
çalışıyoruz. Nerede bir ihtiyaç var-
sa; yollardan sulama alanlarına, 

parkalara kadar her şey bir prog-
ram dahilinde yürütülüyor. İnşallah 
2021 yılı planlamamızı da en kısa 

sürede yaparak hızla kalan eksikle-
rimizi tamamlamayı arzu ediyoruz. 
Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı 

başımızdan eksik etmesin. Allah 
devletimize zeval vermesin.” dedi. 

‘UĞUR BAŞKANIMIZ 31 İLÇEDE 
BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR’

AK Parti Konya İl Başkan Yar-
dımcısı Necati Sametoğlu da “Uğur 
Başkanımız gerçekten Konya’nın 
31 ilçesinde çok büyük özveriyle, 
büyük bir gayretle hizmet etmeye 
çalışıyor. Allah hepimizin yardımcı-
sı olsun.” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY BELEDİYEYİ VE 
ESNAFI ZİYARET ETTİ 

Programı kapsamında Halkapı-
nar Belediyesi’ni de ziyaret ederek 
Belediye Başkanı Mehmet Bakkal 
ile görüşen Başkan Altay, ilçe es-
nafını da ziyaret ederek hayırlı işler 
temennisinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ

Gazetecileri ev sahibi 
yapacak proje imzalandı

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
arasında imzalanan protokol çer-
çevesinde Konya’daki gazetecile-
re ev sahibi olmanın yolu açıldı. 

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahal-
lesi’nde yapılan Ardıçlı Sosyal 
Konutları içerisinde 2. etapta yer 
alacak olan 512 konut, Konya’daki 
gazetecilere şartları taşımaları ha-
linde satılacak. 

Konuyla ilgili Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir yaptığı açıklamada, “Uzunca 
bir süredir meslektaşlarımızın ev 
sahibi olabilmesi için yürüttüğü-
müz proje nihayet olumlu bir şe-
kilde sonuçlandı. TOKİ ile yaptığı-
mız protokol çerçevesinde 2+1 ve 
3+1 şeklinde toplam 512 konut, 
uygun şartları taşıyan meslektaş-
larımızın ev sahibi olabilmeleri 
için tarafımıza tahsis edilmiş oldu. 
Şu an inşaatı devam eden çalışma 
çerçevesinde konut sahibi olabil-
mek için, son bir yıl içinde basın 
sigortalı olarak çalışıyor olmak 
ya da basın mesleğinden emekli 
olmak; proje il sınırları içerisinde 
en az 1 yıl ikamet ediyor olmak; 
Konya il sınırları içerisinde kendi-
sinin, eşinin ve velayetleri altında 
bulunan çocuklarının daha önce 
TOKİ’den konut satın almamış 
olması; yine bu kişilerin üzerinde 
1’den fazla konutu olmaması şart-
ları aranıyor” dedi. 

ÖN ÖDEMELER 18 ARALIK’A 
KADAR ÖDENECEK

Gazeteciler için uygun koşul-
lar sağlayan protokol çerçeve-
sinde ön ödemelerin 16 Kasım 
Pazartesi günü başlayıp 18 Aralık 

2020 günü mesai bitimine kadar 
yapılabileceğini söyleyen Sefa Öz-
demir, “2+1 konut için başvuru 
yapanların 4 bin TL, 3 +1 konut 
için başvuru yapanların ön ödeme 
olarak 6 bin TL ilgili bankaya (kısa 
bir süre içerisinde bildirilecek) 
yatırması ve makbuzu Cemiyeti-
mize getirmesi gerekiyor. Sürecin 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilme-
si için konut talebinde bulunan 
meslektaşlarımızın ayrıntılı bilgi-
leri ve başvuru belgelerini almak 
için Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’mizi ziyaret etmesi gerekiyor. 
Her iki konut tipinde de yüzde 10, 
15 ve 25 peşinat ödeyip taksitlen-
dirme imkanı sunuluyor” ifadele-
rini kullandı. 

Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ne üye olmayan ve Konya’da 
ikamet eden gazetecilerin de bu 
projeden faydalanabileceklerini 
dile getiren Başkan Sefa Özdemir, 
“Yaptığımız çalışmada bütüncül 
bir bakış açısı ortaya koyup, kim-
seyi ayırmamaya özellikle dikkat 
ettik. Her şeyin şeffaf bir şekilde 
ilerlemesi için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Bu anlam-
da ev sahibi olmak isteyen bütün 
meslektaşlarımız bu projeden 
yukarıda belirtilen şartları taşıyor 
olmaları halinde faydalanabilecek. 
Uygun koşullarda meslektaşları-
mızın ev sahibi olmalarını sağla-
yacak olan bu projenin meslektaş-
larımız için hayırlı olmasını diliyor; 
başvuru belgelerini almak ve var-
sa kafalarındaki soru işaretlerini 
gidermek için meslektaşlarımızı 
Cemiyetimize davet ediyorum” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Asfalt sezonunun sonuna gelindiğini, yol ve asfalt çalışmalarında hız kesmediklerini söyleyen Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, hedeflerinin ilçede asfaltsız tek bir yol dahi bırakmamak olduğunu vurguladı

‘Hedefleri asfaltsız
yol bırakmamak!’

Sezon sonunun iyiden iyiye yak-
laşmasına rağmen çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Meram Be-
lediyesi, üç büyük caddede yürüt-
tüğü yol ve asfalt çalışmalarını daha 
tamamladı. Yeşildere, Kozağaç ve 
Pir Hasan Caddelerinin çalışmaları-
nın tamamlanarak hizmet vermeye 
başladığını ifade eden Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, Me-
ram’ın yol ve asfalt sorununu tarihe 
gömmekte kararlı olduklarını söy-
leyerek, “Asfaltsız tek bir metre yol 
kalmayıncaya kadar hızımızı kesme-
yeceğiz” dedi. Meram Belediyesi, ilçe 
genelinde tek bir asfaltsız cadde ya 
da sokak, tek bir metre parke ve bor-
dürsüz yol kalmasın diye dört bir kol-
dan çalışmalarını aralıksız yürütüyor. 
Bu hedefe ulaşabilmek adına son 20 
ayda 2 milyon 600 bin metrekare-
den fazla asfalt döken Meram Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 
havaların soğumasına rağmen çalış-
malarında hız kesmiyor. Bu çerçeve-
de üç büyük caddenin çalışmalarını 
tamamlayan ekipler vatandaşlardan 
takdir topladı.
‘CADDELERİMİZ YENİ ÇEHRELERİYLE 

MERAMIMIZA HAYIRLI OLSUN’
Başta pandemi olmak üzere tüm 

olumsuz şartlara rağmen çalışmala-
rını özveriyle tamamlayan tüm ekip 
arkadaşlarına teşekkür eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
hemşehrilerinin kendilerinden en 
önemli beklentisi olan Meram’ın yol 
ve asfalt sorununu bitirmede kararlı 
olduklarına vurgu yaptı. Bu çerçeve-
de yürütülen çalışmalardan biri olan 
Ayanbey, Yorgancı ve Anasultan 
Caddelerinin yol genişletme, altyapı 
ve asfaltlama çalışmalarını geçtiği-
miz yıl tamamladıklarını hatırlatan 
Başkan Kavuş, “Bu projenin devamı 
olan 2 kilometrelik Pirhasan Cadde-
sini ise bu yıl iki etap halinde hem-
şehrilerimizin hizmetine sunduk. 
Meram Yeni Yol Caddesini Hatıp’a 

bağlayacak bu 5 kilometrelik Ayan-
bey, Yorgancı, Anasultan ve Pirha-
san Caddesi güzergahında yapılan 
çalışma sadece bir yol ya da asfalt 
çalışması değil bölgeyi dev bir şan-
tiyeye dönüştüren, onbinlerce hem-
şehrimizin kullandığı alternatif bir 
yol olmakla birlikte detaylı ve komple 
bir proje oldu. 4 – 5 metre olan yol 
genişliği vatandaşlarla anlaşılarak 
12 ila 15 metreye kadar çıkarıldı. 
Bunun için cadde üstünde bulun 75 
eve müdahalede bulunuldu. 6 evde 
yapılan geniş çaplı tadilatlarla adeta 
evler yeniden inşa edildi. Yol genişle-
tilmesi sebebiyle 9 hemşehrimize ise 
yeniden evleri yapılarak kendilerine 

teslim edildi. Bazı ev duvarları yıkı-
larak yaklaşık 1 km uzunluğu bulan 
duvarlar yeniden inşa edildi. Yine bu 
caddede yaklaşık 400 metre perde 
duvar imalatı gerçekleştirildi.

Yola engel teşkil edecek direk-
ler yapılan planlama ile belirlenen 
yeni yolun kenarlarına alındı. Altya-
pı baştan sona tamamen yenilerek, 
modernizasyonu tamamlandı. Ay-
rıca Dere Mahallesi Yeşildere Cad-
desinde başlatılan asfalt ve altyapı 
çalışmalarını da tamamlamış bulu-
nuyoruz. 3 kilometre uzunluğunda 
ve 9 metre yol genişliğindeki cadde 
yeni yüzüyle hemşehrilerimize hiz-
met vermeye başladı. Tamamlaya-

rak hizmete sunduğumuz bir diğer 
cadde de Kozağaç Caddesi. 2 Km 
uzunluğunda ve 11metre yol geniş-
liğindeki Kozağaç Caddesi de kaliteli 
yoluyla hemşehrilerime çok daha 
konforlu hizmet sunmaya başladı. 
Her bir caddemiz yeni çehreleriyle 
Meramımıza hayırlı olsun” diye ko-
nuştu.

‘YOL VE ASFALT SORUNUNU 
BİTİRMEYE KARARLIYIZ’

“Meram’ın yol ve asfalt sorunu 
bizim için acil halledilecekler liste-
mizin ilk sırasında. Çünkü bu sorun 
hemşehrilerimizin bizden beklenti 
listesinin ilk sırasında” diye konuşan 
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöy-
le sürdürdü; “2020 asfalt çalışmaları-
mıza önemli adımlar atarak başladık. 
İlk olarak öncelikle asfalt ve türevi 
tüm üretimlerde dışa bağımlılığımı-
zı tamamen bitirmek üzere makine 
parkımızı güçlendirdik. Asfalt Şan-
tiyemize kazandırdığımız Mekanik 
Stabilizasyon ve Emülsiyon Plentle-
riyle tüm işlemleri kendi bünyemiz-
de gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarla 
birlikte ortaya koyduğumuz gayret, 
emek, özveri ve kararlılıkla asfaltta 
belirlediğimiz yıllık hedeflerimizi tut-
turuyor hatta geçiyoruz. Meram’ın 
asfalt sorununu tarihe gömmek adı-
na, tasarruf tedbirleri ve pandemi 
gibi tüm olumsuzluklara rağmen 
ortaya koyduğumuz kararlılıkla son 
bir buçuk yılda Meram’ın yollarına 
2 milyon 600 bin metrekareden faz-
la asfalt döktük. Vatandaşlarımızın 
acil diye nitelendirdiği her sorunu 
ivedilikle çözdük. Alt yapı çalışma-
larını hızlı bir şekilde tamamlayarak 
ekiplerimizin önünü açan KOSKİ, 
MEDAŞ, TELEKOM ve ENERYA ile 
çalışmalarımız esnasında bize an-
layış gösteren ve destek veren tüm 
hemşehrilerimize de bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bu konforlu cad-
delerin oluşmasında onlarında payı 
büyük.” n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe kongresinde yeniden başkanlığa seçilen 
Fatih Köşger’e ve yeni yönetime başarılar diledi.
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Eskiden kaza ve köy arasında kurul-
muş olan bölümler vardı ve bu bölüm-
lere “nahiye” ya da “bucak” denilirdi. Bu 
yerler,  bir nahiye müdürü tarafından 
yönetilirdi. 1970 yılları itibariyle artık 
nahiye müdürleri atanmamaya ve fonk-
siyonları bitirilmeye başlanmıştır. 2011 
yılı itibariyle Türkiye’de 634 bucak, na-
hiye mevcut iken, 2014 yılında bucaklar 
resmi olarak tamamen kaldırılmışlardır. 
Bu yerlerin birçoğunda belediye teşkilatı 
dahi yoktu. İşte o yerlerden biriydi Ça-
vuş...

Benim doğduğum köy de Seydişe-
hir İlçemizin bir nahiyesi olan Çavuş’a 
bağlı idi... Çavuş, şimdi o zamanların 
Çavuş’u değil. Nüfusunun binlercesi 
İzmir’de, Konya’da, Antalya’da Seydi-
şehir’de yaşıyorlar. Herkes, ekmeğin 
peşine takılıp başka diyarlara gittiler, Ça-
vuş’u kendi yalnızlığına bırakarak... Ama 
yaz aylarında neredeyse hepsi yine ona 
koşuyorlar. Hasret gideriyorlar onunla.

 Dün, internet ortamında;  Çavuş 
Nahiyemizin 1999 yılında belediyelik 
olmasında çok büyük emeği geçmiş 
olan ve ilk belediye başkanlığı görevinde 
de bulunmuş olan Nedim Öner Başka-
nımızın Çavuş sevgisini özetleyen bir 

paylaşımını gördüm. O paylaşım benim 
bugünkü yazıma temel oluşturdu.

Çavuş’un bir fotoğrafını şu sevgi 
cümleleri ile paylaşmış Nedim Başkan:

“Sevdam, aşkım; ÇAVUŞ.”
Ben de bu paylaşım için uzunca bir 

yorum yaptım ve yazarken gerçekten 
duygusal anlar yaşadım. Sonra burada 
yazıya dökmeye karar verdim. “Eskiye 
rağbet olsaydı eğer, bitpazarına nur 
yağardı” demişler. Bunu da “eskiler” 
demişler hani... Madem “eskiler” böyle 
söylemişler o halde biz de onların bu tür 
sözlerine itibar etmeyip kaile almayıve-
relim bazen de... Ne yalan söyleyeyim 
“eski” denilen çoğu şeylerin verdiği 
lezzetin, birçok yenide olmadığını söyle-
mek abartılı olmaz sanırım.

İşte asıl yazım:
Çavuş’un bende ve benim gibi bü-

tün Oğlakçılılarda ayrı bir yeri ve ayrı bir 
önemi vardır. Mesela, Çavuş benim için 
Şakir Hoca demekti. Manav Mehmedi 
demekti çocukluğumda. Bayram şe-
kerlerimizi Oğlakçı’dan yürüyerek gelir, 
onlardan temin ederdik yine yürüyerek 
geri dönerdik. Sıklıkla da onlar, at ve 
eşeklerin sırtında, bakkalı bizim köye 
getirirlerdi. Defterlerimizi, kalemlerimizi 

onlardan alırdık. O küçü-
cük bakkal dükkânlarının 
penceresine bir ipe dizi-
len tükenmez kalemler, 
benim için sarrafların vit-
rinlerinde parlayan, altın 
bilezikler mertebesindey-
di o zamanlar. Onun bir 
tanesine bile ulaşmamız 
imkânsız denilecek kadar 
zordu. Para yoktu...

Ayrıca Çavuş, benim 
ve tabii ki Oğlakçılılar için “yürümek” 
anlamı taşırdı. Ona ulaşabilmek, gidiş 
ve geliş olmak üzere 16 kilometrelik bir 
mesafeyi yürümeniz ve sadece yürür-
ken tam iki saatinizi harcamanız gere-
kirdi ve bu gidiş gelişleri bazen haftada 
birkaç kez yapmak zorundaydınız. 

Çavuş benim için, Muzaffer Öner 
demekti. Zira o benim ilk öğretmenim-
di. Benim tahsil etmemdeki en büyük 
pay ona aitti.  

Çavuş demek, Üğümemetlerin 
Fahrettin’in, Bahattin’in Dursun’un, 
Halil’in Hakkı’nın traktörü demekti. Biz, 

traktöre “motor” derdik 
o zamanlarda... Motorlar 
bizim köye bir iş için gelip 
geri dönerlerken, kasala-
rına asılır, Cavuş’a kadar 
gider, sonra yaya olarak 
köye dönerdik biz çocuk-
lar... 

Çavuş benim için 
“gurbet” demekti, “has-
ret” demekti. İzmir’e ha-
mallık için giden babaları-

mızı bize kavuşturan yer demekti. 
Çavuş benim için bisiklet demekti. 

Çavuş Kayasının dibinde öğrendim bi-
siklet sürmesini... 

Tat Memet demekti Çavuş benim 
için. Ayrıca Gamas Kuyusu demekti. 
Bahattin’in Dursun’un emektar oto-
büsünün Gamas Kuyusu civarında 
devrilmesini hatırlarım Çavuş aklıma 
gelince... O otobüsün içinde bir çocuk 
kazazedeydim. Tam bir yıl kaburga ke-
miklerim ağrıdı kaza sebebiyle.  Şu an 
yoğun bakımda tedavi gören babamın 
kaza anında; “Tayyarım, Tayyarım!” 

diye bağırmasını hatırlarım hep. O kaza-
yı birlikte yaşadığımız ve şimdi yüz on 
yaşlarında olan Nuri Amcayı hatırlarım. 

Çavuş deyince kavurmalı yumurta, 
gül reçeli, taş gibi yoğurdun bulunduğu 
beyaz çinko sahanlar gelir aklıma. Rah-
metli Muzaffer Öner Öğretmenim 1969 
yılı olabilir, Oğlakçılı öğrencileri, Çavuş’a 
geziye götürdüğünde, öğlen olunca 
her bir öğrenciyi Çavuşlu bir öğrenciye 
misafir olarak vermişti. Beni, İsakların 
Mehmet götürmüştü evlerine. Sofrada 
ise yukarıda saydığım yiyecekler vardı. 

Yine Çavuş deyince aklıma, bir bay-
ram arifesinde bayram şekeri almaya 
geldiğimiz Çavuş’tan Oğlakçı’ya döner-
ken arkadaşlarımla birlikte, Çavuşlu ço-
cukların bizi Delioğlunun Ağılının oraya 
kadar dövmek için kovaladıkları gelir 
aklıma. 

Yıl 1972. Henüz 13 yaşındayım. 
Devlet parasız yatılı sınavlarına kayıt 
olmam için Seydişehir’e gitmem gere-
kiyor. Çavuş deyince, babamın, Dede-
ciğin Başı mevkisine yaktığı ateşe bakıp 
bakıp gece 03.00’da tek başına Çavuşa 
gittiğim o korkulu gece gelir aklıma. Yıl-
larca yaz tatillerinde, şubat tatillerinde, 
Çavuş’tan Oğlakçı’ya yaya olarak gidip 

geldiğim çöl sıcağı gündüzler, ayazdan 
donmaktan kıl payı kurtulduğum, zem-
heri ayazlı geceler gelir aklıma. 

Aklıma; daha sonraki yıllarda o yaya 
yolları kendime ait 1979 model aracımla 
giderken eski günlerin zorluklarını düşü-
nüp ağladığım o anlar gelir...

Çavuş deyince aklıma kendimin de 
25 yıl süreyle görev yaptığım Ordumu-
zun bir teşkilatı olan Jandarma Karakolu 
gelir... 

1978 yılında, karakol komutanı 
olan Uzman Çavuşun, Seydişehir’den 
Oğlakçılıları taşıyan minibüsü rehin bı-
rakıp, kadın-kız, genç-yaşlı, çoluk-çocuk 
demeden, karakolun önünde beş saat 
beklettiği zemheri gecesi gelir aklıma. 

O zamanlar, önemli kişiliğini kavra-
maktan uzak olsam da Çavuş deyince 
aklıma; Memiş Hoca Efendi Türbesi 
gelir. 

Daha neler neler geliyor da boş ve-
rin birlikte ağlamayalım, zamanınızı da 
boşa harcamayayım şimdi. 

Hem Oğlakçı’da hem de Çavuş’ta, 
üstelik Oğlakçı ve Çavuş dışında yaşa-
yan tüm hemşehrilerime sağlıklı uzun 
ömür, vefat edenlere de Allah’tan rah-
met diliyorum.

“ÇAVUŞ” DEYINCE AKLIMA...

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “eski ve yeni hali” konulu 
fotoğraf yarışmasında daha önce açı-
lışı yapılan ve dereceye giren eser-
lerin sergisini ziyaret etti. Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf 
Kulübü’nce düzenlenen, Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi’nin sponsor 
olduğu Beyşehir Belediyesinin de 
desteklediği yarışmada, dereceye 
giren eserlerin sergisi açıldı. Atatürk 
Caddesi Beyaz park önünde açılan 
sergide vatandaşlara yönelik sunum 
yapıldı. Yapılan sergilemeyi Başkan 
Bayındır’da ziyaret ederek, değer-
lendirmelerde bulundu.

‘ŞEHRIMIZI EVIMIZ 
GIBI GÖRELIM!’

Çevre temizliğinin önemine de 
vurgu yapan Beyşehir Belediye Baş-
kanı Bayındır, “Ya böyle temizleye-
ceğiz, ya kirleteceğiz. Önce kendimi-
ze şunu soralım; biz neye layığız. Biz 
temiz bir doğaya layığız. Bu şehrin 
insanı asildir. Bu şehrin insanının 
soyu, boyu bellidir. O nedenle biz 
temizlikten yanayız. Biz suyuyla, 
ormanıyla, doğasıyla iç içe yaşayan 
bir milletin evlatlarıyız. O zaman bu 
mantıkla yaşamayalım. Şehrimizde 
bu denli temizlik anlayışını yaymak 
için kardeşlerimiz, evlatlarımız gece 

demeden, gündüz demeden bu pro-
jeyi hayata geçirdiler. Türkiye’ye ör-
nek olalım. Şehrimize örnek olalım. 
Atıkları yollara ve çevreye atmaya-
lım.

Evlerimizde, kısaca yaşadığımız 
yerlerde elimize geçen çöpleri nasıl 
çöp kutularına, poşetlere atıyorsak, 
şehrimizi de evimiz gibi görelim. 
Yaradan bu doğayı bize lütfetmiş 
vermiş. Yarın bunun günahını çek-
meyelim diye ben buradan kamu-
oyuna rica ediyorum. İşçilerimizde 
insan temizlik işçilerimize haksızlık 
etmeyelim. Her gün sabah şişe, kâ-
ğıt, yollarda rastgele atılmış çöpleri 

aynı adam temizliyor biraz bu açıdan 
bakalım. Bizler bu şehri evimiz gibi 
görürsek, bu doğayı evimiz gibi gö-
rürsek yaradanın da hoşuna gideriz. 
Komşumuzun da hoşuna gideriz. 
Birbirimizin de hoşuna gideriz. Özel-
likle rica ediyorum.

Yapılan sosyal sorumluluk pro-
jesinde yer alan, Huğlu Silah Sanayi 
Kooperatifimize, Mustafa Büyükka-
falı’ya, değerli hocalarımıza, jürimi-
ze, gecesine gündüzüne katıp bu 
yarışmada ben varım diyen çocukla-
rımıza ve yetişkinlerimize teşekkür 
ederim” diyerek sözlerini tamamla-
dı. n HABER MERKEZİ

Beyşehir-Seydişehir arası 
bölünmüş yol çalışması hızlandı

Beyşehir Belediyesi’nden 
adım adım temizlik

Konya’nın iki ilçesinin birbirine 
ulaşımını sağlayan Beyşehir-Sey-
dişehir Kara yolunda bölünmüş yol 
çalışmaları devam ediyor. Karayol-
ları 3.Bölge Müdürlüğü tarafından 
22 Mayıs 2017 tarihinde ihale edil-
mesinin ardından geçtiğimiz yıl-
larda işi üstlenen firma tarafından 
bölünmüş yol çalışmaları başlatılan 
Beyşehir-Seydişehir Kara yolunun 
Beyşehir ilçesi sınırları içerisindeki 
çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda güzergahta Bey-
şehir ilçe merkezi ile Gökçimen 
Mahallesi arasındaki 10 kilomet-

relik kısım kavşak ve sıcak asfalt 
çalışmalarının da tamamlanması 
sonrasında bölünmüş yol haline 
getirildi. Bu bölümün duble yol 
olarak hizmete açılmasının ardın-
dan Gökçimen Mahallesi-Bayavşar 
Mahallesi Cips fabrikası arasında 
kalan çalışmaların başlaması bek-
leniyor. Beyşehir ile Seydişehir ilçe 
merkezleri birbirine 32 kilometre-
lik bir mesafeye sahip bulunuyor. 
Güzergahta bölünmüş yol çalışma-
ları Seydişehir ilçesi sınırları içeri-
sinde de yürütülüyor.
n  İHA

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Akşehir’in il olması hakkında verdiği kanun teklifinde, Akşehir’in tarihi geç-
mişi, coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile il olmayı çoktan hak etmiş önemli bir ilçe olduğunu söyledi

Akşehir’in il olması 
için kanun teklifi verdi

CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne (TBMM) Akşehir ilçesi-
nin il statüsü kazanması için kanun 
teklifi verdi. Teklif metninde Akşe-
hir’in neden il olmasını istediğiyle 
ilgili ayrıntıları anlatan CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, “Ana-
yasa’nın merkezi idarenin kuruluş 
şartlarını düzenleyen 126’ncı mad-
desi, ‘Türkiye, merkezi idare kurulu-
şu bakımından, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmet-
lerinin gereklerine göre, illere; iller 
de diğer kademeli bölümlere ayrılır’ 
hükmünü içerir. Bu hükmün işler-
liğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu’nun birinci ve ikinci mad-
deleri mülki idarelerin kuruluş esas 
ve usullerini ifade eder. Sultan Da-
ğı’nın eteklerinde kurulmuş olan ve 
Konya’nın Ege’ye açılan kapısı Ak-
şehir ilçesi, yapımı devam eden ve 
kısa süre içinde açılması planlanan 
Kuzey – Güney Otoyolu (Karadeniz 
– Ankara – Antalya Bağlantı Yolu) ile 
birlikte çok daha önemli bir konuma 
sahip olacaktır. Konya il merkezine 
135 kilometre uzaklıkta olup, il mer-
kezinin kuzeybatısında, İç Anadolu 
Bölgesi’nin güneydoğusunda, 1442 
kilometrekarelik alanı ile Türkiye’nin 
yüzölçümü en büyük ilçelerinden bi-
ridir. TÜİK verilerine göre nüfusu 93 
bin 885’tir. İlçede bulunan ve Nas-
reddin Hoca’nın maya çaldığı Akşe-
hir Gölü, yüzölçümü itibari ile Türki-
ye’nin 5. büyük gölüdür. 310 yataklı 
bölge devlet hastanesi, yapımı de-
vam eden ek bina ile toplamda 460 
yatak kapasitesine ulaşacak ve 103 
yatak kapasiteli özel hastane ile bir-
likte çevredeki tüm ilçelere hizmet 

verecektir. Selçuk Üniversitesi’ne 
bağlı 3 adet fakülte ve 1 adet meslek 
yüksekokulu ile sosyal ve kültürel 
yapısı güçlenmiştir” dedi.

AKŞEHIR’DE 50’YE YAKIN 
IHRACAT ODAKLI ÇALIŞAN 

FIRMA BULUNUYOR
CHP Konya Milletvekili Abdülla-

tif Şener Akşehir’in imalattaki sektö-
rel çeşitliliğiyle birlikte, ihracat odaklı 
çalışan 50’ye yakın firmasıyla dikkat 
çektiğini ifade ederek, “İmalat sana-
yisinde sektörel çeşitlilik vardır. İh-

racat odaklı çalışan 50’ye yakın firma 
bulunmaktadır. Aynı zamanda, Kü-
çük Sanayi Sitesi olarak adlandırılan 
bölgede yaklaşık 500 esnaf faaliyet 
göstermektedir. Dünyada Napolyon 
adıyla bilinen, Akşehir-Eber Gölleri 
arasında oluşan mikroklima etkisiy-
le aromasını kazanan kirazı meş-
hurdur. Haşhaş kapsülü ve tohumu 
üretiminde sayılı bölgelerden biridir. 
Arıcılık faaliyetleri için uygun eko-
lojik yapıya sahiptir. Meyve üretim 
miktarının Konya ili geneline göre 
yüzde37’sini, salatalık üretiminin 
yüzde 30’unu, sarımsak üretiminin 
yüzde 45’ini, doğal bal üretiminin 
yüzde 15’ini sağlayan Akşehir, aynı 
zamanda önemli bir tarım merkezi-
dir. Türkiye’nin ilk Uluslararası Şen-
likleri arasında yer alan ve 61 yıldan 
beri her yıl düzenlenen Nasreddin 
Hoca Şenlikleri ile de Dünya’ya ta-
nıtımını yapmakta olan Akşehir, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemi eserleri ile 
bölgenin önemli turizm potansiyeli-
ne sahiptir. Çevresindeki iller teşvik 

kapsamında iken, yukarıda saydığı-
mız tüm özelliklere rağmen Akşe-
hir, Konya’ya bağlı olduğu için bu 
teşviklerden yararlanamamaktadır. 
Akşehir tarihi geçmişi, coğrafi yapı-
sı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri 
ile il olmayı çoktan hak etmiş önemli 
bir ilçedir. İl olduğu takdirde Konya 
il merkezinden Akşehir yönüne olan 
hizmet aktarımı, Akşehir’den Konya 
yönüne de olacak; her iki yerleşim 
birimi de faydalanacağı gibi çevre 
ilçeler daha verimli hizmet alacak-
tır. Bir başka yönüyle de Konya’nın 
üzerindeki yük azalacaktır. Bu du-
rum beraberinde Konya’ya bağlı il-
çelerde nüfus kaybının önlenmesine 
de katkıda bulunacaktır. Konya’nın 
demografisi incelendiğinde yeterli 
hizmet götürülemediği için ilçe ve 
köylerde nüfusun azaldığı da görül-
mektedir. Akşehir’in il olma potansi-
yelinin yüksek olmasından dolayı da 
il olması hakkında bir kanun teklifi 
verdik” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Halkın daha temiz ve yaşanı-
labilir bir çevrede yaşaması için 24 
saat hizmet veren Beyşehir Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ça-
lışmalarını ara vermeden sürdürü-
yor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler Çarşı merkez, Antalya 
Caddesi ve tüm noktalarda kap-
samlı bir çalışma yürütüyor. Sıkı 
çalışmalarıyla vatandaşlardan tam 
not alan ekipler cadde ve sokakları 
süpürüyor, pazaryerlerini temiz-
liyor ve parkların bakımına özen 
gösteriyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, amaçlarının kent halkının 
daha temiz bir ortamda yaşaması-

nı sağlamak olduğunu ve bu amaç 
doğrultusunda şehirde adım adım 
mıntıka temizliği yaptıklarını söy-
ledi. Başkan Bayındır, “Şehrimizde 
titizlikle yürütülen temizlik çalış-
malarını yakından takip ediyorum. 
Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik 
ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını 
devam ettirmelerini sağlamak için 
gereken özveriyi göstermeye gay-
ret ediyoruz. El ele vererek daha 
temiz ve yaşanılabilir bir Beyşehir 
için hep birlikte çalışmalı ve özveri 
göstermeliyiz. Ekiplerimize yaptığı 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in dününü ve bugününü anlatıyor

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Abdüllatif Şener
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Seydişehir ilçesindeki yayla 
evinde kalan baba, oğlunu hırsız 
zannederek tüfekle öldürdü. İlçe-
ye bağlı Yaylacık Mahallesi Beşo-
luk Yaylası’nda oğluyla çobanlık 
yapan Mehmet A. (50), akşam 
saatlerinde evin dışından gelen 
sesler üzerine tüfeğini alarak ka-
pıya çıktı.

Karanlıkta göremediği ki-
şinin hırsız olduğunu düşünen 
Mehmet A, seslerin geldiği böl-
geye doğru tek el ateş etti. Meh-

met A, ateş ettiği yere gittiğinde 
vurduğu kişinin, kendisiyle aynı 
ismi taşıyan oğlu Mehmet A. (17) 
olduğunu gördü. İhbar üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekipleri 
Mehmet A’nın yaşamını yitirdi-
ğini belirledi. Ailenin tek çocuğu 
olduğu öğrenilen Mehmet A’nın 
cesedi, yapılan incelemenin ar-
dından Seydişehir Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı. Baba 
Mehmet A, jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.  n AA

Karaman’ın Ermenek ilçesine 
bağlı Güneyyurt beldesinde dev-
rilen traktörün sürücüsü yarala-
nırken, eşi hayatını kaybetti. Kaza, 
Güneyyurt- Sarıveliler yolu Serper 
mevkisinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, İbrahim Çakal 
(67) yönetimindeki 42 K 0397 
plakalı traktör sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak dev-

rildi. Kazada sürücü ile yanında 
bulunan eşi Fadime Çakal (64) ya-
ralandı. Yaralı çift, çağrılan ambu-
lansla Ermenek Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. Durumu ağır olan 
Fadime Çakal tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. Eşi İbrahim Çakal’ın 
ise sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da camilerin yardım 
kutusunu çaldığı iddia edilen kişi 
tutuklandı. İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, Bağlıkaya beldesi ve 
Ortaköy Balcı camilerinde hırsız-
lık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma 
başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri-
ni inceleyen ekipler, S.Ş’nin camiye 
girdiğini ve yardım kutusunu aldı-
ğını tespit etti. Ekipler, S.Ş’yi, Ak-
saray Organize Sanayi Bölgesinde 

yakaladı. Şüphelinin üst aramasın-
da madeni ve kağıt paralar ele ge-
çirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki 
işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen zanlı, sulh ceza hakimliğin-
ce tutuklandı. Öte yandan, caminin 
güvenlik kamerası kayıtlarında, bir 
kişinin içeri girmesi ve yardım ku-
tusunu kırarak paraları alması yer 
alıyor.
n AA

İçişleri Bakanlığının “Trafik 
Güvenliği Uygulama Politika Bel-
gesi” kapsamında Aksaray İl Jan-
darma Komutanlığı ve Ziraat Oda-
sı Başkanlığınca çiftçilere reflektör 
dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanlığı 
önünde düzenlenen törene Vali 
Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı 
Evren Dinçer, İl Jandarma Komu-
tanı Albay Halil Murat Bilgiç, Zira-
at Odası Başkanı Emin Koçak ve 
çiftçiler katıldı. Törende konuşan 
Vali Hamza Aydoğdu, 2019-2020 
yılları arasında Aksaray’da trak-

törlerin karıştığı 32 kaza meydana 
geldiğini söyledi. Bu kazaların 12 
tanesinin reflektör takmamaktan 
kaynaklı olduğunu anlatan Ay-
doğdu, reflektörlerle daha görünür 
olunarak kazaların önlenmesini 
amaçladıklarını kaydetti. Konuş-
maların ardından Vali Aydoğdu ve 
Başkan Dinçer traktör römorkları-
na reflektör montajı yaptı. Törene 
katılan çiftçilere reflektör dağıtımı-
nın gerçekleştirilmesinin ardından 
program sona erdi.
n AA

Karaman’da merkeze bağlı 
bir köy yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında ka-
rantina altına alındı. Karaman Vali-
liğinden yapılan yazılı açıklamada, 
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrul-
tusunda, koronavirüs ile mücadele 
tedbirleri kapsamında salgının ön-

lenmesi, halk sağlığının korunması 
amacıyla merkeze bağlı İhsaniye 
köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak 
karantina altına alındığı belirtildi. 
Açıklamada, alınan kararlara uy-
mayan vatandaşlar hakkında da 
adli ve idari cezai işlem uygulana-
cağı bildirildi. n AA

Aksaray’da uyuşturucu satıcı-
larına yönelik düzenlenen operas-
yonda yakalanan 5 zanlı tutuklan-
dı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, kentte uyuşturucu ticaretinin 
önlenmesine yönelik, “torbacı” 
olarak tabir edilen sokak satıcıları-
na yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, D.Y. (38), A.K. (49), 
E.T. (34), R.G. (53) ve A.E’nin (39) 

uyuşturucu ticareti yaptığı ve za-
man zaman il dışından uyuşturucu 
getirdiği bilgisi üzerine operasyon 
başlattı. 

Kent merkezinde 5 adrese 
operasyonda, bir miktar eroin, 
esrar ve sentetik uyuşturucu ele 
geçirildi, söz konusu 5 şüpheli gö-
zaltına alındı. Emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edilen 
zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh 
ceza hakimliğince tutuklandı. n AA

Konya’da minibüsle polis ara-
cının çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada 1’i polis 2 kişi yara-
landı. Kaza, saat 21.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Kutbilci-
han Caddesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, A.C. idare-
sindeki 16 LLK 19 plakalı mini-
büs kavşaktan geçtiği sırada A.K. 
idaresindeki 42 A 7241 plakalı 
polis aracıyla çarpıştı. Çarpışma-
nın etkisiyle polis aracı devrildi ve 
sürücü polis memuru A.K. araçta 

sıkıştı. A.K’nin yaralı halde yaptığı 
telsiz anonsuyla olay yerine polis, 
sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 
Yaralı polis memuru itfaiyenin 
yardımıyla araçtan çıkartılarak 
ambulansla Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıl-
dı. Diğer sürücü ise Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Meram Tıp Fa-
kültesi Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Hırsız zannettiği oğlunu 
tüfekle vurup öldürdü

Traktör kazasında 1 kişi
öldü, 1 kişi yaralandı

Camilerden hırsızlık
yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satan
5 şüpheli tutuklandı

Minibüsle polis otosu
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Traktör sürücülerine 
reflektör dağıtıldı

Karaman’da bir köy 
karantinaya alındı

Süt banyosu yapan iki 
çalışan serbest bırakıldı

Süt teknesi içerisinde banyo yapan ve o anları görüntüleyen iki kişi sosyal medyada yaptıkları paylaşı-
mın ardından tepkilerin odağı haline gelmiş ve yakalanmıştı. Her iki şahsın da serbest kaldığı öğrenildi

Ereğli ilçesinde polisin yürüttü-
ğü asayiş çalışmalarında iskambil 
kağıtları ile oyun oynayan ve sosyal 
mesafe kuralını ihlal 25 şahsa top-
lam 27 bin TL ceza kesildi. Ereğli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerince son bir hafta 
içerisinde korona virüs tedbirleri 
kapsamında yapılan çalışmalarda, 
ilçede faaliyet gösteren toplam 22 
kahvehanede kontroller gerçekleş-
tirildi. Kontrollerde, 2 kahvehanede 
23 şahsın iskambil kağıtları ile oyun 
oynadığı ve sosyal mesafe kuralını 
ihlal ettikleri tespit edildi. Oyun oy-
nayan 23 şahıs ile 2 iş yeri sahibine 
1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 
282. Maddesi gereğince toplam 27 
bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisin çalışmalarında daha ön-
ceden farklı tarihlerde meydana 

gelen 3 evden hırsızlık ve 1 bisiklet 
hırsızlığı olayları ile ilgili toplam 6 
şüpheli tespit edildi. Olaylarla ilgili 
3 şüpheli yakalanırken, diğer 3 şüp-

helinin ilçe dışında bulunmaları ne-
deniyle yakalama çalışmalarının de-
vam ettiği bildirildi. Ayrıca ekiplerin 
aranan şahısların yakalanmasına yö-

nelik yaptığı çalışmada resmi belge-
de sahtecilik ve dolandırıcılık suçla-
rından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 
ay 10 gün, uyuşturucu madde tica-
reti suçundan hakkında kesinleşmiş 
4 yıl 2 ay, vergi kanununa muhalefet 
suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 
4 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs ya-
kalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, 2019 yılında ilçe-
de bulunan bir bankaya ait ATM’de 
meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 
olarak kapsamlı araştırmalar neti-
cesinde 11 Kasım 2020 tarihinde 
olayın 1 şüphelisi yakalanırken, aynı 
günde ihbar üzerine bir ikamette 
yapılan aramada 7 adet eski tarih-
lere ait madeni para ele geçirildi ve 
olayın 1 şüphelisi yakalanarak 2863 
SKM suçundan adli işlem başlatıldı.
n İHA

Konya’daki bir süt toplama mer-
kezinde tekne içerisindeki sütle ban-
yo yapan çalışan ile bunu görüntüle-
yerek sosyal medyada paylaşan kişi 
tahliye edildi. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma kapsa-

mında, sosyal medyada paylaştıkları 
görüntü sonrası polis ekiplerince gö-
zaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbet-
çi sulh ceza hakimliğince tutuklanan 
Emre S. ve Uğur T, avukatlarının 
itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.  

Olaya ilişkin soruşturmanın sür-
düğü öğrenildi.

Konya’daki bir süt toplama mer-
kezinde çalışanlardan birinin, tekne-
nin içerisine doldurulan sütle banyo 
yaptığı görüntülerin sosyal medyada 
paylaşılmasının ardından Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, fir-
manın faaliyetine son vermiş ve ida-
ri para cezası uygulamıştı. Gözaltına 
alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldık-
ları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 
tutuklanmıştı.
n AA

Ereğli’de 25 kişiye 27 bin TL ceza kesildi
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65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
İl Hıfzısıhha Kurulu kararına 

göre, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını tedbirleri kapsa-
mında, 65 yaş ve üzeri vatan-
daşlara sokağa çıkma kısıtlaması 
getirildi.  Konya Valiliğinden ya-
pılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve 
üzeri vatandaşların, gün içinde 
10.00-16.00 saatleri arasında so-
kağa çıkabilmelerine, bu saatler 
dışında sokağa çıkma kısıtlaması 

getirilmesine karar verildiği be-
lirtildi.

Alınan karara uymayanlara, 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 
ilgili maddeleri gereğince idari 
işlem yapılacağı belirtilen açıkla-
mada, suç teşkil eden davranışla-
ra ilişkin, TCK’nın 195. maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemle-
rin başlatılmasına karar verildiği 
aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, maskenin 
doğru ve düzenli şekilde kullanı-
mı sağlamak amacıyla yarından 
itibaren her ilçe kaymakamlığınca 
belirlenecek, vatandaşların yoğun 
olarak bulunabileceği cadde ve 
sokaklar, insan yoğunluğu olan 
meydanlar ve toplu taşıma, araç 
durakları gibi alanlarda sigara 
içme kısıtlaması getirildiği anım-
satıldı. n AA

BİMDER’den öğrencilere 
kışlık kıyafet desteği

Hüyüklü çocuklara 
kıyafet yardımı yapıldı

Bozkır ilçesinde 25 ortaokul 
öğrencisine, hayırseverlerin des-
teği ile Bozkır İmam Hatip Lisesi 
mezunları ve Gönüllüleri Derneği 
(BİMDER) tarafından kışlık kıyafet 
hediye edildi. Dernek tarafından 
temin edilen kışlık kıyafetler, So-
ğucak Mahallesi’ndeki ortaokul-
da öğrenim gören ihtiyaç sahibi 
25 öğrenciye dağıtıldı.  Yardım 
kampanyası hakkında açıklamada 
bulunan BİMDER Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mehmet Görür, kam-
panyada derneğe destek olan ha-
yırseverlere teşekkür etti. İlçede 
öğrenim gören öğrencilere des-
tek olmak isteyen hayırseverlerin 
dernek ile irtibata geçebileceğini 
ifade eden Görür, “Bu yardım 
kampanyasının öğrencilerimize 
ulaştırılmasında desteklerini esir-
gemeyen Bozkır İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüze teşekkür ederiz.” 
dedi. n AA 

Hüyük ilçesinde öğrenim gö-
ren ilkokul öğrencilerine İzmir’de 
faaliyet gösteren bir vakıf tarafın-
dan kıyafet yardımında bulunul-
du. Hüyük ilçesine bağlı Çamlı-
ca Mahallesinde öğrenim gören 
ilkokul öğrencisi çocuklara Ege 
Özel Çocuklar Vakfı tarafından 
kıyafet yardımında bulundu. Bu 
çerçevede, 200 öğrencisi bulunan 
Çamlıca İlkokulunda öğrenim gö-
ren çocukların tamamına giysi ve 
ayakkabı yardımında bulunuldu.

Okulu ziyaret eden Hüyük 
Kaymakamı Cüneyt Demirkol, 
İlçe Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Süleyman Ünal, sınıfları ge-
zip bir araya geldiği öğrencilerle 
sohbet etti, sonrasında vakıf ta-

rafından çocuklar için gönderilen 
içerisinde giysi ve ayakkabı bulu-
nan paketlerin dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Demirkol, vakfa 
öğrencilere verdiği kıyafet deste-
ğinden dolayı teşekkür etti. Hü-
yük Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem ise, “Belediye olarak yap-
tığımız girişimler üzerine memle-
ketimizin çocuklarına sahip çıkan 
ve onları da unutmayan özel ge-
reksinimli bireylerin toplumun 
her alanına aktif katılımı sağlamak 
amacıyla çalışan bir sağlık ve eği-
tim vakfı olarak tanıdığımız Ege 
Özel Çocuklar Vakfı’na ve yöne-
tim kurulu başkanına ilçem adına 
çok teşekkür ediyorum. Bizler de 
bu vakfı hiç unutmayacağız” dedi.
 n İHA

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgınında, gıda güvenliği endişesiyle en önemli ürün haline gelen ve küresel 
piyasada fiyatı sürekli artan buğday, yurt içinde de çiftçiler tarafından yeni üretim sezonunda ekimine ağırlık verilen ürün oldu

Pandemi sürecinde 
buğdaya ilgi arttı

Buğday fiyatlarının yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıy-
la küresel ölçekte yükselmesi ve 
tarımsal destekleme miktarları-
nın ciddi oranda artması, buğday 
ekim alanlarını genişletti. 2020 
üretim sezonunda buğday ekim 
alanının 68,5 milyon dekardan, 75 
milyon dekara çıkması bekleniyor.

Salgın döneminde gündeme 
gelen ithalat ve ihracat kısıtlama-
ları nedeniyle dünya genelinde or-
taya çıkan gıda güvenliği endişesi, 
buğdayı en önemli gıda maddesi 
haline getirdi. Dünya ile birlikte 
Türkiye’de de buğday fiyatlarının 
yükselmesi, üreticinin yüzünü 
güldürdü.

Yükselen piyasa fiyatlarıyla 
beraber, buğdaya yönelik tarım-
sal destekleme miktarlarının da 
artması, çiftçinin yeni sezon için 
ekim tercihini buğdaydan yana 
kullanmasını sağladı. 

Uluslararası Hububat Konseyi, 
2020/2021 sezonu buğday tahmi-
nini, temmuz ayına göre 1 milyon 
ton artırarak, 763 milyon ton ola-
rak revize etti. 

Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) ise 2020 yılının birinci tah-
mininde, buğday üretiminin 2019 
sezonuna göre yüzde 7,9’luk ar-
tışla 20,5 milyon tona ulaşacağını 
öngördü.

‘GIDA GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, buğdayın, dün-
yada en önemli gıda ürünü haline 
gelmesi nedeniyle küresel piyasa 
fiyatlarının sürekli artış gösterdi-

ğini anlattı. Dünya gıda sistemin-
de yaşanabilecek krizlere dikkati 
çeken Soylu, “Salgın süreci devam 
ederse, buğday ithal etme konu-
sunda ciddi sorunlar ortaya çıka-
bilir. Bu da ülkemizde buğdayın 
ekim alanını ve üretimini gündem 
haline getirdi.” dedi.

Yurt içinde de yükselen buğ-
day fiyatlarının, üretime ilgiyi ar-
tırdığına işaret eden Soylu, şunları 
kaydetti: “Buğday ekiminde be-
lirgin bir artış var. Bunu olumlu 
karşılıyoruz çünkü 9 milyon hek-
tarlarda olan ekim alanımız, 7 mil-
yon hektarın altına düşmüştü. Bu 
yıl 7,5 milyon hektara çıkmasını 
bekliyoruz. 

Bu, ülkemizin gıda güvenliği 
açısından da son derece önemli. 
İnşallah önümüzdeki dönem ve-
rim için hem yağışlı gider, hem de 
ekim alanı artışı ile gıda güvenliği-
mizi garanti altına alırız.”

‘YÜKSEK REKOLTE İÇİN 
ÇIKIŞLAR İYİ OLMALI’

Ekim alanı artışının yanında 
yüksek rekoltenin de çok önemli 
olduğunu belirten Soylu, “Haziran 
başından ekim ayının 20’sine ka-

dar Konya Ovası’na hiç yağış düş-
medi desek yeridir. 18-22 Ekim ve 
3-4 Kasım tarihlerinde bölgelere 
göre ortalaması 15-20 milimetre 
yağış düştü. Toprağın uzun süre-
dir kuru olmasından dolayı yeterli 
gelmedi. Beklentimiz, yağışların 
devam etmesi çünkü yüksek re-
kolte için tohum çıkışlarının iyi 
olması gerekiyor.” diye konuştu. 
Buğday fiyatlarının kendilerini 
memnun ettiğini ifade eden çift-
çi Tahir Sertdemir ise bu yıl daha 
çok buğday ektiklerini aktardı. 

Sertdemir, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu sene buğday yü-
zümüzü güldürdü. Devlet, bek-
lediğimizin üstünde bir taban fi-
yat vermişti ama serbest piyasa, 
taban fiyatın da üzerine çıktı. Şu 
anda buğdayın tonu 2 bin 300 li-
radan gidiyor. Devlet destekleri 
de çok arttı. 

Tarlalarımızın büyük bölümü-
nü ektik. Geçtiğimiz yıl 500 dö-
nüm buğday ekmiştik, bu yıl 700 
dönüm ektik. Şimdi beklentimiz 
yağmurların yağması. Attığımız 
tohumlar kayıpsız çıkarsa bere-
ketli bir yıl geçiririz.” n AA

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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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.
SATILIK DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

* EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ, 
TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE 

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 
Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

13 KASIM 2020



913 KASIM 2020İLAN

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.

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Temizlik ve Mutfak Sarf Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/607158
1-İdarenin
a) Adresi   : BEYHEKİM MAH. DEVLETHANE SOKAK NO:2/C 42060 YAZIR
     SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 33222433454 - 3322243332
c) Elektronik Posta Adresi : ismet.gunay@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  :25 Kalem (4 Kalem Temizlik malzemesi, 21 Kalem Mutfak  
    Sarf Malzemesi)
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
    idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   :Hastanemiz Mutfak Deposu
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 31.12.2021 tarihine kadar 
malzemeler peyderpey talep edilecektir. Sipariş edilen malzemeler tebliğ tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde hastanemiz Mutfak deposuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati   : 07.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen tüm malzemelere ait numuneler teklif dosyası ile birlikte ihale birimine teslim tutanağı ile 
birlikte teslim edilecektir. Numune teslim tutanağı istekli firma tarafından düzenlenecektir.
2- Numune teslim edilmeyen kalemler için teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
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 Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Mh. 
Devlethane Sk. No 2/C 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 (Yüz Yirmi) 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.

TEMİZLİK VE MUTFAK SARF MALZEMELERİ 
SATIN ALINACAKTIR

BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1255781
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1999 yılında Diyarbakır’da şehit olan Ahmet Çavga’nın babası Mehmet 
Çavga vefat etti. Merhum Mehmet Çavga Ereğli’de dualarla defnedildi 

Şehit babası Mehmet 
Çavga hayatını kaybetti

1999 yılında Diyarbakır’da şehit 
olan Ahmet Çavga’nın babası Meh-
met Çavga vefat etti. 

Merhum Mehmet Çavga’nın 
cenazesi Çarşamba günü Ereğli Bel-
kaya’da kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Belkaya Merkez 
Mezarlığına defnedildi. 

Çavga ailesini acı günlerinde se-

venleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Merhume Mehmet Çavga 
4 çocuk babasıydı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Mehmet Çavga’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınları-
na ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ 

1999 yılında Diyarbakır’da şehit olan 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Ahmet ÇAVGA’nın babası

Mehmet ÇAVGA’nın

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

Kolsan Kimya Sanayi –Kolcumum sahibi İbrahim Kolcu 67 yaşında 
vefat etti. Merhum İbrahim Kolcu dualarla Sille Mezarlığına defnedildi 

Konya’nın mumcusu
İbrahim Kolcu öldü

Yeniden Refah Partisi Ilgın’da 
halkın sorunlarını dinledi

BEM-BİR-SEN İzmir’e giden
itfaiye ekiplerini onurlandırdı

Kolsan Kimya Sanayi –Kol-
cumum sahibi İbrahim Kolcu 67 
yaşında vefat etti. 

Merhum İbrahim Kolcu’nun 
cenazesi dün 12.00’de  kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla 
Sille Mezarlığına defnedildi. Kolcu 
ailesini acı günlerinde sevenle-
ri ve yakınları yalnız bırakmadı. 

Kolcu ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhum İbrahim Kolcu 3 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum İbrahim 
Kolcu’ya Yüce Allah’tan rahmet 
ailesine ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Ilgın’da halkın sesine kulak ve-
ren YRP Konya İl Başkanı Mustafa 
Özerdem, ‘adil paylaşım’ anlayışı 
olmadığı sürece ülkenin ekono-
mik anlamda düzlüğe çıkamaya-
cağını dile getirdi. Yeniden Refah 
Partisi (YRP) Ilgın İlçe Başkanlığı 
tarafından düzenlenen teşkilat 
çalışmaları kapsamında; YRP İl 
Başkanı Mustafa Özerdem, Baş-
kan Yardımcıları Abdullah Azimli, 
Ethem Çakır ve Mehmet Üre, Il-
gın İlçe Başkanı Hasan Doğan ve 
Kadınhanı İlçe Başkanı Uğur Çetin 
ve partililerin katılımı ile ilçe divan 
toplantısı yapıldı. Üye çalışmala-
rı hakkında bilgi veren YRP Ilgın 
İlçe Başkanı Hasan Doğan, halkın 
Yeniden Refah Partisi’ne ve Genel 
Başkan Fatih Erbakan’a olan ilgisi-
ni anlattı.

Ezilenlerin sesi olduklarını kay-
deden İl Başkanı Mustafa Özer-
dem de önceliklerinin üretim ve 
istihdam temelli ‘Adil Paylaşım’ 

anlayışıyla, üretimin ve üreticinin 
teşvik edilip destekleneceğini dile 
getirdi. Son yıllarda ülkemizin her 
alanda olduğu gibi gıda da ithalat-
çı bir ülke konumuna dönüştüğü 
eleştirisinde bulunan Özerdem, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Türk 
çiftçisini desteklemek yerine bir 
kararname ile bakliyat ve hububat 
da dahil olmak üzere sıfır gümrük-
le ithalat yetkisi verilmesinin içler 
acısı bir durum olduğunu belirte-
rek bu yanlış politikalardan vaz ge-
çilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan esnaf ziyaretinde, işve-
renler aşırı vergi ve piyasada yaşa-
nan belirsizlik ortamından şikâyet 
ettiler. Ilgın’ın Mecidiye Mahalle-
sini ziyaret eden heyet, çiftçilerin 
akaryakıt, elektrik ve gübre fiyat-
larının yüksek olduğu şikayetlerini 
dinledi.  Pancar alım kampanya-
sının yapıldığı Ilgın Şeker Fabri-
kası önünde sıra bekleyen bazı 
kamyoncu esnafı, iki gün boyunca 
bekletildiklerinden şikayet ederek 
yetkililerden yardım talebinde bu-
lundu. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetinde 
meydana gelen depremin hemen 
ardından 12 kişilik arama kurtar-
ma ekibini olay yerine sevk ederek, 
bölgeye 2 araçla 12 kişilik arama 
kurtarma ekibi gönderdi. Deprem 
haberini alır almaz kısa sürede 
bölgeye intikal eden İtfaiye Daire-
si Başkanlığı’na bağlı arama kur-
tarma ekibi görevlerini başarıyla 
yerine getirerek Konya’ya döndü. 
Deprem sonrası İzmir’deki arama 
kurtarma çalışmalarına katılan 
arama kurtarma ekip ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
iresi Başkanlığı yöneticileri ile bir 
araya gelen Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Sendikası Konya Şube 
Başkanı Mehmet Büyükaslan, kah-
raman itfaiyecilere teşekkür sertifi-
kası ve plaket takdim etti, “Sizlere 
ne kadar teşekkür etsek az” dedi. 
Deprem haberi sonrası ekiplerin 
45 dakika içinde hazırlanarak yola 
çıktığı belirtilen İtfaiye Dairesi Baş-
kanlığı, “İzmir’in en kısa zamanda 
yanında olmaya ve yaralarını sar-
maya çalıştık. 2 itfaiye arama kur-
tarma aracımız 12 personelimiz 
yola çıktılar. Gece vardıklarında 
Bayraklıda Emrah ve Ali Rıza Bey 
Apartmanında arama kurtarma fa-
aliyetlerine katıldılar ve canlı olarak 
enkaz altından çıkarılan vatandaş-
larımız için büyük emek verdiler.” 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfa-

iye Daire Başkanlığı Arama Kur-
tarma Amiri İbrahim Navruz da, 
Konya itfaiyesi ekibi olarak enkaz 
alanında yaptıkları arama kurtarma 
çalışmalarını anlattı. Ellerinden ge-
len her şeyi sonuna kadar yaptıkla-
rını belirten Navruz, “Biz elimizden 
geldiğince, var gücümüzle çalıştık. 
Konya halkımızı en iyi şekilde ifade 
etmeye çalıştık. Orada olduğumu-
zu Konya olarak gösterdik. İnşallah 
bu son olur ümidi ve duasıyla tek-
rar deprem yaşanmamasını istiyo-
ruz” dedi.

‘KONYA İTFAİYESİ TECRÜBELİ 
EKİPLERDEN OLUŞUYOR’

Konya İtfaiyesinden çalışma-
lara katılan arama kurtarma per-
soneline, İzmir’de gösterdiği çaba 
için teşekkür eden BEM-BİR-SEN 
Konya Şube Başkanı Mehmet 
Büyükaslan, “Rabbim ülkemizi 
afetlerden korusun, böyle afetle-
ri,  hepimizi üzen günleri bir daha 
göstermesin. Ülkemiz bir deprem 
ülkesi olması hasebiyle de  bir afet 
anında onların yardımına koşan 

Konya İtfaiyesinin tecrübeli arama 
kurtarma ekibinin olması, Kon-
ya’mız adına gurur vericidir. Konya 
İtfaiyesi deneyimli arama kurtarma 
ekibinin envanterinde gelişmiş tek-
nik ekipmanların olması yıkılan bi-
nalardaki arama kurtarma çalışma-
larına büyük katkı sağlamıştır. Bu 
kapsamda Konya İtfaiyesini günün 
şartlarına göre donatan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a ayrıca teşekkür 
ederim. Biz de bugün onların sali-
men dönmeleri, arama kurtarma 
çalışmalarında göstermiş oldukları 
gayretleri münasebetiyle bir te-
şekkür programı tertip ettik. Bu yıl 
Elazığ depreminde de görev alan 
arama kurtarma ekibi İzmir’de öz-
veri ile çalıştı. Ülkemizin neresinde 
olursa olsun ihtiyaç olması halin-
de Konya İtfaiyesi orada olacaktır. 
Bu felakettin bir daha olmamasını 
yüce Allah’tan diliyorum. Yaralılara 
acil şifalar, kayıplarımıza Allah rah-
met eylesin diyorum.” diye konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

Kolsan Kimya Sanayi –Kolcumum sahibi 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
İbrahim KOLCU’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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“Öfke bedene girince akıl bedeni 
terk edermiş” “Bir ağır ceza reisinin ha-
tıraları” ismini taşıyan bir yazı okumuş-
tum gençliğimde. Okuduğum yazıyı 
kaleme alan yazarın şu cümlelerini ha-
tıramda saklıyorum yıllardır.Diyordu ki 
yazar;” Bizde ki kavgaların, cinayetlerin 
büyük bir bölümü iletişim arızalarından 
kaynaklanmakta, birbirimizi yeterince 
anlayamamaktan ve dinleyememekten 
dolayı oluşmaktadır.” 

Yazar tamamen haklı bence. “Ayra-
nım hemen kabarır” deyimini söylerken 
gururla söyleyen bir toplumuz biz. Şa-
şırmadım aslında yazıdan anladıklarıma. 
Her halükarda her durumda öfkelene-
bilen bir toplum olmakla övünüyoruz 
daima. 

Sanki öfkelenmek çok erdemli bir 
davranışmış üstün bir özellikmiş duy-
gusuna kapılmış gidiyoruz, Ayrıca eksik 
bir yönümüz daha var bizim. Tartışırken 
karşımızdakini dinleme zahmetine gir-
miyoruz biz. Tek bir derdimiz var çünkü. 

O da ona vereceğimiz cevabı aklımızda 
kurgulamak. Tartışmayı galip bitireceğiz 
büyük zafer kazanacağız ya. Aslında he-
men hemen benzer şeyleri söylüyoruz 
o sırada. Aynı noktaya dikkat çekiyoruz 
bekli de. Ama anlaşamıyoruz meseleyi 
kavgaya hatta cinayete kadar götürebi-
liyoruz hiç beklemeden. Bunun sebebi 
nedir derseniz? Karşımızdakini dinle-
medik ki hiç biz. Sadece ona ne cevap 
vereceğimizi kurgulamakla meşguldük 
o konuşurken. İşte bütün kavganın 
bütün gürültünün hatta cinayetin sebe-
binin en önemli kaynağı budur kanaa-
timce. Görsel ve basılı yayında hemen 
hemen her gün manşette yerini alır 
şiddet ve şiddetin türevleri ile sonuçları. 
Hepimiz anlamsızca izleriz çoğu zaman. 
Alışılagelmiş bir tavırla umursamadan 
izleriz şiddeti ve sonuçlarını. Çoğumuz 
hiç değerlendirmeyiz bu gibi haberi, 
çekirdek çitleyerek geçiştiririz. Cinayeti 
işleyen katil zanlısına sorulan soruyu 
ve verdiği cevabı bile önemsemeyiz ge-

nellikle “Pişman mısınız? 
Evet, çok pişmanım. Bir 
anlık öfke ile oldu. Tek-
rar dünyaya gelsem asla 
bunu yapmam “ sözlerini 
hemencecik unutuveririz. 
Asla ders çıkarmayız bu 
vahim olaylardan. Çünkü 
artık kanıksanmış alışılmış 
olaylar haline gelmiş bu 
olaylar sanırım en kötüsü 
de bu. Ama her platform-
da tartışırız hararetle. Alengirli laflar eder 
terminolojik bir ağız kullanırız bazen.
Alengirli konuşmamız lazım ki herkes 
anlamasın değil mi ya.Anlamasın ki “Bu 
adam ne de çok şey biliyormuş meğer” 
desinler oradaki insanlar.Ama alengirli 
laflarda etsek terminolojik bir ağızda kul-
lansak şükür ki tartışırız hayatın içindeki 
şiddet olaylarını.Kendimce bu bile güzel 

bir başlangıçtır diyorum.
En azından yavaş yavaş 
rahatsız olmaya başla-
dık, öfkeden ve öfkenin 
çocuğu olan şiddetten.
Ama yinede bu mevzula-
rı tartışırken bile sesimizi 
yükseltiriz zaman zaman 
istemeden de olsa.Oysa-
ki sesi yükseltmek sözü 
yükseltmek anlamına 
gelmez bunu unutuveri-

riz birden.Tek bir kaygımız vardır hala.
Tartışmayı galip bitirmek kendi fikrimi-
zi sabitlemek kaygısı taşırız her şeye 
rağmen. Düşündükçe ürperiyor insan; 
Kadınlar yolun ortasında kurşunlanıyor 
ve biz bunu canlı yayında bile izleme 
şansı buluyoruz. Çocuklar istismara 
uğruyor günlerce görsel ve yazılı basın 
bunu gösteriyor ya da ilginç ayrıntılarına 

değiniyor. Otomobili park etme mese-
lesi yüzünden tek bir kurşunla insan 
ölüyor.Maçları izleyen aynı ülkenin 
aynı milletin insanları taraftarı olduğu 

takımın mağlup olmasıyla çılgına dö-
nüyor.Hakemin son düdüğü çalmasını 
bekliyor büyük bir hınçla.Trafik lambası-
nın sarı olanı yanınca başlıyoruz klakson 
çalmaya öndekine.Bekleyemiyoruz bile 
yeşil ışığın yanmasını.Bundan anlaşılı-
yor ki bizim sükunetimiz hakemin son 
düdüğü ile trafik lambasının sarı olanı 
yanıncaya kadarmış.Ne üzücü reğil mi? 
Kıyamet kopuveriyor birden.Eeee “ayra-
nı hemen kabaran bir toplumuz ya” ola-
cak o kadar diyoruz ve devam ediyoruz 
aynı şekilde.

 
Oysaki; Hepimiz bu ülkenin insan-

larıyız. Hepimizin dedesi bu ülke uğruna 
can vermiş. Hepimizde insan olduğu-
muz için insanlık onuruna sahibiz.Hepi-
mizin bu ülke ve dünya üzerinde yaşa-
ma ve nefes alabilme hakkı var.Hepimiz 

Ankara Havalarına dayanamaz oynarız.
Hepimiz çekilen halaya katılmaya can 
atarız.Hepimiz horon tepenleri izler ve 
dayanamaz horona katılırız.Hepimiz bul-
gur pilavını yufka ekmeğe sarıp yemeye 
bayılırız.Bu saydıklarımın tamamını bir 
kenara bırakın; Hepimizin göz yaşının 
rengi aynı.Var mı dahası.Yok birbiri-
mizden farkımız ve üstünlüğümüz.
Neden öfkemizi kontrol edemiyoruz?-
Neden sükunet içerisinde olamıyoruz? 
Neden şiddette başvuruyoruz? Neden 
konuşamıyoruz biz? Eksik bir tarafımız 
mı var? Hayır yok. İstersek iyi şeylerin 
tamamını yapabiliriz biz.Biz bin asırlık 
bir toplumuz.Neler yapabildik geçmişte 
tüm dünya bilir bunu.Hala unutulma-
mıştır yapabildiklerimiz.Yeter ki öfkeyi 
bedenimize sokmayalım.Uzak olsun 
öfke, kin ,nefret,hınç bize.Sesimizi değil 
sözümüzü yükseltelim.Buna cidden ih-
tiyacımız var. Sesini değil, Sözünü yük-
selt, Yağmurlardır büyüten zambakları, 
Gök gürültüsü değil.

SESİNİ DEĞİL, SÖZÜNÜ YÜKSELT!

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Karatay Belediyesi’nin Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık Mahalleleri’ne kazandıracağı toplam-
da 14,5 milyon TL’ye mâl olacak sosyal tesislerle kurs merkezlerinin temelleri düzenlenen törenle atıldı

Tesislerin temeli törenle atıldı
İlçenin hayat standardını yüksel-

ten projelerine devam eden Karatay 
Belediyesi; Saraçoğlu, Orhangazi, 
Akabe ve Hacısadık Mahallelerine 
kazandırılacak sosyal tesis ile kurs 
merkezlerinin temellerini düzen-
lenen törenle attı. Toplamda 14,5 
milyon TL’ye mal olacak söz konusu 
projelerin toplu temel atma töreni, 
Akabe Mahallesi’nde gerçekleştiril-
di.

‘KARATAY’A HİZMET 
ETME ONURUNU 

GÖNLÜMÜZDE TAŞIYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada Konya’nın binlerce yıllık 
tarihe sahip özel şehirlerden birisi 
olduğuna yaparak Karatay Belediye 
Başkanı olarak böylesine önemli bir 
şehre ve bu şehrin en kıymetli ilçe-
lerinden birisi olan Karatay’a hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Böy-
lesine zengin ve köklü bir mirasın 
emanetçileri olarak; bu makamları 
Karatay’a hizmet etmenin aracı ola-
rak görüyoruz. Bu sorumluluk ve bu 
anlayışla hizmet götürüyoruz. Çün-
kü bizler hizmet için varız. Bu gö-
revlerde oldukça Karatay’a hizmet 
etmenin şeref ve onurunu gönlü-
müzde daima taşımaya devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

DÖRT PROJEMİZ DE 
MAHALLELERİMİZE PRESTİJ 
KATACAK YATIRIMLARDIR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, konuşmasında Akabe, 
Saraçoğlu, Orhangazi ve Hacısadık 
mahallelerine kazandırılacak sosyal 
tesis ile kurs merkezleri projele-
ri hakkında bilgi de verdi. Başkan 
Hasan Kılca, “Akabe, Saracoğlu, 
Orhangazi ve Hacısadık mahalle-
lerimize toplamda 14,5 milyon TL 
maliyetle kazandıracağımız sosyal 
tesis ve kurs merkezleri projeleri-
mizde genel anlamda Millet Kıraat-
hanesi, Kafeterya, Çocuk Oyun Ku-
lübü, Fıtness, Buhar Odası, Aerobik 
Salonu, Kuaför ve Güzellik Merkezi, 
Sauna, Buhar Odası, El Sanatları, 
Takı Tasarım, Ebru, Dil Derslikle-
ri, Müzik, Mefruşat, Resim, Giyim, 
Ahşap Boyama ve Yemek Atölye-
leri, otopark alanları gibi daha bir-
çok bölümleri bulunacaktır. Bu dört 
projemiz de mahallelerimize prestij 
katacak yatırımlardır. Projelerimiz 
mahallelerimizin, hemşehrilerimi-

zin, sosyal ve kültürel hayatına, eği-
timine, ekonomisine ve istihdamına 
önemli katkılar sunacaktır” şeklinde 
konuştu.

‘KONYA BELEDİYECİLİĞİ 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca’nın ardından söz alan AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
Türkiye genelinde AK Partili bele-
diyelerin özellikle pandemi sürecini 
başarıyla yürüttüğünün altını çizdi. 
Tüm dünyanın zorluk çektiği söz 
konusu süreçte Türkiye’nin dünya 
ülkelerinden ayrılarak kararları, uy-
gulamaları ve yatırımlarıyla örnek 
olduğunu söyleyen Başkan Mehmet 
Genç, şöyle devam etti: “AK Partili 
belediyeler olarak yatırımlarımız ve 
hizmetlerimiz planlı ve programlı 
şekilde devam etmektedir. Bu vesi-
leyle Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız başta olmak üzere tüm belediye 
başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Karatay’da her hafta bir yatırımın 
ya açılışı ya da temeli atılıyor. Bugün 
temelleri atılan dört tesisimizin de 
Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.”

‘KARATAY’IN HAYAT 
STANDARDI YÜKSELİYOR’

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
Karatay Belediyesi’nin ilçenin ya-

şam standardını yükselten hizmet-
leri hayata geçirdiğini ifade etti. İl 
Başkanı Remzi Karaaslan, “Bu güzel 
4 sosyal tesisi Karatay’a kazandıran 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. 
Konya belediyeleri hizmette hiç dur-
madı. Bugün de Akabe, Saraçoğlu, 
Orhangazi ve Hacısadık Mahallerine 
kazandırılan tesislerin temel atma-
sındayız. Ben projelerin Konyamıza 
ve Karatay’ımıza hayırlar getirmesi-
ni diliyorum” dedi.

‘BERABERLİĞİMİZİ GÜZEL 
HİZMETLERLE TAÇLANDIRIYORUZ’

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş ise temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada Konya belediye-
lerinin birbirinden güzel projelere 
imza attığına vurgu yaparak, söz 
konusu hizmetlerin Konya’daki bir-
lik ve beraberliğin sonucu olduğunu 
belirtti. Başkan Mustafa Kavuş şun-
ları aktardı: “Büyükşehir, Meram, 
Karatay ve Selçuklu Belediyeleri’mi-
zin temel belediyecilik hizmetlerinin 
yanı sıra şehre değer katacak birbi-
rinden güzel proje ve yatırımlarla 
hizmetlerine hizmet katıyor. Kon-
yalı belediye başkanları olarak birlik 
ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. 
Bizim temel bir düsturumuz var. 
Biri hakkın rızasını kazanmak biri 
halkın teveccühünü kazanıp onla-

rın hizmetinde durmadan çalışmak. 
Halkımızın hizmetinde yılmadan, 
yorulmadan her gün daha da güç-
lenerek, Konya’mız için birlik ve be-
raberlik içerisinde çalışmaya devam 
edeceğiz. Yerel yöneticiler olarak 
Konya’yı Türkiye’nin faklı illerinin 
de örnek aldığı bir şehir konumu-
na getirdik. Bundan dolayı hepimiz 
mutlu ve gururluyuz. Konya’mıza 
kazandırdığı bu güzel 4 tesis için 
Karatay Belediye Başkanımızı tebrik 
ediyor, yeni tesislerin şehrimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum.”

‘KARATAY BELEDİYEMİZ 
YATIRIMLARIYLA KONYA’YA 

DEĞER KATIYOR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Karatay Beledi-
yesi tarafından ilçeye kazandırılan 
4 sosyal tesisin Konya’ya değer ka-
tacak projeler olduğuna vurgu ya-
parak söz konusu projelerin vatan-
daşın ihtiyacı doğrultusunda hayata 
geçiriliyor olmasının önemli olduğu-
nu vurguladı.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 
“Karatay Belediyemizin dört farklı 
mahallede yapacağı projeler, vatan-
daşların ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanmış, planlandırılmış, proje-
lendirilmiştir. Gerçekten de Kara-
tay Belediyemiz çok nitelikli tesisler 
ortaya koyuyor. Hem Karatay’ımıza 

hem mahallelerimize hem de Kon-
ya’mıza değer katacak çok önemli 
projeler olduğunu düşünüyorum. 
Tesisler vatandaşlarımıza hem is-
tihdam noktasında katkı sağlayacak. 
Hem de öğrencilerimiz, gençleri-
miz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve 
emeklilerimizin sosyal hayatlarına 
katkı sağlayacak tesisler olacak. Bu 
güzel hizmetlerin şehrimize kazan-
dırılmasında emeği olan Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

‘KARATAY BELEDİYEMİZLE 
İFTİHAR EDİYORUZ’

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar ise, Karatay Belediye-
si’nin birçok alanda Karatay’ın ya-
şam standardını yükselten hizmetler 
sunduğunu söyledi. Abdullah Selim 
Parlar, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Karatay Belediyemizin maşallahı 
var. Bizler de Karataylı yöneticiler 
olarak bu yatırımlar için belediye-
mizle iftihar ediyoruz. İnanıyorum 
ki bu güzel tesisler, mahallelerimi-
zin önemli bir ihtiyacını daha gide-
recek. Belediyemizin bugüne kadar 
hizmette olan 31 emekli konağı ve 
sosyal tesisi var. Bugün temeli atılan 
4 yeni tesisle sayı 35’e çıkacak. Bu 
tesislerin mahallelerimize ve Kon-
ya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ, 
KONYA’YA HİZMET 
OLARAK DÖNÜYOR

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Or-
hangazi Hacısadık ve Akabe mahal-
lelerine kazandırılacak tesislerin bir-
birinden güzel mimarisiyle Konya’ya 
yakıştığını belirtti.

Başkan Uğur İbrahim Altay, 
“Öncelikle, hepsi birbirinden güzel 
mimarisiyle dikkat çeken bu sos-
yal tesislerimizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu dönemde özellikle 
koordinasyon noktasında zirvede 
olduğumuzu söylemek istiyorum. 
Mahallelerimizin sorunlarını birlikte 
çözüyor ve hizmet üretiyoruz. Bu 
sosyal tesisler de birbirinden farklı 
fonksiyonlarıyla Konya’nın önem-
li markalarından biri olan KOMEK 
faaliyetleri için önemli. 69 merkez-
de yürüttüğümüz KOMEK’lerimize 
4 tesis daha eklenmiş oluyor. Ben 
uyumlarından ve gayretlerinden 
dolayı Karatay, Meram ve Selçuklu 
Belediye Başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu birlik be beraberlik 
Konya’ya hizmet olarak dönüyor. Bu 
işleri yaparken en büyük gücümüz, 
vatandaşımızın bize verdiği destek. 
Onların güveni bizim gayretimize 
teşvik oluyor. Konya’nın yarınları 
çok daha güzel olacak. Konya artık 
sadece Türkiye’nin takip ettiği değil, 
dünyanın takip ettiği marka bir şehir 
olma yolunda hızla ilerliyor” ifadele-
rini kullandı.

Protokol konuşmaların ardından 
Karatay Belediyesi tarafından Sa-
raçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Ha-
cısadık mahallelerine kazandırılacak 
4 sosyal tesis ile kurs merkezinin 
temelleri, dualarla atıldı.

Temel atma programına 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
İbrahim Akyüz, Konya Çalışma ve 
İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürü Em-
rah Keleş, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Karatay İlçe Emniyet Müdürü 
Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Müftüsü 
Mehmet Akpınar, MHP Karatay İlçe 
Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, 
ilçe mülki idare amirleri, muhtarlar 
da katıldı. n HABER MERKEZİ
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Beyşehir Gölü’nün suyu çekildi, balçık tabakası oluştu!
Beyşehir Gölü kıyılarında su 

seviyesinin düşmesi sonucu sula-
rın çekildiği alanlarda sazlık, ka-
mış ve balçık sahalar oluştu. Bey-
şehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma 
Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, 
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü 
olan Beyşehir Gölü’nde su seviye-
sinin düşmesine bağlı olarak bazı 
kıyılarda suların 300-400 metre 
kadar çekildiği alanların devasa 
sazlık, bataklık ve balçık saha-
lar haline dönüştüğünü söyledi. 
Özellikle Soğla bölgesinde sahil 
bandında dikili bulunan “Göle 
girmek, avlanmak tehlikeli ve ya-
saktır” uyarıcı levhalarının artık 
göl sularının çekilmesi nedeniyle 
anlamını yitirdiğine dikkati çeken 
Tan, “Beyşehir Gölü’nde çocuklu-
ğumuzda, çok uzun yıllar önce her 

yer kumsaldı, plajdı, Antalya sa-
hillerini aratmayan ince kum var-
dı. Suların çekildiği bu alanlarda 
yüzülebiliyordu. Burası çok yakın 
geçmişte de içerisinde balıkların 
olduğu, su kuşlarının cıvıltılarının 
yükseldiği bir alandı. Ama şu anki 
manzaraya baktığımızda tamamı 
suları çekilmiş bir alan, daha iler-
lerde kamış ve sazlıkların olduğu 
bataklık ve balçık bir alan bulunu-
yor” dedi.

‘GÖL DERİNLİĞİ SON YILLARDA 
GİDEREK AZALIYOR’

Beyşehir Gölü’nde su seviye-
sinin özellikle yaz döneminde çok 
düştüğünü, ancak göl sularının 
kayıplarını kış dönemindeki ya-
ğışlarla da tam olarak telafi ede-
mediğini vurgulayan Tan, bundan 
dolayı göl derinliğinin son yıllarda 

giderek azaldığını kaydetti. Beyşe-
hir Gölü’ndeki su seviyesinin düş-
mesinin kıyılarda sazlık, kamış ve 
bataklık görüntüleri oluşturarak 
tahribata yol açtığını vurgulayan 
Tan, özellikle yaz döneminde ya-
şanan kuraklık, tarımsal sulama 
ihtiyacı nedeniyle vahşi sulama 
yöntemleriyle su alımı yapılması, 
buharlaşma kayıpları, küresel ısın-
ma ve iklim değişikliklerine bağlı 
olarak yağışların azalması, ayrıca 
Beyşehir Gölü etrafındaki yerleşim 
merkezlerine yapılan göletler ne-
deniyle gölü besleyen su kaynak-
larının giderek yok olması gibi se-
beplerin birtakım olumsuzluklara 
yol açtığını belirtti.

Beyşehir Gölü’nün aynı za-
manda bir içme suyu havzası ol-
duğunu Beyşehir ilçe merkezinin 

içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
da gölden karşıladığını vurgulayan 
Tan, Beyşehir Gölü’nün gelirle-
rinin azalırken giderinin sürekli 
arttığını vurgulayarak, kirlilik yö-
nünden de birtakım sıkıntılar ya-
şadığını dile getirdi.
‘LÜTFEN BU GÖLÜ KORUSUNLAR’

Türkiye’de kuruyan göllerden 
örnekler veren Tan, Beyşehir Gö-
lü’nün de yakın gelecekte akıbe-
tinin böyle olmasından endişe 
ettiklerini ifade ederek, “Lütfen 
bu gölü korusunlar. Eber Gölü ku-
rudu, Akşehir Gölü kurudu, Türki-
ye’de çok göller kurudu. Bir Beyşe-
hir Gölümüz var, bir dünya değeri. 
O da kurumasın. Bakın kıyılarına 
bazı kesimlerde 300-400 met-
reye varan sularında çekilmeler 
var. Gölümüz elden gidiyor. Artık 

gölümüzün etrafına yeni göletler 
yapılmasın, tarımsal sulama için 
vahşi su alımları yapılmasın. Belir-
lenen su alma kotuna uyulsun. Su 
seviyesi düştükçe, yaz döneminde 
buharlaşma kayıpları daha da çok 
artıyor. Ayrıca, göl tabanı da çev-
resindeki toprak erozyonu dolayı-
sıyla sürekli doluyor. 

Gölün dibi balçıkla dolu, bak-
tığınızda üzerinde su var gibi gö-
rünüyor ama derinliği artık çok 
çok azaldı. Göldeki balık nesli de 
giderek azalıyor, yok oluyor. Eski-
den en az 10 çeşit balık vardı, şim-
di bir iki çeşit balık türü kaldı. Su 
seviyesinin düşmesi, göldeki ba-
lıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Bey-
şehir Gölü’nün tek gelir kaynağı 
dağlardan gelen eriyen kar suları. 
Gembos Derivasyonu’ndan gelen 

sular da arktık göle çok fazla bir 
katkı getirmiyor. Çünkü bu gelen 
takviye sular da tarımsal sulama 
için yaz döneminde ekili alanlar 
için kullanılıyor. Bu yıl da tarımsal 
sulamanın çok fazla olması, bu-
harlaşma kayıpları vb. nedenlerle 
su seviyesi çok düştü. Umudumuz 
kış döneminde gelecek yağışlara 
yani Allah’a kaldı. Ama, kış döne-
mi de yeterli yağış olmazsa yazın 
tarım alanlarına verecek suyumuz 
da kalmayacak. O nedenle, Bey-
şehir Gölü’ndeki su miktarının 
artırılmasına, mevcut suları kir-
leten nedenlerin önüne geçilmesi 
konusunda önlemler alınmasına 
yönelik acilen ihtiyaç olduğunu 
belirtiyor ve yetkilileri bu konuda 
harekete geçmeye davet ediyo-
rum” diye konuştu.n İHA

KTÜN’den Sıfır Atık 
Projesi’ne destek

Konya Teknik Üniversitesi’ 
(KTÜN) Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından israfın önlenmesi ve 
atıkların geri dönüşümüne katkı 
sağlanması amacıyla başlatılan ‘Sı-
fır Atık’ projesine destek vererek 
çalışmalara başladı.

Sıfır atık yönetmeliği kapsa-
mında geçici atık depolama üni-
telerini, Gelişim Yerleşkesinde 
bulunan Rektörlük Hizmet Binası 
ile Mimarlık ve Tasarım Fakülte-
si, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu ve Sürekli Eğitim 
Merkezindeki uygun bahçe alanla-
rına yerleştirildi. 

Bu kapsamda 300 takım ikili 
ayrı biriktirme elemanlarını aka-
demik ve idari personel ile öğ-
rencilerin kolay erişebileceği bina 
içi mahallere yerleştirildi. Ayrıca 

bilgilendirici afiş ve broşür çalış-
maları uygun yerlere asılarak sıfır 
atık bilincinin tüm kurumda kaza-
nılması ve farkındalık oluşturması 
hedefleniyor.

İsrafın önlenmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılması, atık olu-
şum sebeplerinin gözden geçirile-
rek atık oluşumunun engellenmesi 
ya da en aza indirilmesi, atığın 
oluşması durumunda ise kayna-
ğından ayrı toplanması ve geri 
kazanımının sağlanması hedefiyle 
yürütülen proje, kurumlarda sıfır 
atık yaklaşımının esas alınmasıy-
la verimliliğin artması, temiz or-
tam kaynaklı olarak performansın 
artması, maliyetlerin azaltılması, 
çevre koruma bilincinin kurum 
bünyesinde gelişmesine katkı sağ-
layacak.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın Ajansa sunduğu “SOBE İle Otizmli Bireyler İş Hayatında Projesi” destek 
almaya hak kazandı. Projeyle otizmli bireyler iş hayatına kazandırılarak hayata daha aktif bir şeklide katılabilecek

Otizmli çocuklar iş
hayatına atılacak

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan ve Türki-
ye’nin önemli sosyal sorumluluk 
projelerinden biri olan Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın 
Mevlana Kalkınma Ajansına sun-
duğu 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı kapsamın-
daki “SOBE İle Otizmli Bireyler İş 
Hayatında Projesi” destek almaya 
hak kazandı.

Proje sözleşmesi Mevlana 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili ve Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri İhsan Bostancı ve Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE) Başkanı Mustafa Ak tarafın-
dan imzalandı.

 Törende, yine ajans tarafından 
desteklenen projelerini imzalamak 
için hazır bulunan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş da yer aldı. 
Söz konusu projeye Mevlana Kal-
kınma Ajansı tarafından 1 milyon 
300 bin TL destek sağlanacak. 

‘ÖRNEK GÖSTERİLECEK 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Atılan imzaların ardından pro-
je ile ilgili görüşlerini dile getiren 
Mevlana Kalkınma Ajansı Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili ve Kon-
ya Valisi Vahdettin Özkan,“SOBE 
Vakfımız, Selçuklu Belediyemiz, 
Konya Büyükşehir Belediyemiz ve 
diğer belediyelerimiz otizmli ço-
cuklarımıza yönelik olarak sadece 
bölgemizde değil aynı zamanda ül-
kemizde de örnek gösterilecek ça-
lışmalar yürütmekteler. Bizim için 
çok özel olan bu çocuklarımıza ve 
ailelerine yönelik olarak yürütülen 
bu hizmetler ajansımız desteği ile 
daha da derinleştirilerek, çeşitlen-
dirilerek daha da nitelikli hale ge-
tirilecek. 

Amaçları arasında, otizmli ço-
cuklarımızın klasik eğitimlerinin 
dışında diğer becerilerinin geliştiril-
mesi ve istihdamlarının sağlanması 
gibi bileşenlerinin olması projeyi 
daha da anlamlı hale getiriyor. Biz-
ler bu çocuklarımızın hayata daha 
aktif katılabilmeleri ve kendilerini 
her açıdan geliştirebilmeleri adına 
elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Bu duygu ve düşüncelerle çocuk-
larımız gibi özel olan bu projenin 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

‘BU ANLAMLI PROJEYLE OTİZMLİ 
BİREYLER İŞ HAYATINA DA 

ADAPTE OLACAK’
Ardından konuşan Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Selçuklu Belediyesi olarak, 
vakfımızın kuruluşundan bu yana 
otizmli çocuklarımızın rehabilitas-
yonları, mesleki gelişimleri ve diğer 
tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için 
faaliyetler yürütmeye gayret gös-
teriyoruz. Bu projemiz kapsamında 
Konya’da bulunan otizmli bireyle-
rin yararlanabileceği bir sosyal giri-
şim merkezi kurulacak ve bu mer-
keze bağlı galoş üretim atölyesi, 
mutfak sanatları atölyesi, el sanat-
ları ve seramik atölyesi, paketleme 
atölyesi, tanıtım ve sunum atölyesi 
gibi yenilikçi modelin uygulanması 
sağlanacak, bu sayede mesleki an-
lamda gelişim kazanan otizmli bi-
reylerimiz hem sosyal hayata daha 
kolay adapte olabilecekler hem de 
istihdama katılacaklardır. Böylesine 
anlamlı bir projeyi hazırlayan SOBE 
Vakfı’mıza, desteklerini esirgeme-
yen Mevlana Kalkınma Ajansı’mıza 
çok teşekkür ediyor, projenin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” 

dedi.
‘OTİZMLİ BİREYLERİN 
YAŞAM KALİTESİNİ 

ARTTIRMAYI AMAÇLIYORUZ’
Son olarak söz alan Selçuk-

lu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE) Başkanı Mustafa Ak ise, 
“Hızla artan ve nedenleri de daha 
tam olarak bilinemeyen otizm 
spektrum bozukluğunun bilimsel 
olarak kanıtlanan tek tedavisi er-
ken, sürekli ve yoğun eğitimdir. Te-
rapilerle desteklenen eğitimin etkisi 
çok daha hızlı ve kalıcı olabilmekte-
dir. Merkezimizde erken tanı döne-
mi 1,5-2 yaşından yetişkinlik döne-
mine kadar farklı yaş gruplarındaki 
otizmli bireylere hizmet vermekte-
dir. Ayrıca otizmli bireylerimiz eği-
tim ve terapi (spor, binicilik, yüzme) 
alanlarından bireysel ders imkan-
larından faydalanmaktadır. SOBE, 
geleneğimizde medeniyetimizde 
olan vakıf anlayışını harfiyen uygu-
lamaya çalışan bir kurumdur. Proje 
ile birlikte eğitim alanında verdi-
ğimiz hizmetin yanında istihdama 
da katkı sağlayacağız. Bu anlamda 
Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Sos-
yal Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı (SOGEP) kapsamında kabul 
edilen projemiz ile otizmli bireylerin 
toplumsal yaşama entegrasyonları-
nı, bağımsız yaşama katılabilmele-
rini ve yaşam kalitelerini artırmayı 
amaçlamaktayız. Vakıf olarak, pro-
jemize destek veren ajansımıza ay-
rıca teşekkür ediyor, projenin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” ifade-
lerine yer verdi.

‘HEDEFİMİZ DAHA FAZLA OTİZMLİ 
ÇOCUĞUMUZA ULAŞMAK’

Akabinde destek verdikleri 

proje hakkında ayrıntılı bilgi veren 
MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bos-
tancı, “Gerek otizmli ve gerekse de 
başka sebeplerle engeli bulunan ço-
cuklarımızın hepimizde yeri ve öne-
mi farklı. Bizler, bu çocuklarımızı 
bizlere emanet olarak gören bir mil-
letiz. Bu denli anlamlı bir projenin 
ajansımıza sunulmasından ayrı bir 
memnuniyet duyduk ve Bakanlığı-
mız da uygun görerek destek sağla-
dı. Projede ana hedefimiz Konya’da 
bulunan otizm spektrum bozuklu-
ğuna sahip bireylerin toplumsal ya-
şama entegrasyonlarını, bağımsız 
yaşama katılabilmelerini ve yaşam 
kalitelerini artırmayı sağlamaktır. 
Bu genel hedefe ulaşabilmek için 
otizm spektrum bozukluğuna sahip 
bireylerin yararlanabileceği yenilik-
çi bir istihdam ve eğitim modeli ta-
sarlanacak, geliştirilen aile katılımlı 
istihdam ve eğitim modelinin pilot 
uygulaması ajansımız desteği ile 
yapılacaktır.

 Yine proje kapsamında kuru-
lacak merkezde faaliyet göstere-
cek atölyelerde istihdam edilecek 
bu çocuklarımız, hem hayata daha 
kolay entegre olabilecekler hem 
de elde ettikleri gelir ile daha fazla 
otizmli çocuğumuza ulaşılmasına 
ve eğitim almalarına da katkı sağ-
layacaklar. Ayrıca SOBE Vakfı’mıza 
ait mevcut kafeterya için, otizmli 
bireylerin çalışabilmesinde kulla-
nılabilecek ekipmanlar temin edi-
lecektir. Kurum olarak, bu projeye 
destek vermekten ayrı bir mutluluk 
duyduğumuzu ifade ederek, proje-
nin güzel sonuçlar getirmesini dili-
yorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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‘Osman Yüksel Serdengeçti örnek bir hayat yaşadı’
Konya Aydınlar Ocağı tarafın-

dan düzenlenen Salı Sohbetleri’n-
de Dava ve Fikir Adamı Osman 
Yüksel Serdengeçti vefatının 37. 
yıl dönümünde anıldı. Başkan 
Güçlü, Serdengeçti’nin örnek bir 
hayat yaşadığına dikkat çekti.

Konya Aydınlar Ocağı tarafın-
dan düzenlenen Salı Sohbetleri’n-
de Dava ve Fikir Adamı Osman 
Yüksel Serdengeçti vefatının 37. 
yıl dönümünde anıldı. Program, 
her hafta olduğu gibi yine Mem-
leket-TV tarafından sosyal medya 
üzerinden canlı olarak yayınlandı.  
Osman Yüksel Serdengeçti’yi an-
latan Konya Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, “Osman 
Yüksel Serdengeçti babasından 
Osmanlı ruhu alan bir isim. Ser-
dengeçti İslami ve milli şuur orta-
mında yetişti. İlk Öğretimini Ak-
seki’de tamamlayan serdengeçti 
Lise eğitimini Ankara’da Atatürk 

Lisesinde tamamladı.  Lise eğiti-
minden sonra Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesine de-
vam etti. Osman Yüksel, Alparslan 
Türkeş, Nihal Atsız, Reha Oğuz 
Türkkan, Fethi Tevetoğlu ile bir-
likte tutuklanarak 26 gün tabut-
luklarda işkence gördü ve 3 sene 
hapis yattı. Osman Yüksel de ha-

pis sonrasında gazete ve dergiler-
de yazamadığı yazıları yayınlamak 
amacıyla Serdengeçti adında bir 
dergi çıkardı. Soyadı Yüksel olma-
sına rağmen ‘Serdengeçti’ soyadı 
da buradan geliyor. Ancak dergiyi 
basacak matbaa bulamadı. 15 se-
nede yalnız 33 dergi çıkarabildi. 
Bütün dergileri birer birer topla-

tıldı ve kapatıldı. 1962’de dergisi-
nin son sayısını çıkardı. Dergicilik 
hayatı boyunca 7 kez hapis yattı. 
Konya Hapishanesinde de kaldı. 
1954’te milletvekili adayı olmak 
istedi, fakat hiçbir parti kabul et-
medi. 

60 ihtilalinden sonra Kon-
ya’dan milletvekili adayı oldu. 
1965’te Adalet Partisi’nden An-
talya Milletvekili seçildi. Fakat 
sert söylemleri yüzünden Demi-
rel partiden ihraç etti. 50 yaşında 
Parkinson hastalığına yakalandı. 
Her şeye espriyle cevap veren, 
hastalığıyla bile dalga geçebilen bu 
nüktedan adam 10 Kasım 1983’te 
Ankara’da vefat etti. Milliyetçi mu-
hafazakâr kimliğiyle öne çıkan Os-
man Yüksel, yeni nesle örnek ola-
cak bir hayat yaşadı. Osman Zeki 
Yüksel’in sert mizacının yanında 
bir o kadarda esprili biriydi” ifade-
lerini kullandı.n HABER MERKEZİ

Yataklara düşse de
okuma azmini yitirmedi

Veresiye defterini satın alıp
borçluları sevindirdiler

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Taraşçı Mahalle-
sinde ikamet eden ve 11 yaşında 
kas hastalığına yakalanan, hayatı-
nı yatağa bağımlı olarak sürdüren 
Durmuş Ali Yaşar’ı evinde ziyaret 
etti. Taraşçı’da oturan Durmuş Ali 
Yaşar, ilköğretim 5’inci sınıfta iken 
kas hastalığına yakalandı. Hasta-
lığı hızla ilerleyen Yaşar, vücudu-
nu fazla hareket ettiremediği için 
yatağa mahkum oldu. Hastalığı 
nedeniyle okulunu da bırakmak 
zorunda kalan Yaşar, okuma az-
minden vazgeçmeyerek yatağa 
bağımlı olarak ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrenimi tamamladı. 

Çocukluk ve öğrencilik hayalle-
rinin yarım kaldığını belirten Dur-
muş Ali Yaşar, geç de olsa yarım 

kalan okuluna devam ettiği için 
mutlu olduğunu ve en azından lise 
öğrenimini bitirdiğini kaydetti. He-
definde üniversite okumak oldu-
ğunun fakat rahatsızlığı ve maddi 
imkanlar nedeni ile okuyamadığını 
da dile getiren Durmuş Ali Yaşar 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tüm engellere rağmen okuma 
alışkanlığından vazgeçmeyerek 
hem ilkokul, ortaokul ve lise öğre-
nimini tamamlayan hem de sayısız 
kitap okumaya devam eden Yaşar’ı 
tebrik eden Başkan Tutal, geçmiş 
olsun dileklerini iletti. Okumayı 
çok seven Yaşar’a kitaplar da he-
diye eden Başkan Tutal, Yaşar’ın 
azminin herkese örnek olacağını 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde kimliğinin açık-
lanmasını istemeyen bir hayırse-
ver, mahalle bakkalının alacak def-
terini satın aldı. İlçeye 37 kilometre 
uzaklıktaki Şerefli Mahallesinde 
Murat Yüksel’e ait mahalle bakka-
lına gelen bir hayırsever, veresiye 
defterini satın almak istediğini be-
lirtti. Bakkal sahibi Yüksel, veresi-
ye defterini 5 bin liraya hayırsever 
vatandaşa sattı. Hayırseverin bu 

davranışı sonrasında bakkal sa-
hibi Yüksel, mahalleliyi arayarak 
bilgilendirdi. Şerefli Mahallesinin 
tek bakkalı olan Yüksel, “Veresiye 
defterinin olup olmadığını sordu. 
Tanımadığım hayırsever vatandaş 
5 bin lira vererek çok sayıda ma-
hallelinin borcunu ödedi. Ben de 
borcu olan kişilere söyledim, çok 
sevindiler. ‘Allah razı olsun’ diye 
duacı oldular.” diye konuştu. n AA

Meram Belediyesi’nin MEVKA’ya sunduğu ‘Kadınlar Üretiyor, Konya Sağlık İçin Mor Ekmek Tüketiyor’ projesi 
destek almaya hak kazandı. MEVKA’nın vereceği 700 bin TL destekle proje yürütülecek, mor ekmek üretilecek

Konya sağlık için 
mor ekmek tüketecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı koordinasyonunda faaliyetlerini 
sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı 
tarafından ilan edilen 2020 Yılı Sos-
yal Gelişmeyi Destekleme Programı 
kapsamında Meram Belediyesi’nin 
Ajansa sunduğu “Kadınlar Üretiyor, 
Konya Sağlık İçin Mor Ekmek Tü-
ketiyor Projesi” destek almaya hak 
kazandı.

Proje sözleşmesi Mevlana Kal-
kınma Ajansı Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Mevlana Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri İhsan 
Bostancı tarafından imzalandı. Tö-
rende, yine ajans tarafından des-
teklenen projelerini imzalamak için 
hazır bulunan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE) Başkanı Mustafa Ak da yer 
aldı. Söz konusu projeye Mevlana 
Kalkınma Ajansı tarafından 700 bin 
TL destek sağlanacak.

Atılan imzaların ardından pro-
je ile ilgili görüşlerini dile getiren 
Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Konya Va-
lisi Vahdettin Özkan, “Meram Be-
lediyemiz tarafından hazırlanan ve 
ajansımız tarafından desteklenen 
bu proje aynı zamanda yerelde iş-
birliğinin de güzel bir tezahürüdür. 
Projenin tamamlanmasıyla birlikte 
iyi ve verimli bir uygulama olduğu 
anlaşıldığında özel sektörümüzün 
de bu yönde yatırım yaparak bu 
tür projelerin artacağı ve bunun da 
ekonomik anlamda çarpan etkisinin 
olacağı kanaatindeyim. Bu örnek 
projeyi hazırlayan Meram Beledi-
yemize ve destek veren ajansımıza 
teşekkür ediyor, projenin hayırlı ve 
bereketli olmasını diliyorum” şeklin-
de konuştu.

Ardından konuşan Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş da 
“Mevlana Kalkınma Ajansımızla bu-
güne kadar pek çok proje yürüttük 
ve hayata geçirilen projelerden al-
dığımız geri dönüşler de son derece 
olumlu. Birlik ve beraberlik içinde 
çeşitli projeler geliştirerek vatan-

daşlarımızın ihtiyacı olan alanlarda 
birlikte çözümler üretiyor, şehrimize 
katkı sağlıyoruz. Bu projelerimizden 
biri de bugün sözleşmesini imzala-
yarak uygulama aşamasına geçece-
ğimiz hem sağlık hem de istihdama 
yönelik olan mor ekmek üretim 
projemizdir. Dünya’da özellikle son 
yıllarda üzerinde sıkça durulan ve 
bu doğrultuda çalışmalar yürütülen 
önemli gündem maddelerinden biri 
sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği-
dir. Hepimizin malumu olduğu üze-
re pandemi süreci ile birlikte sağlıklı 
beslenme ve gıda güvenliğinin yanı 
sıra bağışıklık sistemini güçlendiren 
ürünler ön plana çıkmış durumda. 
Konya’mız, gıda ve tarım sektö-
ründe ülkemizin adeta lokomotifi 
konumundadır. Şehir olarak besin 
tüketimimizin başında ise ekmek ve 
yağlı besinler yer almakta bu da ma-
alesef obezite oranlarını artırmakta-
dır. Mor ekmek, bilinen ekmekten 
ziyade tadı, rengi ve içeriği ile ayrı 
bir ekmektir. Mor havuç, mor soğan, 

karadut ve patlıcandan oluşan bile-
şenleriyle bağışıklık sistemini güçlü 
tutmaya yardımcı olan bir besindir. 
Sağlıklı beslenmenin önemini top-
lum olarak daha iyi idrak ettiğimiz 
pandemi sürecinde bu projenin öne-
mi bir kata daha artmaktadır. Proje-
nin hazırlanmasında emeği geçenle-
re ve bizlere destek veren Mevlana 
Kalkınma Ajansımıza teşekkür edi-
yor, projenin hayırlara vesile olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Son olarak söz alan MEVKA 
Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise 
“Ajans olarak, sorumluluk alanımız-
da yer alan illerimizin her alanda 
kalkınmasının önündeki engellerin 
tespiti ve çözüm üretilmesi nokta-
sında faaliyetler yürütüyoruz. Tabi 
bunu yaparken de Yönetim Kuru-
lumuz, kamu kurumlarımız, sivil 
toplum kuruluşlarımız, şehirleri-
mizin önde gelen kanaat önderle-
ri, ekonomi aktörleri yani kısacası 
bölgemizin tüm dinamikleri ile bir-
lik ve beraberlik içerisinde hareket 

etmeye azami gayret gösteriyoruz. 
Gerek uyguladığımız mali ve tek-
nik desteklerle gerek hazırladığımız 
araştırma, fizibilite ve sektör rapor-
ları ile ve gerekse de danışmanlık 
ve rehberlik hizmetlerimizle kamu 
kurum ve kuruluşlarımızı, özel sek-
törümüzü doğru alana yönlendir-
mek için pek çok argümanı bir arada 
kullanıyoruz. Bugün Meram Beledi-
yemiz ile imzaladığımız bu projeyi 
de bunun bir yansıması olarak görü-
yoruz. Ajansımıza sunulan bu pro-
jeye hem sağlıklı yaşam açısından 
hem de kadın girişimciliği açısından 
büyük önem atfediyoruz. En kısa 
zamanda hayata geçirilerek önemli 
çıktılar elde edileceğine inandığımız 
proje kapsamında Meram Belediyesi 
ile Bacıyan-ı Meram Kadın Girişim-
ci Kooperatifi ortaklığında, içerdi-
ği antioksidan sayesinde vücudu 
temizleyen ve bağışıklık sistemini 
güçlendiren mor ekmek üretim tesi-
si kurulması amaçlanmaktadır. Yine 
proje ile birlikte 1’i engelli olmak 
üzere 4 kadın istihdamı gerçekleş-
tirilecek olup, 25 kadına mesleki ve 
teknik eğitimler ile kişisel gelişim 
eğitimleri verilecektir. Şehrin işlek 
olan 2 bölgesinde mor ekmek satış 
noktasının kurulması, online olarak 
ve talep eden ekmek satış noktala-
rı ile fırınlarda da mor ekmek satısı 
gerçekleştirilmesi projenin hedef-
leri arasında yer almaktadır. Hem 
amaçları hem de sonuçları açısından 
önemli olduğuna inandığımız proje-
nin hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Tüm dünyada yardımlaşma ala-
nında öncülük ederek ülkeler ve ku-
rumlar arasında iş birliğini geliştirip 
ortak bilinç oluşturan Türkiye insanı, 
yardım faaliyetleri ile adeta batıya 
merhamet, paylaşma ve kardeşlik 
dersi veriyor. Sivil toplum kuruluş-
ları ile ecdat yadigarı olan “Veren el 
ile alan arasında köprü” olma gele-
neği devam ettiriliyor. Önce insan 
diyerek “İyilikle Sevindir” sloganı 
ile 3 kıta 39 ülkede insani yardım 
faaliyetleri gerçekleştiren Ribat İn-
sani Yardım Derneği, mazlum ve 
mağdur coğrafyalarda dualar al-
maya devam ediyor. İnsani yardım 
bölgelerinin nabzını birlikte hisse-
derek aynı coğrafyaların hüzün dolu 
yanlarına dokunarak; bunları onarıp 

hayırla yad edilecek profesyonel ça-
lışmalara imza atan Ribat, sadece 
günübirlik projeler ile değil; kalıcı 
projelerle kalıcı çözümler üretme-
nin telaşında yardım faaliyetlerine 
imza atıyor. Ribat, özellikle Arakan 
konusunda gösterdikleri hassasiyet-
ten dolayı Bangladeş’i hiçbir zaman 
unutmuyor. Bu coğrafyada Arakan 
başta olmak üzere en ücra noktala-
ra kadar ulaşarak su kuyularından, 
kurban faaliyetlerine, ümmet buluş-
malarından iftar sofralarına, Kur’an 
Kursu desteklerinden, öğrencilere 
nakdi yardımlara; bambu evlerden 
sünnet organizasyonları ve mescid 
inşaatına kadar birçok yardım orga-
nizasyonu gerçekleştiriyor.

Ribat yetkilileri sadece bölgede 

insani yardım faaliyetleri değil böl-
gede yetkililer ile de temasa geçerek 
adeta gönül köprüleri kuruyor. Su 
kuyuları açılışlarını gerçekleştirmek 
üzere bölgede bulunan ve Bangla-
deş’te bir dizi görüşmeler gerçek-
leştiren  Ribat İnsani Yardım Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Seyit 
Duman, Bangladeş Başbakan yar-
dımcısı ve Enformasyon Bakanı Dr. 
Hasan Mahmut’u ziyaret etti. 4 yıllık 
süre zarfında Ribat’ın bölgede ger-
çekleştirdiği faaliyetleri çok önemse-
yip  takdir ettiğini, eğitimden sağlığa 
birçok alanda sağladıkları bu gayreti 
yerinde gördüklerini  belirten Dr. 
Hasan Mahmut, Ribat’a çalışmala-
rında başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Ribat İnsani Yardım Derneği, kalıcı projelerle ‘insanlık’ götürüyor

Mustafa Güçlü
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Gaziantep FK’da
 iki pozitif vaka!

Rizesporlu Loic Remy 
Kovid-19’a yakalandı

Kayserispor ligin 
en az gol atan takımı

Gaziantep FK’da rutin olarak yapılan korona virüs testle-
rinde bir futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu 
açıklandı. Süper Lig ekiplerinde korona virüs vakası görü-
len takımlara Gaziantep FK da eklendi. Gaziantep ekibinde 
rutin olarak yapılan testlerin sonuncusunda, bir futbolcu ve 
bir personelde korona virüs tespit edildiği açıklandı. Sonuç-
ları pozitif çıkan futbolcu ve personelin izolasyon ve tedavi 
sürecinin ise başlatıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, 
“Futbol takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir fut-
bolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak 
raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve 
tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamu-
oyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.  n İHA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un Fransız gol-
cüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin po-
zitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım 
yapan Fransız oyuncu, “Sonunda beni de koronavirüs yaka-
ladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina 
sürecimi bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Yeşil-mavili 
oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya’da özel olarak 
karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık 
durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalış-
masını sürdürdüğü öğrenildi. Remy, Süper Lig’de çıktığı 7 
maçta 6 gol attı. n İHA

Hes Kablo Kayserispor, ligde geride kalan 8 hafta so-
nunda sadece 4 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. 
Hes Kablo Kayserispor ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 
ve 5 mağlubiyet alırken sadece 4 gol attı. Kalesinde 10 gol 
gören sarı kırmızılılar, ligin en az gol atan takımı oldu. Hes 
Kablo Kayserispor attığı 4 golün 3’ünü yabancılar atarken, 
1 golü ise yerli isim kaydetti. Sarı-Kırmızılı takımda Zoran 
Kvrzic, Pedro Henrique, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga gol 
atan isimler oldu. n İHA

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bu-
lunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
Sergen Yalçın’ın ayrılığının söz konusu 
olmadığını belirterek, “İkimizin de ama-
cı Beşiktaş’ın başarısı. Böyle bir ayrılığın 
söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sı-
kıntılı günler geçiriyoruz, böyle günlerde 
ne hocam ne biz Beşiktaş’ı yalnız bırak-
mayız. İniş ve çıkışlar olacaktır. Sergen 
Yalçın’la yola devam ediyoruz. İkimizin 
de amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun.” 
diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın ligde aldığı so-
nuçların geçen sezona benzer olduğunu 
kaydeden Çebi, “Neden daha iyi olamı-
yoruz, neyi eksik yapıyoruz diye tedirgin 
oluyorum. Bu da çalışmamızı teşvik ede-
cektir. 

Geçen sene geldiğimizde de takım bu 
seviyelerdeydi. Yükselttik ve bunu Ser-
gen hoca ile yaptık. Beşiktaş’ın başarılı 
olacağına dair umudum yüksek.” değer-
lendirmesinde bulundu. Transferleri Ser-
gen Yalçın ile birlikte yaptıklarını aktaran 
Ahmet Nur Çebi, “Transferleri hocamızla 
beraber yaptık. Hocanın, başkanının, yö-
neticilerin, scoutun içinde olmadığı bir 
transfer süreci yaşamadık. 

Hocanın istediklerinin bazılarını 
alamamış olabiliriz. Hocanın ‘bu bana 
yaramaz’ dediği futbolcu olmadı. Trans-
fer limitlerimiz ölçüsünde ve Beşiktaş’ın 
bütçeleriyle hareket ederek beraberce bu 
transferleri yaptık. İyisi de bizim kötüsü 
de bizim. ‘O onun, bu bunun transferi, 
ben bu transferde vardım, ben yapmadım 
hoca yaptı’ gibi tavırları doğru bulmuyo-
rum. Bu transferleri biz yaptık.” şeklinde 
konuştu.

ÇEBİ’DEN CENK TOSUN’A YEŞİL IŞIK 
Siyah-beyazlı takımın eski golcülerin-

den Cenk Tosun’un devre arasında takı-

ma katılması ile ilgili bir soruya Çebi, şu 
şekilde cevap verdi: “Tabii ki iyi futbolcu 
alalım, daha başarılı olsunlar isteriz. Ta-
kımı gençleştirmek ve ekonomik olarak 
küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bununla 
ilgili eksik transferimiz oldu. Tamamla-
yamadık, limit açısından, oyuncu talep-
leri yüksek geldi olmadı. Bir forvet isti-
yorum. O an tamamlayamadık. Onu bu 
transfer döneminde şartlarımıza uygun 
şekilde gerçekleştirmek kafamızda var. 
Cenk gündeme geliyor ama sakatlığı da 
geçmiş, dün oynadı. Devre arasında top 
oynama şansı olursa denemek isterim. 

Kaleci oynayarak kaleci olabiliyor. 
Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku’nun 
geleceğini yok edeceksiniz. Bu iki ço-
cuktan umutluyum. Hocamız da umutlu. 
Çocukların önünün kesileceği operasyon 
Beşiktaş adına sağlıklı olmayacaktır. Bu 
çocuklara şans vermeye devam edece-
ğim. Hocamın da o zihniyette olduğunu 
düşünüyorum.”

EKONOMİK OLARAK CİMRİYİMDİR 
Kadro dışı bırakılan maliyetli oyuncu-

lar için de açıklamalarda bulunan Ahmet 
Nur Çebi, “2,5 milyon avro alan birine 

sözleşme yapmışsınız ve takıma katkı 
veremiyor. Yerine de 500 bin avroya bir 
oyuncu alıyorsunuz. 500 bin avroya al-
dığınız oyuncu katkı verirse 2,5 alanı 
görmezsiniz. Çalışmayan bir arabayı ha 
sokakta ha garajda park etmişsiniz. İki 
yerde de faydası yok. Ekonomik olarak 
cimriyimdir yapılmışsa yapılması gerek-
tiği için yapılmıştır. Hocamızın ‘bunlarla 
yol alamayacağım’ dediği oyuncular. 
Takımı teslim ettiğim hocamın beklen-
tilerine, kafa yapısına aykırı hareket et-
meyi kendime yediremem.” ifadelerini 
kullandı. 

Siyah-beyazlı kulübün geçmiş yılla-
rının araştırılmasına devam edildiğini 
ve salgın sürecinin uzattığını dile getiren 
Çebi, “İncelemeden geri adım atmış de-
ğilim.

 Camia tarafından bu görev verildi. 10 
yıllık süreci kapsayacak şekilde yapılıyor 
inceleme. İçinde ben de varım. Ben bir 
söz verdim. Bunu birilerine zor durumda 
bırakmak adına yapmıyorum. Her gele-
nin, gidenin hesaplarına baktığı bir sü-
recin başlamasını istiyorum.” şeklinde 
konuştu. 

BEŞİKTAŞ AMAÇLADIĞIMIZ 
GİBİ DÜZLÜĞE ÇIKACAKTIR

Çebi, Beşiktaş’ın düzlüğe çıkacağını 
kaydederek, “Geldiğim günden beri Be-
şiktaş için doğruları yaptım. Biz Beşiktaş’ı 
içinde bulunduğu durumdan ışıklı günle-
re getiriyoruz. Pandemi sadece hızımızı 
yavaşlattı. Beşiktaş amaçladığımız gibi 
düzlüğe çıkacaktır. Taraftarlarımız gidi-
şatımızın iyi olduğunu en kısa zamanda 
görecekler. Bunu camiama söz olarak 
veriyorum.” dedi. Spor yasası ile ilgili de 
konuşan Çebi, “Sayın Cumhurbaşkanı’na 
spor yasası ve bankalar ile yapılan kredi 
yapılandırması için ricacı olanlardan biri 
benim. ‘Yapılıyor yapılıyor başa dönüyor, 
her yapıldığında kötüye gidiyor’ dediğin-
de bunun yasayla düzeleceğini, tedbirin 
sert olması gerektiğini ifade edenlerden 
biriyim. Gerekiyorsa gelir-gider arasında 
göz göre göre bilinçli şekilde bütçenizde 
açık veriyorsanız parayı ödeyeceksiniz. 
Ödeyemiyorsan malınla mülkünle so-
rumlu olacaksın. Ödeyemiyorsan hapis 
bile yatabileceksin. Başka türlü kulüpleri 
kurtaramayız. Bunun sonu faciaya gide-
cek.” değerlendirmesinde bulundu. n AA

Çebi: ‘Beşiktaş’ı 
yalnız bırakmayız’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’la yola devam edeceklerini 
açıkladı. Çebi, “Taraftarın isteği olmasa da Sergen hocayı alırdım. Sergen hocayı beğeniyorduk. 

Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hocamız buna da uygun biriydi. Asıl sebebi budur.” dedi

Lider Alanyaspor, en skorer sezonunda
Süper Lig’de 8. hafta itibarıyla bir maçı 

eksik olmasına karşın liderlik koltuğunda 
oturan Aytemiz Alanyaspor, bu kulvarda ta-
rihinin en iyi başlangıcını yapmış durumda. 
Akdeniz temsilcisi, 5. sezonunu geçirdiği li-
gin bu sezon şu ana kadar namağlup tek ta-
kımı, en fazla gol atan 2 takımından biri ve 
en az gol yiyen takımı konumunda bulunu-
yor. 8 haftası geride kalan organizasyonda 
teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 7 
müsabakaya çıkan Alanyaspor, 5 galibiyet 
ve 2 beraberlik elde edip, 17 puan toplar-
ken, aynı puandaki Fenerbahçe’nin averaj-
la önünde zirvede yer aldı. Çıktığı müsaba-
kalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran 
Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşma oynayan 
Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en sko-
rer iki takımından biri olurken, maç başına 
2,28’lik gol ortalamayla bu alanda da zirve-
ye oturdu. Akdeniz ekibi, son 5 sezondur yer 
aldığı Süper Lig’de kulüp tarihinin en gollü 
başlangıcına imza attı.

SAVUNMADA DA ZİRVEDE
Skorer futboluyla ön plana çıkan Alan-

yaspor, savunmasıyla da ligin zirvesinde. 
Turuncu-yeşilliler, geride kalan 7 maçında 
rakiplerine sadece 3 kez skor şansı tanıya-

rak ligin en az gol yiyen takımı olmayı ba-
şardı. 
YENİ TRANSFERLERİN KATKISI YÜKSEK

Akdeniz ekibinde 2020-2021 sezonu 
başında takıma katılan oyuncular, önem-
li katkı sundu. Takıma kısa sürede uyum 
sağlayan yeni transferlerden Davidson da 
Luz Pereira 6, Adam Bareiro 3, Khouma 
Babacar 2, François Moubandje 1 gol kay-
detti. Alanyaspor’un diğer gollerine Steven 
Caulker (2), Anastasios Bakasetas (1) ve 
Mustafa Pektemek (1) imza attı.

ERTELENEN GÖZTEPE MAÇINDAN 
ÖNCE 3 ZORLU MÜCADELE 

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 9. 
haftasında Antalya’nın bir başka takımı 
Fraport TAV Antalyaspor’a 22 Kasım Pazar 
günü konuk olacak. Turuncu-yeşilliler, Ak-
deniz derbisinin ardından ligin 10. haftasın-
da 29 Kasım Pazar günü İttifak Holding Kon-
yaspor’u ağırlayacak. Ligin 11. haftasında 
5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile 
deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz 
ekibi, İzmir’de yaşanan deprem felaketi 
nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasın-
da ise Göztepe ile 9 Aralık Çarşamba günü 
karşı karşıya gelecek. n AA

Trabzonspor 
kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları kap-
samında günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalıştı. 
Teknik direktör Abdullah Avcı, altyapıya gönderilen 3 genç 
futbolcuyu da A takım idmanlarına davet etti. Teknik Direk-
tör Abdullah Avcı yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz 
Tesisleri’ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antren-
manın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core 
çalışması, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları ger-
çekleştirildi.

GENÇLERİ YUKARI ÇAĞIRILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie 

Newton döneminde altyapıya gönderilen genç oyuncular 
Kerem Baykuş, Furkan Cebeci ve Farukcan Genç’i tekrar 
A Takım antrenmanlarına dahil etti. Bordo-mavililer günün 
ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yapacağı çalış-
mayla sürdürecek. n İHA

13 KASIM 2020

Galatasaray, Kayserispor 
hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği
 maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haf-
tasında oynayacağı Kayserispor maçı 
hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sür-
dürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 
milli takım kamplarında bulunan oyun-
cuların yer almadığı antrenmana ısınma 
hareketleri ile başlandı. Daha sonra topa 
sahip olma temeli üzerine pas oyun-

ları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana 
bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun 
oynanırken, çalışma yenilenme koşusu 
ve soğuma hareketlerinin ardından ta-
mamlandı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor 
maçının hazırlıklarını üç günlük izin son-
rası pazartesi saat 17.30’da yapacağı 
antrenmanla sürdürecek.  n İHA

Süper Lig’in 9. haftasında 21 Kasım 
Cumartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk 
olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdür-
dü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde 
teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir 
bölümü basın mensuplarına açık gerçek-
leştirilen antrenman, ısınma hareketle-
riyle başladı. İstasyon ve koordinasyon 
çalışmalarıyla devam eden idmanda 
Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga 
Ciğerci takımdan ayrı salonda özel prog-
ram uyguladı. Bu oyuncular daha sonra 
sahaya çıkarak düz koşu yaptı. Milli ta-
kımlarda bulunan Ozan Tufan, Nazım 
Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, 
Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip 
Novak, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas 
ve Marcel Tisserand ile gribal enfeksiyol 
geçiren Mauricio Lemos antrenmanda 
yer almadı. Fenerbahçe, bugün saat 
11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına 
devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Milli maçlar sebebiyle lige verilen 

arada sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagüm-
rük ile hazırlık maçı oynayacak. Dereağzı 
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 15 
Kasım Pazar günü yapılacak müsabaka, 
saat 16.00’da başlayacak. n AA
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TBF Disiplin Kurulu’ndan çifte standart
Gemlik Basket’in Konyaspor 

Basketbol’a 93-89 mağlup olduğu 
karşılaşmada Konyaspor Basket 
oyuncusu Hazer Avcı ve Gemlik Bas-
ketbol’da Myles Justin Carter ara-
sında kavga çıkmış ve Justin Carter 
Hazer Avcı’ya açık açık kafa atmıştı. 
Dev Kartallar’ı olduğu gibi Gemlik 
Basketbol’u da Disiplin Kuruluna 
sevk eden Türkiye Basketbol Fede-
rasyonu verdiği cezalarla adaletsiz 
davrandığını gösterdi. 

Türkiye Erkekler Basketbol Li-
gi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol’a Türkiye Basketbol Fe-
derasyonu Disiplin Kurulu’ndan ceza 
geldi. Konuyla ilgili disiplin kurulu 
kararını açıklayan TBF, şu ifadeleri 
kullandı: “07.11.2020 tarihinde Kon-
ya’da oynanan Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol – BUDO Gem-
lik TBL müsabakası ile ilgili olarak; 
Konyaspor Kulübü’nün, gerçekleşen 
seyirci olayları nedeniyle; Eylemin 
2020–2021 sezonu içerisinde ev sa-

hibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez 
gerçekleştirilmesinden dolayı Bas-
ketbol Disiplin Talimatının 38/1. ve 
38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-
TL para cezası ile cezalandırılması-
na, Eylemin Sözleşmeli Basketbol 
Ligleri Yönetim Esasları Talimatının 
65.1. maddesinde belirtildiği şekilde 
“müsabakanın sıhhatini etkilemesi 
ya da müsabakanın olağan seyrinde 
sürmesi imkânını ortadan kaldırma-
sı” sureti ile bir anons yapılmasına 
neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin 

ağırlığı dikkate alınarak verilen ce-
zaya ek olarak Basketbol Disiplin 
Talimatının 38/5. maddesi gereğin-
ce 1.250,00-TL eklenmek sureti ile 
toplam 6.250,00-TL para cezası ile 
cezalandırılmasına, Konyaspor Ku-
lübü basketbolcusu Cengiz Aydın Er-
gen’in, rakip basketbolcuya yönelik 
saldırı boyutuna ulaşan fiili müdaha-
lesi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 
sezonu içerisinde ilk defa gerçekleş-
tirildiği dikkate alınarak Basketbol 
Disiplin Talimatının 33/2. ve 33/4. 

maddeleri gereğince 15.000,00-TL 
para cezası ile cezalandırılmasına, 
oybirliği ile karar verilmiştir.”

CEZALAR ORANTISIZ
Konyaspor Basketbol- Budo 

Gemlik Basketbol arasında oynanan 
maç ile ilgili kararını veren disiplin 
kurulu Bursa temsilcisinin cezası-
na ilişkin bir açıklama yayımladı. 
Yapılan açıklamada, “07.11.2020 
tarihinde Konya’da oynanan Büyük-
şehir Hastanesi Konyaspor Basket-
bol – BUDO Gemlik TBL müsabakası 

ile ilgili olarak; Gemlik Basketbol 
Kulübü basketbolcusu Myles Justin 
Carter’ın, kavga ihlali nedeniyle ve 
fiilin 2020-2021 sezonu içerisinde 
ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alı-
narak Basketbol Disiplin Talimatının 
33/3. ve 33/4. maddeleri gereğince 
10.000,00-TL para cezası ile ceza-
landırılmasına, ihlalin Basketbol 
Disiplin Talimatının 11. maddesin-
de düzenlenen haksız tahrik altında 
gerçekleştirildiği dikkate alınarak 
verilen ceza takdiren yarısına kadar 

indirilerek 5.000,00-TL para cezası 
ile cezalandırılmasına, samimi piş-
manlığı ihtiva eden yazılı savunma-
ları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 
12. maddesinde düzenlenen takdiri 
indirim sebebi sayılmak sureti ile 
verilen ceza yarısına kadar indirile-
rek neticeten 2.500,00-TL para ce-
zası ile cezalandırılmasına, Gemlik 
Basketbol Kulübü görevlisi Şevki 
Eker’in, sportmenliğe aykırı hare-
keti nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 
sezonu içerisinde ilk defa gerçekleş-
tirildiği dikkate alınarak Basketbol 
Disiplin Talimatının 29/1. ve 29/3. 
maddeleri gereğince 5.000,00-TL 
para cezası ile cezalandırılmasına, 
samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı 
savunmaları Basketbol Disiplin Ta-
limatının 12. maddesinde düzenle-
nen takdiri indirim sebebi sayılmak 
sureti ile verilen ceza yarısına kadar 
indirilerek neticeten 2.500,00-TL 
para cezası ile cezalandırılmasına, 
oybirliği ile karar verilmiştir.” ifade-
leri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 4 futbolcunun 
performansı çıkışa geçti

Çalıcı ve Erkan maçı
yerinden takip etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da futbolcuların 
performansı her geçen gün yükselerek devam ediyor. Ye-
şil-Beyazlılarda Serik Belediyespor maçında ön plana çıkan 
oyuncuların sayısı da arttı. Rakibine karşı üstün bir oyun 
sergileyen Yavru Kartal’da Savaş Polat, Seydi Kayasoy, Ce-
lal Hanalp ve İsmail Güven’in performansları teknik heyeti 
sevindirdi. Savunma reaksiyonlarında Seydi ve Savaş iyi 
bir performans sergilerken Savaş Polat’ın hücuma desteği 
de gözlerden kaçmadı. Seydi Kayasoy’un ise son dakikada 
kaçırdığı pozisyon saç-baş yoldurturken, Ekrem Kayılıbal’ın 
yokluğunda kanatta oynayan Celal Hanalp ve orta sahada 
önemli rolü olan İsmail Güven’in performansları beğeniyle 
karşılandı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un sahasında ağırladı-
ğı ve 1-1 berabere kaldığı Serik Belediyespor maçını yeni 
Başkan Mustafa Çalıcı ve İttifak Holding Konyaspor Sportif 
Direktörü Adnan Erkan’da izledi. İttifak Holding Konyaspor 
Sportif Direktörü Adnan Erkan’ın ise 1922 Konyaspor maç-
larına devamlı olarak gelmesi ise dikkat çekti. 
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor’da Serik Belediyespor 
maçında alınan 1 puanın üzüntüsü yaşa-
nıyor. 

 Antalya temsilcisi ile önceki gün oy-
nanan maçta 1-1 berabere kalan Yavru 
Kartal, puanını da 11’e çıkarmıştı. Ligin 
güçlü ekiplerinden birine karşı iyi bir fut-
bol sergileyen Yeşil-Beyazlılar, kaçırdığı 
net fırsatlardan sonra 1 puanla yetinmek 
zorunda kaldı. 

Ligde son haftalarda çıkışa geçen ve 
Play-Off hedefi olan 1922 Konyaspor’da 
şimdi de gözler yarın oynanacak olan Ka-
rabükspor maçına çevrildi.

JOKER AHMET ÖNAY
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

deneyimli futbolcusu Ahmet Önay, takı-
mın adeta jokeri. Yeşil-beyazlıların kap-
tanı, sezon başından beri 3 farklı pozis-
yonda görev aldı. Stoper, sol bek ve orta 
sahada oynayabilen 29 yaşındaki Ahmet 
Önay, Serik Belediyespor karşılaşmasın-
da da sol bekte görev aldı. Serik Beledi-
yespor maçında 32. dakikada sakatlanan 
Süleyman Selak’ın yerine oyuna dahil 
olan deneyimli futbolcu takımına bera-
berliği getiren isim oldu. 62. dakikada 
kullanılan serbest vuruşta karambole ge-
len topu iyi bir vuruşla filelere gönderen 
deneyimli kaptan, uzun bir aradan sonra 

da golle tanıştı.  
SAKATLARIN SON DURUMU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor’da Serik Belediyespor 
maçında sakatlanan Süleyman Selak ve 
Can Demir Aktav’ın son durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 

Serik Belediyespor maçında sakat-
lanan Süleyman Selak’ın ve Can Demir 
Aktav’ın ciddi sorunlarının olmadığı öğ-
renilirken spazm geçirdikleri öğrenildi. 
Yoğun maç programından dolayı sakatlık 
geçiren futbolcuların Karabükspor maçın-
da son durumlarına göre oynayabilecek-
leri öğrenildi.

GÖZLER KARABÜK MAÇINDA
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ligin 10. haftasında oynayacağı Ka-
rabükspor maçına odaklandı. Lige istediği 
başlangıcı yapamayan ancak sonrasında 
son 4 maçta 8 puan toplayan Yeşil-Beyaz-
lılar, Karabükspor maçından da galibiyetle 
ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde. 
Serik Belediyespor maçında iyi bir görün-
tü çizen 1922 Konyaspor, net fırsatlardan 
yararlanamamış ve 1 puana razı olmuştu. 
Öte yandan ligde 9 maçta 1 beraberliği ve 
8 mağlubiyeti bulunan Karabükspor önceki 
gün karşılaştığı Kastamonuspor’a da 1-0 
mağlup olmuştu. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da 
beraberlik üzüntüsü

Karatay Termal 1922 Konyaspor, önceki gün oynadığı Serik Belediyespor maçından 1-1’lik 
beraberlikle ayrılırken maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Yakaladığı net fırsatlardan yararlana-
mayan Yeşil-Beyazlı ekipte gözler şimdi de yarın oynanacak olan Karabükspor maçına çevrildi. 

Çıkışını sürdürmek isteyen Yavru Kartal, Karabükspor maçından galibiyeti hedefliyor 

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’a 
istediği başlangıcı yapamayan ancak 
sonrasında toparlanan Karatay Termal 
1922 Konyaspor’da Serik Belediyespor 
maçında kaleci Mücahit Atalay’ın hata-
sı pahalıya patladı. 42. dakikada gelen 
ortaya çıkıp çıkmamakta tereddütte 
kalan Mücahit Atalay, çıkışını yapmış 
ancak hatalı bir şekilde topa yüksel-
mişti. Mücahit’in bu hatasından sonra 
kalesinde golü gören 1922 Konyaspor, 
iyi oynadığı ve rakibine pozisyon dahi 
vermediği maçta 1-0 geriye düşmüştü 
sonrasında ise beraberlik golünü bulan 
Yavru Kartal karşılaşmadan 1-1’lik be-
raberlikle ayrılmıştı.

SON DAKİKADA İPTEN ALDI
Ligin 9. haftasında sahasında 

karşılaştığı Serik belediyespor ile 1-1 
berabere kalan Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da Mücahit Atalay, karşı-
laşmanın ilk yarısında yaptığı büyük 

hata ile takımını 1-0 geriye düşürse de 
karşılaşmanın son dakikasında yap-
tığı kurtarışla takımı adeta ipten aldı. 
90+4. dakikada hızlı hücuma çıkan 
Serik Belediyespor atağında kalesini 
iyi kapatan ve iyi bir kurtarışa imza atan 
29 yaşındaki kaleci yaptığı hatayı telafi 
ederek son dakikada 1 puanı perçinle-
yen kurtarışı gerçekleştirdi.

7 MAÇTA GÖREV ALDI
Transfer sezonun son zamanında 

İttifak Holding Konyaspor’dan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’a kiralanan 
Mücahit Atalay, Yavru Kartal’da 7 
maça çıktı. Konyaspor’da tartışılan 
isimlerin başında gelen 29 yaşındaki 
file bekçisi, 1922 Konyaspor’da çıktığı 
7 maçta 4 gol yedi. Pendikspor ve Serik 
Belediyespor maçlarında hatalı goller 
yiyen Mücahit Atalay’ın performansı 
teknik heyeti düşündürüyor.
n SPOR SERVİSİ

Mücahit Atalay hem yedirdi hem ipten aldı
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 9 7 1 1 18 8 10 22
2.TURGUTLUSPOR 9 6 0 3 9 10 -1 18
3.SERİK BLD 9 4 4 1 13 6 7 16
4.ETİMESGUT BLD 9 4 3 2 9 5 4 15
5.VANSPOR 9 4 3 2 8 5 3 15
6.KARACABEYSPOR 9 4 2 3 12 8 4 14
7.KIRŞEHİRSPOR 8 4 2 2 7 5 2 14
8.KIRKLARELİSPOR 9 3 4 2 8 3 5 13
9.SAKARYASPOR 9 3 4 2 12 12 0 13
10.TARSUS İY 9 3 3 3 15 13 2 12
11.1922 KONYASPOR 9 3 2 4 9 6 3 11
12.MAMAK FK 9 3 2 4 7 13 -6 11
13.PENDİKSPOR 9 3 1 5 11 10 1 10
14.ELAZIĞSPOR 9 4 1 4 13 15 -2 10
15.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
16.SİVAS BLD 8 2 3 3 13 13 0 9
17.BAYBURTSPOR 8 3 0 5 6 10 -4 9
18.KASTAMONUSPOR 9 2 3 4 9 15 -6 9
19.BODRUMSPOR 9 2 2 5 15 14 1 8
20.KARABÜKSPOR 9 0 1 8 3 21 -18 -2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



Konyalı spor adamı Erdoğan, Kayserispor’da A Milli Takım’da temas endişesi
Süper Lig ekiplerinden Hes Kab-

lo Kayserispor, daha önce anlaşma-
ya varıldığı duyurulan teknik direktör 
Samet Aybaba ile sözleşme imza-
ladı.  Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan 
açıklamaya göre, kulüp tesislerinde 
düzenlenen imza töreninde başkan 
Berna Gözbaşı da hazır bulundu. 
Aybaba, törende kendisini sezon so-
nuna kadar Kayserispor’a bağlayan 
sözleşmeye imza attı.

Aybaba’nın ekibinde Konyalı 
antrenör Selçuk Erdoğan da yer alı-
yor. Son olarak Bursaspor sportif di-
rektörlüğü yapan ve yaz döneminde 
ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 
anılan Erdoğan, Samet Aybaba’nın 
yardımcılığını yapacak. 

ADI FENERBAHÇE İLE GEÇMİŞTİ
Bursaspor eski Sportif Direktörü 

Selçuk Erdoğan, Süper Lig ekiple-
rinden Hes Kablo Kayserispor’la 
anlaşmaya varan Samet Ayba-
ba’nın, yardımcısı olarak yarın gö-
reve başlayacak. Geçtiğimiz sezon 
Bursaspor’un sportif direktörlüğünü 
yapan,oluşturduğu altyapı organi-
zasyonu ve profesyonel takıma ka-
zandırdığı genç oyuncularla dikkat 
çeken 29 yaşındaki Selçuk Erdo-

ğan’ın adı sezon başı Fenerbahçe’yle 
anılıyordu. Genç futbol insanı bun-
dan sonra Kayserispor’un başarısı 
için mücadele edecek.

Emre Belözoğlu’nun yeni yapı-
lanmada yanında görmek istediği 
ve teknik direktörlük planlarında da 
ekibine dahil etmek istediği isimler 
arasında yer alan Erdoğan’ı Trab-
zonspor’un eski teknik direktörü 
Eddie Newton’da teknik heyetinde 
görmek için görüşmeler yapmıştı.

Feda döneminde Beşiktaş’ta 
antrenörlüğe başlayıp, uzun yıllar 
Samet Aybaba ve Ünal Karaman gibi 
isimlerle Süper Lig’de çalışan Selçuk 

Erdoğan, Avrupa’nın en genç antre-
nörü unvanını elinde bulunduruyor.
n SPOR SERVİSİ

Pandemi sürecinde maske, me-
safe ve hijyen kurallarına son dere-
ce dikkat eden A Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan 
karşılaması öncesinde Vida’yla bir 
müddet sohbet edip temasta bulun-
du. Maçın ardından Vida’nın test so-
nucu pozitif olarak açıklandı.

A Milli Takım’ın Hırvatistan ile 
oynadığı mücadelenin ardından Be-
şiktaş forması da giyen ve karşılaş-
mada 45 dakika oynayan Vida’nın test 
sonucunun pozitif olduğu açıklanmış-
tı. Yaşanan gelişmelerin ardından 
gözler, Vida’nın temas ettiği isimlere 
çevrildi. Hırvat stoper, ısınmak için 
sahaya çıkıldığında Dorukhan Toköz, 
Caner Erkin ve Cenk Tosun’la oldukça 
yakın sohbet içindeydi. 

Vida, Beşiktaş’tan eski hocası 
Şenol Güneş’in de yanına gelirken, 
tecrübeli teknik adamla kısa bir süre 
sohbet edip elini sıktı. Karşılaşmalar-
dan önce ve sonra sosyal mesafeye 
önem veren, basın toplantılarında da 
yalnızca yayıncı kuruluşun kamerası-
nın bulunduğu odada konuşarak ku-
rallara çok dikkat eden Şenol Güneş, 
yaşanan gelişmeyle birlikte temastan 
kaçamadı. 

Vida’nın test sonucunun pozitif 
açıklanmasıyla birlikte bu sabah bü-
tün milli takım kafilesine test yapıldı 

ve sonuçların akşam antrenmanına 
kadar çıkması bekleniyor.
n AA

22 Kasım Pazar günü 9. hafta ma-
çında Kasımpaşa’yı konuk edecek İttifak 
Holding Konyaspor, kritik maçın hazırlık-
larını sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar  dünü 
yapılan tek antrenmanla değerlendirdi. 
Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, 
ısınma ve çabukluk hareketleri ile baş-
ladı. Oyuncular 5’e 2’nin ardından, yarı 
sahada oynanan topla oyun ve tempolu 
koşu ile antrenmanı tamamladı.

POZİTİF SAYISI ARTTI
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’da virüs depremi 
yaşanıyor. Fenerbahçe maçından önce 
1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı açık-
lanmış ardından da milli araya girilmişti. 
Bazı oyuncular milli takımlara giderken, 
Konya’da bulunan oyunculara yapılan 
testlerin ardından Kasımpaşa hazırlıkları 
başlamıştı. 

Antrenmanlara başlamadan önce 
yapılan testlerde bazı oyuncuların ve 
personelin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 
toplam rakamın 9’a yükseldiği iddia edil-
di. 6 oyuncu ve 3 personelin pozitif oldu-
ğu bilgisi sonrası takımda kırmızı alarm 
verildi. 

KAMPA GİRECEK
Bazı oyuncularda ve personelde Co-

vid-19’a rastlanmasının ardından Kon-
yaspor’da olağanüstü hal ilan edildi. Dün 
oyuncular, teknik heyet ve kulüp persone-
line yeni bir test uygulanırken, bu testin 
sonuçlarına göre yeni bir planlama yapı-
lacak. Testi pozitif çıkan isimler izolasyo-
na alınırken, diğer oyuncular ise kampa 
alınacak ve Kayacık Tesisleri dış dünyaya 
kapatılacak. 

LEVAN’IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Konyaspor’da testi pozitif çıkan bazı 

oyuncuların isimleri açıklandı. Daha 

önce Ahmet Çalık ve Ömer Ali Şahiner’in 
pozitif olduğu bilinirken, milli takımda 
testi pozitif çıkan Levan Shengelia bu 
isimler arasına katıldı. Diğer isimlerin 
kim olduğu ise kulüp tarafından açıklan-
madı. 

SAKATLIK KABUSU DA SÜRÜYOR
Bir yandan virüs ile mücadele eden 

Konyaspor’da sakatlık kabusu da sürü-
yor. Fenerbahçe maçına 8 oyuncusundan 
yoksu çıkan Anadolu Kartalı, bu oyun-
cularının büyük bölümünün milli arada 
iyileşmesini bekliyordu. Ancak bu ker-
vana Artem Kravets de katıldı. Tecrübeli 
oyuncu sakatlığı nedeniyle Ukrayna milli 
takımı kadrosundan çıkarıldı. 

 n SPOR SERVİSİ

Virüs alarmı!
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da virüs alarmı verildi. Fenerbahçe maçından önce 1 oyuncusunun 
Covid-19 testi pozitif çıkan Yeşil Beyazlılar’da bu sayı 9’a kadar yükseldi. 6 oyuncu ve 3 personelde 
virüse rastlanırken, Kasımpaşa maçına kadar dış dünya ile bağlantının koparılmasına karar verildi

Ara transfer dönemi 
5 Ocak’ta başlıyor

A Milli Takım’ın 
testleri negatif 

Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci trans-
fer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden ya-
pılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci 
transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belir-
ledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 
tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.” 
denildi. n AA

A Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan ile oynadığı özel 
maçta Hırvat futbolcu Domagoj Vida’nın test sonucunun po-
zitif çıkması üzerine Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 
milli takım kafilesine yaptırdığı test sonuçları negatif çıktı. 

TFF’den yapılan açıklamada, “A Milli Takımımız kafi-
lesine bugün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif 
çıkmıştır.” denildi. n SPOR SERVİSİ

RPS

Rakip teknik 
direktörünü arıyor

Ömer Ali Şahiner’in 
gözü Alanya maçında

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’un milli aradan sonra 
evinde ağırlayacağı Kasımpaşa teknik 
direktörü arayışlarını sürdürüyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 
Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan 
Buz ile görüşüyor. Tarafların anlaşma 
sağlaması halinde Buz, Paşa’nın yeni 
teknik direktörü olacak.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak 
ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik 

adam arayışları devam ediyor. Laci-
vert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan 
Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa 
Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen 
Buz’un görüşmenin olumlu sonuçlanma-
sı halinde sezon sonuna kadar sözleşme 
imzalaması bekleniyor.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce 
Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malat-
yaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde 
görev yapmıştı. n İHA

Süper Lig’de oynanan Gaziantep 
maçının ardından sakatlanan ve Başak-
şehir ve Fenerbahçe maçlarında forma 
giyemeyen Ömer Ali Şahiner’in tedavi 
süreci devam ediyor. Yaşadığı sakatlık 
nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 
ve daha sonra Covid-19 testi pozitif çıkan 
deneyimli kaptan, bir yandan sakatlığını 

bir yandan da hastalığını atlatmaya ça-
lışıyor. Kasımpaşa maçında oynaması 
mümkün görünmeyen Ömer Ali’nin 
gözü Alanyaspor ile oynanacak maçta. 
Anadolu Kartalı’nın simge isimlerinden 
olan Ömer Ali, bu maça kadar sağlığına 
kavuşarak zorlu maçta forma giyebilmek 
istiyor.  n SPOR SERVİSİ

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
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