
SU HASRETİ 
SONA ERMELİ

Sulu tarım bizi ihya eder

Konya Ovası’nın kuzeyindeki verimli toprakların 
suya olan ihtiyacının bariz bir şekilde hissedildiğini 
söyleyen Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 
suya hasret bu toprakların en kısa vadede suyla bu-
luşturulmasını arzu ettiklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Akıllı’ çiftçilik yapıyor 
Bir dönem Türkiye’nin en 
büyük traktörünü satın aldığı 
için gündem olan çiftçi 
İsmail Tunca, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde tarım 
ve hayvancılık alanında 
profesyonel üretim 
metotları uygulayarak 
alanında örnek oluyor. 
Makine Yüksek Mühendisi 
olan, aynı zamanda 
endüstri, enerji sistemleri 
ve mimarlık alanlarında 
yüksek lisans yapan, 
ayrıca enerji sistemleri 
mühendisliği alalında da 
doktorasına devam eden 
Tunca, yaptığı tarımsal 
faaliyetlerde ise sıradanın 
dışına çıktığı için çiftçiliğe 
farklı bir profil kazandırıyor.
  n HABERİ SAYFA 4’TE

05 06 10 11Konya’nın yeni Nüfus
Müdürü Arslan oldu

Süt banyosu yaptıkları
için pişman olmuşlar!

Meyil Obruk Gölü 
doğal rengine büründü

Kuğulu ve Japon 
Parkı’nda sonbahar

Kudüs bizi çağırıyor
Kudüs Zeyd bin Sabit Kur’an’ı Kerim Merkezi Genel Müdürü Abed Saleh Hamed Bkirat, “Müslümanları ve 
gençleri Kudüs’e bekliyoruz. Kudüs ümmetin kalbidir. Her Müslüman’ın içinde Kudüs’e özlem vardır” dedi

İSLAM DÜNYASI 
KUDÜS’E HASRET

Kudüs Zeyd Bin Sabit Kur’an’ı Kerim 
Merkezi Genel Müdürü Abed Saleh 
Hamed Bkirat, “Kudüs Müslüman-
lar ve gençler için bir teşvik yeri. 
Her Müslüman’ın içinde Kudüs’e 
özlem vardır.  Kudüs’ün özgür 
olması için bütün Müslümanlar dua 
ediyor. İnşallah bütün Müslümanlar 
Kudüs’e gidecekler. Kudüs inşallah 
kısa süre içerisinde özgür bir şehir 
olacak” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

KUDÜS DESTEK 
BEKLİYOR

Son yıllarda İsrail’in tutumu, 
Amerika Birleşik Devletleri (AB-
D)’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri 
olarak tanıması gibi yaşanan 
olumsuz hadiseler, Kudüs’ün zor 
günlerini perçinledi. Buna rağ-
men direnen Kudüs, biryandan 
bilinçli Müslümanlar yetiştirmek 
için içeride gayret ederken, 
diğer yandan dışarıda İslam 
dünyasının desteğini bekliyor.

Yeni sanayi 
sitesinde müjde

Yapılandırma 
nefes olacak 

Merhum Erbakan 
Hoca anılacak

Tüp bitti iddiaları 
gerçek dışı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi 
esnafına müjde niteliği taşıyan 
haberi duyurdu. Yeni sanayi si-
tesinin ihalesi 12 Ocak tarihinde 
yapılacak. n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
vergi ve SGK prim borçlarının 
yapılandırılması kanun teklifinin 
TBMM’de kabul edilmesiyle 
esnaf ve sanatkarların bir nebze 
de olsa nefes alacağını kaydetti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ismini taşıdığı merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı 
farklı odak konularla anma ve an-
lama amacıyla düzenlenen Ulusal 
Necmettin Erbakan Sempoz-
yumunun ikincisini 14-15 Kasım 
tarihlerinde online olarak gerçek-
leştirecek. n HABERİ SAYFA 4’TE

Önceki gün Konya’da bir 
hastanede covid-19 tedavisi 
gören 8 entübe hastanın oksijen 
tüplerinin bitmesi sonucunda 
hayatını kaybettiği yönünde 
iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık 
Müdürlüğü bu iddiaların gerçe-
ği yansıtmadığını açıkladı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Egzersizle hayat 
kalitenizi artırın’

327 noktada 
içmek yasak!

Koronavirüs salgını sürecinde 
egzersizlerin daha önemli hale 
geldiğini belirten Fizyoterapist 
Osman Elmacı, doğru yapılan 
egzersizlerin hayat kalitesini 

artıracağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya Valiliğinden yapılan 
açıklamada, korona virüs 

tedbirleri kapsamında şehir 
merkezinde ve 31 ilçede 

bulunan 327 cadde, sokak ve 
alanda sigara içme kısıtlaması 
getirildiğini duyurdu. Yasaklı 

alanlarda sigara içmenin 
cezası ise 900 lira.

n HABERİ SAYFA 12’DE
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Abed Saleh Hamed  Bkirat 

İsmail Tunca
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Konya Ovası’nın kuzeyindeki verimli toprakların suya olan ihtiyacının bariz bir şekilde hissedildiğini söyleyen Kulu Ziraat 
Odası Başkanı Cengiz Öztürk, suya hasret bu toprakların en kısa vadede suyla buluşturulmasını arzu ettiklerini söyledi

‘En büyük arzumuz kuzeyin
su hasretinin bitirilmesi’

Konya Ovası’nın kuzeyinde 
bulunan ve geniş tarım arazile-
rinde üretimini sürdüren Kulu’da, 
tarımsal üretimin geliştirilmesi ve 
birim alandan daha çok verim elde 
edilmesi için bölgedeki toprakların 
suyla buluşturulması gerekiyor. Su 
kaynaklarının neredeyse tükenme 
noktasına gelmesi başta olmak üze-
re tarımsal üretimde birçok sorunla 
karşı karşıya kalan bölge çiftçisi tüm 
zorluklara rağmen üretmekten ve 
ülke ekonomisine katkı sunmaktan 
vazgeçmiyor. 

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cen-
giz Öztürk, Kulu’da tarım ve hayvan-
cılık faaliyetleri, Kulu’nun tarımsal 
üretim potansiyeli, bölgede üretilen 
tarım ürünleri ve üretimin süreklili-
ği için yapılması gerekenler ile Kulu 
Ziraat Odası olarak bölge çiftçisinin 
faydasına sundukları hizmetleri an-
lattı. Başkan Cengiz Öztürk, bölgede 
tarımın sürekliliğinin sağlanabilmesi 
ve daha çok üretim yapılabilmesi 
için Kulu’nun suya hasret toprakları-
nın bu hasretinin bir an önce bitiril-
mesi gerektiğini dile getirdi. 

‘SU KAYNAĞI SADECE 26 
KİLOMETRE UZAĞIMIZDA’

Kulu Ziraat Odası olarak bölge-
deki çiftçilerin sorunlarını yakından 
takip ettiklerini, çiftçilerin sorunları-
nı ilgili kurum ve kuruluşlara akta-
rarak bunların takipçisi olduklarını 
diğer yandan da kendilerinin yapa-
bileceği düzeydeki yatırımları çift-
çilerin hizmetine sunduklarını dile 
getiren Kulu Ziraat Odası Başkanı 
Cengiz Öztürk, bölgelerindeki en 
büyük problemin susuzluk olduğuna 
vurgu yaptı. 

Su kaynağına sadece 26 kilo-
metre uzaklıkta olmalarına rağmen 
susuzluk çektiklerini ve bu sorunun 
bir an önce bitirilmesi için bölgedeki 
ilçelerin ziraat odalarıyla birlikte ça-
lışmalar yürüttüklerini dile getiren 
Cengiz Öztürk, seslerini ilgililere du-
yurabilmek için daha gür bir şekilde 
haykırdıklarını ifade etti. 
HİRFANLI AKIYOR, KULU BAKIYOR!

Kızılırmak üzerinde kurulan Hir-
fanlı Barajı’nın Kulu’ya sadece 26 
kilometre uzaklıkta olduğuna vur-
gu yapan Kulu Ziraat Odası Başkanı 
Cengiz Öztürk, “Hemen yanı başı-
mızda bulunan bir su kaynağı var. 
Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan 
Hirfanlı Barajı’nda biriken su aslında 
bizim topraklarımız için adeta ilaç ni-
teliği taşıyor. Ancak yıllardır burada-

ki su boşu boşuna akıp gidiyor. İlçe-
mize sadece 26 kilometre uzaklıkta 
bulunan bu önemli su kaynağının 
yönünü değiştirip Konya Havzası’nı 
beslemesi gerekiyor. Bölgemizde 
tarımın sürdürülebilir hale gelmesi 
için olmazsa olmazımız sudur. Çiftçi-
mizin kaliteli ve daha iyi ürün ürete-
bilmesi, topraklarımızdan daha çok 
verim alınabilmesi için en önemli 
faktör, sudur. Çiftçi olarak Konya 
Ovası’nın kuzeyinin suyla buluşması 
bizim en büyük arzumuzdur. Altıne-
kin, Cihanbeyli ve Kulu’nun tarım 
arazilerinin suyla buluşturulması 
hem bölgedeki çiftçimizin refaha ka-
vuşmasını sağlayacak, hem de birim 
alandan alınan ürünün artmasıyla 
birlikte hem bölgemiz, hem Konya 
hem de ülkemizin üretimine daha 
çok katkı sağlanmış olacaktır” ifade-
lerini kullandı. 

ÇİFTÇİYİ ÇALIŞTIRAN SUDUR, 
SU OLMAZSA ÜRETİM DURUR
Tarımsal üretimin en büyük iki 

paydaşının toprak ve su olduğuna 
işaret eden Kulu Ziraat Odası Başka-
nı Cengiz Öztürk, “Allah, bölgemize 
verimli toprakları vermiş. Aslında 
bölgemize yetecek suyu da vermiş. 
Ancak bu iki önemli unsuru biraraya 
getirmek bizlere ve yöneticilerimize 
düşüyor. 

Hükümetimizin, bölgemizdeki 
su ihtiyacının ne kadar büyük bo-
yutlara ulaştığını, bölgenin verimli 

tarım arazilerinin suyla buluşturul-
ması halinde Konya Ovası’nın üre-
tim potansiyelinin nasıl artacağını 
görmesi gerekiyor. Bölgemizin suya 
kavuşturulması için çalışmaların bir 
an önce başlatılmasını istiyoruz. Zi-
raat odaları olarak biz de bölgemize 
suyun gelmesi için şimdiye kadar 
nasıl çaba harcamışsak, bundan 
sonra da aynı şekilde çalışmaya gay-
ret edeceğiz. Çünkü suya büyük ihti-
yaç var. Çiftçiyi çalıştıran sudur. Su-
yun olduğu yerde bolluk ve bereket 
vardır. Su olmazsa üretim de durur” 
diye konuştu. 

‘KULU’NUN TARIM 
ARAZİLERİNİN SADECE 

YÜZDE 3’Ü SULANABİLİYOR!’
Kulu’da 1 milyon 250 bin dekar 

arazide tarımsal üretim yapıldığını 
ancak bunun yüzde 3 gibi küçük bir 
bölümünün sulanabilir tarım ara-
zisi olduğunu vurgulayan Başkan 
Cengiz Öztürk, “Sulanabilir yüzde 
3’lük tarım arazimiz de zaten elekt-
rik enerjisi kullanılarak yeraltı kay-
naklarındaki suyun çıkarılmasıyla 
gerçekleşebilmektedir. Bu durum 
maliyetleri en üst seviyeye taşımak-
ta, istediğimiz kadar randımanla su-
lama yapmamıza engel olmaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

Kulu’nun tarım arazilerinde-
ki bir diğer dezavantajının da Tuz 
Gölü’ne yakınlığı olduğunu dile ge-
tiren Cengiz Öztürk, “Bölgemizdeki 
tarım arazilerinde en çok üretimi 
yapılan ürünler arpa ve buğdaydır. 
Ancak bu ürünlerde de istediğimiz 
kadar verim alamamaktayız. Girdi 
maliyetlerinin çok yüksek olmasının 
yanında Tuz Gölü’ne yakın olma-
mız nedeniyle de düşük verim al-
maktayız. Çiftçimiz artık üretimden 
vazgeçmenin arifesine gelmiştir. 
Ancak ilçemize getirilecek su ile çift-
çilerimiz alternatif ürünler ekerek bir 
nebzede olsun ayakta durmaya çalı-
şacaklardır” dedi. 

‘ODA OLARAK ÇİFTÇİMİZİN 
HİZMETİNDEYİZ’

Kulu Ziraat Odası’nın kendisine 
ait oda hizmet binasında 6 persone-
liyle çiftçinin hizmetinde olduğunu 
dile getiren Başkan Öztürk, “Oda 
binamızda toprak analiz laboratu-
varımız ve ilaç satış marketimiz bu-
lunmakta, çiftçimize en az maliyetle 
en iyi ürünü ve en sağlıklı hizmeti 
sunmanın gayretindeyiz. Yine oda-
mız bünyesinde faaliyet gösteren 2 
adet eleme tesisimiz mevcut. Saatte 
5 ton üretim yapabilmek kapasite-
sine sahip olan tesislerimizden bi-
rinde arpa ve buğday; diğerinde ise 
bakliyat elemesi yaparak çiftçimize 
hizmet veriyoruz. Yine odamıza ait 
makine parkında 2 adet anıza direk 
ekim makinası, 1 adet taş toplama, 
çapa makinaları, nohut ekim maki-
nası, ağaç ekimi için burgu silindir-
ler ve traktörümüz yer almakta; bu 
alet ve makinelerimiz çiftçimize en 
düşük maliyetle hizmet sunmakta-
dır. Çiftçilerimizden aldığımız para-
yı yine çiftçilerimiz için harcıyoruz” 
diye konuştu. 

‘DAHA FAZLA ÜRETMEK İÇİN 
DESTEK BEKLİYORUZ’

Kulu tarımının ve hayvancılığı-
nın gelişmesi için yapılması gere-
kenlerle ilgili bir rapor hazırladık-
larını dile getiren Kulu Ziraat Odası 
Başkanı Cengiz Öztürk, tespit ettik-
leri sorunları ise şu başlıklar altında 
sıraladı:

Azalmakta olan yer altı su kay-
naklarına dış havzalardan su getiril-
mesi.

Arazi toplulaştırılmasının hızlan-
dırılması.

Hazine arazilerinin kiralanması 
veya satılması.

Sulu tarım yapabilmek için yer 
altı suyu kuyu ruhsatlarının açılması 
ve kullanılan kuyulara ruhsat veril-
mesi.

Sulamada kullanılan elektrik 
ödemelerinin aylık değil hasat za-
manlarında ödenmesi.

Çiftçi eğitim seminerlerine ve 
kurslar yapılması. Örnek: arıcılık, 
halıcılık, dikiş nakış kursları.

Mera arazilerinin ıslahı ve eko-
nomiye kazandırılması.

Hayvancılığın desteklenmesi.
İlçemizde alternatif ürün olarak 

yıllık 250 bin dekar gibi ekilen no-
hut, mercimek, fasulye gibi üretim-
ler için ilçemize paketleme tesisi ka-
zandırılması. n RASİM ATALAY

Cengiz Öztürk
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Pandemi döneminde bazı sektör-
lerin olduğu kadar bazı kurumların da 
önemi ortaya çıktı.

Gıda ilk sırada yer aldı mesela…
Gıda üretiminin stratejik bir çalış-

ma olduğunu gördük.
Konya’yı da stratejik gıdanın üssü 

haline getirmek için çalışma yapma-
mız gerektiğinin altını çizdik hep.

Bunun için de her şeyin hazır ol-
duğunu hatırlattık.

Arazi var…
İşgücü var…
Dolayısıyla üretim de var…
Lakin üretimi artırmak için daha 

çok çalışmamız gerekiyor.
Konya’yı, gıdanın üssü haline ge-

lebilmek için de daha çok gayret gös-
termek gerekiyor.

Bu konuda yazdığımız yazılar ve 
yaptığımız haberler ile de uyarılarımızı 
yineledik.

Gıda, gıda, gıda…
Pnademi döneminde bunu çok iyi 

anladık.

Bir de koronavirüs salgını yaşan-
dığı dönemlerde belediyelerin önemi 
ortaya çıktı.

‘Sosyal belediyecilik’ten bahse-
diyorum.

AK Parti’nin bugünkü başarısının 
temelinde ‘sosyal belediyecilik’ yatar.

Bunu herkes biliyor.
Hatta iktidar olmanın temelinde 

de ‘sosyal belediyecilik’ vardır.
Belediyecilik anlayışı iktidar olmak 

için iyi bir referanstır.
Hatırlayın…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın yönetimdeki başarısının 
temelinde de vatandaşına dokuna-
bilen belediye başkanlığı vardır.

Milyonların sevgisini kazanmak 
da buradan geçmiyor mu?

Okuduğu bir şiir yüzünden ce-
zaevine giderken de yüzbinlerin 
ağlayarak uğurlaması bundan değil 
midir?

Ben de o zamanlar İstanbul’da as-
kerdim. Recep Tayyip Erdoğan, İstan-

bul Belediye Başkanlığı 
döneminde her kesimin 
sevgi ve beğenisini ka-
zanmış bir liderdir.

Demem o ki; pande-
mi döneminde yapılan 
belediyecilik de en sağ-
lam belediyeciliktir.

Ya da sosyal beledi-
yecilik kavramının içinin 
doldurulabileceği bir dö-
nem…

Bunu yaşamadık mı?
Halen de yaşıyoruz…
Türkiye’de korona sürecinin baş-

ladığı mart ayından itibaren birçok 
sektörde ınkıtalar yaşandı.

Yeni iş alanları ortaya çıkarken 
bazı sektörler ise sıkıntıya girdi.

Özellikle hizmet sektöründe fa-
aliyet gösteren çok sayıda firma ya 
küçülmeye gitti ya el değiştirdi ya da 

kapattı.
Peki bu sektörler-

de çalışan insanlara ne 
oldu?

İşte tam da bura-
da belediyeler devreye 
girdi.

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin pandemi 
döneminde verdiği des-
tekleri hepimiz biliyoruz. 
Bazı yardım dernekleri 

ile de koordinasyonlu çalışıp, ihtiyaç 
sahibi herkese ulaşmaya çalıştı.

Başkan Altay’ın geçtiğimiz aylarda 
yaptığı basın toplantısında kurduğu 
cümleler sosyal belediyecilik adına 
çok önemli. 

Hatırlayalım mı?
“Belediyemizden sosyal yardım 

talebinde bulunan 60 binden fazla aile-
ye yani 200 binden fazla hemşehrimi-

ze 18 milyonun üzerinde bir destek 
verdik. Ayrıca 18 bin öğrencimizin 
eğitim yardımlarını yatırmaya devam 
ediyoruz. Sosyal devlet olduğumu-

zu, sosyal belediye olduğumuzu bu 
süreçte tekrar ispatlamış olduk.” 

Bununla da bitmiyor Büyükşe-
hir’in destekleri…

Başkan Altay’ın kendi cümlelerin-
den devam edelim…

 “İletişim kanallarımızı açık tuttuk. 
Hem Esnaf Odaları Birliği Başkanı-
mızla hem de 31 ilçemizdeki esnaf-
larımızla video konferans üzerinden 
toplantılar gerçekleştirerek, onların 
talepleri doğrultusunda çözümler 
ürettik. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak tüm kiracılarımızdan 2 ay bo-
yunca kira almadık. Yine iş yeri kapa-
nan esnafımızın evlerinde kullandığı 
suyu 2 ay ücretsiz yaptık. Tüm esna-
fımızın iş yerinde kullandığı suyu da 2 
ay ücretsiz hale getirmiş olduk. Böy-
lece esnafımıza da çok önemli destek 
sağladık.” 

Bununla da bitmiyor…
Sosyal belediyecilik kavramının 

içini doldurmak için çalışmalar zaten 
devam ediyor.

Bu bağlamda sosyal kart ile şu 
anda aktif olarak aylık 8 bin 500 ihti-
yaç sahibi aileye desteği de sürüyor. 

Aileler bu kart ile anlaşmalı mar-
ketlerden limitleri dahilinde alışveriş 
yapabilirken mahalle bakkalından ek-
meklerini de alıyorlar. 

Ayrıca, Sosyal Kart sahipleri ara-
sında su faturalarını ödemekte zorluk 
çeken ihtiyaç sahiplerinin faturaları da 
ödeniyor.

Ne güzel değil mi?
Dedim ya…
AK Parti’nin başarısının en önemli 

göstergesi sosyal belediyeciliktir.
Kıyas yapalım mı?
Reklam yapacağız diye tarihi geç-

miş sütleri dağıtırken vatandaşları 
hasta eden belediyeler de gördük.

O zaman…
Konya’yı izlemeye devam.

UĞUR BAŞKAN’I İZLEMEYE DEVAM

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Kudüs Zeyd bin Sabit Kur’an’ı Kerim Merkezi Genel Müdürü Abed Saleh Hamed Bkirat, “Müslümanları ve gençleri Kudüs’e bekliyoruz. 
Kudüs ümmetin kalbidir. Her Müslüman’ın içinde Kudüs’e özlem vardır.  Kudüs’ün özgür olması için bütün Müslümanlar dua ediyor” dedi

‘Kudüs ümmetin kalbidir’
Tarihi ve içinde barındırdığı 

değerlerle İslamiyet için büyük bir 
öneme sahip olan Kudüs, Siyonist 
İsrail’in ablukası altında zor günler 
yaşıyor. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (SAV)’in, Mescid-i Ha-
ram’dan Mescid-i Aksa’ya yapmış 
olduğu yolculuğu ve akabinde ya-
şanan Miraç hadisesinin yaşandığı 
şehir olan Kudüs’ün İslam alemin-
deki manevi değeri oldukça yük-
sek. Ancak son yıllarda İsrail’in tu-
tumu, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin Kudüs’ü İsrail’in baş-
şehri olarak tanıması gibi yaşanan 
olumsuz hadiseler, Kudüs’ün zor 
günlerini perçinledi. Buna rağmen 
direnen Kudüs, biryandan bilinçli 
Müslümanlar yetiştirmek için içe-
ride gayret ederken, diğer yandan 
dışarıda İslam dünyasının desteği-
ni bekliyor. 

Bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere Konya’ya gelen Kudüs Zeyd 
Bin Sabit Kur’an’ı Kerim Merkezi 

Genel Müdürü Abed Saleh Ha-
med Bkirat, Kudüs’te yaptıkları 
çalışmaları ve Kudüs’ün önemini 
anlattı. 

‘KUDÜS GENELİNDE BULUNAN 
ÖĞRENCİLERE ULAŞIYORUZ’
Kudüs Zeyd Bin Sabit Kur’an’ı 

Kerim Merkezi hakkında bilgi ve-
ren Genel Müdürü Abed Saleh 
Hamed Bkirat, kursun Kur’an-ı 
Kerim’i ezberletmek için yoğun bir 
şekilde çalıştığını söyledi. Kur’an-ı 
Kerim ezberletmenin yanında 
öğrencilere ahlak eğitimleri de 
verdiklerini belirten Bkirat, şöyle 
devam etti, “Kur’an kursumuzun 
Kudüs etrafında birkaç tane de 
şubesi mevcut.  Kur’an Kursumu-
zun yanında okullarla da çalışma-
lar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilere 
okullarda Kur’an-ı Kerim ezber 
dersi veriyoruz.  Elhamdülillah 
Kudüs’ün bütün çocukları merke-
zimizden istifade ediyor.  Kudüs 
genelinde 42 okulda kursumuz 

var. Merkez olarak bin öğrencimiz 
var. Merkezimizde bulunan öğren-
cilerimiz ile toplamda 3 bin öğren-
cimiz var.” 
ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK EDİYORLAR

Kurs olarak Kudüs’te eği-
tim alan öğrencileri teşvik etmek 
amacıyla öğrencileri Mescid-i Ak-
sa’da dinlediklerini ve daha sonra 

okullarında ödüllendiklerini ifade 
eden Bkirat, “Bizler her okulda 
bir hocanın olmasını düşünüyoruz 
ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz.  Bünyemizde 
çalıştırmak üzere en az yüz ho-
caya ihtiyacımız var. Şuanda 30 
hocamız var. 30 hocamız düzenli 
bir şekilde asgari ücret düzeyinde 

maaş alıyorlar. Diğer hocalarımız 
gönüllü olarak çalışmalarını ger-
çekleştiriyor. Öğrencilerimiz bir 
cüz ezberlettikten sonra Mescid-i 
Aksa’da dinliyoruz. Sonra o öğren-
cinin okulunda öğrencilerin önün-
de ödül veriyoruz.  Bu sayede diğer 
öğrencilerimizin de Kuranı kerimi 
öğrenmeleri konusunda teşvik edi-
yoruz.  Kudüs halkına genel olarak 
destek Türkiye’den geliyor. Es-Si-
rac Eğitim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği de çalışmalarımıza katkı 
sunuyor” diye konuştu.

KUDÜS ÜMMETİN KALBİDİR
Kudüs’ün ümmetin kalbi ol-

duğu ifade eden Bkirat, “Kudüs 
bütün Müslümanlar ve gençler 
için oldukça önemli bir şehir. Ku-
düs Müslümanlar ve gençler için 
bir teşvik yeri. Müslümanları ve 
gençleri Kudüs’e bekliyoruz. Ku-
düs ümmetin kalbidir. Her Müs-
lüman’ın içinde Kudüs’e özlem 
vardır.  Kudüs’ün özgür olması için 

bütün Müslümanlar dua ediyor. 
İnşallah bütün Müslümanlar Ku-
düs’e gidecekler. Kudüs inşallah 
kısa süre içerisinde özgür bir şehir 
olacak” ifadelerini kullandı. Es-Si-
rac Eğitim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Hüsnü Şimşek 
de Kudüs’te önemli çalışmalara 
imza attıklarını ifade ederek, “Ku-
düs Zeyd bin Sabit Kur’an’ı Kerim 
Merkezi  ve Genel Müdürü Abed 
Saleh Hamed Bkirat ile Kudüs’te 
güzel çalışmalara imza atıyoruz. 
Kudüs’deki kardeşlerimizin islamı 
şuur elde etmesine katkı sunu-
yoruz. Yine dernek olarak ve Ku-
düs’lü kardeşlerimizin Mescid-i 
Aksa davasına sahip çıkması için 
gayret gösteriyoruz. Kudüs üm-
metin yarasıdır. Bu yarayı Müs-
lüman devletler olarak çözeceğiz. 
Kudüs’ün özgür olmasını ve Müs-
lümanların Mescid-i Aksa’ya öz-
gürce girmesini hep birlikte sağla-
yacağız.”  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilerek yasalaşan İşsizlik Sigortası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi’yle ilgili açıklamalarda bulu-
nan AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, “AK Parti olarak daima 
milletimizin yararına olan ve top-
lumumuzun genelini ilgilendiren 
kanunları çıkarmak için çalışıyoruz. 
Gece geç saatlere kadar çalışmamı-
zın ardından yasalaşan kanun tekli-
fiyle, istihdam teşvik edilirken pan-
demi nedeniyle zorluk çeken esnaf, 
küçük işletme ve vatandaşlarımızın 
borçları yapılandırılacak.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, geçtiğimiz gün TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilerek 
yasalaşan İşsizlik Sigortası Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun Teklifi’yle 
ilgili açıklamalarda bulundu. TBMM 
Genel Kurulu’nun gece geç saat-
lere kadar çalışmasının ardından 
yasalaşan kanunun hayırlı olmasını 
dileyen Milletvekili Halil Etyemez, 
kanunla birlikte istihdam teşvik edi-
lirken vatandaşların borçlarının da 

yapılandırılacağını söyledi.
İSTİHDAMI TEŞVİK EDİYORUZ
Tüm dünyayı etkisi altına alan 

pandemi sürecinde AK Parti olarak 
işveren, işçi, vatandaş ve toplumun 
tüm kesiminin yanında oldukları-
nı kaydeden Milletvekili Etyemez, 
yasalaşan kanunla da işveren ve 
işçinin yanında olarak istihdamı 
teşvik ettiklerini belirtti. Halil Et-
yemez, “İstihdama dönüş teşviki 
kapsamında iş veya hizmet sözleş-
mesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 
döneminde sona erenlerle SGK’ya 
bildirilmeksizin çalışanların en son 
çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları 
ve işverenlerce de fiilen çalıştırıl-
maları halinde, işverenlere her ay 
SGK’ya ödeyecekleri tüm primler-
den mahsup edilmek üzere günlük 
44,15 lira destek verilecek. Ücretsiz 
izne ayrılanlar için günlük 39,24 
lira, bu kapsamda olup başvurusu-
nun kabul edilmediğini bildirenler 
için ise söz konusu şartlar dahilin-
de hane başına günlük 34,34 lira 
destek sağlanacak. Artı istihdam 
teşviki kapsamında işverene, Ocak 
2019-Nisan 2020 döneminde en 

az sigortalı bildirimi yapılan ay veya 
dönemdeki sigortalı sayısına ilave 
olarak istihdam edeceği her bir si-
gortalı için her ay SGK’ya ödeyeceği 
tüm primlerden mahsup edilmek 
üzere günlük 44,15 lira nakdi ücret 
desteği sağlanacak. İlave işe alına-
caklardan işveren tarafından üc-
retsiz izne ayrılacaklara ise günlük 

39,24 lira verilecek. 
Hızlı işe dönüş teşviki kapsa-

mında işsizlik ödeneğinden yarar-
landırılanların, işten ayrılmalarını 
takip eden 90 gün içinde işe gir-
meleri ve 12 ay süreyle kesintisiz 
hizmet akdine tabi olarak çalışma-
ları halinde işsizlik ödeneğinden 
yararlandıkları süre uzun vadeli 

sigorta kolları kapsamında değer-
lendirilecek. İlave istihdam teşviki 
kapsamında bir önceki yılın ortala-
ma sigortalı sayısına ilave istihdam 
sağlayan özel sektör işverenlerine 
12 ay, bu kişinin kadın, genç veya 
engelli olması durumunda 18 ay 
pirim desteği devam edecek. Cum-
hurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanan sigortalıların nor-
mal çalışma sürelerine dönmeleri 
durumunda işverene ödenen prim 
desteği süresini 30 Haziran 2021’e 
kadar uzatabilecek.” dedi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE 
BORCU OLAN ÇİFTÇİLER 

YAPILANDIRMADAN FAYDALANACAK
Yasayla birlikte bugüne kadarki 

en kapsamlı borç yapılandırmala-
rından birinin hayata geçirildiği-
ni açıklayan Milletvekili Etyemez, 
yapılandırmanın pandemi nede-
niyle ödeme zorluğu çeken esnaf, 
küçük işletmeler ve vatandaşlara 
nefes aldıracağını vurguladı. Tarım 
Kredi Kooperatiflerine borcu olan 
çiftçiler ile kredi kullanan orman 
köylülerinin de düzenlemeden ya-
rarlanacağının altını çizen Etyemez, 

“Yapılandırmadan faydalanmak 
isteyenlerin, yılsonuna kadar mü-
racaat etmesi gerekecek. En fazla 
18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. 
Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk 
taksit tarihine kadar peşin ödeme-
nin yapılması durumunda, işleyen 
faizler silinecek. 

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, 
katma değer vergisi, motorlu taşıt-
lar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm 
idari para cezaları, KYK borçları, 
Hazine alacaklarını kapsayan vergi 
borçları yapılandırılabilecek. Vergi 
cezaları, gecikme faizleri ve gecik-
me zamları, trafik, seçim, nüfus 
para cezaları, Karayolu Taşıma Ka-
nunu’na göre kesilen para cezaları, 
kara yollarından usulsüz geçişler 
nedeniyle kesilen para cezaları gibi 
tüm idari para cezaları yapılandırma 
kapsamında olacak. Öğrenim katkı 
kredisi ve öğrenim kredisi borçları, 
ecrimisiller, haksız alınan destek-
leme ödemeleri, kaynak kullanımı 
destekleme fonu, taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasına katkı payı 
da yapılandırılabilecek.” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Abed Saleh Hamed  Bkirat Hüsnü Şimşek 

Etyemez: İstihdamı teşvik ediyor, borçları yapılandırıyoruz
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2. Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu bugün başlıyor
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi (NEÜ) ismini taşıdığı mer-
hum Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ı farklı odak konularla anma 
ve anlama amacıyla düzenlenen 
Ulusal Necmettin Erbakan Sem-
pozyumunun ikincisini 14-15 
Kasım tarihlerinde online olarak 
gerçekleştirecek.

Sempozyum, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu’nun konuş-
ması ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğ-
lu’nun “Ne idik ki, Ne Olacağız?: 
Necmettin Erbakan ve Medenî 
Öz-güveni ‘Bilim Tarihi’ ile Ka-
zanmak” konulu konferansı ile 
başlayacak. Açılışta ayrıca, NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesinin Nec-
mettin Erbakan ile ilgili hazırla-
dığı online sergi de katılımcılara 
sunulacak.

ERBAKAN’I ANMA VE 
ANLAMAYA DÖNÜK FAALİYETLER 

DEVAM EDECEK
Sempozyum hakkında açıkla-

malarda bulunan NEÜ Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mahmut Hakkı Akın, üniver-
sitenin ilk olarak 2016 yılında 
yaptığı sempozyumun ardından 
Necmettin Erbakan’ı anmak ve 

anlamak adına bu tür çalışmala-
ra devam etme kararı verdiğini 
söyledi. Sempozyumu tematik 
bir konuda yapmak istediklerini 
ve bu doğrultuda ‘Türk Siyasi 
Hayatında Milli Görüş Hareke-
ti ve Necmettin Erbakan’ konu 

başlığını seçtiklerini kaydeden 
Prof. Dr. Akın, “Bundan sonra 
da üniversitemiz farklı tematik 
konularda Necmettin Erbakan’ı 
anma ve anlamaya dönük faali-
yetleri sürdürmeye devam ede-
cek.” dedi.

NECMETTİN ERBAKAN’A AKADEMİK 
ANLAMDA YOĞUN BİR İLGİ VAR

Sempozyumda, açılış progra-
mının ardından 2 günde yapılacak 
8 oturumda 38 bildirinin sunula-
cağını aktaran Akın, “Aralık ayında 
kısmetse sempozyumda yer alan 

tam metin bildirilerden oluşan 
‘Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş 
Hareketi ve Necmettin Erbakan’ 
kitabını yine Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Yayınları basacak. Bu 
eser de bu programın önemli bir 
çıktısı olacaktır. Şu anda akade-

mide Necmettin Erbakan ve Milli 
Görüş Hareketi üzerine yoğun bir 
ilgi oluşmuş durumda. Akademik 
çalışmalarda ciddi bir artış söz ko-
nusu. Bu durumun gerçekleşme-
sinde üniversitemizin daha önceki 
çalışmalarının önemli bir etkisi 
de oldu. Bundan sonra bu tür te-
matik çalışmaları arttırdığımızda 
olumlu neticelerini göreceğimizi 
umut ediyoruz. İnşallah bu sem-
pozyum da hayırlara vesile olur.” 
ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ve halkın da ka-
tılımıyla yüz yüze bir sempozyum 
gerçekleştirme arzularının oldu-
ğunu ancak pandemi dolayısıyla 
sempozyumu online olarak dü-
zenlemek durumunda kaldıklarını 
belirten Akın, “Online program-
ların da bazı imkanları var; Tür-
kiye’nin dört bir yanından arzu 
edenler oturumları canlı olarak ta-
kip edebilecek. Sempozyum prog-
ramı sayfasında gerekli tüm link-
ler verilmiş durumda.” şeklinde 
konuştu. Sempozyum hakkında 
detaylı bilgi ve oturumlara online 
olarak katılmak için gerekli link-
lere “http://sempozyum.erbakan.
edu.tr/IUNES” adresinden erişile-
bilir. n HABER MERKEZİ

Geleneksel tarım anlayışının dışına çıkarak aldığı eğitim ve yılların vermiş olduğu ticari tecrübeyle tarım ve hayvancılık ala-
nında faaliyet yürüten İsmail Tunca, toprağı akılla işleyip, hayvancılıkta da maksimum verimi sağlayan altyapıları hazırlıyor

Teknolojiyi kullanıyor, 
‘akıllı’ çiftçilik yapıyor!

Bir dönem Türkiye’nin en büyük 
traktörünü satın aldığı için gündem 
olan çiftçi İsmail Tunca, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde tarım ve hayvan-
cılık alanında profesyonel üretim 
metotları uygulayarak alanında ör-
nek oluyor. 

Makine Yüksek Mühendisi olan, 
aynı zamanda endüstri, enerji sis-
temleri ve mimarlık alanlarında 
yüksek lisans yapan, ayrıca ener-
ji sistemleri mühendisliği alalında 
da doktorasına devam eden İsmail 
Tunca, mesleki anlamda ise kendi-
sini çiftçi olarak tanımlıyor. Tunca, 
yaptığı tarımsal faaliyetlerde ise sı-
radanın dışına çıktığı için çiftçiliğe 
farklı bir profil kazandırıyor. 

‘BEDENEN YERLEŞSEK DE 
ZİHNİMİZ GÖÇEBE’

Türkiye’nin ticari anlamda kök-
leri eskilere sağlam bir şekilde da-
yanan şirketler itibariyle kısır bir 
yapıya sahip olduğunu, tarım ve 
hayvancılık alanlarında da aynı bakış 
açısının yer aldığını söyleyen İsmail 
Tunca, “Göçebe bir kültüre sahip ol-
duğumuz için birikimlerimiz sığ ka-
lıyor. Bedenen her ne kadar yerleşik 
hayata geçmiş olsak da zihinlerimiz 
halen göçebe. Şirketlerimiz hep kısa 
vadeli şirketler. Türkiye’de 200 yıllık 
şirketlerin sayısı bir elin parmak sa-
yısını geçmiyor. 

Bir tarım makinesi alıyoruz, sa-
hibi makine mühendisi, sahada o 
makineyi kullandıktan sonra kendi-
sine bilgi veriyoruz. Problemli olan 
yerleri anlattığımızda bunu kabul 
etmiyor, kullanım hatası diyebiliyor. 
Çünkü kendisini geliştirmeye ihtiyaç 
duymuyor. Halbuki sahada, tarlada 
çalışan çiftçiler olarak, bu işin için-
deki uygulayıcılar olarak kendisine 
ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyo-
ruz. Teşekkürü hak ettiğimiz eleşti-
rilerimiz büyük bir dirençle karşılık 
buluyor. İşte benim anlatmak iste-
diğim zihinlerimizin göçebe olması 
kavramının alt metninde yatan ger-
çeklik de bu” ifadelerini kullandı. 

‘KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN DERS 
NOTLARINI TAKİP EDİYORUM’ 
Tarım üzerine lisans eğitimi al-

mamış olsa da bu alanda kafasına 
takılan her türlü konuyu öğrenebil-
mek için gayret gösterdiğini dile ge-
tiren Tunca, “Türkiye dijitalleşmeye 
başladı. Ben tarım alanında Ankara 
Üniversitesi’nin açık ders notlarını 
takip ediyorum. Hayvancılık, tarım, 
gıda üretimi, tarla bitkileri ve benze-
ri konularda aklıma takılan en küçük 
bir şey olursa, burayı açıp bilgi edi-
niyorum. Basmakalıp bilgilerin beni 

yanlış yönlendirmesine izin vermi-
yorum. Sıyrılmaya ve vasatın üstü-
ne çıkmaya çalışıyorum. Ben Türk 
tarımının bugün bu halde olmasına 
üzülüyorum. Bugün tarımın çok 
daha iyi noktalarda olması gerektiği-
ne inanıyorum” dedi. 

YONCA İHRACATIMIZ 
İYİ AMA DEĞERSİZ!

Kendisinin Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde farklı tarımsal ve hay-
vancılık faaliyetleri yürüttüğünü, 
bu anlamda da Türkiye genelindeki 
sektör bazındaki sorunları iyi bildiği-
ni söyleyen İsmail Tunca, “Bir örnek 
verecek olursak, Türkiye’de yoncada 
oldukça büyük bir ihracat var. Bu-
nun nedeni, bizim yetiştirdiğimiz 
yoncanın çok kaliteli olması değil, 
Türkiye’de döviz kurlarının çok yük-
sek olması. Yabancılar açısından 
bakıldığında bizden almak çok daha 
makul. Çünkü onlara çok daha he-
saplı bir şekilde ulaşmış oluyor. 

Ben üretimimi Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde yapıyorum. Bismil 
Ovası’nda insanlar tarlada 365 gün 
çalışıyor. Kaba yem üretimi için bu 
bölgede yıllık 50-70 bin dönüm ara-
sındaki bir araziyi işliyorum. İşledi-
ğim arazide buğday eken çiftçilerin 
buğday hasat edildikten sonra geri-
de kalan sap ve posalarını alıp bal-
yalıyorum. 

Saman balyasının bir yerden 
başka bir yere taşınmasındaki en 
büyük problem nakliye. Biz yoğun 
bir şekilde Malatya, Gaziantep ile İz-
mir bölgesine buradan balyaları gö-
türüyoruz. Konya ise kendi yağında 
kavrulabiliyor. 

Yıllık 10 bin ton balya üretimi 
yapıp teslim etme kapasitesine sa-
hibiz. Rakam olarak çok büyük gibi 
gelse de kulağa, bunun karşılığı 10 
bin hayvan demek. Bizim diğerlerin-

den farkımız, kurumsallığımız. İşi-
mizi ciddi bir şekilde yaptığımız için 
güven duygusu oluştu. Kaba yem 
kelimesinin aslında marka tescili de 
bize ait. Bu işi hem teknik, hem tek-
nolojik, hem de bilgi ve birikimimiz-
le mükemmeliyetçi bir yaklaşımla 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 

Güneydoğu Anadolu’nun balya-

sı, Türkiye’nin en iyi balyasıdır. Tüm 
tarım ürünlerinde nem önemlidir. 
İçindeki su miktarı ne kadar fazlaysa 
o saman balyası daha uzun ömürlü 
olur. Bunda da bakteriler ve enzim-
lerin etkileşimi önemlidir. Çürükçül 
bakteriler tabiatın dengesini sağla-
yan bakterilerdir. Bunların çalışabil-
mesi için enzimlere ihtiyacı vardır. 
Enzimler bu bakterilerin kolay iş 
yapmasını sağlar. Ancak enzimler, 
yüzde 15 nemin altında çalışmaz. 
Doğal olarak bir ürün yüzde 15’in al-
tında neme sahipse bozulmaz. Ama 
kilosu da daha az olur. Yani biri 500 
kilo gelecekse, diğeri 550 kilo gelir. 
Bundan dolayı saman balyası satılır-
ken daha ağır olması üreticilerimizin 
tercihi oluyor” dedi. 

CİHANBEYLİ’DE YENİ BİR 
METOT DENEYECEK

Cihanbeyli’de bu yıl 100 dönüm 
üzerinde bir arazide yonca ekimi ya-
parak bir deney gerçekleştirecekleri-
ni söyleyen çiftçi İsmail Tunca, “De-
neyip, gözlemleyerek bu alandaki 
problemleri tespit etmeye ve bunları 
aşmaya çalışacağız. Hedefimiz de 10 

bin ton olan kapasitemizin tamamı-
nı kendimizin üretebilmesi. Kaliteli, 
nem oranı belli, tüm özellikleri belli 
ürünler üretmek, yoncanın adeta 
kimliğini çıkararak daha nitelikli 
ürünler ortaya koymak da hedefleri-
miz arasında. 

Buğday sapı tarafında ise ürün-
lerin kalitesini anlamak çok daha 
kolaydır. Buğday balyasının mali-
yetleri yüksektir. Bunu en aza indir-
mek için tırmığı biraz daha aşağıya 
indirip içine toprak alıyorlar. Toprak 
balyayla aynı renkte olduğu için ayırt 
edilemeyebilir. Ama bu kul hakkıdır. 
Biz mühendisliğimize ve ticari tec-
rübelerimize güvenerek doğru yolu 
kısa zamanda bulduk. İşin bütün 
püf noktalarını biliyoruz, bunu da 
şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bazı 
yerlerde koyun ezmiştir ve ister is-
temez balyanın içine toprak karışır. 
Biz bunu da müşterilerimize daha 
az maliyetle yansıtıyoruz” diye ko-
nuştu. 

‘BİZDE HAYVANCILIK DÜZ
 MANTIKLA YAPILIYOR’

Tarımın yanında hayvancılık 

alanında da faaliyetler yürüttükleri-
ni ifade eden Tunca, “Kendimize ait 
bir hayvancılık tesisimiz olmamakla 
birlikte bu alanda dünya çapında 
önemli araştırmalar yaparak, hay-
vancılığın maksimum verimle nasıl 
yapılabileceği konusunda kendimi-
zi geliştirdik. Bunu bir üst seviyeye 
daha taşıyarak, en verimli hayvan 
ırklarının Türkiye’de de var olabil-
mesi için ticari girişimler ve birta-
kım faaliyetler yürütmeye başladık. 
Bizim Macaristan’da paydaşımız 
olan bir şirketimiz var. Birkaç ülke-
den Türkiye’ye canlı hayvan getiril-
mesine müsaade ediliyor. Biz İzmir 
bölgesindeki müşterilerimize süt 
ırkı Fransız küçükbaş hayvan getiri-
yoruz. Aslında küçükbaş zor derler 
ama tam aksine büyükbaşın derdi 
büyük olur. Küçükbaşta da verimlilik 
çok önemlidir. Dediğim gibi kıl çadır 
mantığı bizde hakim. Bazı şeylerde 
insanların bakış açılarını değiştire-
miyorsunuz. Koyun denilince akla 
sadece bir ırk geliyor. Biz, Türkiye’de 
olmayan koyun ırklarını getirip daha 
çok süt verimi elde ettirmeye çalışı-
yoruz” dedi.

YERLİSİ 40 LİTRE, 
YABANCISI 300 LİTRE SÜT VERİYOR 

Yerli koyunculukta girdi maliyet-
leriyle çıktı maliyetleri başabaş de-
vam ettiğini ve yerli üreticinin para 
kazanmadığını söyleyen İsmail Tun-
ca, “Üreticimiz, çobanlığını kendisi 
yaparak, yemi kendisi üreterek para 
kazandığını sayıyor. Ama Avrupa’da 
farklı ırkları farklı dölleme yöntemle-
riyle uzun yılların verdiği çalışmalar 
sonucunda en verimli olanı bulmuş. 
Fransız orijinal koyunu sütçü bir ırk-
tır mesela. Döl verimi çok yüksektir. 
8 ayda bir doğum yapar, kuzu verimi 
5’in üstüne çıkıyor.

 Süt verimi olarak baktığımız 
zaman yerli koyunda süt neredey-
se sıfıra yakındır, yani çok fazla süt 
verimi olmaz. Laktasyon dediğimiz 
bir doğum dönemidir. Bu dönemde 
yerli ırkta 40 litre, bizim dışarıdan 
getirdiğimiz ırkta ise 300 litre süt 
alınıyor. Fiyat verimlilik açısından 
bakıldığında yerli ırkın bin lira oldu-
ğu yerde Avrupa’dan getirdiğimiz 2 
bin liraysa, bunu üreticiye söylediği-
mizde yerli olanı daha ucuz olduğu 
için tercih ediyor. Halbuki süt verim-
liliği itibariyle ve doğum oranlarına 
bakıldığında fiyat olarak ucuz olanın 
daha pahalı olduğu da ortaya çıkmış 
oluyor. Bunu üreticilerimize anlattı-
ğımız zaman ikna oluyorlar” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

İsmail Tunca
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İnternet sayfalarında Antik Yunan 
filozofu Sokrates’e atfedilen bir söz 
dolaşıyor: Günümüzün çocukları lüksü 
seviyor. Kötü davranışları var, otorite-
ye baş kaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları 
yok, çalışmak yerine lak lak etmeyi 
seviyorlar. Çocuklar, artık evlerinin 
hizmetçisi değil, tiranı… Anne baba-
ları odaya girince ayağa kalkmıyorlar. 
Onlara itiraz ediyorlar; destek olmak 
yerine lak lak yapıyorlar, şapır şupur 
yiyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, 
öğretmenlerine zulmediyorlar. Sözün 
rivayet ya da gerçek olmasından zi-
yade, bugünün gençliğini yansıtması 
bakımından değeri üzerinde durmakta 
yarar var. Günümüzde durum pek de 
farklı değil, hemen herkes gençlerden 
şikayetçi. İbadetlerini yerine getirmiyor 
veya aksatıyor! Sağlığa zararlı madde-
ler kullanıyor. Dijital ortamlarda vakit 
öldürüyor! Kafelere takılıyor! Arkadaş-
larını yanlış kişilerden seçiyor. İşsiz, 
para kazanmıyor! Tembel! Özgür ol-
mak istiyor…” ve daha sayamadığımız 
pek çok şikayetin muhatabı gençler...

Peki, bu vatandaşlar durup du-
rurken mi bu hale geliyor, bunun bir 
altyapısı, arka planı yok mu? Nasred-
din Hoca’nın ifadesiyle, “Hırsızın hiç 
mi suçu yok?” Elbette ki var! Gençlik 
dönemi, hayatın en hızlı gelip geçen; 
heyecanı, enerjisi, gel gitleri, ifrat ve 
tefriti en bol dönemidir. Kimi genç var-
dır; edebiyle, duruşuyla, hâliyle, kaliyle 

sessiz bir tebliğ sunar etrafına… Ku-
ran’ı, Sünnet’i canlı canlı yaşar. Kimi 
de vardır; bakıldığı zaman nefsani 
duyguları anımsatır, insan bakmaya 
dahi “ar” eder. Hiçbir şey kendiliğinden 
olmadığına göre bu hallere erişebilmek 
yahut bu çıkmaz sokaklara yol almak, 
gençlerin kendi tercihleri kadar ailele-
rinin ve sosyal çevrelerinin tesiri iledir. 
Bir insan yavrusu, daha anne baba ni-
kahlandığı andan itibaren onların hal ve 
gidişatından hisseler alır: Anne karnın-
daki macerası, annenin helal lokması, 
kulluk vazifeleri, bulunduğu ortamlar, 
ünsiyet ettiği kişiler, babanın kazancı, 
ahlakı ve vaziyeti ile şekillenir. Doğum 
anından yetişkinliğe kadar da anne ba-
banın, aldığı gıdanın, çevrenin müsbet 
ya da menfi tesirleri insanı büyütür. Bu 
sebeple gençlerden “şikayet” ederken, 
ebeveyn olarak evvelâ kendimizi bir 
gözden geçirmeliyiz. Biz onlara ne su-
nuyoruz ki, onlardan neyi bekliyoruz?

İnsanoğlu, “örnek alma”, “taklit 
temayülü” ile dünyaya gelir. Biz iste-
sek de istemesek de bizim halimizden 
gerek genetik yolla, gerek görüp mo-
del alarak kendine pay çıkarır evlatla-
rımız… Gençler okumuyor, tarihini 
bilmiyor, başıboş dolaşıyor, kimse on-
lara karışmasın, özgür olsun istiyorlar. 
Bütün bunlar gençlerimizden yana dert 
yandığımız hakikatler. Dini bütün pek 
çok ailenin evladı, değil namaz kılmayı, 
namazı sorguluyor. Ateist, deist arka-

daşları var. Geceden sa-
baha, sabahtan akşama 
kadar; yemek ve temel ih-
tiyaçlar dışında PC oyun-
ları, simülasyon oyunları, 
sanal arkadaşlıklar, ka-
feler ve benzeri bağımlı-
lıkları var. Durum böyle 
olunca gelecek nesiller 
adına endişe duymamak 
elde değil. Gençlere nasıl 
ibadet sevgisi ve devam-
lılığı kazandıralım? Onlara okumayı 
nasıl sevdirelim? Dil, kültür, tarih ve 
medeniyet şuurunu nasıl verelim? Ne 
yapalım da onları “yol”a getirelim?

Bütün bunlar, “Z Kuşağı”, hatta 
“Alfa Kuşağı” gençliği için her birimizin 
sorduğu ve cevap aradığı hususlar... 
Hep birlikte bu sorulara en temelden 
cevap arayalım: 1) Sevgi, saygı ve dini 
hassasiyetlere dayalı bir aile ortamı... 
Batı’nın aile açısından hızla kan kay-
betmesine rağmen, bizim millet olarak 
en önemli ve sağlam kalemiz, her an 
en büyük darbeleri almaya devam etse 
de yine aile müessesemizdir. Mutlu ve 
huzurlu yuvalardan, mutlu ve sekine 
haline erişmiş evlatlar yetişir. 2) Evde 
çalışan ebeveynlerin “helal rızık” has-
sasiyeti. Yaşadığımız çağda pek çok 
hanımefendi, evinin işini yönettiği gibi, 

bir meslek sahibi olup 
kendi fıtratlarına uygun 
işlerde de çalışmakta... 
Bu durumda anne ve 
babanın kazancının helal 
olmasına azami dikkat 
etmesi, dünya ve ahiret 
saadeti için son derece 
mühim bir hususiyettir. 
3) Ailenin ve evlatlarının 
sosyal çevresi… Gerek 
aileye yön veren ebevey-

nler, gerekse yetiştirdikleri evlatlar, en 
başta arkadaşları olmak üzere, girip 
çıktıkları ortamlara, ülfet ettikleri, hem-
hal oldukları insanlara, çok ama çok 
dikkat etmelidirler. Zira insan, insandan 
beslenir. Pamuklara sarıp sarmaladığı-
mız evlatlarımıza “hayırlı bir çevre” 
sunamazsak, onların felaketine zemin 
hazırlamış oluruz. 4) Ailenin örnekliği. 
Çocuklar, anne-babanın gösterdiği 
yöne gitmek yerine, onları örnek alır, 
taklit ederler. 

Bu, küçük yaşlarda daha çok belir-
gindir. İlerleyen yaşlarda ailenin terbiye 
usulü, çocuklara verdikleri telkinlerle 
çocukta huy, karakter ve meleke hâ-
line gelir. 5) Ailenin yol göstericiliği. 
Çocukların eğitim hayatı, hobileri, ka-
tılacakları kurslar, edinecekleri sosyal 
çevre; tamamen ailenin attığı temel ile 

yön bulur ve gelişir. Günümüzde çok 
yönlü gelişen bir gençlikten söz ediyo-
ruz. İstiyoruz ki, evlâtlarımız iyi bir kul 
ve ümmet olmanın yanı sıra bir ilim, 
sanat veya spor faaliyeti ile de meşgul 
olup çift kanatlı olsun. Bu imkanları 
çocuklara sağlarken hemhal olacakları 
sosyo kültürel yapıyı ve insanları da 
inceden inceye süzgeçten geçirmek 
icab ediyor. Aksi halde üniversite orta-
mına girip, ortamdaki cazibeye kapıla-
rak başını açmak isteyen, enstrüman 
kursuna devam edip, orada bulunan 
insanlar dolayısıyla inancını sorgu-
lamaya başlayan, yurt dışı öğrenci 
değişim programlarına hak kazanıp, 
yurt dışında yoldan çıkan pek çok gen-
cin mevcudiyeti herkesin malumu… 
6) Ailenin ebeveynliği mezara kadar 
devam eder. Aile, sürekli nasihat ve 
telkinlerle evladına ışık tutmalıdır. Rah-
metli Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi 
evladı yetişkin, hatta bir vaiz olup halka 
vaaz ettiği sıralarda dahi: Evladım, na-
mazını kıldın mı? diye sual edermiş. O 
artık bir vaiz, elbette namazını kılmıştır! 
demezmiş. Zira insanoğlu sürekli hatır-
latmalara ihtiyaç duyar. 7) Kuran-ı Ke-
rim’de bize, “Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun ve sadıklarla beraber olun!” 
(et-Tevbe, 119) buyrulur. Günümüzde 
salih  saliha, sadık sadıka insanlarla 
beraber olmanın değeri, ayrı bir önem 
arz etmektedir. Bu beraberlik, illa fiziki 
manada olmayabilir. Sosyal medya, 

dijital medya platformları, süreli, bası-
lı yayınlar da bu alana dahildir. Kamu 
kurumları, özel alanda kurulan vakıflar, 
dernekler ya da sivil toplum kuruluşla-
rı, Kuran kursları, Gençlik Merkezleri, 
kütüphaneler, ilim ve sohbet halkaları 
“kor ateşi elinde tutma”ya benzeyen 
iman cevherini korumanın ve sür-
dürmenin meşalesi mesabesindedir. 
İnsan, beraberinde bulunduğu insan-
lardan manen ve ruhen beslenir. Bil-
hassa “yeni yetişme” (orta çocukluk ve 
ergenlik) dönemlerinde evlâtlarımızı bu 
saydığımız ortamlarda, salih ve sadık 
oluşuna itimat ettiğimiz insanlarla bu-
luşturmalıyız. Bu manada şehrimizde 
yahut ülkemizde yaşayan her anlamda 
“Çınar” sayılabilecek insanlar ziyaret 
edilmeli, duası alınmalı, onlardan isti-
fade edilmelidir. Bu buluşmalara toplu 
ibadetler de eşlik etmelidir ki, ibadet 
şuuru oluşsun ve gelişsin. Zira, “toplu-
lukta rahmet vardır.” (Münâvî, III, 470) 
8) Gençler sabahleyin uyanır uyanmaz 
bir şükür duygusu içinde olmalı ve: İla-
hi ente maksudi ve rizake matlubi (Ya 
Rabbi! Maksadım Sen’sin ve gayem, 
Sen’in rızanı kazanmaktır!) duasıyla 
güne başlamalıdır. Bu duanın tesiriyle 
gün içinde yaptığımız günlük işler de 
hanemize sevap olarak yazılacaktır. 9) 
Evvela sağlam bir Ehli Sünnet akide-
sine ve sağlıklı bir fikri alt yapıya sahip 
olunmalı, ardından ibadet ve muamelat 
hususlarına dikkat edilmelidir.

GENÇLİĞİN EĞİTİMİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Yapılandırma geldi, 
Karabacak teşekkür etti

Konya’nın yeni Nüfus
Müdürü Arslan oldu

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, vergi ve 
SGK prim borçlarının yapılandırıl-
ması kanun teklifinin TBMM’de 
kabul edilmesi ile ilgili sosyal med-
yada değerlendirmede bulundu. 
Başkan Karabacak, “Birliğimiz baş-
ta olmak üzere yaptığımız yoğun 
girişimlerle Esnaf ve Sanatkâr-
larımızın bağlı oldukları Odalara 
olan aidat borçları ile vergi ve SGK 
prim borçlarının yapılandırılmasını 
içeren kanun teklifi TBMM Genel 
Kurulunca kabul edilerek Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın onayıyla kanunlaş-
mıştır. Kanun kapsamında, Hazine 
ve Maliye Bakanlığının alacakları 
için ödemeler Ocak 2021, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yapılacak 
ödemeler de Şubat ayında başla-
yacaktır. İçinde bulunduğumuz 
bu zor dönemde esnafımızın borç 
yükünü hafifleterek vadeye yayan 

bu kanun ile Esnaf ve Sanatkârları-
mız bir nebze olsun nefes alacaktır. 
Kanunun yasalaşmasında büyük 
emekleri olan başta Esnaf Dostu 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, 
Esnaf ve Sanatkârlarımız adına te-
şekkürlerimi arz ediyor saygılar su-
nuyorum.” ifadelerini kullandı
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü görevine atanan Or-
han Arslan ile Gaziantep İl Nüfus 
ve Vatandaşlık Müdürlüğü göre-
vine atanan Ersan Erge arasında 
devir teslim töreni gerçekleştiril-
di. Erge veda mesajında: “7 yıl-
dır sürdürmüş olduğum Konya İl 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 
görevini Gaziantep iline atanmam 
nedeni ile sonlandırmış bulunuyo-
rum. Görev yaptığım süre içerisin-
de bana desteklerini esirgemeyen 
basta Sayın Valilerim olmak üzere, 
Vali Yardımcılarıma ve Kayma-
kamlarımıza, birlikte çalıştığımız 
kurum amirlerimize ve mesai ar-

kadaşlarıma sonsuz saygı ve teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.
n SİBEL CANDAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi esnafına 
müjde niteliği taşıyan haberi duyurdu. Yeni sanayi sitesinin ihalesi 12 Ocak tarihinde yapılacak

Sanayici esnafına
müjdeli haber geldi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sana-
yi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıy-
la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve Toplu Konut İdaresi ile yaptıkları 
protokol kapsamında hayata geçi-
rilecek Yeni Motorlu Sanayi Sitesi 
ihalesinin 12 Ocak’ta yapılacağını 
duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski 
Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşın-
masıyla ilgili Yeni Motorlu Küçük 
Sanayi Sitesi 1. etap ihalesinin 12 
Ocak’ta yapılacağını belirtti. Sosyal 
medya hesaplarından konuyla ilgili 
paylaşım yapan Başkan Altay, “Şeh-
rimizin kanayan yarası haline gelmiş 
önemli sorunların çözümü için gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Bu-
gün sizlerle önemli bir müjdeyi pay-

laşmak istiyorum. Karatay Sanayi 
ve Eski Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili 
ilk etap ihalemiz 12 Ocak tarihinde 

yapılmış olacak. Konya’nın bugünü 
için değil, geleceği için de çözümler 
üretiyoruz. Eski Sanayi ve Karatay 

Sanayi; yıllardır konuşulan, fiziki ya-
pısıyla Konyamıza hizmet etmekten 
uzak bir yapı haline dönüşmüştü. 
Bizimle anlaşan tüm esnafımıza te-
şekkür ediyorum. Konya’nın böyle 
önemli bir projesini hayata geçiren 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız 
Sayın Ömer Bulut ve çalışma arka-
daşlarına teşekkür ediyorum. Konya 
için tarihi bir müjdeyi böyle müba-
rek bir günde açıklamaktan mut-
luluk duyduğumu ifade ediyorum. 
Esnafımız ve Konyamız için hayırlı 
olsun.” dedi. Eski Sanayi ve Kara-
tay Sanayi’nin taşınması konusunda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Ko-
nut İdaresi arasında protokol yapıl-
mıştı.
n HABER MERKEZİ

HT Butik, modayı takip eden 
yenilikçi kıyafet anlayışıyla Konyalı 
vatandaşlara hizmet veriyor. Yeni 
sezon kıyafetlerde istenilen bütün 
modellerin bulunabileceği HT Butik, 
müşteri memnuniyetini ön planda 
tutuyor.  2020-2021 sezonu hakkın-
da bilgi veren işletme sahibi Tansu-
nur Ertürk, HT Butik olarak kış sezo-
nunda da iddialı olduklarına dikkat 
çekti. HT Butik olarak müşteri mem-
nuniyeti odaklı hizmet verdiklerini 
ifade eden Ertürk, “HT Butik olarak 
açıldığımız günden bu yana müşteri 
odaklı çalışmalarımız ile adımızdan 
söz ettiriyoruz. Vermiş olduğumuz 
güler yüzlü hizmet ve kaliteden 
ödün vermemizden dolayı kısa süre 
içerisinde Konya’da tercih edilen bu-
tiklerin arasında yer aldık. Yaz sezo-
numuzdaki başarımızı taçlandırmak 
adına sonbahar ve kış sezonunda da 
başarımızı tescillemek adına ürün-
lerimiz mağazalarımızda yer aldı. 
Bu sezon mağazamızda tesettür ka-

dın giyim ürünlerinin dünyadaki en 
önemli markalarından olan Touche 
Prive’e ait modelleri mağazamızda 
yer alıyor. Touche markasının Kon-
ya bayisiyiz. Yine Vakko ürünleri 
mağazamızda yer alıyor. Kısa süre 
önce butiğimizin 2. katını da faali-
yete geçirdik. Bu katımızda mağaza-
mızda yer alan indirimli ürünlerimiz 

yer alıyor. Butiğimizde yeni sezon 
ürünleri hariç diğer ürünlerde dai-
ma indirimli ürünlerimiz yer alıyor” 
ifadelerini kullandı.  

KAZAYAĞI DESENLİ ÜRÜNLER 
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR 

2020-2021 Kış sezonunun mo-
dası hakkında da bilgi veren Ertürk, 
şöyle devam etti, “Kış sezonunda 

bayanlarda ağırlıklı olarak pelerinli 
ürünlerin yanı sıra yünlü ürünleri 
ağırlıklı olarak göreceğiz. Renk ve 
desen olarak kazayağı deseni ürün-
leri ağırlıklı olarak göreceğiz. Yine 
Siyah ve beyaz ürünler bu senenin 
tercih edilen renkleri arasında yer 
alıyor. Konya geneline geçtiğimiz 
hafta broşürler dağıttık. Bu broşür-
lerle işyerimize gelen müşterilerimi-
ze kampanyamız mevcut. HT Butik 
olarak kısa süre içerisinde alışveriş 
sitelerinde de yer alacağız. Yine sos-
yal medya hesaplarımızdan çekiliş-
ler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz bu 
çekilişlere müşterilerimizin ilgisi biz-
leri oldukça memnun ediyor.  Hafta 
içerinde sabah saat 9:00-20:30 ka-
dar hizmet veriyoruz. Pazar günleri 
ise 12:00’den 19:30 kadar işyerimiz 
açık. Konya içinde elden teslim ger-
çekleştiriyor. Türkiye’nin her yerine 
de kapıdan ödeme sistemi ile ulaş-
tırıyoruz.”
n NAZİFE ARSLAN

HT Butik kış sezonunda da iddialı

Tansanur Ertürk
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Uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt operasyonu
Konya’da narkotik polisinin 

operasyonunda 16 bin 800 adet 
uyuşturucu hap ele geçirilirken, 
KOM ekiplerinin çalışmalarında 
28 bin 400 litre kaçak ve karışımlı 
akaryakıta el konuldu, 5 adet tarihi 
eser yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin il genelinde suç ve suç-
lularla mücadelesi devam ediyor. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri il genelinde 
sokak satıcılarının yakalanması ve 
zehir tacirleri tarafından piyasaya 
sürülmeye hazırlanan uyuşturucu 
maddelerin ele geçirilmesine yöne-
lik çalışmalarını sürdürüyor. Narko-
tik polisinin çalışmaları sonucunda 

16 bin 800 adet uyuşturucu hap 
maddesi ele geçirildi.

28 BİN 400 LİTRE AKARKAYIT, 
5 ADET TARİHİ ESER YAKALANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü 
ekipleri de “Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu” kapsamındaki suçlara yö-
nelik yapılan çalışmaları kapsamın-
da bir araçta arama yaptı. Aramada 
kaçak ve karışımlı olduğu tespit 
edilen 28 bin 400 litre akaryakıta 
el konuldu. Öte yandan, Taşkent 
ilçesinde 2 ayrı ikamette yapılan 
aramada 5 adet tarihi eser ele geçi-
rildi. Olaylarla ilgili 6 kişi hakkında 
adli işlem yapıldığı bildirildi.
n İHA

Motosikletle otomobil 
çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ağaca çarptı,
1 kişi yaralandı

Beyşehir ilçesinde, motosiklet-
le otomobilin çarpışması sonucu 
3 kişi yaralandı. Kaza, gece saat-
lerinde Hacıakif Mahallesi Özdilek 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Suriye uy-
ruklu A.A.E.A. (38) yönetimindeki 
plakasız motosiklet, Özdilek Cad-
desi üzerinde seyir halinde iken 
yan sokaktan caddeye çıkmak is-
teyen A.T. yönetimindeki 42 CFP 
70 plakalı Tofaş marka otomobille 

çarpıştı. Kazada motosiklet sürü-
cüsü ile yanındaki kızı Y.E.A. (5) ve 
eşi R.E.M. (36) yaralandı. Yaralılar 
adrese sevk edilen ambulanslar-
la kaldırıldıkları Beyşehir Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Yaralıların sağlık durumunun cid-
di olduğu öğrenildi. Kazayı yara 
almadan atlatan otomobil sürücü-
sü ise ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor. n İHA

Beyşehir ilçesinde, otomobilin 
refüjdeki ağaca çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. 

Kaza, Yeni Mahalle, Mehmet 
Akif Ersoy Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. 
K. yönetimindeki 42 H 0831 pla-
kalı otomobil, cadde üzerinde seyir 

halinde iken kontrolden çıkarak 
refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle ağaç devrilirken, otomo-
bilin sürücüsü yaralandı. Olay yeri-
ne sevk edilen ambulansla Beyşe-
hir Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralı sürücü tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Süt banyosu yaptıkları
için pişman olmuşlar!

Süt banyosu olayına karıştıkları için gündemde uzun süre yer alan ve tepki odağı haline gelen şahısların avukatı Ahmet 
Kaya, “İşyeri kamera görüntülerinde teknede süt atığının varlığı görünüyor. Müvekkillerim bu durumdan pişman” dedi

Konya’da süt banyosu ola-
yının ardından tutuklanan ve 
sonrasında itiraz üzerine serbest 
bırakılan 2 kişinin avukatı Ahmet 
Kaya, müvekkillerinin süt topla-
ma merkezinde çektikleri vide-
odan dolayı pişman olduklarını 
ve görüntülerdeki beyaz madde-
nin sıcak su, dezenfektan ve süt 
atığı olduğunun iş yeri güvenlik 
kameralarından tespit edildiğini 
söyledi.

Edinilen bilgiye göre, bir süt 
toplama merkezinde, süt kaza-
nında banyo yapılırken çekilen 
görüntülerin 5 Kasım tarihinde 
sosyal medyada paylaşılmasının 
ardından Tarım ve Orman Ba-
kanlığı yetkilileri tarafından so-
ruşturma başlatıldı. 

Araştırmaların ardından iş 
yeri mühürlenerek faaliyetten 
men edilirken, iş akdi sonlandı-
rılan işçiler Emre S. ve görüntü-
yü kaydeden Uğur T. gözaltına 
alındı. İfadelerinde görüntülerin 
iki hafta önce kayda alındığını ve 
kazandaki sıvının deterjan oldu-
ğunu savunan işçiler, polis mer-
kezindeki işlemlerin ardından 
Konya Adliyesine sevk edildi. 

İfadelerinde tankın içindeki 
maddenin süt değil dezenfek-
tan olduğunu belirten ve savcı-
lık sorguları sonrası mahkeme-
ye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. 
tutuklandı. Emre S. ve Uğur T., 
avukatlarının itirazı üzerine dün 
tutuksuz yargılanmak üzere ser-
best bırakıldı.

‘KULLANILAN MALZEME YÜZDE 
90 ORANINDA SICAK SU’

Emre S. ve Uğur T.’nin avu-
katı Ahmet Kaya yaptığı açıkla-
mada, olayın 6 Kasım 2020’de 
medyaya düştüğünü söyledi. 
Olayın yaşandığı tarihin 30 Ekim 
2020 olduğunu aktaran Ahmet 
Kaya, “Medyaya yansımasından 
bir hafta önce olmuş. Saat 20.00 
sıralarında işlerini bitiren mü-
vekkillerim Emre S. ve Uğur T. 
şaka amaçlı kendi aralarında süt 
banyosu diye medya tarafından 
yansıtılan bir eylem gerçekleş-
tirmişlerdir. Burada kullandıkla-
rı malzeme yüzde 90 oranında 
sıcak su. Kalanı da dezenfektan 
malzemesidir. Bu yaptıkları ey-
lem tabii ki de tasvip edilemez. 
Kendileri de bu durumdan piş-
manlar, özellikle çalıştıkları süt 
toplama merkezinde yaptıkların-
dan dolayı” dedi.

‘HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE 
DÜŞÜRECEK HERHANGİ BİR 

DURUM DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’
Ceza kanunu anlamında mü-

vekkillere isnat edilen suçların 
karşılığı bir eylemin olmadığını 
vurgulayan Avukat Ahmet Kaya, 
“Cumhuriyet Savcılığı değiştiril-
miş veya bozulmuş gıda maddesi 
ticaretinden dolayı bir suçlamay-
la müvekkilleri ceza hakimliğine 
tutuklamaya sevk etmiştir. Mü-
vekkillerinin eylemlerinin böy-
le bir ceza maddesinde karşılığı 
yoktur. Onun dışında halk sağ-
lığını tehlikeye düşürecek her-
hangi bir durum da söz konusu 
değildir. Bu eylemlerinden dolayı 

herhangi bir şekilde halktan ya 
da herhangi bir canlının zarar 
görme durumu da söz konusu 
değildir. Müvekkiller böyle bir 
kaydı iş yerinde bu şekilde çek-
melerinden dolayı pişmanlar” 
dedi.

‘MÜVEKKİLLER YANLIŞ
 YAPTIKLARININ FARKINDALAR’

Müvekkillerinin ilk gözaltına 
alındıkları zaman Uğur T. ile yap-
tıkları görüşmede Emre S.’nin 
çalışmasında bir yanlış olduğunu 
ve bu yüzden şaka amaçlı ceza 
verildiğini söylediğini ifade eden 
Ahmet Kaya, “Sütün kesinlik-
le kullanılmadığı, zaten sosyal 
medyaya yoğun olarak servis 
edilen görüntülerde sıvının akış-

kanlığının bunun süt olmadığını 
gösteriyor. Müvekkiller yanlış 
yaptıklarının farkındalar ama 
kesinlikle bir suç işleme ve halk 
sağlığına zarar verme amaçları 
da yoktur. Ceza kanununda çok 
karşılığı olmayan bir durum var. 
Bu eylemlerinden dolayı da piş-
mandırlar” ifadelerini kullandı.

‘İŞ YERİ KAMERALARINDA
 EYLEMDEN SONRA TEKNEDEKİ 

SIVININ TAHLİYE EDİLDİĞİ 
APAÇIK ORTADA’

Sosyal medya ve ulusal ba-
sında görüntülerin yayınlan-
masından sonra müvekkilleri-
nin tutuklanmalarının ardından 
Cumhuriyet Başsavcılığına talep-
te bulunduklarını belirten Kaya, 
“İş yeri kamera görüntülerinin 
istenerek kayıtlardaki görüntü-
ler doğrultusunda olayın açıklı-
ğa kavuşması amaçlanmıştır. Bu 
görüntülerde teknenin içerisine 
su, dezenfektan ve az miktarda 
süt görüntüsü olması için süt atı-
ğı atıldığı görünmektedir. Daha 
sonra iş yeri güvenlik kamerası 
kayıtlarında eylemin gerçekleş-
mesinden sonra tamamının tah-
liye edildiği de apaçık görünmek-
tedir. Ancak medya, yansıyan 
görüntülerden hareketle müvek-
killere bir linç girişimi sergiledi. 
Ceza kanununda karşılığı olma-
yan bir suçlamayla müvekkiller 

karşı karşıya kalmıştır” şeklinde 
konuştu.

Uğur T.’nin süt toplama mer-
kezinde daha eski bir çalışan ol-
duğunu söyleyen Ahmet Kaya, 
üst alt ilişkisi olarak değil şaka-
laşma maksadıyla videonun çe-
kildiğini vurguladı.

‘SÜT TOPLAMA MERKEZİNDE 
YAPILMAMIŞ OLSA GÜLÜP 

GEÇİLECEK BİR DURUM OLABİLİR’
İddiaların kesinlikle kabul 

edilemeyeceğini anlatan Ahmet 
Kaya, “İş yeri yetkililerinin bu 
şekilde beyanatlarını temellen-
direcek herhangi bir durum da 
söz konusu değildir. Yine üstüne 
basa basa söylüyorum; bu kişi-
lerin yaptıkları eylemlerde halka 
zarar verici herhangi bir durum 
söz konusu değildir.

 Ticari itibarlarının bu şekil-
de geniş olarak medyaya yansı-
masından dolayı zararları olabi-
lir. Ancak halk sağlığına yönelik 
ceza kanununda suç anlamında 
bir durum yok. Bu şekilde hare-
ket etmeleri durumu da söz ko-
nusu değil. Yani müvekkillerim 
bir yerden para alıp haksız ka-
zanç elde ederek böyle bir duru-
mun içine girme durumları yok. 
Tamamen medyaya yansımamış 
olsa ya da süt toplama merke-
zinde yapılmamış olsa gülüp ge-
çilecek bir durum olabilir. Zaten 
yapılma amacı da bu kendi ara-
larında yaptıkları bir şaka” diye 
konuştu.
‘DIŞARIDAN PARA ALARAK İTİBAR 
DÜŞÜRME SÖZ KONUSU DEĞİL’

Müvekkillerinin pişmanlık-
larını dile getirdiklerini aktaran 
Ahmet Kaya, “Öngörülemeyen, 
kendi aralarında gülecekleri bir 
durum. Zaten Uğur T.’nin kendi 
beyanından yola çıkarak şunu 
söyleyebiliriz; görüntüleri Tik-
Tok’ta yayınlamadığını söylüyor. 
Kendi aralarında iş yeri arkadaş-
ları içerisinde Whatsapp grubu 
içerisinde yayınladığını söylüyor. 
O beyanına binaen böyle bir ya-
yında bunu yapan kişi kendi iş 
arkadaşlarıyla paylaşırsa, özel-
likle dediğiniz gibi dışardan para 
alarak itibar düşürme olayının 
da olmaması gerekiyor. Böyle bir 
durum söz konusu değil” dedi.
n İHA

Av. Ahmet Kaya
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Silahlı saldırıda hayatını kaybetti Kazada yaralanan sürücüsü öldü
Karaman’da 10 gün önce iş 

yerinin önünde silahlı saldırıya uğ-
rayan bir kişi, tedavi gördüğü has-
tanede kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. 

Olay, 2 Kasım saat 23.50 sı-
ralarında Yeni Mahalle’de bulu-
nan Sebahattin Özer İş Merkezi 
önünde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, tekel bayi işleten Mehmet 
Öcal (31), iş yerini kapattığı esna-
da yaya olarak geldikleri öğrenilen 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin 
silahlı saldırısına uğradı. 

Açılan ateş sonucu bacak-
larından yaralanan Öcal, çevre-
dekilerinin çağırdığı ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi 
altına alındı. Aşırı kan kaybı nede-
niyle yoğun bakım servisine alınan 
ve 10 gündür tedavisi devam eden 

Öcal, sabaha karşı kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti. Polis ekipleri 
yaptıkları araştırmada ise olayın 
yaşandığı gün iş merkezinin umu-
mi tuvaletine atılmış vaziyette bir 

tabanca ile pompalı tüfek buldu. 
Polis, olaydan sonra kaçarak ka-
yıplara karışan kişi ya da kişileri 
yakalamak için çalışmalarını sür-
dürüyor. n İHA

Beyşehir ilçesinde bir haf-
ta otomobille kamyonetin çar-
pışması sonucu ağır yaralanan 
kamyonet sürücüsü, tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybet-
ti. Kaza, 6 Kasım 2020 tarihinde 
Beyşehir-Akseki karayolunun 18. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, İdris A. ida-
resindeki 42 B 2639 plakalı oto-
mobil, Karaburun plajı yol ayrımı 
mevkisindeki kavşakta, Orhan 
Gürler’in kullandığı 42 CJK 61 
plakalı kamyonetle çarpıştı.

 Kazada her iki aracın sürü-
cüsü ile otomobilde yolcu olarak 
bulunan Mehmet D., Mümin Ö., 
Rüstem K. ve Harun D. yaralandı. 
Hayati tehlikeleri bulunan her iki 
aracın sürücüsü ile Harun D. kal-
dırıldıkları Beyşehir Devlet Hasta-
nesindeki müdahalenin ardından 

Konya’ya sevk edildi.
 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Hastanesinde yoğun bakımda 

tedavi gören Orhan Gürler, 7 gün-
dür sürdüğü yaşam mücadelesini 
kaybetti. n İHA

Ereğli ilçesinde canlı mühreler-
le avlanan 9 kişiye toplamda 41 bin 
780 TL ceza kesildi. Doğa Koruma 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
Konya Şube Müdürlüğü Ereğli Şef-
liği ekiplerince canlı mührelerle av-
lanan 9 kişiye toplamda 41 bin 780 
TL idari para cezası uygulandı. Ekip-
ler, avda kullanıldığını tespit ettiği 
3 araç ve 1 motosiklete mülkiyeti 

kamuya geçirilmek üzere el koydu. 
Canlı olarak ele geçirilen 1 adet şa-
hin, 2 adet atmaca, 15 adet yabani 
güvercin, 2 adet serçe ve 3 adet bıl-
dırcın inceleme neticesinde, sağlıklı 
ve doğaya uyum sağlayabilir kanaati 
oluştuğundan doğaya salındı. Koru-
ma, kontrol faaliyetlerinin aralıksız 
şekilde devam ettiği bildirildi.
n İHA

Silah ve uyuşturucudan 
9 kişi adliyeye sevkedildi

28 bin 400 litre kaçak
akaryakıtla yakalandı

65 yaş üstü Aksaray’da da
sokağa çıkamayacak!

Karaman’da çok sayıda ruhsat-
sız silah ve uyuşturucudan gözaltı-
na alınan 1’i kadın 9 kişi adliyeye 
sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 
Karaman Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele 
ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar-
la Mücadele Şubeleri uyuşturucu 
ticareti yaptıkları ileri sürülen ki-
şilere yönelik sabaha karşı şafak 
operasyonu düzenledi. Operasyon 
kapsamında K.K., M.B., E.D., F.K., 
E.S., M.A.S., A.U.A., E.K. ve H.B. 
isimli şahıslar yakalanarak gözaltı-

na alındı. Şüphelilerin adreslerinde 
arama yapan ekipler, 2’si kurusıkı 
olmak üzere 5 tabanca, 12 adet 
tüfek, 20 adet av tüfeği namlusu, 
2 adet sürgüsü olamayan tabanca, 
bu silahlara ait 215 mermi, reçete-
ye tabi 585 hap, 11 ecstasy hap, 10 
gram esrar, 670 TL para ve 1 adet 
döner bıçak ele geçirildi. Emniyet-
teki işlemlerinin ardında 9 zanlı, 
sabah erken saatlerde polisin geniş 
güvenlik önlemleri altında adliyeye 
çıkarıldı.
n İHA

Konya’da polis ekiplerince 
yol uygulamasında durdurulan 
TIR’da, 28 bin 400 litre kaçak 
akaryakıt bulundu. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 
ekipleri, yol uygulaması sırasın-

da şüphelendiği bir tırı durdurdu. 
Araçta kaçak ve karışımlı olduğu 
belirlenen 28 bin 400 litre akarya-
kıt ele geçirildi. TIR sürücüsü gö-
zaltına alınırken, kaçak akaryakıta 
el konuldu.
n AA

Aksaray’da yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında, 65 yaş ve üzerindekiler 
10.00-16.00 saatlerinde sokağa 
çıkabilecek.

 İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali 
Yardımcısı Mehmet Tanışır baş-
kanlığında toplandı. Toplantıda, 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 
kalabalık alanlarda sigara içme 
yasağı ile 65 yaş ve üzerindekile-
rin sokağa çıkma kısıtlamaları gö-
rüşüldü. Bu kapsamda 65 yaş ve 

üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 
saatlerinde maske ve mesafe ku-
ralına uyarak sokağa çıkabilecek, 
diğer zamanlarda sokağa çıkmala-
rına kısıtlama getirilecek. Öte yan-
dan kent genelinde vatandaşların 
yoğun olarak bulunduğu cadde ve 
sokaklar, ihtiyaç duyulan meydan-
lar ve toplu taşıma araç durakları 
gibi alanlarda sigara içme yasağı 
getirildi. Kararlara uymayan kişiler 
hakkında adli işlem yapılacak.
n AA

Önceki gün Konya’da bir hastanede covid-19 tedavisi gören 8 entübe hastanın oksijen tüplerinin bitmesi sonucunda 
hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Müdürlüğü bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Oksijen yokluğundan
öldükleri yalanlandı

Konya İl Sağlık Müdürlüğün-
ce, bazı basın yayın kuruluşların-
da yer verilen, Konya’da 8 entübe 
hastanın, hastane sisteminde ok-
sijen bittiği için öldüğü iddiasının 
gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İl 
Sağlık Müdürlüğünden yapılan ya-
zılı açıklamada, bazı medya kuru-
luşlarında 19 Temmuz’da, Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
entübe durumdaki Kovid-19 tanı-
lı 8 hastanın hastane sisteminde 
oksijen bittiği için vefat ettiğine 
ilişkin iddiaların ortaya atıldığı be-
lirtildi. 

Oksijen taşıyan tankerin söz 
konusu tarihte saat 22.00 sırala-
rında gelmesi gerekirken Cihan-
beyli ilçesinde arızalanarak gecik-
tiği aktarılan açıklamada, “Aracın 
sürücüsünden alınan bilgi üzerine, 
tedbir alınarak aynı binada mevcut 
bulunan yedek tüplere ilave olarak 
hastanenin diğer binalarından ge-
tirilen tüplerle takviye yapılmış ve 
hastanede gece boyunca herhangi 
bir basınç düşüşü yaşanmamıştır. 
İddia edildiği gibi gece boyunca 
oksijen kesintisi yaşanmamış ve 
tankerin ulaşmasını takiben, 20 
Temmuz sabah saat 07.30 civa-
rında, hastanenin oksijen tankı 

dolu olarak yeniden devreye alın-
mıştır.” ifadesi kullanıldı. 

Söz konusu süre zarfında has-
tanede vefat eden 2 hastanın bu-
lunduğu bilgisi verilen açıklamada 
şunlar kaydedildi: “Her 2 hastamız 
da Kovid-19 sebebiyle 3. basamak 
yoğun bakımda yatan, durumları 

ağır hastalardır. İddialar üzerine 
anestezi, reanimasyon uzmanları 
ve yoğun bakım uzmanlarından 
oluşan bir bilirkişi heyeti tarafın-
dan yapılan inceleme sonucunda, 
her 2 hastanın da Kovid-19 enfek-
siyonu, kronik hastalıkları ve ge-
lişen ağır respiratuar distres tab-

losuna bağlı olarak vefat ettikleri, 
vefatlarının iddia edildiği üzere 
oksijen gazıyla ilişkili olmadığı an-
laşılmıştır. İlgili tarihte alınan ted-
birlerle, oksijen sisteminde hiçbir 
aksaklığa meydan verilmemiştir. 
İddialar tamamen mesnetsizdir.”
n AA

Yasadışı ava 41 bin 780 lira ceza kesildi

Jandarmadan ağır yük 
taşıyan araçlara denetim

Yakalanmamak için otostop 
çeken şahıs eroinle yakalandı

Ereğli ilçesinde jandarma trafik 
timleri ağır yük taşıyan araçlara yö-
nelik denetimler yapıyor. Jandarma 
trafik timleri, ağır yük taşıyan araç-
lara yönelik denetim gerçekleştirdi. 
Ekipler, ağır yük taşıyan araçların 
azami yüklü ağırlıklarının üzerinde 
yük taşıyıp taşımadıkları konusun-
da, özellikle karayolunun yol yapı-
sının bozulmasını engellemek ve 

trafik güvenliğini sağlamak adına 
havuç, pancar taşıyan kamyonlar 
ile beton mikseri, hafriyat taşıyan 
kamyon ve çekici türünden araçla-
rın belge ve tonajlarını kontrol etti. 
Yapılan denetimlerde kurallara uy-
mayan araçlara idari para cezası ke-
silirken, trafik güvenliğini tehlikeye 
sokan araçlar ise trafikten men edil-
di. n İHA

Antalya’da temin ettiği uyuştu-
rucuyu Konya’nın Akşehir ilçesine 
getiren bir kişi, ilçe girişinde içeri-
sinde bulunduğu araçtan yakalan-
mamak inip otostop çekince polise 
yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele ekibi Akşehir 
Yalvaç Caddesi, Yeni Antalya yolu 
üzerinde bir şahsın otostop yaptığı 

yönünde yapılan bir ihbarı değer-
lendirerek bahse konu yere gitti. 
Polis durumundan şüphelendiği 
şahsın yol kenarında otostop çek-
meye devam ettiğini fark ederek 
kimlik kontrolü yaptı. Adının R.Y. 
olduğu öğrenilen şahsın üst ara-
masını yapan polis, 6 gram eroin 
ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli 
şahıs, ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı. n İHA
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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;
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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.

Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.
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TEL: 0332 345 12 56-57

ADRES: Büyükkayacık Mahallesi Konya OSB 
12.Sokak No:32 Selçuklu/Konya

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.

Covid-19 denetimlerinde 
137 kişiye işlem yapıldı

Meyil Obruk Gölü yeniden 
doğal rengine büründü

Konya’da yeni tip korona virüs 
(Covid-19) ile mücadele kapsa-
mında yapılan denetimlerde 137 
kişiye maske ve sosyal mesafe 
kurallarına uymamaktan işlem 
yapıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan Covid-19 ile mücadele kapsa-

mında denetimler gerçekleştirildi. 
İş yerlerinin de denetlendiği kont-
rollerde maske ve sosyal mesafe 
kurallarına uymayan 137 kişiye 
işlem yapılırken, 3 iş yeri sorum-
lusu hakkında da adli işlem baş-
latıldı. Denetimlerde 2 iş yeri ise 
faaliyetten men edildi.
n İHA

Karapınar ilçesinde bulunan 
ve ağustosta pembe renge bü-
rünen Meyil Obruk Gölü doğal 
haline geldi. Karapınar ilçesinde-
ki Meyil Obruk Gölü, ağustosta 
pembe renge bürününce ziyaretçi 
akınına uğramıştı. Aradan geçen 
süre içerisinde göl pembeden ye-

niden doğal hali olan mavi renge 
büründü. Göl çevresinde gezinti-
ye gelen Kadir Tellioğlu, “Ağus-
tos ayında pembe renge bürünen 
gölümüz yine doğal haline döndü. 
Gölümüz yine güzel ve etkileyici. 
Herkesi buraya bekliyoruz.” diye 
konuştu. n AA

Koronavirüs salgını sürecinde egzersizlerin daha önemli hale geldiğini belirten Fizyote-
rapist Osman Elmacı, doğru yapılan egzersizlerin hayat kalitesini artıracağını söyledi

‘Egzersizle hayat 
kalitenizi artırın’

Pandemi nedeniyle hayatımızda 
büyük değişiklikler oldu. Özellik-
le salgının yayılmasını durdurmak 
için hayata geçirilen kısıtlamalar, 
insanların günlük aktivitelerini de 
olumsuz etkiledi. Fiziksel aktivite-
leri kısıtlayan bu durum, insanların 
hareketsiz kalmasına neden oldu. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan uzmanlar ise, bu konudaki 
olumsuzlukları bertaraf etmek için 
ev egzersizlerinin önemine dikkat 
çekiyor. 

Fizyoterapist Osman Elmacı, 
koronavirüs salgınına karşı alınan 
tedbirler kapsamında fiziksel ak-
tivitelerin kısıtlandığını hatırlattı. 
Vatandaşların spor salonlarına gi-
demediğini, açık havada spor yap-
manın da insanları tedirgin ettiğini 
dile getiren Elmacı, bu olumsuzların 
ev egzersizlerini ön plana çıkardığı-
nı söyledi. Evde yapılabilecek basit 
birkaç hareket ile bağışıklığın güç-
lendirilip, kalp ve damar sağlığına 
olumlu katkılar sağlanabileceğine 
dikkat çeken Elmacı, “Yapılan bi-
limsel çalışmalarda düzenli yapılan 
orta şiddetteki egzersizlerin, vücut-
taki antikor oranının yüzde 20 ora-
nında arttırdığı, akyuvar hücrelerin 
sayı ve fonksiyonlarını yükselttiği 
görüşü hakimdir. Ayrıca egzersizin 
kalp-damar sistemimizin çalışması-
na olumlu etkisi, vücudun virüs ve 
bakterilerle savaşması için gerekli 
hücrelerin taşınması amacıyla pom-
palanacak kanın niteliği ve mikta-

rına da yararlı olmaktadır. Beyin 
gibi organların oksijenizasyonunu 
arttırarak zihinsel güce de olumlu 
etkilemektedir. Koronavirüs karşı 
gerekmedikçe evden çıkmamak, 
kalabalık ortamlara girmemek gibi 
önlemler nedeniyle fiziksel aktivite-
lerimiz kısıtlanabilmektedir.  Egzer-
sizin aynı zamanda psikolojik fayda 
olarak hastalıklarla baş etme meka-
nizmalarının en önemlisi olan moral 
motivasyonu attırarak da etki gös-
terir. Tüm bu sebeplerden ötürü ev 
egzersizlerimizi ihmal etmeyelim” 
diye konuştu.

FİZYOTERAPİNİN ÖNEMİ ARTIYOR
Fizyoterapinin öneminin her 

geçen gün daha fazla arttığını be-
lirten Elmacı, bütüncül tıpla birlik-
te fonksiyonel tıp bakış açısıyla yol 
alınmasının altını çizdi. Fizyoterapi 

ve fizyoterapist kavramları hakkında 
bilgi veren Elmacı, “Doğuştan ya da 
sonradan sahip olunan sakatlıklar, 
hastalıklar ve yaralanmalardan et-
kilenen kişilerin, hareket ve işlevsel 
fonksiyonlarının geri kazanılmasına, 
yaşadıkları ağrılı durumun azaltıl-
masına hatta ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olan sağlık bilimine fizyo-
terapi; bunu gerçekleştiren sağlık 
profesyoneline ise fizyoterapist de-
nilmektedir” dedi. 

‘EGZERSİZLER BİREYİN HAYAT 
KALİTESİNİ ARTIRIYOR’

‘Koronavirüsün vücutta başta 
akciğer olmak üzere beyin, karaci-
ğer, böbrekler, bağırsaklar, burun, 
kalp ve kan damarlarını etkilediğini 
anımsatan Elmacı, şunları kaydetti, 
“Bunun sonucunda başlıca belirtiler 
olan ateşin yükselmesi, kuru öksü-

rük, halsizlik, kas ağrısı, balgam çı-
karma, koku duyusunda kayıp gibi 
başlıca semptomlar ortaya çıkar-
maktadır. Koronavirüsün akciğerler 
üzerinde yarattığı yıkıcı etkisi ne-
deniyle hastalar solunum güçlüğü 
yaşamaktadır. Hastaların solunum 
güçlüğünün medikal tedavisinin 
yanı sıra solunumsal fizyoterapi tek-
nikleri de tedavide kullanılmaktadır. 
Solunum tekniklerinin amacı akci-
ğerlerin havalanmasını arttırarak 
hastanın daha rahat nefes almasını 
sağlamak, fonksiyonel kapasitesini 
arttırmak, hastanın genel iyilik ha-
lini arttırmaktır. Bu amaçla korona-
virüse yakalanmadan önce var olan 
fonksiyonel kapasiteyi arttırmak, 
koronavirüse yakalandıysak hastalık 
süresince var olan kapasitenin kötü-
leşmesini engellemek, koronavirüsü 
atlattıysak bozulan solunumsal sı-
kıntıları düzenlemek için solunum 
egzersizleri fizyoterapist eşliğinde 
yapılabilir. 

Bu egzersizler öncelikle doğru 
solunum paterninin öğretilmesiyle 
başlanır. Birey bunu öğrendikten 
sonra diyafragmatik solunum tek-
niği, büzük dudak solunumu, basal 
egzersizler ve kemer egzersizleriyle 
solunum kapasitesini arttırabilir. So-
lunum rehabilitasyonuna ek olarak 
bireye öğretilen gevşeme egzer-
sizleri, kas enerji teknikleri, nefes 
darlığını giderici duruşlarla bireyin 
yaşam kalitesi arttırılabilir.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

24 yıl sonra şehitlik hakkı verildi

1996 yılında askerlik hizmetini 
yaparken Balıkesir-Susurluk İlçe-
sinde geçirdiği trafik kazası son-
rası şehadete kavuşan Ahırlı ilçesi 
Balıklava Mahallesi sakinlerinden 
Mehmet Çalışkan’a Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Konya Mevlana Şu-
besinin girişimleri ile 24 yıl sonra 
şehitlik unvanı verildi.

Oğlunu 1996 yılında vatan hiz-
metini yaparken gerçekleşen bir 
trafik kazasında kaybeden anne 
Havva Çalışkan, Balıklava Mahalle 
Muhtarı Veysel Erdemir ve askeri 
yetkililerin girişimi ile Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Konya Mevlana Şube 
Başkanı Gazi Süleyman Ege’ye ya-
şamış olduğu mağduriyeti iletti. 

Başkan Ege’nin durumu üst ku-

rumlara iletmesinin akabinde şehit 
annesine 5434 Sayılı Kanunun 
45’nci Maddesi hükümlerine göre 
şehitlik maaşı bağlandı.

Balıklava Mahalle Muhtarı Ya-
şar Erdemir ile beraber derneği zi-
yaret eden şehit annesi Havva Ça-
lışkan, 24 yıl gecikmiş olan şehitlik 
hakkının kazanılması konusunda 
büyük bir özveri gösteren Dernek 
Başkanı Gazi Süleyman Ege ve 
dernek yönetimine teşekkürlerini 
iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Mevlana Şubesi Başkanı 
Gazi Süleyman Ege ise “Dernek 
olarak her zaman aziz şehitlerimi-
zin emanetleri ve kahraman gazi-
lerimizin yanındayız” diyerek Şehit 
annesi Havva Çalışkan’a devletin 
şehit ailelerine sunduğu diğer ya-
sal haklar için başvuru yollarının 
bulunduğu bir kitapçık takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Osman Elmacı
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Bir Kamu kuruluşunda Daire Baş-
kanlığına yeni atanmıştım. Kuruluşun 
yıllık hesap ve faaliyetlerinin görüşülece-
ği Kamu adına TBMM tarafından denet-
lendiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Alt Komisyon toplantı arefesinde yoğun 
bir çalışma halindeyken bir yazı geldi. 
Yazı, koordine gerektirdiği için farklı bi-
rimlerden görüş alınması gerekiyordu. 
Havale ettim ve aynı gün ilgili yerlere 
dağıtımı yapıldı.

Başarıyla geçen bir KİT Alt  Komis-
yonu sonrasında, hayretle karşıladığım 
bir yazı buldum masamda. Yazı da: üst 
perdeden , had bildiren bir üslupla: söz 
konusu yazının neden bir  ay kadar bek-
letildiği, iş ciddiyeti vs.’den bahisle bir 

güzel terbiye (!) verildikten sonra asıl 
konuya geçilmiş ve cevap verilmişti.  
Evrağın altındaki imza, zaman zaman 
kibirli konuşma ve tavırlarıyla dikkatimi 
çeken, kocası da üst düzey bürokrat 
olan Birim Amiri  bir Hanıma aitti.

Evrağın üzerindeki tarihe baktığın-
dan zahiren iddiasında haklıydı, ancak 
bize sevk ediliş tarihini             -bizdeki da-
ğıtımdaki evrak arkasında  olduğu için-  
görmediği gibi ne olur ne olmaz diyerek 
bir telefon yada araştırma gereği bile 
hissetmeden kalbindeki duyguyu açığa 
vuran böyle bir  yazı göndermişti. Gör-
düklerinden hareketle, fırsattan istifade 
denizci tabiriyle “bir alabanda çekeyim 
de görsün gününü” gibi zihniyetle, mu-

hatabını  tâ baştan ezmeyi 
ve edilgen hale getirmeyi 
planlamıştı. 

Ama olmadı: durum 
anlaşılınca bu Hanım, 
bütün bu terbiye cümle-
lerinin (!)  halihazırdaki 
muhatabının üst yönetim 
olduğunu, diğer bir tabir-
le baltayı taşa vurduğunu  
anlayınca  en kıdemli ele-
manı Ali’yi hemen  gön-
derdi ve arkasından telefon etti. Telaşlı 
ve bir sesle “Tansiyonum yükseldi, bir 

yanlışlık olmuş, yazıyı geri 
almak istiyorum, özür di-
leriz” diyerek adeta ava gi-
derken düştüğü durumun 
vahametini gösterdi. Ney-
se, biz yine de “anlamıştır 
kabahatini” diyerek, yazıyı 
iade ettik ve olayı büyüt-
medik. 

İmdi, uzun yıllar yö-
neticilik hayatımda çıkar-
dığım: 

1.Kibir, çok ciddi bir kalp hastalığı-
dır. Bu hastalığın belirtileri, kişinin icra-

atıyla, zenginliğiyle, bilgisiyle, yaşıyla, 
makamıyla, kariyeriyle, endamıyla  vs.  
başka insanların kişilikleri  üzerinde ezici 
bir hegemonya kurması olarak tanım-
layabiliriz. Kibirli insanlara çevresindeki 
insanlar da geri bildirimde bulunamaz-
lar; çünkü bu tip insanlar genelde böyle 
istedikleri için dalkavuk tipli omurgasız 
insanlarla kuşatılmışlardır. Bu hastalık 
yakalananı, mutlaka zelil ve perişan  
eder. 

Tedavisi, etkili bir irade terbiyesi ile 
olur. Frenlemek yerine,: bu tür duygula-
ra kalbinde hiç yer vermeyecek bir irade 
sahibi/gönül insanı makbul olandır. 

Kibirli insanlara karşı esaslı bir 
duruş gösterilmez, belki de aynıyla 

mukabele yapılmazsa, azgınlaşırlar ve 
büsbütün şımarırlar. Kibir sahiplerinin 
gerçekten kibirlendikleri konuda üstün-
lükleri olsa bile, asla bu insanlara mey-
ledilmemelidir. 

2. Yukarıdaki durumda, bir telefon 
etseydi, zannının,  tamamen yanlış ol-
duğunu anlayacaktı. Zannın çoğu, doğ-
ru değildir. Sabırla, ya da tetkik ederek 
hakikate ulaşılmalıdır.

3. Tevazunun göstergesi: nezaket, 
kişinin olgunluğudur. Bir çok meseleyi 
tatlılıkla çözdüğü gibi, muhatabına da 
nazik olmaya davetiye çıkarır, adeta zor-
lar. Kabalık şiddete, şiddet geri dönüşü 
olmayan,telafisi imkansız  hasarlara yol 
açar.

BİR KİBİR HİKAYESİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Başkan Recep Candan 
öğrencilerle fidan dikti

Sanayi üretimi Eylül’de bir
önceki aya göre yüzde 1,7 arttı

Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, öğrenciler ile bir araya ge-
lerek ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampan-
yası kapsamında fidan dikti. 

Çumra belediyesi, daha yeşil 
bir Çumra için okul bahçelerin-
de ağaçlandırma çalışmalarına 
devam ediyor. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, ‘Geleceğe 
Nefes Ol’ kampanyası kapsamında 
Çumra Güvercinlik İlk ve Ortaoku-
lu öğrencileri ile bir araya gelerek 
fidan dikti.

‘AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR 
DÜŞÜNCESİYLE 

HAREKET EDİYORUZ’
Okul bahçesinde öğrenclilerle 

birlikte fidanları toprakla buluş-
turan Başkan Candan, geleceğe 
yeşil bir Çumra bırakabilmek için 
‘Ağaç Yaşken Eğilir’ düşüncesiyle 
okullara ağaçlandırma desteğinde 
bulunduklarını kaydetti. Candan; 
“Ağaç yaşken eğilir” atasözünün 
vücut bulduğu bir ana şahit olduk. 
Bugün Fidanlarını birlikte top-
rakla buluşturduğumuz ağaçlarla 
her tarafı yeşillendirmek, çevreye 

değer katmak, çocuklarımızı bu 
güzel alışkanlığa alıştırmak, ev 
sahipliği yapmak çok önemli far-
kındalık. Bugün gençlerimizi ilk 
kez bir fidan dikme mutluluğuna 
kavuşturuyoruz. Bu aslında ağaç 
dikmek kadar önemli. İlk kez kü-
rek alıyor, ilk kez fidan dikiyor, ilk 
kez bir kürek alıp ağaç dibine top-
rak atıyor. Bu yönüyle baktığımız 
zaman binlerce ağaç bugün umut 
ve geleceğe enerji verecek şekilde 
dikiliyor. Bunların devam etmesi 
lazım. Alışkanlık haline gelmesi 
lazım. Belediye olarak parklarımızı 
ve bir çok muhtelif noktayı ağaç-
landırıyor, mahallelerimizde oluş-
turduğumuz ve oluşturacağımız 
koruluklarla geleceğe daha yeşil 
bir Çumra bırakmak istiyoruz. Bü-
tün bu çalışmalarda aktif bir rolde 
olurken, okullarımızın da ağaçlan-
dırılmasını ihmal etmiyoruz ve fide 
desteğinde bulunuyoruz” dedi.  
Etkinliğe Çumra İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Altunyaldız ve 
eğitimciler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Sanayi 
Üretim Endeksi verisini açıkladı. 
Buna göre, sanayi üretimi yıllık 
yüzde 8,1 arttı. Sanayinin alt sek-
törleri (2015=100 referans yıllı) 
incelendiğinde, 2020 yılı Eylül 
ayında madencilik ve taşocakçılı-
ğı sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 8,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,7 
arttı.Sanayinin alt sektörleri ince-
lendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında 

madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki aya göre yüzde 
3,2, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtı-
mı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ 
YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE 

YÜZDE 7,7 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir 
önceki çeyreğe göre mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise yüzde 30,3 arttı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Selçuklu’nun kadim başkentinde milli parklar ve şehir parkları, muhteşem manzaraların yanında eşsiz güzellikleriyle 
ziyaretçilerine huzur veriyor. Seydişehir’deki Kuğulu Milli Parkı da sonbahar tonlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor

Kuğulu ve Japon Parkı 
hazan renklerine büründü

Konya’da hazan renklerine bü-
rünen milli parklar ve şehir parkları, 
sonbaharda muhteşem manzara-
larıyla eşsiz güzelliklerini ziyaretçi-
lerine sunuyor. Seydişehir ilçesinin 
doğal güzelliklerinden Küpe Dağı 
eteklerindeki Kuğulu Milli Parkı, 
sonbahar tonlarıyla seyrine doyul-
mayan görüntüler oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek 
isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yer-
li turistlerin de ilgi gösterdiği park, 
güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor. 
Dört mevsim ilgi odağı olan park, 
düdenlerden ve dağların yamaç-
larından akıp gelen berrak suların 
toplandığı havuzunda, kuğu, kaz ve 
ördekleri de barındırıyor.

Konya ile Japonya’nın Kyoto 
şehri arasındaki kardeşliği simge-
leyen Selçuklu ilçesindeki Japon 
Kyoto Parkı ise doğa renklerinin tüm 
zenginliğiyle görenleri cezbediyor. 
Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir 
terasları, taş fenerleri, küçük adala-
rı ve doğal tepeleriyle dikkati çeken 
park, sonbahar güzellikleriyle yoğun 
ilgi görüyor.

Hafta tatilinde stres atmak is-
teyenlerin uğrak yerlerinden olan 
park, sıra dışı güzellikler sunarak 
hoş zaman geçirmeye imkan sağlı-
yor. Sonbaharın tüm renklerinin bir 
arada görülebildiği milli parklara ve 
şehir parklarına gelen fotoğraf tut-
kunları, tabloları aratmayan manza-

raları, fotoğraf kareleriyle ölümsüz-
leştiriyor.

‘TAVSİYE ÜZERİNE DENİZLİ’DEN 
GEZMEYE GELDİK’

Kuğulu Park’ın ziyaretçilerinden 
Mustafa Kirişçi, Denizli’den ailece 
gezmeye geldiklerini anlattı. Tavsiye 
üzerine geldikleri parkı çok beğen-
diklerini belirten Kirişçi, “Doğal ve 
çok hoş bir yer. Burayı merak eden-
lere gelmelerini, görmelerini tavsiye 
ederiz. Harika bir havası var. Sakin, 
huzurlu, ailelere uygun. Sonbaharın 
bütün renklerini de burada görebili-

yoruz. Renkler harmanlanmış, hari-
ka bir ambiyans oluşmuş.” dedi.

‘DOĞAYLA İÇ İÇE OLDUĞUMUZ
 İÇİN BURAYI SEVİYORUZ’

Parkın sonbaharda ayrı bir gü-
zelliğe büründüğüne değinen Ali 
Kıyak ise her fırsatta ailece doğa 
yürüyüşüne geldiklerini dile getire-
rek şunları söyledi: “Doğayla iç içe 
olduğumuz için burayı seviyoruz. 
Yanımızda ekmek getirip ördekle-
ri, kedileri ve köpekleri besliyoruz. 
Sonbaharda çam ağaçlarının yeşil, 
diğer ağaçların sarı ve kızıl olması da 

renk şöleni oluşturuyor. Bu yüzden 
fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri 
oluyor.”

‘JAPONYA’DA SONBAHAR’ 
HİSSİ UYANDIRAN PARK

Japon Kyoto Parkı’nda vakit ge-
çiren Mehmet Keskin de hayran kal-
dığı yerde bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek “Sonba-
harda burası fazlasıyla güzel oluyor. 
Aileler geliyor, burada piknik yapıp 
çay içiyor. Ağaçları, çiçekleri çok gü-
zel, oksijeni bol bir yer.” diye konuş-
tu. n AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyelerinden

BAŞSAĞLIĞI

 Ali YILDIZLAR’ın

babası Hasan 
YILDIZLAR’ın

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

GAZETESİ

Hasan Yıldızlar 
dualarla defnedildi

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Ali Yıldızlar’ın babası 
Hasan Yıldızlar 73 yaşında bir sü-
redir tedavi gördüğü Koronavirüs 
sebebiyle hayatını kaybetti. Mer-
hum Hasan Yıldızlar’ın cenazesi 
Cuma günü Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla Musalla Mezarlığına 

defnedildi.  Yıldızlar ailesini acı 
günlerinde MHP Konya  İl Başka-
nı Remzi Karaarslan, MHP Konya 
Eski İl Başkanı Avukat Murat Çiçek 
ile Yıldızlar ailesinin sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Hasan Yıldızlar’a Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. n FAHRİ ALTINOK
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Kahramanlar, İzmir’de yaşananları unutamıyor

İzmir’de 30 Ekim’de meydana 
gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem 
sonrasında arama kurtarma çalış-
malarına katılmak için Konya’dan 
yola çıkan ekip, İzmir’de yaşanan-
ları anlattı.

Konya İnsan Hak ve Hürri-
yetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı 
Arama Kurtarma Sorumlusu Be-
kir Erkoç, Konya İHH’de arama 
kurtarma timinde su altı, kentsel 
ve doğa arama kurtarma birimleri 
olmak üzere 25 aktif gönüllü ile ça-
lıştıklarını söyledi.

Erkoç, kentsel ve doğa arama 
kurtarma eğitimlerini, İçişleri Ba-
kanlığı Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi Başkanlığı (AFAD) koordinasyo-
nundaki kamplarda, su altı arama 
kurtarma eğitimlerini de kendi 
bünyelerinde ve Antalya’daki bir 
uzmandan aldıklarını ifade etti.

Konya İHH Arama Kurtarma 
ekibinin 4 yıldır aktif olarak görev 

aldığını anımsatan Erkoç, “Deprem 
sonrası İzmir’e ilk giden ekiplerden 
biri biziz. Depremi haber alır almaz 
hazırlıklarımızı yaptık, 7 kişi, yola 
çıktık. Küçük de olsa bir tsunami 
yaşandığı için su altı arama kurtar-
ma ekibimiz de geldi. Gece yarısı 
yaklaşık saat 01.00’de AFAD Ko-
ordinasyon Merkezi’ne gittik. Bizi 
Doğanlar Apartmanı’na yönlendir-
diler. Saat 02.00’de enkazda çalış-
malara başladık.” dedi.

Bekir Erkoç, 7 kişilik ekibiyle 
Doğanlar Apartmanı’nda 5 gün 
boyunca çalıştıklarını dile getirdi. 
Doğal afetler sonrası çalışmanın 
çeşitli zorluklarının bulunduğunu 
ifade eden Erkoç, şunları kaydetti: 
“Allah böyle bir acıyı kimseye ya-
şatmasın. Psikolojik olarak hazırlıklı 
olmak gerekiyor. Orada canlı ya da 
cansız bedenlerle karşılaşıldığı za-
man insan duygusal olarak çökü-
yor. Hazırlıklıyız, bunun eğitimini 

de alıyoruz. Bazı şeylerin yaşanma-
sı gerekiyor. Anlatılmıyor. Arama 
kurtarmada çalışmak zor. En acı-
larını biz yaşıyoruz çünkü. Enkazda 
yakınları olan insanlar bizden bek-
lenti halinde.”

‘İZMİRLİLER BİZE 
ÇOK İYİ DAVRANDI’

Enkaz altında kalan insanın vü-
cudunun hayatta kalmak için ad-
renalin salgıladığını anlatan Erkoç, 
arama kurtarma ekibi kendisine 
ulaştığı zaman vücudun kendisini 
bırakabildiğini, bu nedenle yaralı-
nın bilincini açık tutmak için afetze-
de ile konuştuklarını söyledi. Erkoç, 
İzmirlilerin kendilerine çok iyi dav-
randığını vurgulayarak, gönüllüle-
rin ve İzmirlilerin dinlenme ve gıda 
ihtiyaçlarıyla sürekli ilgilendiklerini 
anlattı. Sahayı terk etmediklerini 
ve molaları araçta geçirdiklerini 
dile getiren Erkoç, “Duygusal bir 
durum. İnsanların orada evleri, eş-

yaları, anıları var. Evliyim, 1 kızım, 
3 oğlum var. Bizi en çok oyuncaklar 
ve okul eşyaları etkiliyor. Bir AFAD 
personeli çocuğu öptü ya gerçekten 
kendi evladı gibidir orada. Oradaki 
herkes bizim bir kardeşimiz, evladı-
mızdır.” diye konuştu.

Ilgın İHH Arama Kurtarma Ko-
ordinatörü Zübeyir Bütün ise afette 
çalıştıkları süre boyuncu afetzede-
leri enkazdan canlı çıkardıkları za-
man çok büyük sevinç yaşadıklarını 
anlattı. Cenaze çıkarttıkları zaman 
aileleriyle birlikte üzüldüklerine 
değinen Bütün, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Afetle bir savaşa giriyorsu-
nuz. Çok güçlü olmanız gerekiyor. 
Enkazın üzerine çıktığınız zaman 
yorgun olmamanız gerekiyor. Afet-
te zarar görmüş insanları yakınları 
enkazda olduğu için onların bakış-
ları bize her türlü gücü veriyor. Bu 
nedenle kesinti vermeden çalıştık. 
Çocukların eşyaları beni çok etkile-

di. Bir ev düzeni yapmışlar, o dağıl-
mış. Enkazın etrafında aileler bize 
bakıyor. Güçlü çıkmamız lazım. İn-
sanların yardım bekleyen bakışları 
bize güç veriyor. ‘Ayrılabilirsiniz’ 
denilene kadar yorgunluk, uyku-
suzluk hissetmedim.”

İZMİR DEPREMİNİN 
GENÇ KAHRAMANLARI

İtfaiye öğrencisi arama kurtar-
ma gönüllüsü 17 yaşındaki Mevlüt 
Cansız da 3 yıldır arama kurtarma 
gönüllüsü olarak çalıştığını belirtti. 
İnsanlara yardım etmek için arama 
kurtarma faaliyetlerine katılmak is-
tediğini vurgulayan Cansız, “Önce 
yaştan dolayı sıkıntı oldu ama sonra 
eğitimleri tamamladım. İzmir dep-
remi görev aldığım 3. afet. Elazığ 
depremi, Giresun sel felaketinde de 
çalıştım. Afetzede çocukların duru-
munu çok iyi anlıyorum. Oyuncak-
ları, insanların feryadını gördükçe 
kendimizi toparlayamıyoruz. Afet-

zedeleri kendi ailemiz yerine koyu-
yoruz.” ifadesini kullandı.

İzmir’de enkaz kaldırma ça-
lışmalarının son gününde elinden 
yaralandığını aktaran Cansız, şöyle 
devam etti: “Elden ele kovalarla 
enkaz kaldırıyoruz. Kovadan taş 
düştü. Doku zedelenmesi var. En-
kaz bitmek üzereydi. Ben önce fark 
etmedim. Oradaki çalışanlar elimin 
kanadığını söyledi. Sonra enkaza 
giremedim. İzmir’den geldiğimden 
beri fotoğraflara bakıyorum. Hala 
etkisindeyim.”

Ekibin lojistik sorumlusu 18 
yaşındaki Salim Akbaş ise 2 yıldır 
Konya İHH arama kurtarma eki-
binde çalıştığını, Düzce’deki sel ve 
Elazığ depreminde görev aldığını 
söyleyerek, arama kurtarma çalış-
malarına katılmak için araçtan indi-
ği ilk andan itibaren heyecanlandı-
ğını anlattı. 
n AA

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde ve 31 ilçede bulunan 327 
cadde, sokak ve alanda sigara içme kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Yasaklı alanlarda sigara içmenin cezası ise 900 lira

327 noktada içmek yasak!
Konya Valiliği resmi web sitesin-

den yaptığı açıklamada, İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğin-
ce kaymakamlıklarca tespit edilen 
cadde, sokak ve alanlarda sigara 
içme kısıtlaması getirildiği belirtildi. 
Korona virüs tedbirleri kapsamında, 
Konya il merkezinin yanı sıra 31 il-
çede 327 cadde, sokak ve alanda si-
gara içilmesine kısıtlama getirildiği 
kaydedildi. Kısıtlamaya uymayanla-
ra yönelik yasal işlem başlatılacağı 
ifade edildi. 

İşte Konya’da sigara içmenin ya-
sak olduğu yerler:

AHIRLI: Cumhuriyet Meyda-
nı, Kapalı Pazar Yerleri, Saat Kulesi 
Meydanı

AKÖREN: Altan Tufan Caddesi, 
Nurullah Ercan Caddesi, Tüm Pazar 
Yerleri

AKŞEHİR: 24 Ağustos Bulvarı, 
İnönü Caddesi, Cevdet Köksal Cad-
desi, Anıt Meydanı, Gülmece Parkı, 
Tüm Pazar Yerleri, Tüm Toplu Taşı-
ma Araç Durakları, Tüm Dış Mahal-
le Meydanları

ALTINEKİN: Dedeler Cadde-
si Camlıköşk Mevkii, Mehmet Akif 
Ersoy Caddesi Yeşil Cami Civarı, 
Atatürk Caddesi Camlıköşk Mevkii, 
Atatürk Caddesi Koç Market Mevkii, 
Mevlana Caddesi Muhtarın Kahvesi 
Bölgesi,Mevlana Caddesi Belediye 
Camlıköşk Mevkii, Mevlana Caddesi 
Pazar Yeri, Marketler Meydan Böl-
gesi, Beyazıt Caddesi Yukarı Cami 
Bölgesi, Ölmez Mahallesi Belediye 
Meydanı, Ölmez Mahallesi Hasta-
ne Caddesi, Ölmez Mahallesi İstik-
lal Caddesi, Ölmez Mahallesi Vatan 
Caddesi, Ölmez Mahallesi 19022 
Sokak, Ölmez Mahallesi 19072 So-
kak, Ölmez Mahallesi 19073 Sokak, 
Ölmez Mahallesi 19074 Sokak, Öl-
mez Mahallesi 19075 Sokak, Ölmez 
Mahallesi 19076 Sokak, Ölmez Ma-
hallesi 19077 Soka, Ölmez Mahal-
lesi 19078 Sokak, Ölmez Mahallesi 
Beyazıt Caddesi , Ölmez Mahallesi 
Mevlana Caddesi, Ölmez Mahallesi 
Turgut Özal Parkı, Ölmez Mahallesi 
Belediye Önü Parkı, Ölmez Mahalle-
si 15 Temmuz Şehitler Parkı, Ölmez 
Mahallesi Toki Parkı

BEYŞEHİR: Atatürk Caddesi, 
Anıt Alanı, Hükümet Caddesi, Şe-
hit Mahmut Aksın Caddesi, Antalya 
Caddesi, Vuslat Parkı Alanı, Özdi-
lek Caddesi, İbrahim Hakkı Konyalı 
Caddesi, Recep Bilginer Caddesi, 

Tüm Pazar Yerleri, Tüm Toplu Taşı-
ma Araç Durakları, Tüm Dış Mahal-
le Meydanları

BOZKIR: Atatürk Anıt Alanı, 
Cumhuriyet Caddesi, İsmet İnönü 
Caddesi, Demirasaf Caddesi, Fevzi 
Paşa Caddesi, 50003. Sokak, 50004. 
Sokak, 50005. Sokak, 50019. Sokak, 
50020. Sokak, Tüm Pazar Yerleri

CİHANBEYLİ: Atçeken Ma-
hallesi Konya Caddesi Hükümet 
Meydanı, Yeşilöz Caddesi, Sait Faik 
Caddesi (Kapalı Pazar Yeri), Yenice-
oba Mahallesi Cumhuriyet Cadde-
si, Yapalı Yolu Caddesi, Karşıyaka 
Mahallesi Halil Kadiroğlu Caddesi, 
Göktepe Mahallesi Tuzla Caddesi, 
Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ke-
rimoğlu Caddesi, Hastane Caddesi, 
Taşpınar Mahallesi Aydınlık Cadde-
si, Karabağ Mahallesi Meydanı, Göl-
yazı Mahallesi Meydanı

ÇELTİK: Merkez Mevlana Cad-
desi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

ÇUMRA: Alparslan Türkeş Cad-
desi, Adem Yavuz Caddesi, Gelincik 
Caddesi, Halit Oflaz Caddesi, Hükü-
met Caddesi

DERBENT: 15 Temmuz Mil-
li İrade Meydanı, Konya Cadde-
si, 81110. Sokak, 81111. Sokak, 
81101. Sokak, 81500. Sokak, 
81102. Sokak, 81103. Sokak

DEREBUCAK: Av. Tahir Akyü-
rek Caddesi, 15 Temmuz Şehitler 
Caddesi, İbradı Caddesi, Cumhu-
riyet Caddesi, Beyşehir Caddesi, 
Gencek Caddesi, Veziroğlu Cadde-
si, Göynem Caddesi, Antalya Cad-

desi, Durak Caddesi, Taşlıpınar 
Caddesi, Durak Mahalle Meydanı, 
Göynem Mahalle Meydanı, 83180. 
Sokak, 83186. Sokak, 83188. So-
kak, 83816. Sokak, 83819. Sokak, 
83820. Sokak, 83803. Sokak

DOĞANHİSAR: Şehit İhsan Öz-
toklu Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, 
İhsan Zeki Doyduk Caddesi, Anıt 
Meydanı, Kuz Mahallesi 84800. So-
kak, Pazar Mahallesi 85002. Sokak, 
Başköy Mahallesi Meydanı, Karaa-
ğa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, 
Ayaslar Mahallesi Şehit Uzman On-
başı İbrahim Ay Meydanı, Deştiğin 
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı

EMİRGAZİ: Anıt Meydanı, Pan-
siyon Sokak, Ziraat Sokak , Milli 
Egemenlik Caddesi, Demirci Ata-
türk Caddesi, Işıklar Başin Caddesi, 
İkizli Caddesi

EREĞLİ: Atatürk Caddesi, Ra-
sim Erel Caddesi, Dr. Rauf Denk-
taş Kıbrıs Caddesi, Uğur Mumcu 
Caddesi, Dr. Rauf Denktaş Cadde-
si, Şehit Yzb. Ercan Solak Cadde-
si, Meydanbaşı Caddesi, Ulu Cami 
Meydanı, Tüm Pazar Yerleri, Tüm 
Toplu Taşıma Araç Durakları

GÜNEYSINIR: Karasınır Mahal-
lesi Karasınır Caddesi, Güneybağ 
Mahallesi Mevlana Caddesi, Güney-
bağ Mahallesi Kazımkarabekir Cad-
desi, Mevlana Mahallesi Mevlana 
Caddesi

HADİM: Hadimi Caddesi, Hü-
kümet Caddesi, Cumhuriyet Cadde-
si, Dedemli Caddesi, Gerez Caddesi, 
Bolat Caddesi, Millet Caddesi, Yer-

köprü Caddesi, Bademli Mahallesi 
Ana Giriş Caddesi

HALKAPINAR: Şehit Cihangir 
Tok Caddesi, Toki Caddesi, Hal İçi 
Caddesi, Karayusuflu Piknik Alanı, 
İvriz Piknik Alanı

HÜYÜK: Kapalı Pazar Yeri, 
Mevlana Caddesi, Fatih Caddesi, 
Yıldırım Beyazıt Caddesi, 110219. 
Sokak, 110214. Sokak, 110222. So-
kak

ILGIN: Tüm Pazar Yerleri, Hay-
van Pazarı, Muhsin Yazıcıoğlu Cad-
desi, Nevzat İspir Caddesi, Kemal 
Türeli Caddesi, Nadaroğlu Cadde-
si, Dr. Vefa Tanır Caddesi, Atatürk 
Caddesi

KADINHANI: İstanbul Caddesi 
Ziraat Bankası, Halk Bankası, PTT 
Şubeleri Önü, İstanbul Caddesi ve 
Konya Caddesi Üzerindeki Toplu 
Taşıma Durakları, Şehit Rıfkı Damar 
Caddesi Üzerindeki Pazar Yerleri, 
Konya Caddesi İbrahim Paşa Cami 
Önü, Doğanlar Mahallesi Denizbank 
Önü, İlçedeki Kamu Kurumlarına ait 
Bahçeler, İlçedeki Park ve Bahçeler

KARAPINAR: Konya Caddesi, 
İnönü Caddesi, Cumhuriyet Alanı

KARATAY: Mevlana Caddesi, 
Aziziye Caddesi, İstanbul Caddesi, 
Şerafettin Caddesi, Şerafettin So-
kak, Şeref Şirin Sokak, Akifpaşa So-
kak, Menemen Sokak, Vali İzzet Bey 
Caddesi, Şeyh Ziya Sokak, M. Baba-
lık Sokak, Arif Topçuoğlu Sokak, Ke-
maliye Sokak, Bahane Sokak, Bölüm 
Sokak, Sultan Veled Caddesi, Şems 
Caddesi, Piri Esat Caddesi, Garaj 

Caddesi, Topraklık Caddesi, Selimi-
ye Caddesi, Türbe Caddesi, Mimar 
Sinan Sokak, Mengüç Caddesi, Şe-
hit Nazımbey Caddesi, Ayanbey 
Caddesi, Tüm Pazar Yerleri, Tüm 
Toplu Taşıma Araç Durakları

KULU: Atatürk Caddesi ve Bu 
Caddeye Bağlanan Sokak ve Cad-
deler, Camikebir Mahallesi Yüzbaşı 
Varol Caddesi Pazar Yeri, Ömeranlı 
Mahallesi Pazar Yeri

MERAM: Kazım Karabekir Cad-
desi, Atatürk Caddesi, Alaaddin 
Bulvarı, Mevlana Caddesi, Tevfikiye 
Caddesi, İstanbul Caddesi, Sait Paşa 
Caddesi, Amber Reis Caddesi, Me-
ram Yeni Yol Caddesi, Sivaslı Ali Ke-
mal Caddesi, Başaralı Caddesi, Yaka 
Caddesi, Mimar Muzaffer Caddesi, 
Tüm Pazar Yerleri, Tüm Toplu Ta-
şıma Araç Durakları

SARAYÖNÜ: Tahir Çelik Cadde-
si, Tuzyolu Caddesi, Yalçın Caddesi, 
Nezir Büyükcengiz Caddesi,İsmail 
Kara Caddesi, Konuklar Caddesi, 
148013 Sokak, Yeni İstanbul Cad-
desi, Konya Caddesi, Paşa Meydanı, 
Civa Caddesi, Köşebaşı Meydanı, 
Ramazan Elma Caddesi, Pancarcı 
Meydanı, İlçedeki Tüm Okulların 
250 m Çevreleri, Tüm Park ve Bah-
çeler, Tüm Pazar Yerleri, Tüm Toplu 
Taşıma Araç Durakları

SELÇUKLU: Alaaddin Bulva-
rı, Metehan Caddesi, Ahmet Hilmi 
Nalçacı Caddesi, Kazım Karabekir 
Caddesi, Sille Hükümet Caddesi, 
Sultan Caddesi, Dr. Halil Ürün Cad-
desi, Mesaj Caddesi, Büyük Hizmet 

Caddesi, Eminönü Caddesi, Edipoğ-
lu Caddesi, Müneccimbaşı Sokak, 
Tüm Pazar Yerleri, Tüm Toplu Ta-
şıma Araç Durakları

SEYDİŞEHİR: Atatürk Cad-
desi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Milli 
Egemenlik Caddesi, Tahir Büyük-
körükçü Caddesi, Nezihi Berkkam 
Caddesi, Şehit Kemal Sert Cadde-
si, Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak 
Caddesi, Hürriyet Caddesi, Dr. 
Mustafa Öten Caddesi, Şehit Jand. 
Onb. Cemal Babuccu Caddesi, Ne-
cati Kalacıoğlu Caddesi, Fatih Sul-
tan Mehmet Caddesi, Mimar Sinan 
Caddesi, Seyyid Harun Veli Caddesi, 
Mevlana Caddesi, Şehit Yaşar Koca-
baş Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek 
Cadddesi, Ahmet Yesevi Caddesi, 
İsmail Hakkı Müftüoğlu Caddesi, 
153062 Nolu Sokak, 153069 Nolu 
Sokak, 152310 Nolu Sokak, 153953 
Nolu Sokak, 153954 Nolu Sokak, 
153955 Nolu Sokak, 153956 Nolu 
Sokak, 153957 Nolu Sokak, 153960 
Nolu Sokak, 153162 Nolu Sokak, 
153063 Nolu Sokak, 153064 Nolu 
Sokak, 153065 Nolu Sokak, 153093 
Nolu Sokak, 153094 Nolu Sokak, 
153095 Nolu Sokak, 153096 Nolu 
Sokak, 153098 Nolu Sokak, 153100 
Nolu Sokak, Tüm Pazar Yerleri, 
Tüm Toplu Taşıma Araç Durakları

TAŞKENT: Şıhlar Mahallesi Vali 
İzzetbey Caddesi, Hira Mahallesi 
Vali İzzetbey Caddesi, Afşar Tepe-
cik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi, Afşar Yukarı Mahallesi Fa-
tih Sultan Mehmet Caddesi, Balcılar 
Veliler Mahallesi Balcılar Caddesi, 
Balcılar Orta Mahallesi Balcılar Cad-
desi, Çetmi Çömeşpınar Mahalle-
si Çetmi Caddesi, Bolay Mahallesi 
Bolay Caddesi, Ilıcapınar Mahallesi 
Ilıcapınar Caddesi, Kongul Mahalle-
si Kongul Caddesi, Sazak Mahallesi 
Sazak Caddesi, Keçimen Mahallesi 
Keçimen Caddesi

TUZLUKCU: Akşehir Caddesi, 
Atatürk Caddesi, Tuzlukçu Pazar-
yeri, Güneş Sokak, Mithatpaşa Cad-
desi, Şehit Birol Dağlı Parkı, İhsan 
Özen Caddesi, Koraşı Caddesi, Mev-
lütlü Caddesi, Erdoğdu Caddesi, 
Konarı Caddesi, Köklüce Caddesi, 
Gürsu Caddesi

YALIHÜYÜK: Cumhuriyet Mey-
danı, Pazaryeri Meydanı

YUNAK: Hükümet Caddesi, An-
kara Caddesi
n EMİNE ÖZDEMİR 
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TİSA ile gelenekli sanatlar ihya ediliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları bün-
yesinde hizmet veren Türk İslam 
Sanatları Akademisi’nde musi-
ki, hüsn-i hat, resim, kalem işi ve 
tezhip ana branşlarında uzman 
hocalarla yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitimler başladı. KOMEK ve NEÜ 
ortaklığıyla değerlerimizin yeni ne-
sillere aktarılması amacıyla düzen-
lenen “Selçuklu Okumaları” prog-
ramları da devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) bünyesinde hizmet veren 
Türk-İslam Sanatları Akademisi’n-
de (TİSA) dersler başladı. Türk-İs-
lam sanatlarının yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla KOMEK bünyesinde hiz-
met veren TİSA, gelenekli sanat-
ları ihya etmeye devam ediyor. Bu 
çerçevede TİSA’da musiki, hüsn-i 
hat, tezhip, resim, kalem işi ve tez-
hip ana branşları ile sanat felsefesi, 
Osmanlı Türkçesi, divan edebiyatı 

ve Farsça alt branşlarında ücretsiz 
dersler veriliyor. 

DERSLER YÜZ YÜZE VE 
ÇEVRİMİÇİ YAPILIYOR 

Eğitimlere katılmak için müla-
katları başarıyla geçen kursiyerler, 
KOMEK Mahmudiye Güzel Sa-

natlar Merkezi’nde (Ali Gav Med-
resesi) ve KOMEK Beyhekim’de 
(Kazeruni Medresesi) derslere baş-
ladı. Eğitimler, pandemi kuralları 
çerçevesinde yüz yüze ve çevrimiçi 
olarak beş ana branş, dört alt branş 
ile karma olarak gerçekleştiriliyor. 

Ana branşlardan herhangi birini 
tercih eden kursiyer, alt branşların 
tamamını almakla sorumlu oluyor. 

ALANINDA UZMAN 
HOCALAR EĞİTİM VERİYOR 
Alanında uzman hocalar tara-

fından verilen eğitimlerde; Ahmet 

Çalışır ile Musiki, Mustafa Yıldırım 
ile Temel Musiki, Muhsin Kaleli ile 
Resim, Abdurrahman Depeler ve 
S. Ahmet Depeler ile hüsn-i hat, 
Ali Fuat Baysal ile kalem işi-tezhip, 
İsmail Çökük ile de tezhip dersleri 
veriliyor. 

GEÇMİŞ İLE GELEÇEK ARASINDA 
KURULAN KÖPRÜ 

‘SELÇUKLU OKUMALARI’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları ile Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi ile 
2016 yılından beri ortaklaşa düzen-
lenen Arapça, Farsça ve Selçuklu 
Tarihi derslerinden oluşan “Sel-
çuklu Okumaları” programları da 
devam ediyor. 

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Doç. Dr. 
Mehmet Şimşir, Dr. Zekeriya Şim-
şir, Ümmü Akkaya ve Merve Özer 
ile birlikte yürütülen proje; özellikle 
Selçuklu ve Türk-İslam Sanatlarını 
öğretmeyi, geçmişten gelen mirası 
gençlere aktarmayı ve kadim de-
ğerlerimizi yaşatmayı amaçlıyor. 
Selçuklu Okumaları programına 
devam eden ve başarılı olanlar, iki 
yılın sonunda sertifika almaya hak 
kazanıyor.
n HABER MERKEZİ

Bu şiiri annesinden herhangi bir 
sebeple ayrı kalmış, her gece 
anne diyerek uyanan, Anne has-
reti çeken çocuklara armağan 
ediyorum.

Anne!  Sen  hapse ben yurda gi-
deli,
Kardeşime sarılıp veda edeli,
Bu yaşta ödeyeli bu ağır bedeli,
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,

Hakim amcaya de; ben de gele-
yim,
Senle olurum  istersen  öleyim,
Yeterki elinden tuttuğumu bile-
yim,
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,

Battaniyeyi çekerim  yüzüme,
Ağır ağır yaşlar dolar gözüme,
Hep anne ismi takılır sözüme,
 Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,
Buralar çok ıssız beni  boğuyor ,
Herkes ben gibi  hayattan  soğu-
yor,
Hasretlik  türküsü burda doğu-
yor, 
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,

Sözünü tutmaz hep seni üzerdim,
Bazen kanepe üstünde gezerdim,
Bazen güler bazen bana kızardın,
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,

Senden ayrı olmak inan çok acı,
İnşallah bulunur bunun ilacı,
Yüreğine çöker  büyük bir sancı,
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne,

Sayarım  sayarım  görüş günü 
gelmez,
Sarılıp öpmeden  hasretlik bit-
mez,
Yüz bin  bayram senin yokluğun 
etmez, 
Göz yaşıyla arkadaş oldum anne.

GÖZ YAŞIYLA ARKADAŞ 
OLDUM ANNE!

haber@konyayenigun.com
REMZİ KARANFİL

Selçuklu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesinde yapımı tamamlanan ve 6 bin 
400 metrekare alana sahip Özalkent Pazar Yeri’nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi

Özalkent Kapalı Pazar 
Yeri törenle hizmete açıldı

Selçuklu Belediyesi açılışlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Mev-
cut semt pazarlarına ilave olarak 
mahalle sakinlerinin mevsim koşul-
larından etkilenmeden konforlu bir 
şekilde alışveriş yapacağı pazarlar 
ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. 

Mehmet Akif Mahallesi Özalkent 
Semt Pazarında gerçekleşen açılışa 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl 
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Be-
lediye Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyelerinin yanı sıra mahalle 
muhtarı ile vatandaşlar katıldı.

‘SELÇUKLUMUZDA HER YATIRIM 
İLÇE SAKİNLERİMİZİN KONFORU 

İÇİNDİR’
Selçuklu’nun her anlamda en iyi 

hizmeti hak ettiğine dikkati çeken 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Pandemi süreci ne-
deniyle ara verdiğimiz açılış prog-
ramlarımıza geçen ay Gençlik ve 
Spor Bakanımızın katılımıyla ger-
çekleştirdiğimiz 4 adet okulumuza 
yaptığımız kapalı spor salonlarının 
açılışı ile başlamıştık. Akabinde Bos-
na Hersek Mahallemizde yapımı ta-
mamlanan kapalı pazar yerimizin ve 
Sancak Mahallemizde gençlerimizin 
hizmetine sunduğumuz Bisiklet ve 
Kaykay Parkı ile farklı mahallerimize 
kazandırdığımız 11 adet park açılışı 
ile devam ettik. Bu hafta başında da 
en büyük mahallemiz olan Yazır Ma-
hallemize kazandırmış olduğumuz 
4.250 m² kapalı alana sahip Yazır 
Sosyal Tesisimizin açılışını yaptık. 
Bugünde yine hemşehrilerimizin ta-
lebi doğrultusunda planladığımız ve 
yapımını tamamladığımız Özalkent 
Kapalı Pazar Yerimizin resmi açılı-
şını yapıyoruz. 6 bin 400 metrekare 
kapalı alana sahip olan ve toplam 
maliyeti 5 Milyon TL olan Özalkent 
Kapalı Pazarımızda hemşehrilerimiz 
dış hava şartlarından etkilenmeden 
huzur içerisinde alışverişlerini yapa-

caklar. Aynı şekilde esnafımızda ra-
hat bir şekilde ürünlerini sergileye-
cekler. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol 
bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

‘HER YATIRIMIMIZ İLÇEMİZE AYRI 
BİR DEĞER KATACAK’

Selçuklu Belediyesi olarak ba-
hanelere sığınmadan, zorluklar 
karşısında yılmadan, yorulmadan 
çalışmalarımızı ibadet aşkıyla sür-
dürüyoruz. Önümüzdeki hafta Pa-
zartesi günü Buhara Mahallemize 
kazandırdığımız sosyal tesisimizin 
açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. 
Sonrasında Çarşamba günüde yine 
Kosova Mahallemizde yapımını ta-
mamladığımız kapalı pazarımızın 
resmi açılışını yapacağız. Son bir yıl 
içerisinde 3 adet pazarımızı kapa-
lı pazara dönüştürmüş olduk. Açık 
pazarlarımızdan Perşembe Pazarı 
olarak bilinen Nalçacı Pazarı ile Salı 
Pazarı olarak bilinen Uğurlu Pazarı-
mızı da yeniden düzenleyerek trafik 
ve otopark problemlerini çözdük. En 

problemli pazarlarımızdan olan ve 
neredeyse yol üzerine kurulan Şeker 
Pazarımızı da Kılınçarslan Mahalle-
mizde düzenlediğimiz alana taşıya-
rak en rahat alışveriş yapılan Pazar 
hüviyetine kavuşturduk. Açık pazar-
larımızı kapalı pazara dönüştürmeye 
devam ediyoruz. Yazır Mahallesi için 
ihalemizi yaptık, Dumlupınar Ma-
hallemiz için ihale sürecini başlattık. 
Sancak Mahallemiz içinde önümüz-
deki günlerde proje çalışmalarını 
tamamlayıp ihale sürecini başlatmış 
olacağız. Samimiyetle, gayretle dur-
mak yok yola devam diyoruz. Açılışı-
nı yapacağımız Özalkent Kapalı Pa-
zarımızın mahallemize, ilçemize ve 
şehrimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Burada bulunan esnafı-
mıza hayırlı, bol bereketli kazanç-
lar, hemşehrilerimize huzurlu alış-
verişler diliyorum. Katılımlarından 
ötürü tüm misafirlerimize ayrı ayrı 
teşekkür ediyor, saygı, sevgi ve mu-
habbetle selamlıyor, hepinizi Allah’a 

emanet ediyorum.” dedi.
‘DIŞARIDAN GELENLER KONYA’NIN 

YATIRIMLARINI ÖRNEK ALIYOR’
Merkezdeki 4 belediye olarak 

millete hizmet yolunda son bir aydır 
açılış ve temel atma törenlerine ade-
ta koşturduklarını ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş: 
“Programların bereketi Kasım ayının 
ortalarına gelmemize rağmen hava-
lara bile yansıdı. Tüm Konyamızda 
vatandaşlarımız keşke o semtte şu 
mahallede yaşasaydım dedirtmeye-
cek şekilde hizmetlere kavuşuyorlar. 
Mahallelerimizin kendi içinde yarar-
lanabileceği sosyal tesisleri belediye-
ler olarak yapmaya çalışıyoruz. Dı-
şarıdan gelenler kıskanarak bizlerin 
yaptığı yatırımları örnek alıp kendi 
şehirlerinde uygulamak içinde çalış-
malar yapıyorlar” dedi.
‘ÇALIŞMALARIMIZIN BEREKETİ HER 

HAFTAYA DAMGA VURUYOR’
Pazar alanın hayırlı olmasını dile-

yen Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Haftaya çok güzel başlamıştık 
Selçuklu’da bir açılışla yine haftayı 
böyle mübarek bir günde çok güzel 
bir ortamda güzel bir faaliyetle de 
kapatmış oluyoruz. Her gün bir açı-
lış yaptık bir temel atma yaptık çok 
bereketli bir hafta yaşadık. Pazar 
yerinin hayırlı olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘YAPILAN HİZMETLERLE KONYA 
VİZYON ŞEHİR OLMAYA ADAY’
Konya Belediyelerinin hizmet 

yarışı içinde olduğunu ifade eden AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 

Hakan Özer ise “Ülke olarak Dünya 
olarak zor bir dönemden geçiyoruz 
ama mazeretlerin arkasına sığınmı-
yoruz. Hamd olsun Konya’da hemen 
her gün Büyükşehir Belediyemizin, 
Selçuklu, Meram ve Karatay Bele-
diyelerimizin özellikle son iki üç haf-
tadır hizmet fırtınasıyla, temel atma 
fırtınasıyla karşı karşıyayız. Bugün de 
Selçuklu’muzda kapalı spor salonla-
rından spor tesislerinden parklardan 
sonra yine tekrar bir Pazar yeri açılı-
şıyla bir aradayız. Tabi tüm bu çalış-
maların arkasında her şeyden önce 
19 yıllık bir hizmet geleneği, hizmet 
aşkıyla beraber uyum önemli faktör. 
Biz ‘ben değil biz’ diyebiliyoruz, ilçe 
değil şehir diyebiliyoruz, ülke diye-
biliyoruz ve şehir olarak da bunun 
meyvelerini hep görüyoruz. Konya 
bütün ilçeleriyle ülkemizin vizyon 
şehirlerinden bir tanesi olmaya aday. 
İnşallah bu birlik ve beraberliğin iler-
leyen günlerden hizmet olarak geri 
döneceğine inanıyorum. Özalkent 
Pazar yerimizin Selçuklu’muza ha-
yırlara vesile olmasını temenni edi-
yorum.” şeklinde konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKININ UYUMU 
YAPILAN YATIRIMLARI 

GÖZ ÖNÜNE GETİRİYOR’
Cumhur İttifakı’nın yapılan hiz-

metlere yansıdığına dikkat çeken 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çıpan, “Bugün burada görüyorum ki 
hem bürokrasi ayağımızda hem de 
belediyeler arasındaki ilişkilerimiz-
de hem de teşkilatlar arası Cumhur 
İttifakının uyumu bugün pazar ala-
nımız dahil olmak üzere Selçuklu’da 
yapılan yatırımları göz önüne getiri-
yor. İstişareler bakımından Selçuklu, 
Karatay ve Meram’ın örnek teşkil 
ettiğini düşünüyorum. Bu vesileyle 
açılışına her gün bir yenisini ekleyen 
Sayın Belediye Başkanımızın şahsın-
da emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Pazar alanımızın esnafla-
rımıza ve hemşehrilerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” dedi. 
Mehmet Akif Mahallesi Özalkent 
Semt Pazarı konuşmaların sonrasın-
da dua ve kurdele kesimiyle açıldı.
n HABER MERKEZİ
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Göçebe Karagümrük’ün 
yeni adresi Kasımpaşa!

Uğur Çiftçi Spor
Kompleksi açıldı

Kayserispor’da 
Kanga’nın testi pozitif

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’u konuk edecek 
olan Karagümrük’ün bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan Stadı’nda oynayacak. 8’i lig, 1’i Türkiye Kupası ol-
mak üzere 9 resmi maçını 7 farklı statta oynayan kırmızı-si-
yahlılar, bu gelişmeyle birlikte 10. maçında 8. farklı statta 
sahaya çıkacak. Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında 
topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, imkan-
sızlıklarına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor. Maçları-
nın Karagümrük’te oynanmasına izin verilmediği için stadı 
olmayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek 
takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta 
oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres deği-
şikliği yapacak. n AA

DG Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi tarafından yaptırı-
lan Uğur Çiftçi Spor Kompleksi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Sivasspor’un 28 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Çiftçi, ta-
rafından yaptırılan ‘Uğur Çiftçi Spor Kompleksi’ düzenlenen 
törenle açıldı. Törende konuşan Uğur Çiftci, “Uğur Çiftçi ise, 
Sivasspor Futbol Okulu’na da hizmet vereceklerini söyleye-
rek, “Böyle bir spor tesisi işine atıldık. İnşallah Sivasımız 
yaptığımız bu güzel değerin farkında olur. İnşallah benimle 
beraber hepsi sahip çıkar. İnşallah hep beraber idare ederiz 
burayı. Ben bundan sonra büyük ihtimal Sivas’ta yaşayaca-
ğım. Futbol bittikten sonrada Sivas’ta yaşayacağım. Böyle 
bir yatırım yaptım, ben futboldan anlıyorum ve bu işe atıl-
dım. Ben futbolun içindeyim. İnşallah Allah yüzümüzü utan-
dırmaz.” dedi. n İHA

Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayse-
rispor’da forvet futbolcusu Wilfried Kanga’nın koronavirüs 
testi pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor’un sezon başında 
kadrosuna dahil ettiği forvet futbolcusu Wilfried Kanga, sal-
gın hastalığı Koronavirüs’ün pençesine düşen isimlerden 
oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada “Kulü-
bümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir 
futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. 
TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titiz-
likle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi. n İHA

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 
heyecan, İstanbul’un ev sahipliği ya-
pacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye 
Grand Prix’siyle sürecek. Sezonun 14. 
etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul 
Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapıla-
cak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz 
düzenlenecek. Yarışın sıralama turları, 
bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış 
ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirile-
cek. Şampiyonayı lider götüren ve İs-
tanbul’da kariyerinin 7. şampiyonluğuna 
ulaşma şansı bulunan Mercedes’ten 
Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix’sine 
kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamil-
ton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, 
Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve 
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer 
kez podyumun zirvesine çıktı. Türkiye’de-
ki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 
5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 

282 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95
5. Charles Leclerc (Monaco): 85

TAKIMLARDA MERCEDES ŞAMPİYON
Mercedes, Türkiye Grand Prix’sine 

takımlar klasmanında şampiyonluğu 
garantilemiş olarak çıkacak.m Formula 
1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Fer-
rari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok 
zafere ulaşan takım unvanını açık ara ko-
ruyor. Takımlar klasmanında Williams’ın 
9, McLaren’ın 8 şampiyonluğu bulunu-
yor. Mercedes ile Lotus 7’şer, Red Bull 
ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

Türkiye Grand Prix’sine kadar oluşan 
takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekil-
de:

1. Mercedes: 479 puan
2. Red Bull: 226
3. Renault: 135
4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134
EN TECRÜBELİ RAİKKONEN, 

EN ÇOK KAZANAN HAMİLTON
Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pi-

lotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand 
Prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli 
isim olarak dikkati çekiyor. Formula 1’de 
en fazla yarış kazanan sürücüler sıra-
lamasının zirvesinde, unvanı bu sezon 
eline geçiren Lewis Hamilton bulunuyor. 
Hamilton, Türkiye Grand Prix’si öncesi 
93 birincilikle ilk sırada yer alıyor. Öte 
yandan İstanbul’da mücadele edecek 
pilotlardan 3’ü dünya şampiyonluğuna 
ulaşmayı başardı. Yedinci şampiyonlu-
ğunu hedefleyen Hamilton’ın yanı sıra 
Vettel 4, Raikkonen ise bir kez şampi-
yonluk yaşadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Türkiye’nin 9 yıl aradan 
sonra pazar günü ev sahipliği yapaca-
ğı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul 

hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük 
önem taşıdığını belirterek, “Yarışlar 250 
yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, 
yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkin-
lik olacak.” dedi.  

Karaismailoğlu, AA muhabirine, İs-
tanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 
yarışları için yürütülen çalışmalara iliş-
kin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 9 yıl 
aradan sonra tekrar Türkiye’de yapılacak 
yarış için pist yenileme çalışmalarının 
sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede 
çalışmaları tamamladıklarını ifade eden 
Karaismailoğlu, “Organizasyon hem İs-
tanbul hem de ülkemiz için gurur verici 
ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş. 
Zaten Cumhurbaşkanı’mızın himayele-
rinde yapılıyor. Kendileri bu görevi ve-
rince, biz de 10 Ekim’de sahaya adeta 
daldık. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde 
tamamladık.” diye konuştu.

TÜM DESTEĞİMİZİ VERİYORUZ
Formula 1 yarış pistinde kullanılan 

asfaltın önemine dikkati çeken Karais-
mailoğlu, “Tabi oradaki asfalt, mühen-
dislik açısından çok ince detaylar içeren 
bir konu. Malzeme açısından da pistte 
çok farklı bir malzeme kullanılıyor. Dün-
yanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir 
bakanlık olarak, bu asfaltı da çok kısa 
sürede yaptık ve teslim ettik.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Organizasyonun boyutlarına ve yan-
sımalarına işaret eden Karaismailoğlu, 
şunları söyledi: “Pazar günü İstanbul çok 
önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarış-
lar 250 yayıncı kuruluş tarafından verili-
yor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan 
bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına 
bu işi başarıyla tamamlanması için tüm 
desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan 
da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyo-
ruz.”  n AA

Formula 1’de heyecan 
İstanbul’da startını alıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan İstanbul’da başlıyor. Seyircisiz düzenlenecek olan organizasyonda sırala-
ma turları bugün başlayacak. Yarış ise yarın gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, “Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu 
Lewis Baker, iyi bir takıma sahip olduklarını 
belirterek, sezon içeresinde maçları kaza-
narak büyük hedeflere ulaşmak istediklerini 
söyledi. Baker, “Mücadeleden kaçmayan bir 
oyuncuyum. Kazanmayı severim. Takım ar-
kadaşlarım için mücadeleden kaçmayan bir 
oyuncuyum.” dedi. Futbola babasıyla birlikte 
başladığını belirten Trabzonspor’un İngiliz 
oyuncusu Lewis Baker, bordo-mavili kulübün 
dergisine röportaj verdi. Kazanılacak her puan 
ve her top için mücadele etmeyi seven, takım 
arkadaşları için mücadeleden kaçmayan bir 
takım oyuncusu olduğunu belirten, “Kazan-
mayı severim. Her zaman kazanmak mümkün 
olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı 
isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcu-
yum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEDEFLERE 
ULAŞMAK İSTİYORUZ

Genelde futbola odaklanmaya çalışan bir 
oyuncu olduğunu vurgulayan Baker, futbol dışı 
konuları, transfer konularını çok fazla düşün-
mediğini belirterek, “Ancak Trabzonspor’un 

bana olan ilgisini duyduğumda, Trab-
zonspor’un sezona dair ve geleceğe dair pro-
jelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu 
projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. 
Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduk-
tan sonra takıma katılmam kolay olmuştu. 
Sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyebilirim. 
Kendi açımdan da iyi bir fırsat olduğunu dü-
şündüm. İyi bir takım var burada. Umuyorum 
sezon içinde maçlarımızı kazanarak hedefledi-
ğimiz bu büyük hedeflere ulaşabiliriz” şeklin-
de konuştu.

GELECEK ADINA ÇOK İYİ 
SİNYALLER VEREN TAKIMIZ

Gelecek adına olumlu sinyaller veren bir 
takım olduklarını belirten Baker, “Bir cümle ile 
özetlemem gerekirse; yeni oluşan ancak gele-
cek adına çok iyi sinyaller veren çok iyi potan-
siyeli olan bir takım olarak nitelendirebilirim. 
Ligde çok fazla maç oynadığımı söyleyemem. 
Tabii ki Süper Lig’e dair fikirlerim var ancak 
fikirlerimin tam anlamda oluşması için biraz 
daha maç oynamam ve tecrübe edinmem ge-
rektiğini düşünüyorum” dedi. n AA / İHA

Lewis Baker: ‘Büyük hedeflerimiz var’

Galatasaray’dan 
genel kurul çağrısı

Fenerbahçe’de 
Gökhan Gönül şoku

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, ola-
ğanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi 
günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salo-
nu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 
26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını 
açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla 
ilgili yapılan açıklamada, “Türk Medeni Kanunu ile tüzüğü-
müzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ‘Olağanüs-
tü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi 
günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salo-
nu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 
Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Üyelerimize duyurulur” denildi. n İHA

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül’ün 
çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi-
ği, tedavisine de başlandığını belirtildi. Sarı-lacivertlilerden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Gökhan Gö-
nül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 
2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” denildi. 35 
yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile 7 resmi maçta 
görev aldı ve rakip fileleri 1 havalandırdı. n İHA

Beşiktaş’ta takıma 2 gün izin verildi

Beşiktaş’ta çıkan pozitif vakalar sonrasında Tek-
nik Direktör Sergen Yalçın futbolculara 2 gün izin 
verdi. Oyuncuların kendilerini izole etmesi istenir-
ken, pazartesi günü takıma tekrar test yapılacak.

Beşiktaş’ta son açıklanan pozitif vakalarla birlik-
te korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e 
yükselirken Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolcu-
lara 2 gün izin verdi ve kadrodaki isimlere siyah-be-
yazlı ekibin sağlık kurulu ‘Evde kalın, izole olun’ 

uyarısında bulundu. Futbolcuların dikkatli olması 
istenirken, Beşiktaş’ta pazartesi günü yeni testlerin 
yapılacağı öğrenildi. 

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle savun-
ma anlamında problem yaşayan Beşiktaş, pazartesi 
günü gerçekleşecek olan test sonuçlarını bekliyor. 
Kadrodaki isimlerden 7’si korona virüse yakalanır-
ken, kadro dışı olan oyunculardan da birinin testinin 
pozitif belirlendiği açıklanmıştı. n İHA
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Yavru Kartal dün 
Karabük’e hareket etti

Kırmızı Grup’ta 
1 maç ertelendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor, Karabükspor maçı öncesi 
son antrenmanını Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör Erol 
Mıngır idaresinde Konya’da gerçekleştirdi. 

Yapılan son taktik çalışmasının ardından Yeşil-beyazlı 
ekip Karabük’e dün hareket etti. 3 günde bir maça çıkan 
Yeşil-beyazlılarda yorgunluk belirtileri göze çarparken Play-
Off hedefi doğrultusunda Karabükspor karşılaşmasında da 
galip gelmek.  n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsil-
cimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’un gruptaki rakipleri 
Mamak Futbol Kulübü ile Pazarspor arasında bugün oynan-
ması gereken karşılaşma Pazarspor’da çıkan 12 koronavi-
rüs vakasından sonra ileri bir tarihe ertelendi. 2 hafta ka-
rantina süreci olacak olan Pazarsporlu futbolcuların önceki 
haftada Kırşehir Belediyespor maçı da ertelenmişti. 11. 
haftada oynanacak olan karşılaşmalarda ise Pazarspor’un 
Pendikspor maçı da ileri bir tarihe ertelendi n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 
10. haftadaki rakibi Kardemir Karabüks-
por. Ligde son olarak Serik Belediyespor 
ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar rakibiyle 
1-1 berabere kalmıştı.  Öte yandan rakip 
Karabükspor ise deplasmanda karşılaştı-
ğı Kastamonuspor’a 1-0 mağlup olmuştu 
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son-
rasında toparlayan Karatay Termal 1922 
Konyaspor, bu çıkışını Karabükspor kar-
şısında da sürdürmek istiyor. Ligde zor 
günler geçiren Karabükspor karşısında 
galibiyet arayan Yavru Kartal’ın hedefi 3 
puan.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

yoğun maç trafiği devam ediyor. 24 gün-
de 6. maçına çıkacak olan Yeşil-Beyazlı-
lar, bu süreci en iyi şekilde atlatmak isti-
yor. Bu süreçte 4 lig 1’de Ziraat Türkiye 
Kupası maçına çıkan 1922 Konyaspor, 3 
galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 

Ligde Elazığspor ve Bayburt İl Özel 
İdare’yi yenen Yavru Kartal, Pendikspor 
ve Serik Belediyespor ile de berabere 
kaldı. 

Ziraat Türkiye Kupası’nda da Altay’ı 
eleyerek bir üst tura yükselen Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, bugün Kara-
bükspor karşısında bu yoğun maç trafiği-
ne devam edecek.   

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, Karabükspor ile ikinci 
kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2009 yı-
lında karşı karşıya gelen iki takımının mü-
cadelesi 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.  

RAKİP SON SIRADA
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

bugünkü rakibi Kardemir Karabükspor 
ligde 9 hafta sonunda son sırada bulu-
nuyor. Oynanan 9 maçta 1 beraberlik ve 

8 mağlubiyet alan kırmızı-mavililer, 3 
gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü. 
Sezon başında ise 3 puanı silme cezası 
alan Kardemir Karabükspor’un -2 puanı 
bulunuyor.

DÜDÜK COŞKUNSES’DE
Bugün saat 13:00’de Dr. Necmettin 

Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan 
Kardemir Karabükspor- Karatay Termal 
1922 Konyaspor karşılaşmasını hakem 

Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coş-
kunses’in yardımcılıklarını Uğur Erdoğan 
ve Mustafa Burak Dilitatlı yapacak. Karşı-
laşmanın dördüncü hakemi ise Veli Kara-
kaya olacak.  n SPOR SERVİSİ

KT 1922 Konyaspor 
Karabük deplasmanında

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 10. 
haftasında bugün deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Saat 13.00’de Dr. Necmettin 

Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek 

Türkiye Erkekler Basketbol 
Ligi’nde mücadele eden Bü-
yükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 5. haftasında 
deplasmanda lig lideri Sigortam.
Net İTÜ ile karşılaşacak.  Yarın 
saat 17.00’de başlayacak olan 
karşılaşma Ahmet Cömert Spor 
Salonu’nda oynanacak ve TBF’nin 
Youtube hesabından canlı olarak 
yayınlanacak.  

Büyükşehir Hastanesi Kon-
yaspor Basketbol ligin 5. hafta-
sında yarın Sigortam.Net İTÜ’ye 
konuk olacak. Lige iyi başlayan 
iki takımın karşılaşmasında tem-
silcimiz Konyaspor Basket, 4 
maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 mağ-
lubiyetle 4.sırada bulunurken, 
rakip Sigortam.Net İTÜ ise 4’te 4 
yapmıştı. Ligin lideri konumunda 
bulunan İstanbul ekibi şampiyon-
luğun en iddialı ekiplerinden biri 
olarak göze çarpıyor.

4’TE 4 İLE BAŞLADI 
Konyaspor Basketbol’un ra-

kibi Sigortam.Net İTÜ lige iyi bir 
başlangıç yaptı. Şampiyonluğun 

en büyük adaylarından biri olan 
İstanbul ekibi ligde çıktığı 4 maç-
tan da galibiyetle ayrıldı. Bu sü-
reçte Anadolu Basket, Yalova Be-
lediyesi, Merkezefendi Belediyesi 
ve Akhisar Belediyesi ile karşıla-
şan Sigortam.Net İTÜ bu maçların 
hepsinden galip ayrıldı. Öte yan-
dan ligler başlamadan oynanan 
Federasyon Kupası’nda mücade-
le eden İstanbul temsilcisi, çıktığı 
6 karşılaşmadan da galip gelerek 
kupanın sahibi olmuştu.

DEV KARTALLARIN 
ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Büyükşehir Hastanesi Kon-
yaspor Basketbol ve Sigortam.
Net İTÜ beşinci kez karşılaşacak. 
İlk olarak 2017 yılında birbirleriyle 
karşılaşan iki ekibin mücadelesi 
bu sezonda devam edecek. Oy-
nanan 4 karşılaşmada ise Kon-
yaspor Basketbol’un üstünlüğü 
bulunuyor. Rakibine karşı 3 kez 
kazanan Dev Kartallar tek yenil-
gisini ise geçen sezon sahasında 
oynadığı karşılaşmada aldı.
n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar, lidere konuk olacak

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

‘Elimizden gelen gayreti göstereceğiz’
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’da yapılan olağan genel ku-
rulun ardından yönetim kurulu önceki 
akşam ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Buna göre, Başkan Mustafa Çalıcı 
idaresinde yönetim kurulunun görev 
dağılımı ise şu şekilde oluştu;

Başkan: Mustafa Çalıcı
İkinci başkan: Fevzi Tezcan
Başkan vekili: Oktay Erkek
Başkan yardımcısı: Cengiz Dağ-

deviren
Genel sekreter: Hasan Cankılıç
As başkan: Rıfat Çenesiz
As başkan: Murat Erdoğdu
As başkan: Halil Bölükbaşı
Genel sayman: Hüseyin Sezen
Alt yapı sorumlusu: Haluk Gümüş
Alt yapı sorumlusu: Abdullah As-

lan
Yönetim kurulu üyesi: Ali Güven 

Coşkun
Yönetim kurulu üyesi: Mustafa 

Küçüksöker
BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Toplantı sonrası açıklamalarda 
bulunan Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, yeni başkanı Mustafa Çalıcı, 
“Bizlerden önce bu görevi layıkıyla 
yerine getiren Zahir Renklibay ve 

yönetimine teşekkür ederiz. Bu bir 
bayrak yarışıdır, bizlerde yönetimimiz 
olarak bu bayrağı en iyi şekilde ve 
layıkıyla taşımak istiyoruz. Dolayı-
sıyla bu görevi bize tevdi eden İttifak 
Holding Konyaspor Başkanımız Sa-
yın Hilmi Kulluk başta olmak üzere 

bütün yönetimine teşekkür ediyoruz. 
Karatay Termal 1922 Konyaspor 
yönetimi olarak Sayın Hilmi Kulluk 
Başkanımızı ve yönetimini mahcup 
etmemek için elimizden gelen gayreti 
göstereceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın.” şeklinde konuştu.

İYİ İŞLER ÇIKARTMAK
 İÇİN BURADAYIZ

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’un hedefleri ve geleceği 
hakkında görüşlerine de yer veren 
Mustafa Çalıcı: Karatay Termal 1922 
Konyaspor yönetimi olarak Önce-

likli görevimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’umuza oyuncu vermek ola-
caktır. Bununla birlikte sportif başarıyı 
yakalama adına da iyi saha sonuçları 
almak istiyoruz. 

Zor bir görev üstlendiğimizin bi-
lincindeyiz. Yönetimimizde futbolu ve 
futbolcu psikolojisini bilen deneyimli 
arkadaşlarımız var. Yönetimimizle 
beraber iyi işler çıkartmak için bura-
dayız.” dedi.

GALİBİYETLER BEKLİYORUZ
Misli.com 2.Lig’in 10.haftasında 

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 
deplasmanda Kardemir Karabükspor 
ve 11. haftada sahasında oynayacağı 
Turgutluspor karşılaşmalarıyla ilgili 
düşüncelerini açıklayan Başkanımız 
Mustafa Çalıcı “Bu iki karşılaşmadan 
da galibiyetler bekliyoruz bunun için 
hem teknik ekibimize hem de futbol-
cu arkadaşlarımıza güveniyoruz.” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ



TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un Sırp yıldızı Mar-
ko Jevtovic’in Fenerbahçe’ye attığı gol 
haftanın golü seçildi. Yeşil Beyazlılar’ın 
Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği maçın ilk go-
lünü atan deneyimli oyuncu yayıncı ku-
ruluş tarafından haftanın en güzel golü 
adayları arasında gösterilmişti. Sosyal 
medyada taraftarların oylamasına su-
nulan yarışmada Konyasporlu Marko 
Jevtovic’in attığı gol açık ara en güzel 
gol seçildi. Yarışmanın sonucu yayıncı 

kuruluşun sosyal medya hesabından 
duyurulurken, Konyaspor da sonuç du-
yurusu alıntılayarak, “Bir kez daha ha-
tırlayalım” ifadelerini kullandı. 

HAFTANIN DEĞİL YILIN GOLÜ
Jevtovic’in uzun yıllar hafızalardan 

silinmeyecek güzellikte bir gol atan 
Jevtovic, Konyaspor taraftarını da gu-
rurlandırdı. Yayıncı kuruluşun haftanın 
gölü duyurusuna pek çok futbol sever 
“Bu haftanın değil yılın golü” yorumunu 
yaptı. 

Jevtovic daha önce Alanyaspor’a da 
uzaktan muhteşem bir gol atmış ve şut 
kalitesini ortaya koymuştu. 

EN SON GENÇLERBİRLİĞİ’NE 
ATMIŞTI

Konyaspor orta sahasının savunma 
anlamında etkili isimlerinden olan Jev-
tovic zaman zaman attığı güzel gollerle 
biliniyor. Geçen sezon son olarak ligin 
ikinci yarısında deplasmanda oynanan 
Gençlerbirliği maçında gol atan tecrü-
beli oyuncu, 15 maç sonra gol sevinci 

yaşadı. 
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ 

SONA ERİYOR
2018-2019 sezonu başında Sır-

bistan’ın Partizan takımından transfer 
edilen Marko Jevtovic, 3 sezondan beri 
Konyaspor forması giyiyor. Geride ka-
lan sezonlarla birlikte 61 kez Konyaspor 
forması giyen Jevtovic, 6 gol 1 asistlik 
performans ortaya koydu. Tecrübeli 
oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona 
eriyor. n SPOR SERVİSİ

Haftanın golü 
Jevtovic’ten geldi
Konyaspor’un Sırp yıldızı Marko Jevtovic’in golü Süper Lig’de haftanın golü seçildi. Uzun yıllar hafı-

zalardan silinmeyecek güzellikte bir gol atan tecrübeli savunmacı Konyaspor taraftarını gururlandırdı. 
Yayıncı kuruluşun seçimi sonrası futbol severler ‘Bu haftanın değil yılın golü” yorumunu yaptı Rakibin teknik 

direktörü belli oldu

Rusya maçını 
Marciniak yönetecek

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
milli aradan sonra evinde ağırlayacağı Kasımpaşa teknik 
direktörünü buldu. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran 
İstanbul temsilcisi tecrübeli teknik direktör İrfan Buz ile 
anlaşma sağladı. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, 
“Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın 
İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. 
Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandı-
ğımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışma-
larında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla 
duyurulur” ifadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Türkiye’nin Rusya ile 
karşılaşacağı maçın hakemi Polonya Futbol Federasyo-
nu’ndan Szymon Marciniak oldu.

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta pazar 
akşamı Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli 
oldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 
20.00’de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federas-
yonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yar-
dımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapa-
cak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
n İHA

RPS

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMUÖmer Ali bireysel 

antrenmanlara başladı
Haldun Üstel’in 

eşi vefat etti

İttifak Holding Konyaspor’un başa-
rılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner bireysel 
antrenmanlarına başladı. Deneyimli fut-
bolcunun eşi Ecem Şahiner sosyal med-
ya üzerinden yaptığı paylaşımda “Biri 
demiş öldü. Yazsınlar kral geri döndü.” 

İfadesini kullandı. Öte yandan Ömer Ali 
Şahiner’in evdeki izolasyon süreci de de-
vam ediyor. Deneyimli kaptanın Kasım-
paşa maçında oynaması beklenmezken, 
Alanyaspor maçında sahada olması bek-
leniyor. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Futbol 
Akademisi’nde Şef Scout olarak görev 
yapan Haldun Üstel’in eşi Zerrin Özer 
hayatını kaybetti. Konuyla ilgili baş-
sağlığı mesajı yayımlayan Yeşil-Be-
yazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: “Futbol 
Akademimizde Şef Scout olarak görev 

yapan Sayın hocamız Haldun Üstel’in 
kıymetli eşi Zerrin Üstel’in vefatını derin 
bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhumeye Allah’tan rahmet, aile-
si, yakınları ve sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz. Mekanı cennet olsun.” 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda korkulan olmadı
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor’da önceki günlerde 
yapılan koronavirüs vakaları taraftarı 
endişelendirdi. Son yapılan testlerde 
ise korkulan olmadı ve sonuçlar yüz-
leri güldürdü. 

Yeşil-Beyazlılarda yapılan son 
testlerde koronavirüs vakalarına 
rastlanmazken, son edinilen bilgile-
re göre 4 futbolcunun koronavirüs ol-
duğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Ah-
met Çalık’ın son testinin de negatife 
dönüşmesi teknik heyeti sevindirdi. 

AHMET ÇALIK NEGATİFE 
DÖNDÜ

Süper Lig’in 8. Haftasında dep-
lasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan 
İttifak Holding Konyaspor’da maç ön-
cesi yapılan koronavirüs testlerinde 

deneyimli stoper Ahmet Çalık’ın testi 
pozitif çıkmıştı. 

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ah-
met Çalık Fenerbahçe maçında oy-

nayamamış ve onun yerine Adil De-
mirbağ Fenerbahçe karşılaşmasında 

forma giymişti. Öte yandan milli ara-
da yapılan testlerde Konyaspor’da 
vakalar artarken, sevindirici haber 
Ahmet Çalık’tan geldi. 26 yaşındaki 
stoperin son yapılan testi negatife 
döndü.

SAYI ARTARSA 
HÜKMEN KARARI

Bugüne dek sadece Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda uygulanan ‘A takım 
listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 
nedeniyle 14’ün altına inerse müsa-
baka ertelenmeyecek; karşılaşmaya 
çıkamayan takım hükmen mağlup 
sayılacak’ maddesinin Süper Lig’de 
de yürürlüğe girmesi konusunda gö-
rüş birliğine varıldığı belirtildi. 

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF), Covid-19 pande-

misi nedeniyle olağanüstü koşullar-
da oynanan 2020-21 sezonunda bir 
ilke daha imza atmak üzere.

TFF KARAR VERECEK
TFF ve kulüpler, bugüne dek 

sadece Ziraat Türkiye Kupası maç-
larında uygulananan ‘A takım lis-
tesindeki oyuncu sayısı Covid-19 
nedeniyle 14’ün altına inerse müsa-
baka ertelenmeyecek; karşılaşmaya 
çıkamayan takım hükmen mağlup 
sayılacak’ maddesinin, Süper Lig’de 
de uygulanması konusunda görüş 
birliğine vardı. Söz konusu düzen-
lemenin önümüzdeki günlerde TFF 
Yönetim Kurulu toplantısında gö-
rüşülüp karara bağlandıktan sonra 
hayata geçmesi bekleniyor.
 n SPOR SERVİSİ


