
‘HAVZAYA SU GELMELİ,
FAİZLER SİLİNMELİ’

‘Tedbirler sağlığımız için’

AİLE YAPIMIZI 
GÜÇLENDİRMELİYİZ

Tarımsal üretimin artırılması için yapılması gerekenleri 
değerlendiren Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Arafa 
Soydan, “Ziraat Odaları desteklenmeli, havzaya su 
getirilmeli, borçların faizi silinmeli, enerji fiyatları 

düşürülmeli” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Seydişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Koronavirüsle mücadele 
kapsamında denetimlerini arttırarak ilçe pazarında HES sorgulaması 

gerçekleştiriyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
gerçekleştirilen denetimlerin vatandaşların sağlığı için olduğuna dikkat 

çekti.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Aile Uzmanı Cemil Paslı aile yapımız hakkında Yeni-
gün’e önemli açıklamalar yaptı. Paslı, “Üzerinde en 
çok durmamız gereken konu ailedir çünkü hastalıkla-

rın çoğu psikolojiktir bu da ailede başlar, 
ailede biter” dedi. 

n HABERİ SAYFA 13’TE

Alacabel beyaza büründü

05 0604 NEÜ’de bilimsel
faaliyetler durmuyor

Yangında alevler 
balkondan yükseldi

İstihdam endeksi 3.
çeyrekte yükseldi

Korkuya yenilmeyin!
Koronavirüsle mücadele ederken insanların korkuya kendilerini teslim etmemeleri gerektiğini 

vurgulayan uzmanlar, virüse duygusal yaklaşmaktansa akılcı yaklaşmak gerektiğini savunuyor
PANDEMİYLE 

YAŞAMAYI ÖĞRENELİM
Konuyla ilgili konuşan Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Psikoloji Bö-
lümü akademisyenlerinden Dr. 
Öğr. Üyesi Hatice Harmancı, 
“Alınan bazı tedbirler bireyleri 
korumak için yapılıyor. Birey 
olarak pandemi ile yaşamayı 
öğrenmeliyiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

YENİ SORUNUMUZ 
KORONAFOBİ!

Pandemi süreci, korkularımız 
arasına bir yenisini daha ekle-
di; koronafobi... Koronavirüse 
yakalanmaktan, hasta olmaktan 
ya da belirsizlikten kaynak-
lanan süreçten çok olumsuz 
etkilenmeyi ve büyük korkular 
geliştirmeyi anlatan bu kelime-
nin hayatımızı zindana çevir-
memesi için bazı noktalara 
dikkat etmemiz gerekiyor.

Okul öncesi 
kararı sevindirdi

Düden’in suyu
Suğla’ya akacak

Farklı argümanlar 
geliştirilmeli

Merkez Bankası’nın faiz artırım 
kararı dövizi ve altını bir nebze 
düşürdü ancak uzmanlara göre 
faiz artışı dövizin ve altının daha 
aşağı inmesine çare olmaya-
cak. Uzmanlar, kur ve altının 
düşmesi için farklı argümanlar 
geliştirilmesi gerektiğini düşü-
nüyor. n HABERİ SAYFA 4’TE 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel tüm anaokulu, 
ana sınıfı ve uygulama sınıfla-
rında haftada 5 gün yüz yüze 
eğitim devam etmesi kararı 
okul öncesi eğitim kurumu 
sahiplerini ve velileri sevindirdi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde, 
içme suyu ve tarım arazilerinin 
sulama projeleri ele alındı.  
KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir, düdenlerden Akdeniz’e 
dökülen suları, Suğla kapalı 
havzasına toplamak için teknik 
çalışma yürüttüklerini aktardı.  
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar etkili oldu. 
Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde gece 
başlayan kar, gündüz de etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yüksek 
kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi beyaza büründü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı 
sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde bekledi. Bazı 
vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekerek karın keyfini çıkardı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Hatice Harmancı
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Tarımsal üretimin artırılması için yapılması gerekenleri değerlendiren Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Arafa Soy-
dan, “Ziraat Odaları desteklenmeli, havzaya su getirilmeli, borçların faizi silinmeli, enerji fiyatları düşürülmeli” dedi 

Çiftçiyi su çalıştırır  
Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar 

tarım arazisi bulunan Kadınhanı’nda 
önemli bir tarımsal faaliyet sürdürü-
lüyor. İlçede şeker pancarı, hububat, 
ayçiçeği, fasulye başta olmak üze-
re birçok ürünün üretimi yapılıyor. 
Ancak bölgenin en büyük sorunla-
rından olan su sorunu, çiftçinin tam 
kapasite çalışmasını engelliyor. Böl-
geye dış havzalardan getirilecek suy-
la çiftçi daha fazla üretebileceği gibi, 
Türkiye’nin ekonomisine önemli bir 
katkı sağlayacak. Bu konuda önemli 
çalışmalar yürüten ve bu sorunları 
ilgililere taşımaya gayret gösteren 
Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Ara-
fa Soydan, “Çiftçiyi su çalıştırır” dedi.
1 MİLYON 300 BİN DEKAR ARAZİ VAR 

Ilgın Ziraat Odası Başkanı Arafa 
Soydan, tarım ve hayvancılık üzeri-
ne önemli açıklamalarda bulundu. 
Kadınhanı’nın tarım potansiyeli hak-
kında bilgiler veren Başkan Soydan, 
“Kadınhanı’nda yaklaşık 1 milyon 
300 bin dekar arazi var. Bunun 300 
bin dekarı TİGEM Altınova çiftliğine 
ait. Geriye kalan 1 milyon dekar ara-
zi şahıslara ait. Bölgede yaklaşık 250 
bin dekar sulanabilir arazi var. Böl-
gemizde sulu tarımda şeker pancarı 
olmazsa olmaz. Bunun dışında fasul-
ye, mısır, ayçiçeği üretimi yapılıyor.  
Şeker pancarı ekimi yaklaşık yıllık 
70 bin dekar dolaylarında. 50-60 
bin dekar civarında yağlık ayçiçeği, 
15-20 bin dekar alanda da tohum-
luk ayçiçeği ekimi yapılıyor. Yine 20 
bin dekara yakın fasulye ekimi yapı-
lıyor. 25-30 bin dekar arasında kıraç 
alanlarda nohut ekimi yapılıyor. Yine 
kıraç arazilerde arpa, buğday, yulaf 
gibi tarım ürünleri ekilmektedir” 
dedi. 

EN BÜYÜK SORUN SU 
Çiftçinin sorunlarına değinen 

Başkan Soydan, öncelikli konunun 
su olduğunu söyledi. Bölgenin en 
büyük sorununun su sıkıntısı oldu-
ğuna dikkat çeken Soydan, “Bölge-
mizin en büyük sıkıntısı su. Sadece 
Kadınhanı’nın değil Konya’nın ana 
sorunu su sorunu. Bizim beklen-
timiz, dış havzadan bölgemizin su 
kaynaklarıyla beslenmesi. Siyaset-
çilerin ve bizim gibi STK’ların ça-
balarıyla bölgemize su getirmek 
gerekiyor. Su geldiğinde Konya Tür-
kiye kadar bir ülke daha besleyecek 
konuma gelecektir. Ekonomiye çok 
büyük katkısı olacaktır. Bizim devle-
timizden istediğimiz Konya Ovası’na 
el atılıp bu sorunun çözülmesi” ifa-
delerini kullandı. 
ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

Yüzey suyu kalmadığı için yeraltı 
suyu kullandıklarını dile getiren Baş-
kan Soydan, bu durumun çiftçinin 
maliyetini artırdığını söyledi. Enerji 
maliyetlerinin çiftçinin belini bük-
tüğünü vurgulayan Soydan şunları 
aktardı, “İlçeler bazında baktığımız 
zaman Altınekin, Kulu, Cihanbeyli, 
Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir, 
Yunak, Çeltik bölgesi dış havzadan 
gelen bir suyla beslenmesi gereki-
yor. Şuan biz kuyu suyu kullanıyo-
ruz. Yüzey suyu kalmadı zaten. Kuyu 
suyu da can çekişiyor. 150-200 met-
reden su çekiyoruz. Bu da maliyeti 
yükseltiyor. Çiftçi enerjinin altından 
kalkamıyor. Enerji konusunda çiftçi-
ye destek verilmesi gerekiyor. Enerji 
fiyatları ya düşürülsün ya da ayrı bir 
fondan desteklenmesi gerekiyor.”

SULU TARIM ÇİFTÇİYİ ÇALIŞTIRIR
“Pandemi sürecinde tarımın 

ne kadar önemli olduğu meydana 
çıktı” diyen Başkan Soydan, tarım 
olmazsa, ekonominin çökebileceği-
nin anlaşıldığını söyledi. Bu nedenle 
çiftçinin su olduğu sürece çalışaca-
ğını vurgulayan Soydan, “Çiftçiyi 
çalıştıran sudur. Su yoksa çiftçi çalı-
şamaz. Kurak arazide ne kadar çalış-

ma yapılabilir? Kurak tarımda çiftçi 
15-20 gün gelecek ekecek, 15-20 
gün gelecek biçecek işi bitecek. Ama 
sulu tarımda öyle değil. Sulu tarım 
çiftçiyi 7/24 tarlada çalıştırır. Ayrıca 
ekonomiye katkı veren bir konu. Bi-
zim buraya farklı bölgelerden binler-
ce işçi geliyor. Nakliyecisi var, farklı 
kalemler var. Çiftçi burada üretiyor, 
sanayiyle buluşturuyor. Herkes para 
kazanıyor” dedi. 

TARIMDA DEVLET PLANLAMA 
YAPMALI

Çiftçinin kazanması ve ürünlerin 
tüketiciye uygun fiyatlarda satılması 
için devletin uzun vadeli bir tarım 
politikası hayata geçirmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Soydan, konuya 
şöyle açıklık getirdi, “Tarım politi-
kası oluşturmak oldukça önemli. 
Bu işi yapan çiftçilerle, sivil toplum 
kuruluşları, ilçe tarım müdürlükleri 
ile istişare edip tarım nereye gidiyor, 
ne yapılması gerekir gibi konularda 
istişareler yapılması lazım. Gelişmiş 
ülkelere bakıldığında çiftçi kendi ba-
şına ekim yapamıyor. Devlet ayçiçe-
ği ekeceksin diyor ayçiçeği ekiliyor. 
Bunun planlaması devlet tarafın-
dan yapılıyor. Bizde de böyle olması 
gerekiyor. Üretilen mal değerinde 
satılıp üreticinin para kazanması la-
zım. Mesela geçen yıl patates, soğan 
sorunu yaşandı, fiyatlar aldı başını 
gitti. Bu yıl da tarlada kaldı. Burada 
üretim hatası oluştu. 2018 yılında 
üretim fazlaydı vatandaş zarar etti, 
2019 yılında çiftçi ekmedi. Ekme-
yince 1 liralık soğan, patates 3-5 
lirayı gördü. Bu yıl da çiftçi soğan, 
patates ekti, bu sefer de fazla oldu-
ğu için ürünler tarlada kaldı. Bunun 
planlamasının hükümet tarafından 
yapılması gerekiyor. Böylece çiftçi 
bu tür zararlardan korunmalı. Üre-
timdeki en büyük sıkıntılardan biri 
de bölgesel ekim yapılmaması. Bu 
konuya acilen çözüm bulunmalı. 
Suyu az olan bölgelerde su az iste-
yen ürünler, suyu fazla olan bölge-
lerde ise su isteyen ürünler ekilmeli. 
Ve bu ürünlere bölgesel destekler 
verilmeli. Bugün bizim ilçemizde 
su azsa mısır ekimi yapılmayacak. 
Yani çiftçi kafasına göre ekim yap-
mayacak. Devlet bu konuda plan, 
program yapması lazım. Sezon içeri-
sinde ithalat açıklanması çok yanlış. 

Türkiye’deki ayçiçeği ülkemize 6 ay 
yetiyorsa, ithalatı 6 ay sonra açmalı. 
Çünkü sezonun içinde ithalat açılı-
yor 3 bin TL’lik ayçiçeği 2 bin TL’ye 
düşüyor, üretici zarar ediyor. Bu sa-
dece ayçiçeğinde değil buğdayda da 
böyle. Bunu genel başkanımız da 
defalarca söyledi. Bu konu dikkate 
alınmalı. Üretici malını değerinde 
satmalı.”

ÇİFTÇİNİN BORÇ FAİZİ SİLİNMELİ
Çiftçinin borcunun boyunu aştı-

ğını belirten Başkan Soydan, bu ko-
nuda çözüm istedi. “Kadınhanı’nda 
yaklaşık 350, 400 milyon civarında 
sadece Ziraat Bankası alacaklı” diyen 
Soydan, “Kadınhanı’nı satsanız bu 
kadar para etmez. 400 milyon TL sa-
dece devlete borçlu. Özel bankalar-
la beraber bu rakam daha fazla. Bu 
çiftçi bu borcu ödeyemez. Çiftçinin 
faizi silinmeli, borcu 5 yıla bölünmeli 
çiftçi o borcunu ödeyene kadar 5 yıl 
bankalara girmemeli” dedi. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ 
SAHADA OLMALI 

İlçe Tarım Müdürlüğü’nde zira-
at mühendisleri olduğunu ancak bu 
mühendislerin kendi işlerini yapa-
madıklarını belirten Başkan Soydan, 
“İlçe Tarım Müdürlüğü’nde ziraat 
mühendisleri var. Bu çalışanlar zi-
raat mühendisi ama çiftçinin mu-
hasebeciliğini yapıyor. Bu tür evrak 
işleri Ziraat Odalarına verilmeli, ilçe 
tarımdaki ziraat mühendisleri de 
arazide çiftçiyle istişare ederek nasıl 
daha fazla ürün alınabilir konusunda 
sahada çalışmalı. Ziraat mühendisi-
nin görevi neyse onu yapsın” ifade-
lerini kullandı.  

ÇİFTÇİYE DESTEK OLUYORUZ 
Kadınhanı Ziraat Odası olarak 

önemli çalışmalar yürüttüklerini, bu 
çalışmalar sayesinde çiftçiye destek 
olduklarını dile getiren Başkan Soy-
dan, şu bilgileri paylaştı, “Kadınhanı 
Ziraat Odası olarak önemli çalışma-
lar yürütüyoruz. Bizim bir tohum 
eleme tesisimiz, 1 traktörümüz, 
taş toplama makinemiz, katı gübre 
makinemiz vardı. Biz göreve gel-
diğimizde 1 traktörün daha ihtiyaç 
olduğunu gördük ve yeni bir traktör 
aldık. 1 tane daha taş toplama maki-
nesi aldık. Geçen yıl 3 bin 600-3 bin 
700 ton arpa-buğday elemesi yaptık. 
Buradan hizmet alan çiftçi ürününü 
dışarıdan kantardan tarttırıyor bura-
ya getiriyor. Dolayısı ile kantara da 
bir bedel ödüyor. Alanımız müsait 
olduğu için eleme tesisimizin oraya 
60 tonluk bir kantar yaptırdık. Bu 
kantar hem çiftçimize hem de dışa-
rıya hizmet veriyor. FAO kapsamın-
da gelen tarım ekipmanları vardı. 
Bir tane katı gübre dağıtma makine-
si, yonca-fiğ biçme makinesi, direk 
anıza ekim makinesi, zirai ilaçlama 
holderi olmak üzere yaklaşık 200 bin 
TL değerinde olan atıl durumdaki 
makineleri İlçe Tarım Müdürlüğü 
ile görüşerek odamıza kazandırdık. 
Bu makinelerin bakımını yaptık 

odamıza kazandırdık. Bu makinele-
rin yıllık maliyetini hesap ediyoruz. 
Maliyetin üzerine küçük bir kar ko-
yarak çiftçinin hizmetine sunuyoruz. 
Çiftçilerimiz hangi ekipmanı kul-
lanacaksa buraya gelerek randevu 
sistemine başvuru yapıyor. Böylece 
sırayla, randevuya göre çiftçinin is-
teği üzerine kendi ekipmanlarımız 
ve elemanlarımızla çiftçinin isteğini 
karşılıyoruz. Çiftçi hiçbir şeye karış-
madan, biz çiftçimize hizmet ediyo-
ruz. Böylece çiftçinin maliyetlerini 
düşürmüş oluyoruz.”

ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNÜ 
MARKALAŞTIRACAĞIZ 

Kadınhanı Ziraat Odası olarak 
önemli hedefler koyduklarını ve bu 
hedefler doğrultusunda çalışmalar 
yaptıklarını dile getiren Başkan Soy-
dan, “Hedeflerimiz doğrultusunda 
fasulye, nohut gibi ürünleri eleyecek 
bir tesis daha kurmayı planlıyoruz. 
Bu tesisi kurabilirsek çiftçinin malını 
Kadınhanı nohudu, fasulyesi diyerek 
paketleyip, çiftçinin pazarda, mar-
ketlerde kendisinin satmasını sağ-
lamak istiyoruz. Böylece bu ürünler 
markalaşacak, çiftçi aracısız kendisi 
ürününü satacak” diye konuştu. 

ZİRAAT ODALARI DESTEKLENMELİ
Ziraat Odalarının desteklen-

mesi gerektiğini vurgulayan Baş-
kan Soydan, şu görüşlere yer verdi, 
“Devlet tarım ve hayvancılığa des-
tek veriyor. Gidiyor vatandaş ben 
hayvancılık yapacağım diyor ve 3-5 
milyon destek alıyor. Büyük çiftlikler 
kuruluyor. Ama yatırımlar bilinçli 
yapılmıyor 1 yıl sonra çiftlikler boşa 
çıkıyor. Çünkü desteği alan kişiler 
zaten parası olan, çiftçilikten, hay-
vancılıktan anlamayan kişiler. Bu 
işi benim çiftçim yapsa, o çiftlik boş 
kalmaz, çünkü zaten bu işi yapıyor. 
O para bize verilse de bütün çiftçile-
rin faydalanacağı bir sistem yapsak 
daha iyi olmaz mı? Ziraat Odaları 
devlet tarafından desteklenmeli. Bu 
odalar çiftçiden aldığı aidatlarla değil 
üreterek ayakta kalmalı. Biz buraya 
makam için gelmedik. Bu bölge tarı-
mına nasıl faydalı olabiliriz diye gel-
dik. Bunun için de elimizden geleni 
yapmak zorundayız.” 

FİYATLAR GİRDİ MALİYETLERİNE 
GÖRE BELİRLENMELİ

Başkan Soydan, hayvancılıkla il-
gili de değerlendirmelerde bulundu. 
Kadınhanı bölgesinde yaklaşık 35 
bin-40 bin arasında büyükbaş hay-
vanı, 70-100 bin arasında küçükbaş 
hayvan bulunduğunu dile getiren 
Soydan, “Günlük yaklaşık 150 ton 
süt üreten bir bölgeyiz. Süt yaklaşık 
1 yıldır 2 lira 30 kuruş. Bu süre zar-
fında yem fiyatları büyük oranda art-
mış. Bu konuda çiftçinin dili olmaya 
çalıştık, süt fiyatlarının verilmesi ge-
rektiğini söyledik. Ette de aynı sıkıntı 
var. Fiyatlarda dengesizlik var. Fiyat-
lar girdi maliyetlerine göre belirlen-
meli” şeklinde konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Arafa Soydan
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                    5 °C 11 °C

Karaman              1 °C 10 °C 

Aksaray                0 °C       12 °C

Ankara                  2 °C 11 °C Hicrî: 6 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 8 Teşrin-i Sânî 1436

Türkiye’de 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü etkinlikle-
ri kapsamında “Geleceğe nefes, 
dünyaya nefes” sloganıyla binler-
ce orman fidanı toprakla buluştu-
ruldu.

Konya’ya da etkinlikler gerçek-
leştirildi.

Çok güzel bir çalışma.
Gelecek nesillere yeşil bir 

Türkiye, yeşil bir Konya bırak-
mak adına sevindirici.

Hepimiz de destekledik…
De…
Yeşil bilinci geliştirelim derken 

temizlik ve çevreyi koruma bilinci-
ni kaybediyoruz.

Öyle görünüyor…
Ağaç dikme alanlarından gelen 

fotoğraflar da böyle söylüyor.
Üzüldüm açıkçası fotoğrafları 

görünce.
Malum, ağaçlandırma etkinli-

ğini düzenleyen kurumlar alanda 
su ve yiyecek dağıttı. 

Sonrası mı?
Sular içildi, yiye-

cekler yenildi ve kalan-
ları alana bırakıldı.

Sonrası mı?
Etrafa saçılan 

çöpler ne kadarlık bir 
zamanda doğaya karı-
şacak?

Bunu hiç hesap et-
tik mi?

Durun paylaşa-
yım…

Bazı atıklar vardır ki, doğa-
dan binlerce yılda bile yok ol-
mazlar. Bu tür atıkların verdiği 
zarar dünyanın ekolojik denge-
sinde çok büyük tahrifata sebep 

olmaktadır. 
Peki…
Düşünmeden de-

nize veya sokağa atı-
lan çöplerin çevreye 
ve doğal yaşama, ne 
derece zarar verdiği-
nin farkında mıyız?

İ n s a n o ğ l u n u n 
doğaya bu atıklar ne 
kadar sürede yok olu-
yor?

Strafor 5000 yıl - 2 Milyon yıl, 
Cam Şişe 4000 yıl, Plastik 1000 
yıl,Poliüretan (Sentetik fiberler, 
yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve 
sert plastik contalar) 1000 yıl…

Liste uzayıp gidiyor…

2 milyon yıl…
4 bin yıl…
Biz, fidanları toprakla buluştu-

rup, nefes alalım uğraşı verirken 

bir taraftan da nefes almayı zor-
laştırıyoruz.

Yazık…
Önce çevreye saygı bilincini 

geliştirmemiz lazım.
Sonra fidan dikimi…
Loras Dağı eteklerinde ger-

çekleştirilen fidan dikimi sonrası 
ortaya çıkan görüntüler de bunu 
söylüyor.

Bir de böylece bırakıp gittiler.
Samimiyet yok…
Bilinç yok…
Ama gösteriş tavan…
Ağaç dikiminden paylaştığı-

mız özçekimler kadar akıllarda 
yer edinmeyecek bu fotoğraflar 
ama biz hatırlatmaya devam ede-

ceğiz.
Paylaşamaya…
Yorum sizin…

ÖNCE O BILINCI AŞILAYALIM

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Konya ile Antalya’yı birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkii önceki akşam başlayan kar yağışının 
ardından beyaza büründü. Yılın ilk karını gören birçok sürücü dinlenme tesislerinde karın dinmesini bekledi

Alacabel yeniden
beyaz renge büründü

Antalya-Konya kara yolunun 
Alacabel mevkisinde kar etkili 
oldu. Akseki ilçesine bağlı 1825 
rakımlı Alacabel mevkisinde 
gece başlayan kar, gündüz de 
etkisini sürdürdü. Kar nedeniy-
le yüksek kesimler başta olmak 
üzere kara yolu ve çevresi beya-
za büründü.

Karın birikmesi nedeniyle 
trafikte ilerlemekte güçlük çe-
ken bazı sürücüler, park alan-
ları ve dinlenme tesislerinde 
bekledi. Bazı vatandaşlar ise 
bol bol fotoğraf çekerek karın 
keyfini çıkardı. Karayolları ekip-

leri, yolların kapanmaması için 
çalışmalarını sürdürüyor. Trafik 
akışının kontrollü devam ettiği 
yolda, trafik ekipleri, sürücüle-
ri dikkatli olmaları ve kurallara 
uymaları konusunda uyarıyor. 

Öte yandan, vatandaşların 
kara yollarında yaşanabilecek 
buzlanma ile dona karşı dikkatli 
ve tedbirli olması istendi. Alan-
ya’dan Konya’ya giden Musta-
fa Yüksekkaya, dün Alanya’da 
denize girdiklerini, bir yanda 
deniz bir yanda kar keyfini ya-
şamanın çok güzel olduğunu 
söyledi. n AA

Koronavirüsle mücadele ederken insanların korkuya kendilerini teslim etmemeleri gerektiğini vurgulayan KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Harmancı, “Bu virüse duygusal yaklaşmaktansa akılcı yaklaşmak gerekiyor” dedi

‘Korku bizi ele geçirmemeli!’
Hayatlarımıza çok büyük fizik-

sel sınırlamalar getiren, sosyal me-
safe gibi kavramları dilimize sokan 
kovid-19 virüsünden kaynaklanan 
pandemi, korkularımız arasına bir 
yenisini daha ekledi; koronafobi... 
Koronavirüse yakalanmaktan, has-
ta olmaktan ya da belirsizlikten 
kaynaklanan süreçten çok olumsuz 
etkilenmeyi ve büyük korkular ge-
liştirmeyi anlatan bu kelimenin ha-
yatımızı zindana çevirmemesi için 
bazı noktalara dikkat etmemiz ge-
rekiyor. Konuyla ilgili Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Psikoloji Bölümü akademisyenle-
rinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Har-
mancı, Konya Yenigün Gazetesine 
önemli açıklamalarda bulundu.
‘KORKUNUN BIZLERI ELE GEÇILME-

SINE FIRSAT VERILMEMELI’
Koronavirüs ile mücadele 

ederken, korkunun insanları ele 
geçilmesine fırsat verilmemesi ge-
rektiğini ifade eden Harmancı, “So-
nucunun nereye gideceğini bileme-
diğimiz bir virüs ile karşı karşıyayız. 
Bu virüsü kimi insan semptom ver-
meden karşılıyor, kimisi de ağır ge-
çiriyor. Koronavirüsten korkmamız 
gerekiyor. Ancak bu korku günlük 
yaşamayı ve hayatı etkileyecek dü-
zeyde olmamalı. Çünkü zararlı bir 

durumdan kaçınırken zararlı başka 
bir durum ile temas etmiş oluyo-
ruz. Kaygı hayata tutunmayı ve ya-
şamamızı sağlıyor ancak dozu artığı 
zaman kaygı insanların organizas-
yonu bozuyor. Yaşamın içerisinde 
tedbir alınsa bile koronavirüsün 
bulaşma ihtimali var.  Korkunun 
bizleri ele geçilmesine fırsat veril-
memeli. Koronavirüs ile mücadele 
virüsün gerçekliğini kabullenil-
mesi lazım. Koronavirüs yaşamın 
bir gerçeği.  Bu virüse duygusal 
yaklaşmaktansa akılca yaklaşmak 
gerekiyor.  Tedbirleri alarak haya-
ta devam etmeliyiz.  Birey olarak 
pandemi ile yaşamayı öğrenmeli-
yiz. Toplum olarak benimsediğimiz 

bazı alışkanlıkları belli bir süre de 
olsa bırakma konusunda zorluklar 
yaşıyoruz. Alınan bazı tedbirler bi-
reyleri korumak için yapılıyor” ifa-
delerini kullandı.

‘PANDEMI DÖNEMINI AVANTAJA 
ÇEVIRMELIYIZ’

Pandemi dönemini avantaja 
çevrilmesi gerektiğini belirten Har-
mancı, şunları kaydetti, “Pandemi 
döneminin olumsuzlukları olsa bile 
bireyler olarak bu dönemi nasıl 
avantaja çevirmeyi öğrenmeliyiz. 
Koronavirüs evde kalmayı ya da 
hayatımızda bazı kısıtlamalara da 
sebep olsa da hızlı yaşanılan hayat-
ta pek çok şeyi atlıyorduk. Pandemi 
ev içerisinde karı koca, anne baba 

ve çocukların birbirlerini daha da 
yakın tanımasına ya da beraberde 
evde güzel vakitler geçirildiğinin 
öğrenilmesini sağladı. Çocuklar 
daha önce bilgisayardan oyun oy-
nama ya da çizgi film için ayırdık-
ları zamanı uzaktan eğitim ile daha 
çok bilgisayar başında kalmalarına 
sebep oldu.  Çocuklar bilgisayar 
başında fazla zaman ayırırken de 
çocukla çatışmadan bu durum 
kontrol altına alınmalı. Çocuklar ile 
oynanabilecek oyunlar ve planlar 
yapılmalı.”

‘PANDEMI HER YÖNÜYLE 
HAYATIMIZI ETKILIYOR’

Pandeminin her yönüyle insan 
hayatını etkilediğini dikkat çeken 

Harmancı, “Öksürük yalnızlığı; 
Hastalığın önemli belirtilerinden 
bir tanesi olan öksürük sosyal ya-
şamda da saklanma gereksinimi 
hissettiren bir semptom oldu. Bu 
korku hastalığın farkındalığı ve ko-
runma hassasiyeti açısından önem-
li ancak damgalanma hissini de be-
raberinde getirmekte. Öksüren kişi 
öksürüğü baskılamaya çalışmakta 
ya da başka sebeplerle öksürdü-
ğünü ispat etmeye çalışma zorun-
luluğu hissettirmektedir. Pandemi 
dönemi fiziksel ve ruhsal belirtiler 
açısından her yönüyle hayatımızı 
olumsuz etkilemeye devam et-
mektedir. Öksürüğe hassasiyet bir 
taraftan da uyarıcı olması sebebiyle 

önemli. Bireylerin hem kendilerini 
hem de diğerlerini koruması adına 
tetikte kalmalarını sağlıyor” diye 
konuştu.

‘HOBILER MOTIVASYONUN 
ARTMASINI SAĞLAR’

Hobilerin motivasyonun art-
masına katkı sağladığını ifade eden 
Harmancı, “Hobiler; Daha fazla 
evde kaldığımız, daha fazla kısıt-
lı hissettiğimiz bu dönem ruhsal 
sıkıntıların oluşması açısından da 
oldukça riskli bir süreç. Pandemi 
sonuçlanmadığı ya da zaman açı-
sından bir öngörü olmadığı dü-
şünüldüğünde sosyal izolasyonla 
geçireceğimiz bu sürecin kalitesini 
artırmak ruh sağlığımız açısından 
oldukça önemli. Kaliteli zaman ki-
şinin daha iyi hissetmesini, yaşama 
dair motivasyonunun artmasını 
sağlar. Daha fazla zamana sahip 
olduğumuz bu dönemde yapmak 
istediğimiz, daha önce zaman bula-
madığımız her şeye daha fazla süre 
ayırabiliriz. Yeni deneyimlere kapı-
mızı açabiliriz ya da sevdiklerimizi 
bu deneyimlere ortak edebiliriz. 
Kaliteli zaman geçirmek ve doyum 
veren ilişkiler olumsuz pek çok 
özelliği olan bu süreci daha rahat 
atlatmamıza yardımcı olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Doktor Öğretim Üyesi Hatice Harmancı 
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Ekim ayı yurtdışı üretici 
fiyat endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi
Kasım ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, 
ekim ayına ilişkin YD-ÜFE veri-
lerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici 
Fiyat Endeksi (YD-ÜFE),ekim-
de bir önceki aya kıyasla yüzde 
4,62 arttı. Buna göre, YD-ÜFE, 
ekimde bir önceki aya göre yüz-
de 4,62, geçen yılın aralık ayına 
göre yüzde 35,86, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 37,69 ve 
12 aylık ortalamalara göre yüzde 
17,38 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir 
önceki aya göre değişimlerine 
bakıldığında, madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe yüzde 5,16, 
imalat sanayisi sektöründe yüzde 
4,61 artış gerçekleşti. Ana sanayi 

gruplarının aylık değişimleri, ara 
malında yüzde 4,83, dayanıklı 
tüketim malında yüzde 6,69, da-
yanıksız tüketim malında yüzde 
4,41, enerjide yüzde 4,78, ser-
maye malında yüzde 3,93 artış 
olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda ağaç ve mantar 
ürünlerinde (mobilya hariç) yüz-
de 2,4, tütün ürünlerinde yüzde 
2,51, basım ve kayıt hizmetle-
rinde yüzde 2,64 artış gerçekleş-
ti. Buna karşılık bilgisayarlar ile 
elektronik ve optik ürünler yüzde 
9,45, diğer mamul eşyalar yüzde 
5,87, ana metaller yüzde 5,85 
ile endekslerin en fazla arttığı alt 
sektörler oldu. n MERVE DURGUT

Tüketici güven endeksi ka-
sımda aylık bazda yüzde 2,2 aza-
larak 80,1 oldu. Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK), kasım ayına 
ilişkin tüketici güven endeksini 
açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası iş birli-
ğiyle yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesaplanan 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
tüketici güven endeksi, kasımda 
önceki aya göre yüzde 2,2 azal-
dı. Ekimde 81,9 olan endeks, ka-
sımda 80,1’e geriledi. Hanenin 

maddi durumu endeksi ekimde 
69,4 iken, kasımda yüzde 4,1 
azalışla 66,6’ya düştü. Hanenin 
maddi durum beklentisi endek-
si ekimde 79,5 iken, kasımda 
yüzde 0,6 gerileyerek 79 olarak 
kayıtlara geçti. Genel ekonomik 
durum beklentisi endeksi ekimde 
81,4 iken, kasımda 3,3 azalarak 
78,7’ye geriledi. Dayanıklı tüke-
tim mallarına harcama yapma 
düşüncesi endeksi ekimde 97,4 
iken, kasımda yüzde 1,2 düşerek 
96,2 oldu. n SİBEL CANDAN

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arın-
dırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı

İstihdam endeksi 
3. çeyrekte yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) yılın temmuz-eylül dö-
nemine ilişkin iş gücü girdi en-
dekslerini açıkladı. Buna göre, 
sanayi, inşaat ve ticaret-hiz-
met sektörleri toplamında tak-
vim etkilerinden arındırılmış 
istihdam endeksi, yılın üçün-
cü çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2,6 artış 
gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, 
endeks, sanayi sektöründe yüz-
de 4,7, inşaat sektöründe yüzde 
7,6, ticaret-hizmet sektörlerin-
de yüzde 0,3 arttı. Sanayi, inşa-
at ve ticaret-hizmet sektörleri 
toplamında çalışılan saat en-
deksi, temmuz-eylül dönemin-
de geçen yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 3,6 geriledi.

Alt sektörler incelendiğin-
de endeks, sanayi sektöründe 
yüzde 1,0 ve inşaat sektöründe 
yüzde 4,7 artarken, ticaret-hiz-
met sektörlerinde yüzde 7,6 
düştü. Brüt ücret-maaş endek-
si de yılın üçüncü çeyreğinde 
geçen yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 6,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde 
endeks, sanayi sektöründe yüz-
de 11,5, inşaat sektöründe yüz-
de 12 ve ticaret-hizmet sektör-
lerinde yüzde 2,4 artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi, inşaat ve 
ticaret-hizmet sektörleri topla-
mında istihdam endeksi, yılın 

üçüncü çeyreğinde geçen yılın 
çeyreğine göre yüzde 4,9 yük-
seldi. Alt sektörlere bakıldığın-
da endeks, sanayi sektöründe 
yüzde 4,3, inşaat sektöründe 
yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet 
sektörlerinde yüzde 4,5 artış 
kaydetti.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜC-
RET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de 
yılın üçüncü çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 38 
arttı. Alt sektörlerden sanayi 
sektöründe yüzde 41,3, inşaat 
sektöründe yüzde 31,7 ve tica-
ret-hizmet sektörlerinde yüzde 
37,2 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış brüt üc-

ret-maaş endeksi, bu dönemde 
yüzde 21,9 arttı. Alt sektörler 
incelendiğinde endeks, sanayi 
sektöründe yüzde 22,5, inşaat 
sektöründe yüzde 20,8 ve tica-
ret-hizmet sektörlerinde yüzde 
21,6 yükseldi. Sanayi, inşaat ve 
ticaret-hizmet sektörleri topla-
mında saatlik iş gücü maliyeti 
endeksi, yıllık bazda yüzde 9 
yükselirken, alt sektörlerden 
sanayide yüzde 8,5, inşaat-
ta yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet 
sektörlerinde yüzde 9,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ
Saatlik kazanç endeksi de 

yılın üçüncü çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
10,4 arttı. Endeks, sanayi sek-
töründe yüzde 10,4, inşaat sek-

töründe yüzde 7 ve ticaret-hiz-
met sektörlerinde yüzde 10,9 
yükseldi. Saatlik kazanç dışı iş 
gücü maliyeti endeksi de yılın 
üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 
arttı. Endeks, alt sektörlerden 
sanayi sektöründe yüzde 1,5 
ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 
azalırken, ticaret-hizmet sek-
törlerinde yüzde 4 artış kaydet-
ti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hiz-
met sektörleri toplamında sa-
atlik iş gücü maliyeti endeksi, 
yılın üçüncü çeyreğinde bir ön-
ceki çeyreğe göre yüzde 11,9 
azaldı. Alt sektörler incelendi-
ğinde endeks, sanayide yüzde 
13,9, ticaret-hizmette yüzde 
11,5 ve inşaatta yüzde 8,2 dü-
şüş gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi bu 
dönemde yüzde 11,6 azaldı. Sa-
nayi sektöründe yüzde 13,3, ti-
caret-hizmet sektörlerinde yüz-
de 11,4 ve inşaat sektöründe 
yüzde 8,3 azalış kayıtlara geçti. 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında saatlik 
kazanç dışı iş gücü maliyeti en-
deksi, yılın üçüncü çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre yüzde 
13,6 azaldı. Alt sektörler in-
celendiğinde, endeks, sanayi 
sektöründe yüzde 17,4, inşaat 
sektöründe yüzde 8,1 ve tica-
ret-hizmet sektörlerinde yüzde 
12,1 geriledi. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Karagöz: Faizi yükselterek döviz düşürülmez!
Son birkaç gündür piyasala-

rın beklediği faiz kararı nihayet 
açıklandı. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Para Po-
litikası Kurulu (PPK), bir hafta va-
deli repo ihale faiz oranını (politika 
faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 
10,25’ten yüzde 15’e yükseltti. 
Yaşanan bu gelişmeyle döviz ku-
runda ve altında bir miktar düşüş-
ler yaşandı. Ancak uzmanlara göre 
faiz artışı dövizin ve altının daha 
aşağı inmesine çare olmayacak. 
Uzmanlar, kur ve altının düşmesi 
için farklı argümanlar geliştirilme-
si gerektiğini düşünüyor.

DAHA FAZLA DÜŞMEZ 
Piyasalardaki son durumla il-

gili bilgiler veren Sarraf Göçülü 
Sahibi İsmail Karagöz, piyasaların 
beklediği faiz kararının açıklandı-
ğını söyledi. Piyasaların faiz artı-
şını zaten beklediğini belirten Ka-
ragöz, “Faizde artış yaşanmasaydı 
sürpriz olacaktı. Ancak ben faizin 
düşürülmesini isterdim. Çünkü 
faizin artırılması faiz lobisine yarı-
yor” dedi. Faizin yükseltilmesinin 
ardından döviz ve altında ciddi 
bir düşüş yaşanmadığına vurgu 
yapan Karagöz, “Faiz indirimiyle 
vatandaşlar döviz ve altında ciddi 
bir düşüş bekliyordu. Ancak öyle 
olmadı. Çünkü bu fiyatları zaten 
daha önce piyasalar belirlemişti” 
diye konuştu.

FAİZLE DÖVİZ VE ALTIN 
DÜŞÜRMEK YANLIŞ

Faiz artışıyla dövize ve altı-
na müdahale etmenin günümüz 
Türkiye’sinde yanlış bir politika 
olduğuna da dikkat çeken Kara-
göz, “Bu yanlışı insanımıza maale-
sef bir türlü anlatamıyoruz. Faizin 
yükselmesiyle döviz, atlın düşecek 
algısı yanlış. Ayrıca faizin yüksel-
mesiyle enflasyon da yükselecek. 
Bunun için, farklı argümanlar 
devreye alınmalı. Üretim artırıl-
malı, ÖTV düşürülmeli vb. Ayrıca 
ülkemiz fırsatçılar ülkesi oldu. Do-
ları takip etmekten vazgeçmemiz 
gerekiyor” şeklinde görüş bildirdi. 
n EMİNE ÖZDEMİR İsmail Karagöz

‘Yüksek faiz ortamında yatırımdan bahsetmek zor’
Anadolu Aslanları İşadam-

ları Derneği (ASKON) Konya İl 
Başkanı Atilla Sinacı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın politika faizini 475 baz 
puan artışla yüzde 15 seviye-
sine çıkarmasını değerlendirdi. 
ASKON Konya İl Başkanı Atilla 
Sinacı, “Türk Lirası, krediler ve 
iç talep büyümesinde normal-
leşme eğiliminin görüldüğü bir 
ortamda Merkez Bankası co-
vid-19’un ekonomiye etkilerini 
düşünerek enflasyonu dizginle-
meyi öncelemiştir. Kararın te-
melinde bu kaygı vardır. Lakin 
yüksek faiz yatırımı, üretimi 
dolayısıyla istihdamı olumsuz 
yönde etkiler. Yüksek faizin ol-

duğu bir ortamda yatırımdan 
bahsetmek zor. Faiz artışının bu 
zamana kadar kısa vadeden öte 
ekonomimize olumlu bir yansı-
masını şu ana kadar göremedik. 
Uzun vadeli yatırıma, üretime 
ve dolayısıyla istihdama katkı 
sağlayacak mikro reformlara 
odaklanılarak yatırım ve üretim 
odaklı politikalara odaklanılma-
sı gerektiği kanaatini taşımak-
tayız” açıklamasında bulundu.

ASKON Konya İl Başka-
nı Atilla Sinacı konuya ilişkin, 
Merkez Bankası’nın faizi art-
tırma kararının temeline bak-
tığımızda enflasyon kaygısının 
yattığını görmekteyiz. Bunun-
la birlikte rezervlerin artışının sağlanması ve dövizdeki dal- galanmayı giderme gerekçele-

rini de görmekteyiz. Ne var ki 
iş dünyası olarak bugüne kadar 
faiz artışlarının kısa vadede 
pansuman tedavisi gördüğünü 
uzun vadede ise yatırım, üretim 
ve istihdama olumsuz yansı-
malarda bulunduğunu gördük. 
Yüksek faizin olduğu yerde, 
yatırımdan, üretimden ve yeni 
istihdam ortamlarından bah-
setmek çok zor. Krizler bazen 
fırsatlara da gebedir. Covid-19 
ekonomiler üzerinde olumsuz-
luklar yaratsa da bazı fırsatları 
da beraberinde getirmektedir. 
Ülkeler arası ticari tercihleri 
değiştirmekte bizleri bazı alan-
larda üretime teşvik etmekte-
dir. Bu alanları ve tercihleri iyi 

belirleyerek fırsatları lehimize 
çevirecek politikalara yönelme-
miz gerekmektedir. Uzun vade-
de sürdürülebilir ekonomilerin 
temeli yatırımdan ve üretim-
den geçmektedir. Bu nedenle 
yatırımı ve üretimi önceleyecek 
reformlara ağırlık vermek ülke 
ekonomimiz için daha sağlıklı 
bir modeli bize sunacaktır. Fai-
ze olan bakış açımız dün olduğu 
gibi bugün de aynıdır. Sürdüre-
bilir ekonomi için alın teri ve 
emek olmazsa olmazdır. Kısa 
vadeli çözümler yerine iş insa-
nını yatırıma ve üretime yön-
lendirebilecek çözümlerin her 
daim yanındayız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Halvet İle İlgili Ayet Peygamberin 
hanımlarından bir şey istediğiniz zaman 
perde arkasından isteyin. (Ahzab suresi, 
53) Müslümanların Hz. Peygamber’e, 
saadet hanelerine ve muhterem eşleri-
ne karşı nasıl davranacaklarını öğreten 
uzunca bir ayetin içinde yer alan bu ilahi 
beyan, Elmalılı merhumun işaret ettiği 
gibi “harem” ilanı anlamına gelmektedir. 
Öncelikle Peygamber hanımlarından, 
lüzumlu bir şey soracak ya da bir şey 
isteyecek olan müslüman erkekler, on-
ların görülmesine engel olan bir perde, 
bir siper arkasından soracak ya da iste-
yeceklerdir. Bu tavır ve davranış, bir ölçü 
olacak ve öteki müslüman hanımlarla 
yapılan görüşmelerde böyle nazik ve 
temiz yollar mümkün olduğunca takip 
edilecektir. Ayetin devamında “Böyle 
yapmanız hem sizin kalbleriniz hem de 
onların kalbleri için daha temiz bir davra-
nıştır” buyurulmak suretiyle günlük ilişki-
lerde aranan nezahet ifade edilmektedir. 
Böylece namahrem hanımlarla bir arada 
bulunmuş olmak gibi bir sakıncanın da 
önüne geçilmektedir. Eski müslüman 
evlerindeki haremlik selamlık ayırımı ve 
uygulamaları, İslam’ın istediği mutlu ve 
sağlıklı toplumun, hanelere yansıyan yö-
nünün fiili, müşahhas ve ne yazık ki tarihi 
delilidir.

Halvet İle İlgili Hadisler Ukbe İbni 
Amir radıyallahu anh’den rivayet edildi-
ğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: Yanında mahremi 
bulunmayan Kadınların yanına girmek-
ten sakının! Bunun üzerine ensardan 
birisi: Ey Allah’ın Resulü Kocanın erkek 
akrabası hakkında ne dersiniz? dedi.  
“Onlarla halvet, ölüm demektir” buyur-
du. İbni Abbas radıyallahu anhüma’dan 
rivayet edildiğine göre Resulullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunma-
yan bir kadınla baş başa kalmasın.” Bü-
reyde radıyallahu anh’den rivayet edil-
diğine göre Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: Cihada çıkan 
erkeklerin geride bıraktıkları hanımları, 
cihada çıkmayan erkeklere kendi anne-
leri gibi haramdır. Bunlardan bir erkek, 
mücahidlerden birinin ailesine bakmayı 
üzerine alır da hiyanet ederse kıyamet 
günü bu adam durdurulur, o mücahid 
bunun amelinden dilediğini alır. Büreyde 
diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aley-
hi ve sellem bize döndü ve Ne zannedi-
yordunuz? buyurdu. 

Hadisleri Nasıl Anlamalıyız? Halvet, 
yanında kendisiyle evlenmesi haram 
olan bir yakını bulunmayan herhangi 
bir kadınla tenhada baş başa kalmak 
demektir. Her üç hadiste de değişik açı-
lardan ve muhtelif durumlar söz konusu 
edilerek halvetin haram kılınmış olduğu 
açıklanmaktadır. Birinci hadis, yanında 
kocası, annesi, babası, oğlu, kardeşi, 
teyzesi süt kardeşleri gibi bir mahremi 
bulunmayan kadınlarla beraber bulun-
maktan, onlarla oturmaktan sakınılması 
gerektiğini bildirmektedir. Erkeğin kendi 
kız kardeşi, kızı, halası ve teyzesi yanın-
da olursa, kadının mahremi varmış gibi 
olur ve bu hallerde bir arada bulunmak 
mümkündür. İsmi tesbit edilememiş 
olan Medineli bir Müslümanın, koca-
nın kardeşi, kardeşi oğulları, amcaları ve 
amca çocukları gibi yakın erkek akraba-
larının da bu yasağa dahil olup olmadığı-
nı sorması üzerine Resuli Ekrem Efendi-
miz, çoğu kimsenin önemsemediği yalın 
gerçeği çok çarpıcı biçimde “Onlarla 
halvet ölüm demektir” buyurmak sure-
tiyle, konuya ait tehlikeyi haber vermiştir. 
Akraba olmanın verdiği rahatlıkla her 
zaman eve girip çıkma imkanına sahip 

olan bu kabil yakınlar dai-
ma tehlike ile yüz yüzedir-
ler. Efendimizin ifadesi çok 
kesindir: Kocanın erkek 
kardeşi, yeğenleri, amca-
sı ve amca çocukları gibi 
yakın erkek akrabası (el 
hamvü), ilerisi ölüme gö-
türecek tehlike ortamını 
oluşturmakta birebirdir. 
Onların bu konuya her-
kesten fazla dikkat etmele-
ri, halvetten kaçınmaları gerekir. Bu gibi 
durumlarda çok iyi niyetli olunsa bile, 
insanların dedikodularından kurtulmak 
mümkün olmaz. Nice ailelerin bu yüz-
den perişan oldukları da bilinen ve görü-
nen gerçeklerdir. Memleketimizde aynı 
evi paylaşan ailelerde kardeşle kardeş 
hanımının bir arada yalnız bulunmaları 
yaygın bir adet halindedir. Halbuki hadisi 
şerifte Efendimizin ölümdür diye nitele-
diği de birinci derecede bu durumdur. 
Özellikle evli kardeşin askerlik veya yurt 
dışında çalışmak gibi sebeplerle uzun 
süre evden ayrı kalması hallerinde, bu 
durum çok daha büyük tehlike arz eder. 
Onun için konuya son derece dikkat edil-
melidir. Meselenin önemsenmediği ai-
lelerde büyük perişanlıkların yaşandığı 
unutulmamalıdır. 

İkinci hadis, yukarıda da değindi-
ğimiz gibi halvet yasağını prensip ola-
rak ortaya koymaktadır. Bir kere daha 
tanımlayacak olursak halvet, birbiriyle 
evlenmeleri mümkün olan bir erkekle 
bir kadının, kimsenin göremeyeceği bir 
yerde iki ikiye baş başa kalmalarıdır. Bir 
başka hadiste bu yasağın gerekçesi ola-
rak “üçüncüleri şeytandır” buyurulmuş-

tur. Şeytanın bulunduğu 
yerde nelerin olabileceği 
ise, meçhul değildir. An-
cak hemen belirtelim ki, 
her an herkesin girebile-
ceği ve görebileceği okul, 
hastane, iş yeri ve benzeri 
ortamlarda kapılar kilitli ve 
perdeler kapalı olmadığı 
sürece veya başkalarının 
da bulunduğu yerler-
de halvet söz konusu 

olmaz. Hatta camlarından içerisi görüle-
bilen otolarda bir erkekle bir kadının baş 
başa bulunması da tenha ve kuytu bir 
yerde olmamak şartıyla halvet sayılmaz. 
Bununla beraber kötü niyet sahipleri bu-
lunabilir. Hadiste geçen “mahremi” ifa-
desinden maksat, kadınla evlenmesi 
haram olan erkektir. Buna göre yanın-
da böyle bir erkek bulunan kadınla baş 
başa kalmanın mümkün ve caiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak alimler, bu mah-
rem kelimesiyle, erkeğin yakın akrabası-
nın da kastedilmiş olabileceğini dikkate 
almışlar ve erkeğin akrabasından birinin 
bulunması halinde de herhangi bir ka-
dınla bir arada bulunmak mümkündür 
sonucuna varmışlardır.

Özellikle müslüman hanımların, hiç 
de ihtiyaçları yokken çarşı pazar dola-
şıp erkeklerle ihtilatta bulunmamaya, 
değişik ortamlarda herhangi bir erkekle 
yalnız kalmamaya, ihtiyaç ve zaruret 
halinde de ihtiyacını karşıladıktan sonra 
o ortamdan hemen ayrılmaya dikkat 
göstermeleri, muhtemel birtakım sıkıntı 
ve üzüntüleri önlemek bakımından son 
derece önemlidir. Bu tür ilişkilerde, “Her 
düşeni bir kapan bulunur” sözü akıldan 

çıkarılmamalıdır. Herkes şeytan değildir 
ama hiç kimse de melek değildir. Erkek 
kadın ilişkileriyle ilgili bu hadisi şeriflerde 
doğrudan erkeklere hitab edilmiş olma-
sı, bu tür konularda daha çok dikkatli ve 
tedbirli davranma iradesine erkeklerin 
sahip olduğu anlamında yorumlanabilir. 
Bu yoruma göre erkekler, halvet yasağı-
na uymaktaki dikkat ve başarıları ölçü-
sünde hem kendilerini hem de hanımları 
korumuş olacaklardır. Günümüzün çok 
karmaşık hayat şart ve şekilleri içinde 
halvet hallerinden uzak kalmanın önemi 
kat kat artmış gözükmektedir.

Üçüncü hadis, İslam toplumunda 
bulunması gerekli sosyal ve ahlaki gü-
vencenin bir boyutunu dile getirmek-
tedir: “Cihada çıkan erkeklerin geride 
bıraktıkları hanımları, cihada çıkmayan 
erkeklere kendi anneleri gibi haram-
dır.” Dini, vatanı ve cephe gerisindeki 
değerleri korumak için cepheye gitmiş 
mücahidlerin, geride bıraktığı aile efradı, 
o sefere iştirak etmemiş olan erkeklere 
kendi anneleri konumundadır. Yani on-
ların namusu, annelerinin namusu kadar 
haramdır. Burada çok çarpıcı ve vurgulu 
bir ifade ve beyan ile karşılaşıyoruz. Bir 
insan, kendi öz annesine karşı hangi 
duygular içinde ise, cihada çıkmış mü-
cahidlerin ailelerine karşı da aynı temiz 
ve fedakârlık duygularıyla dolu olmalıdır. 
Mücahidlerin geride bıraktığı aile fertleri, 
müslüman toplumda âdeta bir çeşit do-
kunulmazlar kesimini oluşturuyorlar. O 
toplumun harbe gitmemiş fertlerinden 
herhangi biri, bir mücahidin ailesine göz 
kulak olma işini üstlenir de bu görevini 
yapmak için gelip giderken onlara bir 
kötülük yapmaya kalkışır, hele ailenin 
namusunu kirletecek olursa, kıyamet 
günü bu hain getirilir ve o mücahide bu-
nun yaptığı amellerin sevabından istediği 

kadar alma hakkı tanınır. Buradaki “iste-
diği kadar” kaydı, işlenen cinayetin ve 
hıyanetin büyüklüğünü gösterir. Böyle 
bir durumda, bütün iyiliklerini almak 
istemek, bu tür bir hıyanete uğramış 
herkesin ilk düşüneceği ve yapacağı iş 
olacaktır. Yani hadisimizin bu ifadesi, 
mücahidlere aile güvenlikleri konusunda 
hıyanet edenlerin, bütün iyi amellerinin 
sevabını ahirette kaybedecekleri ve tam 
bir ahiret yoksulu haline geleceklerini 
kesin olarak ilan etmektedir. Resuli Ek-
rem Efendimizin, bu durumu bildirdik-
ten sonra çevresindekilere dönerek “Ne 
sanıyordunuz ya!” buyurması, hem söz 
konusu olan hıyanetin büyüklüğüne 
hem de cezasının ağırlığına işaret etmek-
te olduğu gibi bir yandan da “Mademki 
söylediklerimi duydunuz ve doğruluğu-
na inanıyorsunuz, o halde mücahidlerin 
hanımlarına hıyanet etmekten şiddetle 
kaçının!” anlamında olsa gerektir.

Hadislerden Öğrendiklerimiz: 1. 
Yanında mahremi bulunmayan bir ka-
dının yanına girmek, onunla tenhada 
baş başa kalmak (halvet) haramdır. 2. 
Kardeş, kardeşinin hanımıyla başbaşa 
kalamaz. Kardeş çocukları, amca ve 
amca çocukları gibi erkeğin yakın erkek 
akrabası da aynıdır. 3. Cihada çıkmış bir 
mücahidin aile fertleri, gerideki erkekler 
için kendi anneleri hükmündedir. Onlara 
ihanet etmek, kişinin annesine hıyanet 
etmesi kadar çirkin ve ağır bir suçtur, 
cezası da ona göredir. 4. Mücahidlerin 
yokluğunu fırsat bilip aile efradını istis-
mar etmek asla caiz değildir. 5. İslam 
toplumu, mücahid ve gurbettekilerin 
geride bıraktıkları için tam bir emniyet ve 
güven ortamıdır. 6. İslam’ın hedefi, zina 
ve zinaya götürecek bütün yolları kapa-
mak suretiyle toplumu cinsel ahlaksızlık-
lardan arındırmaktır.

HALVET İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

‘Gençlerimizin eğitimi
için her şeyi düşünüyoruz’

Binlerce meşe palamudu 
toprakla buluşturuldu

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan ilçeye kazandırılacak Genç-
lik Merkezinin çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Gençlerin 
daha iyi ortamlarda eğitim alabil-
melerini sağlamak amacıyla ilçe 
genelinde projelerini hayata ge-
çiren Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal,  bu kapsamda 
çalışmaları devam eden gençlik 
merkezinde incelemelerde bu-
lundu. 

Başkan Tutal, Seydişehir Be-
lediyesine ait öğrencilerin kulla-
nımına sunulacak olan Gençlik 
Merkezinde öğrencilerin daha 
rahat ve konforlu bir şekilde ders 
çalışabileceğini kaydetti.  Genç-
lik merkezinde öğrencilerin ve 

gençlerin derslerine çalışarak ki-
tap okuyabileceklerini ifade eden 
Başkan Mehmet Tutal, “Gençlik 
merkezimizde öğrencilerimizin  
ayrıca  kültürel faaliyetlerde bu-
lunabilecekleri kütüphane, çalış-
ma ve sanat atölyeleri, çalıştay 
odaları, bilgisayar odası ve sosyal 
mekanlar yer alacak. Biz genç-
liğimizi önemsiyoruz. Gelecek 
inşallah bu gençliğin eliyle inşa 
edilecek. Bu hizmetlerle birlikte 
daha donanımlı gençlerimiz var 
olacak. İlerleyen sürelerde ku-
racağımız kültür ve sanat mer-
kezimizle ve çeşitli kurslarımızla 
gençliğimize hizmet etmeye de-
vam edeceğiz’’ dedi.
n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesinde, Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü gönüllü öğ-
rencilerince, binlerce meşe pala-
mudu ekildi. Karapınar Gençlik 
Merkezi Müdürü Muhammet 
Ali Karakul, ilçedeki Çölleşme ve 
Erozyon Araştırma Merkezi Sa-
hasına yaklaşık 3 bin meşe pala-
mudunun ekildiğini söyledi.

Karakul, Karapınar’ın eroz-
yon felaketini en çok yaşayan ve 
hisseden yerleşim yeri olduğunu 
belirterek, gelecek nesillere yaşa-
nır bir çevre bırakmak için herke-
sin üzerine düşen görevi yerine 

getirmesi gerektiğini kaydetti.
Dünyanın küresel ısınma ve 

iklim değişikliği gibi birçok olum-
suzluklarla karşı karşıya olduğu-
nu vurgulayan Karakul, “Ülkemi-
zin ve dünyanın oksijene ihtiyacı 
var. Bu etkinlikte bulunmaktan 
mutluyuz. Karapınar Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezi 
yetkililerine destekleri için teşek-
kür ediyorum.” dedi. Karapınar 
Gençlik Merkezi Gönüllü öğren-
cileri ise doğaya sağladıkları kat-
kıdan dolayı mutlu olduklarını 
dile getirdi. n AA

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte eğitim-öğretimde yaşanan dönüşüme hızlı bir şekilde ayak 
uydurarak uzaktan eğitime geçen NEÜ, bilimsel çalışmalara da pandemi tedbirleri kapsamında devam ediyor

NEÜ’de bilimsel
faaliyetler durmuyor

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) bilimsel faaliyetlere 
pandemi döneminde de hız kes-
meden online olarak devam edi-
yor. Uzaktan eğitimde başarılı bir 
ivme yakalayan NEÜ, düzenlediği 
webinarlar (online konferans) ile 
bilim camiasına katkı sunmaya de-
vam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, üniversitelerinin, 
dijitalleşen dünyaya daha iyi adap-
te olabilmesi için bir taraftan web 
sitesini yenilediklerini, diğer taraf-
tan da uzaktan eğitimle ilgili alt 
yapısını güçlendirdiklerini söyledi.
‘EN FAZLA WEBİNAR DÜZENLEYEN 

ÜNİVERSİTELERİN BAŞINDA 
GELİYORUZ’

İçinde bulunulan dönem itibari 
ile sanal sınıf oluşturma progra-
mının yazılımını geliştirdiklerini 
ve tüm verilerin otomasyondan 
takip edilmesini sağladıklarını be-
lirten Rektör Zorlu, “Üniversiteler 
ve bilim camiası için önemi büyük 
olan sempozyum, konferans ve 
seminerlere online olarak devam 
ettik. Hâlihazırda üniversitemiz, 
ülkemizin en fazla webinar prog-

ramı yapan üniversitelerinin ba-
şında gelirken, üç sempozyumu 
geniş bir katılımla online ortamda 
gerçekleştirme başarısı da göster-
di. Pandemi dolayısıyla yüz yüze 
yapamadığımız bilimsel faaliyet ve 
toplantıları online ortamda artıra-
rak gerçekleştirmeye devam ede-
ceğiz.” dedi.

‘28 BİN KATILIMCI İLE 260 WEBİ-
NAR VE 73 BİN ZİYARETÇİ’

Üniversitelerinde 9 Nisan 
2020 ve 9 Kasım 2020 tarihleri 
arasında 28 bin katılımcı ile 260 
webinar gerçekleştirildiğini kay-
deden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Online ortamda düzenlenen faa-
liyetlerde 277 saat canlı yayın ya-
pılmış ve webinar sayfalarımızı 73 
bin kişi ziyaret etmiş. Bu bilgiler 
ışığında, akademik verileri yerleş-
kelere hapsetmeden, hayatın içine 

taşıyarak ulaşılan bilgi ve birikimi, 
başta ülkemiz olmak üzere tüm 
insanlığın hizmetine sunma ama-
cımızı yerine getirmeye çalıştığı-
mızı ifade etmek isterim. Bundan 
sonraki süreçlerde de bu gaye ile 
çalışacak ve ülkemizde bilimin ge-
liştirilmesi için ne yapılması gere-
kiyorsa yapmaya gayret edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Yunak’a mezbaha kazandırılıyor

Konya’da tarımın ve hayvan-
cılığın gelişmesi için çalışmalar 
yürüten Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, KOP İdaresi ile birlikte 
Yunak’a mezbaha kazandırıyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
birlikte Yunak ilçesine mezbaha 

kazandırıyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıy-
la birlikte altyapı yatırımlarından 
sosyal tesislere kadar 31 ilçenin 
değerini artıracak birbirinden 
önemli yatırımları hayata geçir-
diklerinin altını çizdi. Belediye 
olarak en büyük hedeflerinden bi-

risinin kırsalda yaşayan insanların 
gelirini artırmak olduğunu vurgu-
layan Başkan Altay, bu kapsamda 
üreticiye yönelik desteklemelere 
devam ettiklerini dile getirdi. KOP 
İdaresiyle birlikte Yunak ilçesine 
kazandırılacak mezbahanın yapı-
mının devam ettiğini kaydeden 
Başkan Altay, 1 milyon 600 bin 

liraya mal olacak mezbahanın ta-
mamlandığında bölgede önemli 
bir ihtiyacı karşılayacağını söyle-
di. Başkan Altay, Bozkır’da mez-
bahayı tamamladıklarını, Yunak 
ile birlikte Akşehir, Taşkent ve 
Doğanhisar’da da yapım çalışma-
larının devam ettiğini dile getirdi.

 n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Prof. Dr. Cem Zorlu
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Elektrikli bisiklet 
otomobile çarptı: 1 yaralı

Konya merkezli 12 ilde 
FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Aksaray’da alkollü olan 
elektrikli bisiklet sürücü-
sü otomobile çarptı. Kazada 
elektrikli bisiklet sürücüsü ya-
ralandı. Kaza, Kılıçarslan Ma-
hallesi Kurtuluş Caddesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, alkollü olduğu öğre-
nilen elektrikli bisiklet sürü-
cüsü Murat D. (55) tali yoldan 
caddeye çıktığı esnada Men-
duh B. (32) idaresindeki 68 BR 
035 plakalı Volkswagen mar-
ka otomobile çarptı. Kaza so-
nucu alkollü bisiklet sürücüsü 
yaralandı. Kazayı gören çevre-
deki vatandaşlar durumu 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 
İhbar üzerine kısa sürede olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralı elektrikli 

bisiklet sürücüsü olay yerin-
de yapılan ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Acil Servisi’ne 
kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan elektrikli bisiklet sürü-
cüsünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Men-
duh B., “Karşı yoldan hızlı bir 
şekilde geldi. Yani ben geldi-
ğini gördüm. O anda kaçtım. 
Zaten frene de bastım ama 
duracak gibi gelmedi. Geldi 
hemen vurdu. Zaten ben ha-
fif dönmüş oldum. Daha son-
ra alkollü olduğunu öğrendik” 
dedi.
n İHA

Konya’da Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-
ması (FETÖ/PDY) soruşturma-
sı kapsamında, FETÖ/PDY’nin 
askeri mahrem yapılanması 
içinde faaliyet gösterdikleri 
tespit edilen 9 muvazzaf asker 
olmak üzere toplam 13 şüpheli 
gözaltına alındı. Edinilen bil-
giye göre, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütü üye-
lerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar sürüyor. FETÖ/PDY 
Silahlı Terör Örgütünün Türk 
Silahlı Kuvvetleri Askeri mah-

rem yapılanması içinde faali-
yet gösterdikleri tespit edilen 
9 muvazzaf asker olmak üzere 
toplam 13 şüpheli hakkında 
soruşturma başlatıldı. Cumhu-
riyet Başsavcılığının talimatıy-
la, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde 
yapılan eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Gözaltına alınan 13 
şüpheli, sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulan-
mak üzere KOM Şube Müdür-
lüğüne götürüldü. n İHA

Aksaray’da bir markete araçla yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 13 el 
ateş edilen saldırıda kurşunlar market ve otomobile isabet ederken şans eseri yaralanan olmadı

Markete silahlı saldırı 
güvenlik kamerasında

Koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı

Aksaray’ın Hacılar Harmanı 
Mahallesi’nde bir markete kim-
liği belirsiz kişiler tarafından 
silahlı saldırı gerçekleştirildi. 
Silahlı saldırı, saat 19.30 sıra-
larında Hacılar Harmanı Ma-
hallesi Selçuk Caddesi üzerinde 
bulunan bir markete yönelik 
gerçekleştirildi. Edinilen bilgi-
ye göre, plakası belirlenemeyen 
Kemal Elçi’ye ait (35) markete 
yönelik silahlı saldırı gerçekleş-
tirildi. Hafif ticari bir araçtan 
yapılan saldırıda markete yö-
nelik 13 el ateş edilirken, kur-
şunlar markete ve otomobile 
isabet etti. Şans eseri kurşunlar 
kimseye isabet etmezken, yaşa-
nan saldırı marketin güvenlik 
kamerasına yansıdı. Güvenlik 
kamerasının anbean kaydettiği 

görüntülerde hafif ticari araçla 
gelen kimliği belirsiz kişi ya da 

kişiler, araç içerisinden seyir 
halindeyken ateş açıyor. Kur-

şunların isabet ettiği market 
sahibinin 68 ABN 138 plaka-
lı aracında ve markette maddi 
hasar meydana gelirken, silah 
seslerini duyan vatandaşlar du-
rumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ekibi ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Polis 
ekipleri olay yeri muhafazası 
için olay yerine şerit çekerek 
muhafaza ederken, Olay Yeri 
İnceleme Şubesi ekipleri ince-
lemeler yaptı. Asayiş Şubesi Ci-
nayet Büro Amirliği ekiplerinin 
de inceleme başlattığı olayda 
güvenlik kamerasından yola çı-
kan ekipler şüphelilerin peşine 
düştü. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n  İHA

Aksaray’da 3 ayrı uyuştu-
rucu operasyonu düzenleyen 
narkotik ekipleri, koltuk değ-
neği içine gizlenmiş çeşitli 
uyuşturucu madde ele geçirdi. 
Operasyonlarda 4 kişi gözaltına 
alındı. Operasyonlar Aksaray 
merkezde 3 ayrı ikamete yöne-
lik gerçekleştirildi. Edinilen bil-
giye göre, “Torbacılar” olarak 
tabir edilen uyuşturucu tacir-
lerine yönelik birçok araştırma 
ve takip yapan İl Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele (NSM) Şubesi ekipleri, 
uyuşturucu ticareti yapan S.S. 
(36), H.A.A. (37), E.K. (36) ve 
yabancı uyruklu A.T. (29) isim-
li tespit etti. Teknik ve fiziksel 
takibin ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşan ekipler ope-
rasyon için düğmeye bastı. 3 

ayrı ikamet adresine eş zamanlı 
olarak yapılan operasyonlarda 4 
şüpheli yakalanarak gözaltına 
alınırken, uyuşturucu detektö-
rü narkotik köpeği Bixi’nin de 

katıldığı operasyonlarda ev-
ler didik didik arandı. Yapılan 
aramalarda S.S. isimli şahsın 
ikametinde koltuk değneği içe-
risine gizlenmiş 28,56 gram 

sentetik kannabinoid maddesi, 
2 fişek halinde 0,74 gram me-
tamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 
aynı ikamette bin 400 TL sah-
te para ve uyuşturucu madde 
kullanımında kullanılan aparat-
lar ele geçirildi. H.A.A. ve E.K. 
isimli şahısların ikametinde ya-
pılan aramada da 34,75 gram 
sentetik kannabinoid maddesi, 
3 fişek halinde 7,31 gram me-
tamfetamin maddesi, pompa-
lı tüfek ve uyuşturucu madde 
kullanımında kullanılan aparat-
lar ele geçirilirken, yabancı uy-
ruklu A.T.’nin ikametinde ya-
pılan aramada ise 16,77 gram 
kubar esrar maddesi ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 
sorgulanmak üzere emniyete 
götürüldü. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n  İHA

Yangında alevler balkondan yükseldi
Aksaray’da 4 katlı apartmanın 

4. katındaki dairede çıkan yan-
gında alevler balkondaki camdan 
yükseldi. Evde kimsenin olmama-
sı faciayı önlerken, itfaiye ekipleri 
tarafından yangın söndürüldü. 
Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 
2410 Sokak girişinde bulunan 4 
katlı Dursun Söyler Apartmanının 
4. katında çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, yabancı uyruklu Muhammad 
Fehim’e (39) ait dairede henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle yangın 
çıktı. Açık olan balkon pencereden 
alevlerin ve dumanların yükseldi-
ğini fark eden apartman sakinleri 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 

bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede 
olay yerine itfaiye, AFAD ve polis 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri yangına merdiven aracılığıyla 
müdahale ederken, AFAD ekipleri 
içeride mahsur kalma durumuna 
karşı hazırda bekledi. Polis ekip-
leri ise cadde ve bağlı sokaklarda 
güvenlik önlemi aldı. Yangın it-
faiyenin müdahalesinin ardından 
söndürüldü. Yapılan incelemede 
evde kimsenin olmadığı belirlen-
di. Alevlerin balkondan yükseldiği 
anları bir vatandaş cep telefonuyla 
görüntüledi. Yangın sonrası daire 
kullanılamaz hale geldi. Yangının 
çıkış nedeni araştırılıyor. n İHA

HABER MERKEZİ
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Deva Selçuklu’dan Saadet
Selçuklu’ya ziyaret

6. olağan kongresini tamam-
layan Saadet Partisi Selçuklu İlçe 
Teşkilatı hayırlı olsun ziyaretle-
ri almaya başladı. Bu kapsamda 
DEVA Partisi Selçuklu İlçe Başka-
nı Av. Selman Uçar beraberinde 
yardımcıları Av. Sultan Ayrancı 
ve Mustafa Sayı ile birlikte Saadet 
Partisi Selçuklu Teşkilatı’nı ziyaret 
etti. Av. Selman Uçar Saadet Par-
tisi Selçuklu İlçe Başkanı Seçilen 
Lütfi Çelik’e yeni görevinin hayırlı 
olmasını diledi.

Saadet Partisi Selçuklu İlçe 

Başkanı Lütfi Çelik de ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, bütün partilerin müte-
madiyen böyle bir araya gelerek, 
ülkemiz ve özelinde Selçuklu il-
çemiz ile ilgili meseleleri mütalaa 
edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Ziyarette Türkiye’de başta eko-
nomi olmak üzere, genel mesele-
ler konuşuldu. Selçuklu ilçesinin 
problemleri ve ilçe için yapılması 
gereken projeler hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

‘Kamu çalışanlarını mutlu 
etmenin tam zamanı’

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, 3600 ek 
gösterge ile ilgili bir açıklama yap-
tı. Kamu çalışanlarının 3600 ek 
göstergeyle ilgili tüm taleplerini 
karşılayan tasarının halen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda bekledi-
ğini anımsatan Doğrul, “Yetkililer 
bu tasarımızı dikkate alarak 3600 
ek gösterge sorununa nihai çö-
züm getirmelidir. Bu zor günlerde 
fedakâr çalışanlarımızı mutlu et-
menin tam zamanıdır” dedi. Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 
3600 ek göstergeye ilişkin Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı’nın çalışmalarına devam ettiği-
ne dair yaptığı açıklamaya dikkat 
çeken Doğrul, “3600 ek gösterge 
uygulaması, mutlak surette tüm 

memurları kapsayacak şekilde ele 
alınmalı ve bir an önce yasalaş-
malıdır. Atılacak bu adım, içinde 
bulunduğumuz pandemi döne-
minde başta eğitim ve sağlık çalı-
şanlarımız olmak üzere tüm kamu 
çalışanlarımızı mutlu edecektir” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından Engelli Öğrenci Birimi koordinasyo-
nunda yapılan sempozyumda şehre ve mekanlara engelsiz bir bakış açısı kazandırmanın önemi vurgulandı

Engel tanımadan, haklar
eşit hale getirilmeli

Konya Teknik Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
tarafından Engelli Öğrenci Bi-
rimi koordinasyonluğunda bu 
yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen 
‘Ulusal Engellileştirilenler Sem-
pozyumu’ başladı. Sempozyum, 
şehirlerin, mekânların, tüm bi-
reyler tarafından eşit hakla kul-
lanılması gerekliliğini savunan 
‘Ulaşılabilir Kentler Engelsiz 
Mekanlar’ (UKEM) hareketi, ön-
cülüğünde başladı, şehre ve me-
kanlara engelsiz bir bakış açısı 
kazandırmanın önemi masaya 
yatırıldı.

Sempozyumun açılışına 
Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Rahmi Erdem, 
Engelli Öğrenci Birim Koordina-
törü Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz 
Çakmak ile öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. Toplantıda 
ayrıca işitme engelliler için 2 
çevirmen eşliğinde dönüşümlü 
olarak işaret diline çevrilerek 
tüm engellilerin dinlemesine 
imkan tanındı.

Birinci gün 3 oturum ve ikin-
ci gün 4 oturum olmak üzere 
2 gün sürecek sempozyumda, 
kentlerin, mekânların, her tür-
lü araç ve ekipmanların tüm 
bireyler tarafından eşit hakla 
kullanılması gerekliliğini savu-
nan ‘Ulaşılabilir Kentler Engel-
siz Mekanlar’ (UKEM) hareketi, 
kente ve mekanlara engelsiz 
bir bakış açısı kazandırmasının 
önemi üzerinde duruldu. Yine 
engelli bireylere yönelik olarak 
toplumsal farkındalığın oluş-
turulması konusunda yapılan 
çalışmaların anlatıldığı sempoz-
yumda, farklı alanlarda bilim 
insanlarının katılmasının sağ-
lanması ile ülke adına önemli 

çalışmaların ortaya konulacağı 
düşünülüyor.

Sempozyumun açılış otu-
rumunda konuşan Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik “Ülkemizde 
son yıllarda engelli bireylere 
yönelik önemli çalışmalar ya-
pılmaktadır. Üniversite olarak 
engelsiz üniversite yönünde 
önemli adımlar atmaktayız. Bu-
nun karşılığını da 2020 Yılı Me-

kanda Erişilebilirlik Ödülü Alan 
Üniversiteler (Turuncu Bayrak) 
arasında yer almaktayız. Hedefi-
miz “Engelsiz Üniversite” proje-
si kapsamında başlatmış olduğu 
çalışmaları tamamlayarak üni-
versitemizin tüm birimlerinde 
erişilebilirliği sağlamaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle siz de-
ğerli bilim insanlarının katılı-
mıyla ve “Evrensel Tasarımda 
Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla 

gerçekleştirilen bu sempozyu-
mun engelli bireylerimizle ilgili 
önemli bir farkındalık olacağına 
ve bu farkındalığını toplumun 
her kesimine yaygınlaştırılması-
na katkı sağlayacağına inanıyor, 
düzenlenen sempozyumun ba-
şarılı geçmesini temenni ediyo-
rum” dedi.

Engelli Öğrenci Birim Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Bilgehan 
Yılmaz ise, “Engellenmek hepi-
mizin her zaman karşısına çıka-
bilecek ve hayatımızda hep ola-
cak bir kavram. Sadece zamanla 
şekil ve boyut değiştiriyor. De-
ğişmeyen şey ise insan olmamız 
ve daha iyi bir hayatı hak ediyor 
olmamız. Biz mimarlar, plancılar 
ve bu sempozyumun tüm pay-
daşları, işte bu daha iyi hayatı 
sağlayan ortamları üretmekle 
sorumluyuz. Bu bilinçle umuyo-
rum ki UKEM yolculuğuna daha 
nice seneler devam edecek. Ger-
çekleştirdiğimiz sempozyumun 
ileriki dönemler için daha güzel 
işlere vesile olmasını temenni 
ediyorum” dedi.n HABER MERKEZİ

SÜ bilim insanlarını buluşturdu
Selçuk Üniversitesi, bilim insan-

larını bir araya getirmeye devam 
ediyor. 4. Uluslararası Mühendislik 
Teknolojileri Konferansı ICENTE’20, 
Selçuk Üniversitesinin ev sahipli-
ğinde gerçekleştiriliyor. Perşembe 
günü başlayan program, 21 Ka-
sım’da sona erecek. Dijital ortamda 
yürütülen organizasyonun, bilim 
dünyasına önemli katkı sunacağını 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Metin 
Aksoy, “Bilim insanlarının ortak fi-
kirler, ortak düşünceler üretecek 
olması ümit verici. Buna öncü olan 
Teknoloji Fakültesi bizler için gurur 
kaynağı.” dedi.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi tarafından dördüncüsü 
gerçekleştirilen ve 19 Kasım’da 
başlayan Uluslararası Mühendislik 
Teknolojileri Konferansı ICENTE’20 
(International Conference on Engi-
neering Technologies) 21 Kasım’da 
sona erecek. Önde gelen uluslara-
rası ve disiplinler arası araştırma 
topluluklarını, geliştiricileri ve ileri 
teknoloji kullanıcılarını bir araya ge-
tirmek ve teknoloji alanındaki teorik 
ve pratik konuları tartışmak için or-
ganize edilen konferans, araştırma 
ve gelişmelerin sonuçlarını sunmak 
ve dünyanın dört bir yanındaki ilgili 
faaliyetleri vurgulamak için önemli 
bir platform oluşturuyor. Selçuk Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Murat Ciniviz moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen ICENTE’20 Kon-
feransının açılış konuşmasını Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Aksoy çevrimiçi olarak yaptı. Dijital 
ortamda gerçekleştirilen konferan-
sın bilim dünyasına katkı vermesini 
ümit ettiklerini belirten Rektör Prof. 
Dr. Metin Aksoy, “Her ne şartta 
olursa olsun bilim insanlarının ortak 
fikirler, ortak düşünceler üretecek 
olması oldukça önemli. Buna öncü 
olan Teknoloji Fakültesi bizler için 
gurur kaynağı. Bilim adamlarının bir 
araya gelerek 180’in üzerinde bildi-
ri sunacak olması ve bu bildirilerin 
uluslararası platformda paylaşılacak 
olması bizler ve bilim dünyası için 
ümit verici.” diye konuştu. 

MÜHENDİSLİK ALANLARINDAKİ EN 
SON BİLGİLER PAYLAŞILIYOR
Konferansın Düzenleme Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir de 
“Dördüncüsünü düzenlediğimiz In-
ternational Conference on Enginee-
ring Technologies, kültür ve hoşgö-
rü başkenti olan Konya’da, Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 
ev sahipliğinde yapılmaktadır. Kon-
feransımız, mühendislik dallarının 
bir araya gelmesi ile oluşan multidi-
sipliner bir konferanstır. Biyomedi-
kal, Bilgisayar, Elektrik & Elektronik, 
Makine, Mekatronik ve Metalurji 
ve Malzeme ve İnşaat Mühendis-
liği olarak 7 farklı bilim alanında, 8 
farklı ülkeden, 185 bildiriden hakem 
değerlendirmeleri sonucunda 145’i 
konferansta sunulmak üzere kaydı 
yapıldı. 73 yerli ve yabancı üniver-
site ve kuruluşun katılım sağladığı 
konferansımızda bildiriler çevrimiçi 
oturumlarda sunulacak. Konferan-

sımızın temel amacı, mühendislik 
alanlarındaki en son bilgi ve yeni-
likleri paylaşma ve tartışma ortamı 
sağlamaktır. Bu fırsatla akademis-
yenlerimiz, bilim insanlarımız ve 
araştırmacı arkadaşlarımız mühen-
dislik disiplininin farklı alanlarındaki 
bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsa-
tı bulacaklardır. Konferansın gerçek-
leşmesinde emeği geçen herkese, 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin 
Aksoy’a, Selçuk Üniversitesi yöne-
ticilerine ve konferans düzenleme 
ve bilim komitesine, yerel komite 
üyelerine, sponsorlarımıza, bildiri 
sunan değerli öğretim elmanı ve 
araştırmacılara, bilim komitemize, 
hakemlik sürecinde bizlere yardımcı 
olan değerli akademisyenlere, otu-
rum başkanlarına ve konferansımız 
için çalışan tüm görevli arkadaşlara 
organizasyon komitesi adına teşek-
kür ederim.” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Babür Özçelik

Prof. Dr. Metin Aksoy
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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

* 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;

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan

SERVİS ŞÖFÖRÜ 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Atölye içinde çalışacak 
F Askerlik görevini yapmış

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
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Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Akkise Hayvan Bakım Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/627173
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI 
       KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
                   SELÇUKLU/KONYA  
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 3322491551
ç) İhale dokümanının  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği  internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Akkise Hayvan Bakım Merkezi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 191 m² kapalı alanlı 1 adet Hayvan Bakım 
      Merkezi ve eklentileri
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim yeri   : Akkise - Ahırlı / KONYA
ç) Teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.12.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı    : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64  
     Selçuklu/KONYA)  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III veya A/XVIII Grubu işler ile yapılacak 
işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL 

DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1262654

TEL: 0332 342 44 21
ADRES: BÜSAN SANAYİ SİTESİ

· TECRÜBELİ GAZ ALTI KAYNAKCILARI
· MONTAJ DA ÇALIŞACAK ELEMAN

· TECRÜBELİ ŞERİT TESTEREDE 
ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

‘Konya, su konusunda
sahipsiz bırakılıyor!’

Karapınar’da ‘Katılımcı Nehir 
Havza Yönetim Projesi’ tanıtıldı

Meclis gündeminde Konya’nın sorunlarını anlatan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’nın 
en büyük sorununun susuzluk olduğunu, yerleşim birimlerinin içme suyu problemi olduğunu söyledi

Konya’nın sorunlarını meclis 
gündemine taşıyan İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Kon-
ya’mızın bekleyen birçok sorunu 
çözüm bekliyor. Konya’mız maale-
sef sahipsiz bırakılıyor” dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş TBMM’de gün-
dem dışı söz alarak Konya’nın 
sorunlarına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Konya’nın metropol bir 
il olmasına rağmen göç verdiğini 
belirten Yokuş, “2002-2019 yılla-
rı arasında Türkiye nüfusu yüzde 
28 oranında artmıştır. Konya’nın 
ise yüzde 19’da kalmıştır. Konya 
nüfus bakımından 2000 yılında 
dördüncü büyük ili iken bugün ye-
dinci sıraya gerilemiştir” dedi.

‘KONYA’NIN EN BÜYÜK SORUNU 
SUSUZLUK’

Konya’nın en büyük sorunun 
susuzluk olduğunu ifade eden 
Yokuş, açıklamalarını şöyle sür-
dürdü: “Konya, Tarım ve Tarıma 
sanayisinde birinci olan ilimizdir. 
Başta tarım ürünleri olmak üzere, 
et ve süt ürünlerinde de birinci-
dir. Konya’mızın en büyük sorunu 
susuzluktur. Konya’nın yıllık yağış 
miktarı 3 milyar metreküptür. Ta-
rımda ihtiyacımız olan su ise yıllık 
6 milyar metreküptür. Her yıl 3 
milyar metreküp taban suyu kul-
lanılmaktadır. Bu nedenle de özel-
likle Karapınar ilçemizde 350’ye 
yakın obruk-göçük oluşmuştur. 
Her yıl obruklar artarak devam et-

mektedir. Endişemiz merkeze ya-
kın göçük olmasıdır. Su yetersizliği 
ve yer altında su çekilmesi obruk-
lara sebep olmuyor, aynı zamanda 
topraklarımız çölleşiyor. Özellikle 
Karapınar, Cihanbeyli, Kulu ve Yu-
nak şeridi çölleşmeyle yüz yüze” 

‘KANAL KONYA YAPILMALI’
Kanal İstanbul yerine Kanal 

Konya Projesi’ne ihtiyaç duyuldu-
ğunu aktaran Yokuş, “Konya Ova-
sı Projesi (KOP) 1985 yılında baş-
lamış ve halen devam eden büyük 
bir projedir. Bu proje Konya, Niğ-
de, Karaman ve Aksaray illerimizi 
kapsıyordu. 2016 yılında çıkan bir 
yasa ile Nevşehir, Kırşehir, Kırık-
kale ve Yozgat illeri de dahil edildi. 
Bu yıl KOP idaresi başkanlığına ay-
rılan bütçe sadece 118 Milyon TL.  
KOP bünyesinde bu 8 vilayetimiz 
tarım kentidir. Aslında tamamı-
nın suya ihtiyacı vardır. Türkiye 
tarımda kendi kendine yeter bir 
ülke olabilmesi için Dicle-Fırat 
havzasından KOP bünyesine her 
yıl en az 8 Milyar metreküp su ge-
tirilmesi gerekmektedir. Böyle bir 
projenin maliyeti Kanal-İstanbul 
projesinin dörtte biri kadardır. Biz 
diyoruz ki Kanal-İstanbul değil, 
KANAL-KONYA, KANAL-KOP” 
şeklinde konuştu. 
‘YERLEŞİM BİRİMLERİMİZİN İÇME 

SUYU PROBLEMİ VAR’
“Konya’mız büyük şehir yasası 

düzenlemesinden sonra daha yo-
ğun göç vermeye başlamıştır” di-

yen Yokuş son olarak şunları söy-
ledi: “1000’in üzerinde köyümüz 
ve kasabamızın yaklaşık dörtte biri 
ören yerine dönüşmüştür. Beledi-
ye hizmetleri köylerimize yeterin-
ce götürülemez olmuştur. Eskiden 
200’ün üzerinde kasaba beledi-
yemiz yerinde hizmetler sunuyor 
halkın hayatını kolaylaştırıyordu. 
Bir ucundan diğer ucuna 500 ki-
lometre mesafe olan Konya’nın 
her yerleşim birimine belediye 
hizmetleri elbette yetersiz kalır. 
Köy ve kazalarımız hatta küçük 
ilçelerimizde hayat durma nokta-
sında gelmiştir. Genç nüfus küçük 
ilçelerimizi, köy ve kasabalarımı-
zı terk etmiştir. Pek çok yerleşim 
birimimizin içme suyu problemi 
vardır. Köylerimizin büyük bir bö-
lümü yıllardır aspesli borulardan 
su içmektedir. Yol projeleri halle-
dilememiş mahalle ve köylerimiz 
bulunmaktadır. Konya’mızın en 
önemli sorunlarından biri de çevre 
sorunlarıdır. Tüm köy ve kasabala-
rımızın kanalizasyonları arıtmasız 
olarak ırmak, dere, göl ve baraj-
larımıza akmaktadır. Bu kirli kim-
yasal karışımlı sularla tarım yapıl-
maktadır. Başta Çumra, Kadınhanı 
ve Derebucak olmak üzere birçok 
ilçemizin kanalizasyon sistemi 
arıtmasızdır. Konya’mızın bunlar 
gibi bekleyen birçok sorunu çö-
züm bekliyor. Konya’mız maalesef 
sahipsiz bırakılıyor.”
n HABER MERKEZİ

TEMA Vakfı Konya İl Temsil-
ciliği, Karapınar’da açtığı stantta 
TEMA Vakfı tarafından hayata 
geçirilen “Katılımcı Nehir Havza 
Yönetim Projesi” hakkında halkı 
bilgilendirdi. Nehir Havza Yöne-
timi Projesi’nin bir etkinliği olan 
“Havzanı Tanı Suyunu Koru” 
stant çalışmasının ilki Karapınar 
Anıt Alanı’nda gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Konya İl Temsil-
ci Yardımcısı Emre Bostanoğlu, İl 
temsilciliği görevlisi Nazlı Mert-
can ve TEMA Vakfı Karapınar gö-
nüllü sorumlusu Musa Ceyhan, 
hazırlanan görseller eşliğinde 
bilgi notlarını vatandaşlara dağı-
tarak konunun önemi anlattı.

Tema Vakfı İl Temsilci Yar-
dımcısı Emre Bostanoğlu, “Pro-
jenin amacı, yerel halkın ve sivil 

toplum örgütlerinin su koruma 
konusundaki kapasitelerini güç-
lendirmek, nehir havza yönetim 
planlarına katılımlarını arttır-
mak, yerel paydaşlarla yerel ve 
ulusal kamu kurumları arasın-
daki diyaloğu iyileştirmektir. Su 

azlığı olan bir ülke olarak kabul 
edilen ülkemizin su varlıklarının 
su politikalarıyla iyi bir biçimde 
korunmasını sağlamak artık bir 
zorunluluk. Türkiye’de bir an ev-
vel su kanunu çıkmalı.” dedi. 
n AA
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Şekerin her türlüsü bize bazen 
çok lezzetli geliyor. Ağzımız tatlan-
sın yeter kelimesini sürekli kullan-
dığımızdan bazen şekerli besinle-
re fazlaca yönelebiliyoruz. Çaylar, 
kahveler, evde yapılan meşrubat-
lar, sadece şekerden oluşan pas-
talar beslenmemizde bazen yer 
alıyor. Peki beyaz şeker değil de 
esmer şeker tercih ettiğimiz de 
daha mı sağlıklı oluyor, daha mı 
kalorisi düşük oluyor düşünceleri-
ne bu yazımda değindim. Zaman 

zaman tüketimine başvursak da 
şekere beslenmemizden uzak tut-
mamız gerekirken elimizde olma-
dan beslenmemizde ister istemez 
yer alıyor.

Renginden dolayı sağlıklı algı-
sı, tüketimi kontrolsüz olabileceği 
düşünülse de kalori olarak değer-
lendirildiğinde beyaz şekerden 
çok da bir farkı yoktur. Sayılarla 
bir değerlendirme yapacak olur-
sak esmer şekerin kalorisi beyaz 
şekere göre çok az olsa da düşük-

tür.
Şekerden vazge-

çemeyenler için neden 
esmer şekeri tercih 
etmeleri gerektiğinin 
farklılıkları nedir, açık-
lık getirelim. Esmer 
şeker, şeker kamışı 
melasının, ön işlem-
lerinden geçirilmesi 

ve beyaz şekerle ka-
rıştırılmasından elde 
edilir. Renginin daha 
esmer veya daha açık 
esmer olması aslın-
da sadece içerisine 
karıştırılan mela mik-
tarına göre değişiklik 
gösterir. Şeker kamışı 
melasından gelen içe-

risinde antioksidan vardır.
Vücudumuza giren esmer şe-

ker de beyaz şeker de aynı şekil-
de işler. İkisini birbirinden ayıran 
özellik esmer şekerin içerisinde 
bulunan eser miktarda potasyum, 
kalsiyum, demir, fosfor ve B vita-
minleri gibi içeriğinin olmasıdır. 

Enerji yükseltici bir besin ol-
duğu için, diğer basit karbonhid-
ratlar gibi, şekerin vücut üzerinde 
enerji verici etkisi vardır. Tabi 
ki herşeyin fazlası zarar olduğu 

gibi beyaz şeker de , esmer şeker 
de fazla tüketmek de bize ciddi 
problemler getirir. Fazla şekerli 
besinler tüketimi obezite, insülin 
direnci, kalp hastalıkları, karaciğer 
yağlanması, diyabet gibi birçok 
rahatsızlığa yol açabilir.

Esmer veya beyaz şeker tüke-
timine dikkat ediniz. Bugün ağzı-
nızı tatlandıran şeker geleceğinizi 
tehdide düşürmesin.

Sağlıcakla kalın…

ESMER ŞEKER NE KADAR FAYDALI

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

‘Tedbirler halkın sağlığı için’

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, Koronavirüsle mücadele 
kapsamında denetimlerini arttı-
rarak ilçe pazarında HES sorgu-
laması gerçekleştiriyor. Korona-
virüs ile mücadele kapsamında 
ilçe genelinde maske, mesafe, 
hijyen, etiket ve ruhsat denetim-
lerini arttıran Zabıta Ekipleri, ilçe 
pazarında da vatandaşların sağlı-
ğını korumak amaçlı HES kontrolü 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, zabıta ekipleri ta-
rafından  pazarcı esnaflarının HES 
sorgulamalarının devam edeceği-
ni belirtti. 

Koronavirüs ile mücadelede il-
çede önemli çalışmalar yürüttük-
lerini belirten Başkan Tutal, ilçe 

halkının sağlığını korumak için 
bugüne kadar birçok tedbir ka-
rarı alınarak hayata geçirildiğini, 
düzenli aralıklarla denetimlerin 
yapıldığını kaydetti. Başkan Tutal, 

“İlçemiz genelinde salgına karşı 
mücadelede denetimlerimize ara-
lıksız devam ediyoruz. İlçemizde 
düzenli aralıklarla vatandaşla-
rımıza maske ve mesafe uyarısı 

gerçekleştirmenin yanında Eylül 
ayından itibaren pazar yerlerimiz-
de pazarcı esnaflarımıza yönelik 
HES sorgulaması gerçekleştiriyo-
ruz. Haftanın 3 günü gerçekleş-
tirdiğimiz denetimler kapsamında 
Pazar günü Kızılcalar mahallemiz-
de kurulan semt pazarında, Çar-
şamba ve Perşembe günleri kapalı 
pazar yerimizde kurulan pazarı-
mızda esnaflarımıza yönelik HES 
sorgulaması uygulanıyor. Aynı 
zamanda pazar alışverişinde bu-
lunan vatandaşlarımıza da maske 
ve sosyal mesafe uyarıları gerçek-
leştiriyoruz. Yapmış olduğumuz 
çalışmalarla vatandaşlarımızı sal-
gına karşı koruyor, olası olumsuz-
lukların önüne geçmeye çalışıyo-
ruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze 
eğitim devam etmesi kararı okul öncesi eğitim kurumu sahiplerini ve velileri sevindirdi. Kararın yerinde olduğu belirtildi 

Okul öncesi kararı sevindirdi
Geçtiğimiz günlerde Cumhur-

başkanlığı Kabinesi’nin ardından 
koronavirüs salgınında yaşanan artış 
nedeniyle beklenen tedbirler kamu-
oyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
tedbirlerle birlikte eğitimde yüz yüze 
eğitim yılsonuna kadar yapılmaya-
cak. Alınan bu kararın ardından kreş 
yöneticileri, kreş çalışanları ve veliler 
sosyal medya üzerinden okul önce-
si eğitimin devam etmesi yönünde 
çağrıda bulunmuştu. Konya Yeni-
gün Gazetesinin de dile getirdiği ko-
nunun ardından Milli Eğitim Bakan-
lığına (MEB) bağlı resmi ve özel tüm 
anaokulu, ana sınıfı ve uygulama 
sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze 
eğitim yapılacak. 

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 
bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, 
ana sınıfı ve uygulama sınıfların-
da haftada 5 gün yüz yüze eğitim 
yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk imzasıyla il milli eğitim mü-
dürlüklerine, okul öncesi eğitim ku-
rumlarında yüz yüze eğitime ilişkin 
yazı gönderildi. Yazıda, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
resmi ve özel örgün eğitim ile hayat 
boyu öğrenme kurumlarındaki tüm 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 
Kasım-4 Ocak’ta uzaktan eğitim 
yoluyla devam edileceği belirtildi. 
İlkokullarda, ortaokullarda ve orta-
öğretim kurumlarında tüm derslerin 
canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA 
TV, EBA portal ve açık kaynaklı di-
ğer güvenilir platformlar üzerinden 
uzaktan eğitim yoluyla işleneceği 
anımsatılan yazıda, “Ancak Bakanlık 
ile ilgili kurumlar arasında yapılan 
istişareler sonucunda, resmi ve özel 
tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygula-
ma sınıflarında haftada 5 gün yüz 

yüze eğitim yapılmasının uygun ola-
cağı değerlendirilmiştir. Bu kapsam-
da okul öncesi eğitim kurumlarında, 
haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik 
saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir 
etkinlik saati 30 dakika olacak şekil-
de planlanacaktır.” ifadeleri kullanıl-
dı. Okulun fiziki imkanları doğrultu-
sunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 
5 olacak şekilde şube tanımlamala-
rının yapılabileceği bildirilen yazıda, 
şunlar kaydedildi: “Fiziki imkanları 
uygun okul öncesi eğitim kurumla-
rında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin 

alınması şartıyla çocuk kulüpleri 
açılabilecektir. Çocukların ev orta-
mında da desteklenmesi amacıyla 
TRT EBA İlkokul kanalında her gün 
yayımlanan EBA Anaokulu kuşağı-
nı takip etmeleri ve ailelerin Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü internet si-
tesinde yayımlanan Erken Çocukluk 
Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan 
yararlanmaları sağlanacaktır. Okula 
kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih 
etmeyen ailelerin çocuklarının ka-
yıtları silinmeyecek, bu çocukların 
da EBA Anaokulu’nu izlemeleri ve 

diğer eğitim materyallerinden ya-
rarlanmaları için gerekli önlemler 
alınacaktır.”

‘KARAR YERİNDE OLDU’
Konu ile ilgili Konya Yenigün 

Gazetesine değerlendirmelerde 
bulunan Önce-Eğitim-Der Başkanı 
Özcan Dalgıç, okul öncesi eğitim ku-
rumlarının ve çocuk kulüplerinin tatil 
edilmemesi için Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın aldığı kararı olumlu bulduk-
larını belirterek, “ Bu karar çocuk-
larımızın geleceği adına, eğitimleri 
adına çok doğru bir karar. Kurumlar 

tarafından alınan tedbirlerle birlikte 
yaş grubu itibariyle, çocuklarımızın 
sağlık durumları ile ilgili çok büyük 
risklerinin olmadığı, 1 Haziran’dan 
bu yana test edilip, görüldü.  Sağlık 
yönünde bir risk olmaması nedeniy-
le alınan karar yerinde ve önemli. 
Bu karar sadece kurumlar için de-
ğil, esas olarak çalışan aileler içinde 
de çok önemliydi.  8 aydan bu yana 
eğitim alan çocuklarımızın gelişimi, 
verilen eğitimlerin heba olmaması 
için oldukça önemliydi. Tüm çocuk-
larımız kadar, kaynaştırma öğren-
cileri içinde okul öncesi dönem, çok 
hassas ve önemli bir dönem.  Bu 
süreç çocuklarımızın gelecekte ka-
yıp bir nesil olmaması adına oldukça 
önemliydi.  Kurumlarımızda bugüne 
kadar aldığımız tüm önlemleri bun-
dan sonra da daha fazla bir şekilde 
almaya devam edeceğiz.  Bu kararın 
çıkmasında desteklerini esirgeme-
yen Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a,  Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’a, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’a, velilerimize ve sesimizi 
duyuran değerli basın mensupları-
na da teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Otomobilini satmak isterken 
EFT dolandırıcılığına uğradı

Karatay ilçesinde kızına ait 
otomobili satışa çıkaran Şenol 
Sarı, Eskişehir’den geldikleri 
öğrenilen şahıslar tarafından 
EFT dolandırıcılığına uğradı. 
Karatay ilçesinde ikamet eden 
Şenol Sarı, kızına ait olan 42 
EAK 16 plakalı otomobili satı-
şa çıkardı. 27 Ekim Salı günü 
otomobili satın almak için Me-
sut Y., Cem B. ve Cemal B. 
isimli 3 şahıs Eskişehir’den 
Konya’ya geldi. Taraflar anlaş-
tıktan sonra satış yapmak üze-
re Karatay 11’inci Noteri’ne 
gitti. Mesai saati bitiminin 
hemen öncesinde yapılan sa-
tışta, aracı üzerine alacak olan 
Mesut Y. otomobilin ücretini 
EFT (Elektronik Fon Transferi) 
yoluyla ödemek istedi. Satışı 
veren Şenol Sarı ve beraberin-
deki oğulları teklifi kabul etti. 
Mesut Y., Sarı ve oğullarının 
yanında EFT yoluyla parayı 
gönderdikten sonra ise satış 
işlemi gerçekleşti. Otomobi-
li alan 3 şahıs ise Eskişehir’ 
dönmek üzere yola koyuldu. 
Paranın hesaplarına geçme-
sini bekleyen talihsiz adam 
ve oğulları durumdan şüphe-

lenince şahısları aradı, ancak 
telefona çıkan olmadı. Şenol 
Sarı dolandırıldıklarını anladı 
ve C. Savcılığa suç duyuru-
sunda bulundu.

Otomobili alan şahıslar-
dan Mesut Y.’nin daha önce 
işlediği suçlardan aranması 
olduğu öğrenilirken, şahıs Es-
kişehir’de polis ekipleri tara-
fından yakalanarak cezaevine 
gönderildi. Otomobil ise hala 
bulunamadı.

‘TEK DERDİMİZ ARACIMIZIN 
BULUNMASI’

Satışı yaptıktan sonra para 
gelmeyince durumdan şüphe-
lendiklerini ifade eden Şenol 
Sarı, dolandırıldıklarını anla-
yınca şoke olduklarını söyledi. 
Tek isteklerinin otomobilin 
bulunması olduğunu belirten 
Sarı, “Büyük şaşkınlık yaşa-
dık. Şu anda ben de ailem de 
çok üzgünüz. Başımıza gelen 
çok büyük talihsizlik, mağdur 
olduk. Dişimizden tırnağımız-
dan artırdığımız parayla bu 
otomobili aldık. Büyük zarar-
dayız. Tek derdimiz aracımızın 
bulunması” diye konuştu.
n İHA
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Mekan İnşaat sahiplerinden Abdullah Karabağ’ın dedesi Mehmet Karabağ 94 yaşında vefat 
etti. Merhum Mehmet Karabağ dualarla Seyit Şahin ( Kurtuluş ) Mezarlığına defnedildi 

Şair ve Yazar Hasan Ukdem’in amcası Eyüp Ukdem bir süredir tedavi gördüğü 
koronavirüs sebebiyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Ukdem dualarla defnedildi

Karabağ ailesinin acı günü Eyüp Ukdem dualarla defnedildi
Mekan İnşaat sahiplerinden 

Abdullah Karabağ’ın dedesi Meh-
met Karabağ (Kapcı Mahmut) bir 
süredir tedavi gördüğü hastanede 
vefat etti.  94 yaşında ve 5 çocuk 
babası olan Mehmet Karabağ’ın 
cenazesi Cuma günü Seyit Şahin ( 
Kurtuluş ) Mezarlığında kılınan ce-
naze namazının ardından sevenle-
rinin omuzlarında taşınarak Kur-
tuluş Mezarlığında toprağa verildi. 
Karabağ ailesini acı günlerinde Sa-
adet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam ile sevenleri, dostla-
rı, akrabaları ve işadamları yalnız 
bırakmadı. Karabağ ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri ka-
bul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak dostumuz Abdullah Kara-
bağ başta olmak üzere merhum 
Mehmet Karabağ’ın ailesine, ak-

rabalarına, sevenlerine, dostları-
na ve tüm yakınlarına başsağlığı; 

geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz 
ediyoruz. n FAHRİ ALTINOK

Konya’da kültür ve edebiyat 
camiasının sevilen isimlerin-
den, Şair ve Yazar Hasan Uk-
dem’in amcası Eyüp Ukdem bir 
süredir tedavi gördüğü korona-
virüs sebebiyle 65 yaşında ha-
yatını kaybetti. Merhum Eyüp 
Ukdem’in cenazesi Perşembe 
günü Karatay ilçesine bağlı 
Acıdort Mahallesinde kılınan 
cenaze namazının ardından 
dualarla mahalle mezarlığına 
defnedildi. Ukdem ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakın-
ları yalnız bırakmadı. Merhum 
Eyüp Ukdem 4 çocuk babasıydı.  
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Eyüp Ukdem’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar’ın amcaoğlu Sami Okumuşlar 
52 yaşında vefat etti. Merhum Okumuşlar dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Okumuşlar dualarla defnedildi
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi (NEÜ) Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar’ın 
amcaoğlu Sami Okumuşlar 52 
yaşında vefat etti. Merhum Sami 
Okumuşlar’ın cenazesi Perşembe 
günü Hacıveyis Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Okumuşlar ailesini acı günlerin-
de sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhum Sami Oku-
muşlar 3 çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Sami Okumuşlar’a Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan’ın annesi Hacı Narin Tartan 
71 yaşında vefat etti. Merhume Hacı Narin Tartan Karapınar’da dualarla defnedildi 

Mehmet Tartan’ın acı günü 
Karapınar Süt Üreticileri Birliği 

Başkanı Mehmet Tartan’ın annesi 
Hacı Narin Tartan 71 yaşında vefat 
etti. Başkan Tartan sosyal medya 
adresinden yaptığı paylaşım ile an-
nesinin vefatını duyurdu. Başkan 
Tartan, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi 
Raciûn. Canım annem, başımızın 
tacı Hacı Narin Tartan’ı kaybettik. 
Senin gibi bir annenin oğlu oldu-
ğum için her zaman gurur duy-
dum. Mekânın cennet olsun, hakkın 
ödenmez, nur içinde yat annem.” 
ifadelerini kullandı. Merhumenin 
cenazesi Perşembe  günü Karapı-
nar  Çetmi Mezarlığı’na defnedildi. 
Tartan ailesi cenaze namazının ar-
dından taziyeleri kabul etti. Merhu-
me Narin Tartan 4 çocuk annesiydi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak Ka-
rapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı 
Mehmet Tartan başta olmak üzere 
merhume Hacı Narin Tartan’ın ai-

lesine, akrabalarına, sevenlerine, 
dostlarına ve tüm yakınlarına baş-

sağlığı; geride kalanlara sabr-ı cemil 
niyaz ediyoruz. n MEHMET ALİ ELMACI 

Mekan İnşaat sahiplerinden, Dostumuz

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Abdullah KARABAĞ’ın

dedesi Mehmet KARABAĞ’ın

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

Şair ve Yazar

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Hasan UKDEM’in

amcası Eyüp UKDEM’in

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

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı

GAZETESİ
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‘Pandemi süreci aile 
yapımız için lütuf oldu’

Aile Uzmanı Cemil Paslı, 
insan hayatını olumsuz etki-
leyen pandemi sürecinin aile 
açısından değerlendirildiğinde 
ve iyimser bakıldığında olum-
lu bir yönünün daha olduğunu 
söyledi.  Toplumun temel yapı 
taşının aile, ailenin temel yapı 
taşının ise eş ve anne olarak 
kadın olduğunu söyleyen Paslı, 
“Sağlıklı birey ve huzurlu top-
lum için mutlu aileler kurulma-
lıdır. Erkeklerin baba ve eş ola-
rak temel görevlerinin, kadının 
eş ve özellikle anneliğini fıtratı-
na uygun olarak ifa edebileceği 
gerekli şartları oluşturmaktır. 
Sağlıklı birey ve huzurlu toplum 
için devlet, 0-3 yaşta çocukların 
anneleriyle beraber büyüyecek-
leri düzenlemeleri yapmalıdır. 
Kadınların en büyük kariyeri 
anneliktir“dedi. Pandemi dö-
neminin aileler için bir fırsat 
olduğunu söyleyen Paslı, Dola-
yısıyla pandemi döneminde de 
Allah bize kendimizi ve ailemizi 
tanımamızı sağladı” ifadesini 
kullandı.

ANNE BABA ADAYLARI 
EĞİTİLMELİ

Cemil Paslı; “Mutluluk için 
hayatımızdaki öncelik; aşkın 
varlığımız Rabbimizle ilişki-
lerimiz, içkin varlığımız olan 
eşimizle ilişkilerimiz ve taşkın 
varlıklarımız olan çocuklarımız-
la ilişkilerimiz şeklinde sıralan-
malıdır. Özellikle 0-3 yaşta ço-
cuğun anne ve baba yakınlığıyla 
büyümeli. Kur’an-ı Kerim’de 
Bakara 233, Ahkâf 15. ve Lok-
man 14. Ayetlerde annelerin 
bebeklerini en az 24 ay emzir-
meleri emredilmektedir. 0-3 
yaşta özellikle anneye doyma-
yan çocuklarda ‘oral fiksasyon’ 
sendromu gelişmekte, bu send-
rom bir ömür bireyi olumsuz et-
kilemektedir. Bağımlılıklardan 
hırsızlığa, obeziteden psikolojik 
rahatsızlığa bir patolojinin te-
melinde insanın anavatanı olan 
çocuklukta, özellikle 0-3 döne-
minde yaşanan anne yoksun-

luğudur. Her anne-baba adayı 
‘oral fiksasyon’ konusunda eği-
tilmelidir” dedi.
AİLE KONUSUNDA UMUTLUYUZ

Aile Uzmanı Cemil Paslı, 
“Toplumdaki geleneksel aile 
düzeni, modern toplum ve çe-
kirdek aileye dönüştüğü için 
evlilik öncesi ve sonrası ciddi 
eğitimlerle aile kurumunun ko-
runması gerekmektedir.  Bütün 
sıkıntılarımıza rağmen dünyada 
millet olarak Japonlarla beraber 
en sağlam aile kurumuna sahi-
biz. Elbette almamız gereken 
tedbirler var, ama karamsar de-
ğiliz, aksine umutluyuz” dedi. 

ARADAKİ BAĞI SIKI 
TUTMAK LAZIM

Son zamanlarda aile yapı-
mızda kaybettiğimiz değerler 
de var diyen, Cemil Paslı, “Sağ-
lıklı ve huzurlu bir toplun için 
köprüyü ayakta tutan ailedir. 
Aileyi bir noktada tutup aradaki 
bağ bozulmamalıdır, aile psiko-
lojik olarak bireyi ve biyolojik 
olarak toplumu da direkt etki-
ler. Bunun için üzerine en çok 
titrememiz gereken konu aile-
dir. Zira, hastalıkların çoğu psi-
kolojiktir. Bu da ailede merha-
metin, saygının olmamasından 

kaynaklanır” dedi.
ANNE BİREYİN YETİŞMESİNDE 

ÖNEMLİ
Aile yapısının bozulmaması 

için çözümlerin olduğunu ve bu 
uygulamaların da çok hızlı bir 
şekilde hayata geçirilmesi ge-
rektiğini söyleyen Aile Uzmanı 
Cemil Paslı, “Bir birey için  anne 
karnından düşüp 7 yaşına kadar 
en az yüzde 60 kişiliğin şekil-
lendiği ve oturduğu yer ailedir. 
Siz bir  çocuğa aile içinde   iyi 
bir kişilik, iyi bir karakter vere-
mezseniz, istediğiniz kadar gü-
zel  okullar, güzel üniversiteler  
yapın, güzel öğretmenler yetiş-
tirin, başarılı olamazsınız. Bu-
nun tek temeli aile ve annedir. 
Çünkü anne 3 kat babadan daha 
önemlidir. Bir birey kişiliği, 
merhameti, özgüveni anne sü-
tüyle beraber alıyor ve hem de 
dünyanın sağlıklı gıdası fiziksel 
gelişim ve psikolojik ve biyolo-
jik gelişim içinde en önemli et-
kendir” şeklinde konuştu.

KENDİ KÜLTÜRÜMZE 
DÖNMELİYİZ

Pandemi sürecinde evin ve 
ailenin önemi arttı diyen Aile 
Uzmanı Paslı, “Siz bir insana 
eğitimi verdiğiniz zaman aile 

nasıl oluşur bunu öğrenirler. 
Çocuğa nasıl örnek yol açacağı-
mızı göstermemiz lazım ve bu 
sisteme kavuşmamız lazım sa-
bit ve muhafazakar bir tavrımız 
olacak. Uygulamanın gücünü 
göstereceğiz ne  bu durumda  
modernizmi sürekli kötülemek 
yerine kendi dinimize, kültü-
rümüze döneceğiz ama yeni 
şeyler söyleyeceğiz .Teknolo-
jiyle savaşmak yerine Allah’ın 
nimeti olarak görüp başarımıza 
başarı katmalıyız. Bizim başa-
rımız tarihe dayanır onun için 
başarının temelinde öz güven 
vardır. Özgüveni de ailemiz-
den aldığımız için, aile bizim 
için çok önemlidir. Kapitalizme 
karşı yıkılmamak için aile üze-
rine titremeliyiz. Pandemi ben-
ce Allah’ın bir rahmetidir zira 
Cenab-ı Hakk’ın zaman zaman 
insanlara müdahalesidir bu da 
uzun vadede şifa olmasını sağ-
lar.  Yunus Emre’nin de dediği 
gibi ‘ilim ilim bilmektir, ilim 
kendin bilmektir, sen ilim bil-
mezsen bu nice okumaktır. Do-
layısıyla pandemide Allah bize 
kendimizi tanımamızı sağladı” 
şeklinde konuştu. 
n MEHMET ALİ ELMACI

Suların yönü Suğla 
Havzası’na dönecek

Karantinaya uymayan şoför
sağlık ekiplerine teslim edildi

Konya’nın Yalıhüyük il-
çesinde, içme suyu ve tarım 
arazilerinin sulama projeleri 
ele alındı.  KOSKİ Genel Mü-
dürü Ahmet Demir, düdenler-
den Akdeniz’e dökülen suları, 
Suğla kapalı havzasına topla-
mak için teknik çalışma yürüt-
tüklerini aktardı.

Yalıhüyük Belediye Baş-
kanı Hasan Koçer ise çalış-
maların ilçe adına önemli bir 
kazanım olduğunu belirterek, 
“Çatmakaya, Gölcük yaylamız 
kaynak sularının değerlendi-
rilmesinin yanı sıra Marutta 
düdeninde yerinde inceleme-

ler yaptık. İçme suyu, tarım 
arazilerinin sulanması proje-
leri hakkında önemli görüş-
meler gerçekleştirdik.” dedi.

İlçedeki görüşmeye Demir 
ve Koçer’in yanı sıra Kayma-
kam Yasin Şahin, KOSKİ Yö-
netim Kurulu Üyesi İbrahim 
Halıcı, İşletmeler Dairesi Baş-
kanı Murat Erdoğan, Yatırım 
ve İnşaat Dairesi Başkanı Hü-
seyin Kürşat Civelekoğlu, Fen 
İşleri 4. Bölge Müdürü Memiş 
Kunt, Seydişehir Alt Bölge 
Şefi Ercan Altunbaş ve AK 
Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin 
de katıldı. n AA

Aksaray’da, koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında yapılan denetimlerde, 
temaslı kişi olduğu ve evde 
karantinada bulunması ge-
rektiği tespit edilen yolcu oto-
büsü şoförü, sağlık ekiplerine 
teslim edildi.

Aksaray-Ankara kara yolu 
Bölge Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü önünde polis ekip-
leri, yolcu otobüslerine yö-
nelik Kovid-19 denetimleri 
kapsamında Ahmet Kaçıran 
idaresindeki 68 HZ 325 plaka-

lı yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, yaptığı kontrolde 

otobüs şoförü Kaçıran’nın te-
maslı kişi olduğunu ve evde 
karantinada bulunması gerek-
tiğini tespit etti. Bunun üzeri-
ne ekipler, şoför hakkında ka-
rantina kurallarına uymadığı 
için 3 bin 150 lira uyguladı.

Haber verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 112 Acil 
Sağlık ekipleri, sürücü Kaçı-
ran’ı ambulansla karantinada 
kalması için evine götürdü.

 n AA

Sigara yasağını ikaz levhaları ve yer işaretleriyle hatırlatıyorlar
Karaman’da yeni tip koro-

navirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında vatandaşların sigara 
yasağına ilişkin bilgilendirilmesi 
amacıyla uyarı amaçlı ikaz levha-
larının ve yer işaretlerinin kentin 
çeşitli yerlerine yerleştirildiği bil-
dirildi. 

Karaman Valiğinden yapılan 
açıklamada, kış ayının yaklaşma-
sıyla birlikte artan vaka sayısının 
önüne geçilmesi ve Kovid-19 ile 
mücadelenin etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için ülke gene-
linde olduğu gibi Karaman’da da 
bir dizi önlemlerin hayata geçiril-
diği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kap-
samında salgının yayılımının ön-
lenmesi ve maske kullanımında 
sürekliliğin sağlanması amacıyla 
İçişleri Bakanlığının genelgesi 
kapsamında, vatandaşların yo-

ğun olarak bulunduğu cadde ve 
sokaklar ile meydan ve toplu ta-
şıma araç durakları gibi alanların 
yanı sıra park, bahçe, meydan, 
cadde ve benzeri açık alanlarda 

getirilen sigara yasağına ilişkin 
olarak bilgilendirici, uyarıcı ma-
hiyette ikaz levhaları ve yer işa-
retleri hazırlanarak cadde, sokak 
ve meydanlara yapıştırıldığının 

ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kayde-

dildi: “Aktekke Meydanı, İsmet 
Paşa Caddesi, 1. İstasyon Cadde-
si, 2. İstasyon Caddesi ve Atatürk 

Bulvarı gibi vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı ve bulun-
duğu şehrin önemli noktalarında 
asılan ve üzerinde ‘Bu alanda /
caddede maske kullanımını en-

gellediğinden sigara İçmek ya-
saktır’ yazısı bulunan ikaz lev-
haları ve yer işaretleri görevliler 
tarafından belirlenen bölgelere 
yerleştirilerek vatandaşlarımızın 
bilgilendirilmesi sağlandı. Yapı-
lan çalışmalarla solunum yoluyla 
kolayca bulaşabilen koronavirüs 
ile mücadelenin etkin ve kararlı 
bir şekilde yürütülmesi ve salgı-
nının yayılımının önlenmesi için 
maske kullanımında süreklili-
ğin sağlanması, salgının toplum 
sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sos-
yal izolasyonu temin, fiziki mesa-
feyi koruma ve hastalığın yayılım 
hızını kontrol altında tutmak ve 
maske kullanımının sürekliliği 
sağlanarak koronavirüs ile mü-
cadele konusunda toplumda 
farkındalık oluşturmak amaçla-
nıyor.” n AA

Aile Uzmanı Cemil Paslı aile yapımız hakkında Yenigün’e önemli açıklamalar yaptı. Paslı “Üzerinde en çok 
durmamız gereken konu ailedir çünkü  hastalıkların çoğu psikolojiktir bu da ailede başlar, ailede biter” dedi
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Erol Bulut’un Süper Lig’de ‘dalya’ heyecanı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol 

Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. 
Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanı-
yor. Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın 
bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda 
yapacağı müsabakayla teknik direktör 
olarak Süper Lig’de “dalya” diyecek. 
Sezon başında Fenerbahçe’nin teknik 
direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-la-
civertlilerin başında 8 lig maçında gö-
rev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük 
kariyerinde Süper Lig’de Yeni Malat-
yaspor’da 57, Aytemiz Alanyaspor’da 
ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.

 İLK TAKIMI YENİ 
MALATYASPOR 

Erol Bulut, teknik direktörlük kari-
yerine 2017’de Yeni Malatyaspor’da 
başladı. Kartalspor, Yeni Malat-
yaspor, Elazığspor ve Medipol Başak-
şehir’de yardımcı antrenörlük yapan 
Erol Bulut, 2017-2018 sezonunun 7. 

haftasında Yeni Malatyaspor’un başı-
na geçti. Yeni Malatyaspor, Erol Bulut 
yönetiminde 2017-2018 sezonunu 43 
puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-si-
yahlılar, söz konusu sezonda Bulut 
yönetiminde ligde 28 maçta 9 gali-
biyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet 

yaşadı. Erol Bulut’un başında bulun-
duğu Yeni Malatyaspor, 2018-2019 
sezonunda ise başarılı bir performans 
ortaya koydu. Sarı-siyahlı ekip, Zi-
raat Türkiye Kupası’nda son 4 takım 
arasına kalmayı başardı ancak yarı 
finalde Galatasaray’a elenmekten 

kurtulamadı. Galatasaray ile kupa-
da oynanan rövanş maçının ardından 
Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’la yol-
lar ayrıldı. Bulut yönetiminde 29 lig 
maçına çıkan Malatya ekibi, 10 gali-
biyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet 
yaşadı. Sarı-siyahlı takım, 2018-2019 

sezonunu 47 puanla 5. basamakta 
tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne 
katılma hakkı elde etti.

ALANYASPOR’DA 
ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda 
Aytemiz Alanyaspor’da görev yaptı ve 

sergilenen başarılı futbolun mimar-
larından oldu. Turuncu-yeşilli takım, 
Bulut yönetiminde 8 hafta liderlik kol-
tuğunda oturduğu sezonu 57 puanla 
5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa 
Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Bulut, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Aytemiz 
Alanyaspor’u finale taşıdı. Alanya 
temsilcisi, finalde Trabzonspor’a 2-0 
yenilerek ikincilikle yetindi. Görev 
yaptığı takımlarda oynattığı etkili fut-
bolla dikkati çeken Erol Bulut, 1995-
1999 yıllarında formasını giydiği Fe-
nerbahçe’ye bu sezon başında teknik 
adam olarak döndü.

 LİGDE 99 MAÇTA 40 GALİBİYET
Erol Bulut, teknik direktörlük kari-

yerinde Süper Lig’de 99 maçta görev 
yaptı. Üç ayrı takımda çıktığı bu mü-
sabakalarda 40 galibiyet, 28 beraber-
lik ve 31 yenilgi yaşayan Bulut, 1,49 
puan ortalaması yakaladı. n AA

Kayserispor’da
sakatlık şoku

Gaziantep FK 
Denizli deplasmanında

MKE Ankaragücü’nün 
kampı tamamlandı

Süper Lig’in 9.haf-
tasında deplasmanda 
Galatasaray’a konuk 
olacak Hes Kablo Kayse-
rispor’da Pedro Henrique 
sakatlandı. Hatayspor 
maçında gördüğü kır-
mızı karttan ötürü Gala-
tasaray maçında forma 
giyemeyecek olan Pedro 
Henrique, antrenmanda 
sakatlandı. Sol üst bacak 
bölgesi kas zorlanma-
sı oluşan Pedro Hen-
rique’nin tedavisine başlandı Galatasaray ve Karagümrük 
ile oynanacak Süper Lig maçlarında görev alamayacak 
olan Brezilyalı futbolcu, “Maalesef yine sakatlandım. Yak-
laşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakat-
lığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden 
kimsenin şüphesi olmasın” dedi. n İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında 
bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşa-
cak. Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 
mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligdeki son 
7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan 
kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenil-
mezlik serisine devam etmek istiyor.

3 OYUNCU KARANTİNADA 
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu 

karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak. Yeni tip 
koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam 
eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak ka-
lacak. Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca 
ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep’e geldi 
ve tek antrenmana çıkarak Denizli’ye gidecek kafilede yer 
alacak. n AA

Süper Lig’in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü dep-
lasmanda Göztepe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, milli 
maç arasında Antalya’da girdiği kamp programını tamam-
ladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE 
Ankaragücü, milli maç arasında Antalya’da sürdürdüğü 
kampı dün yaptığı antrenmanla bitirdi. Teknik direktör Fuat 
Çapa yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınma 
ile başlayan futbolcular,  daha sonra sınırlı alanda pozis-
yon oyunu gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde duran 
top çalışması yapan başkent temsilcisi, şut çalışması ile 
antrenmanı tamamladı. Milli takımlardan dönen Atakan 
Çankaya ve Saba Lobjanidze antrenmana katılırken, dünkü 
antrenmanda sağ dizindeki ağrıları nükseden Tiago Pinto 
bugünkü çalışmada yer almadı. n AA

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasın-
da en çok zorlandığı rakiplerinden biri 
olan Medipol Başakşehir’i konuk ede-
cek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski 
adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan 
sadece 5’ini kazanabildi. İki ekip ara-
sında 24’ü Süper Lig, 2’si de Türkiye 
Kupası’nda olmak üzere geride kalan 
26 resmi maçtan 8’ini Medipol Başak-
şehir, 5’ini Beşiktaş kazandı, 13 karşı-
laşma da berabere sonuçlandı. Reka-
bette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş 
ise 28 gol attı.

 LİG MAÇLARI
İki ekip Süper Lig’de 24 kez karşı-

laşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşik-
taş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 
12 maçta da beraberlik bozulamadı. 
Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 
golüne, turuncu-lacivertli ekip 28 golle 
yanıt verdi.M Geçen sezonun ilk yarı-
sındaki iki takım arasındaki maç 1-1 
berabere tamamlanırken, ikinci devre-
deki mücadeleyi Medipol Başakşehir 
1-0 kazanmıştı.  

EVİNDEKİ 12 MAÇTA 4 GALİBİYET
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 

evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 
kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Si-
yah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor adıyla Süper Lig’de 2007-
2008 sezonundan itibaren mücadeleye 
etmeye başlayan rakibi karşısında iç 
sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve bi-
rer beraberlikle yenilgi aldı. Beşiktaş, 
evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibi-
ni 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan 
beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 
2010-2011 sezonunda evinde Medipol 
Başakşehir’e 2-0 yenildi.  M İç sahada 
rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, 

kalesinde ise 10 gol gördü.
KUPADA 2 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası’nda 
da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 
sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medi-
pol Başakşehir’in üstünlüğüyle tamam-
landı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 
2010-2011 sezonunda ise Türkiye Ku-
pası finalinde bir kez daha karşılaştı. 
Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 
berabere tamamlanan karşılaşmada 
rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük ku-
ran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi 
olmuştu. n AA

Beşiktaş’ın ‘kabusu’ 
Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir’i konuk edecek siyah-beyazlı takım, 
rakibiyle oynadığı 26 resmi maçın sadece 5’ini kazanabildi. İki ekip, 24’ü Süper Lig, 2’si Tür-

kiye Kupası olmak üzere 26 resmi maçta karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8 kez kazandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-
lah Avcı, 307 gün önce bıraktığı yeşil sa-
halara yeniden dönüyor. Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor karşısında bordo-mavili 
takımın başında ilk Süper Lig maçına çı-
kacak olan deneyimli teknik adam yeni 
heyecana galibiyetle başlamak istiyor.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasın-
da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor’da yeni 
bir heyecan yaşanıyor. Bordo-mavililerin 
yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, 307 
gün önce bıraktığı yeşil sahalara Trab-
zonspor’un başında çıkmanın heyecanını 
yaşarken, bordo-mavililer ise yeni teknik 
direktörü ile birlikte 5. haftalık aradan 
sonra galibiyetle taşınarak Süper Lig’de 
üst basamaklara doğru tırmanışını sür-
dürmek istiyor.

307 GÜN SONRA YENİDEN 
YEŞİL SAHALARDA

Trabzonspor’un yeni teknik direk-
törü Abdullah Avcı, 19 Ocak 2020’de 

Beşiktaş’ın sahasında Sivasspor’a 2-1 
kaybettiği maçın ardından yeşil sahalara 

veda etmişti. Bordo-mavililerin 22 Kasım 
Pazar günü sahasında Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor ağırlayacağı maçta 
Trabzonspor’un başında 307 gün sonra ilk 
resmi müsabakasına çıkacak olan tecrü-
beli teknik adam yeni takımıyla İstanbul 
dışında ilk tecrübesini yaşayacak.

SÜPER LİG’DE 334 
MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ab-
dullah Avcı, bordo-mavili takımın başında 
ilk, Süper Lig’de ise 334 maçına çıkacak. 
Deneyimli teknik adam ligde Başakşehir 
ve Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. İki İstan-
bul takımını çalıştıran Avcı, Anadolu’da 
çalıştırdığı ilk takım ise Trabzonspor oldu. 
Süper Lig’de bugüne kadar 333 maça 
çıkan Avcı, 156 galibiyet, 85 beraberlik 
ve 92 mağlubiyet elde etti. Söz konusu 
maçlarda 553 puan toplarken, 1.66 puan 
ortalaması elde etti. n İHA

Abdullah Avcı 307 gün sonra sahalara dönüyor
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Kupa maçına 
Özhan atandı

Filenin Kartalları 
Ankara deplasmanında

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. 
Turu’nda deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın 
hakemi açıklandı. Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı 
hakem Yakup Özhan yönetecek. Özhan’ın yardımcılıklarını 
Vedat Demir ve Sedat Etik yaparken, karşılaşmanın dördün-
cü hakemi ise Can Cengiz olacak.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi, yarın deplasmanda Ziraat 
Bankkart ile karşılaşacak. Saat 15.30’da başlayacak olan 
karşılaşma Ankara Başkent Salonu’nda oynanacak ve 
TVF’nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ligde 7. hafta karşılaşma-
sına Ankara’da Ziraat Bankkart karşısında çıkacak. 6 hafta 
sonunda 2 maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 
Filenin Kartalları, 4 maça çıktı. Bu süreçte 2 galibiyet ve 
2 mağlubiyet alan Konya Büyükşehir Belediyesi, 8. sırada 
bulunuyor. Öte yandan rakip Ziraat Bankkart ise 5 maç so-
nunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligde oynanan 11 maç 
sonunda 10. sırada bulunuyor. Lige istedi-
ği başlangıcı yapamayan fakat sonrasında 
çıkışa geçerek lig ve kupada 6 maça çıkan 
Yeşil-Beyazlılar, o süreçte mağlubiyet yüzü 
görmedi. Ligde 3 galibiyet ve 2 beraberlik 
alan Yavru Kartal Ziraat Türkiye Kupası’nda 
ise Altay’ı eleyerek bir üst tura adını yazdır-
mıştı. Öte yandan çarşamba günü oynanan 
Turgutluspor karşılaşmasına da galibiyet 
parolasıyla çıkan Karatay Termal 1922 
Konyaspor karşılaşmada hakem kurbanı 
olarak maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Maça 
iyi başlayan ve net fırsatları değerlendire-
meyen Yeşil-Beyazlılar, rakibin 10 kişi kal-
masından sonra savunmada yaptığı hatay-
la 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya ise baskılı 
başlayan ve 55. dakikada golü bulan 1922 
Konyaspor sonrasında ise hakem kurbanı 
olarak üst üste kırmızı kartla görmüş ve 
84. dakikada yediği golle de karşılaşma-
dan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karatay Termal 
1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mın-
gır, karşılaşmayı, hakemin performansını 
ve yoğun maç trafiği hakkında Konya Ye-
nigün Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ FIRSATLARDAN 
YARARLANAMADIK

Karatay Termal 1922 Konyaspor Tek-
nik Direktörü Erol Mıngır, 2-1 kaybedilen 
Turgutluspor maçını değerlendirdi. Mın-
gır, “Turgutluspor karşılaşmasını kazana-
cağımıza inanıyorduk. Maçın başlarında 
Ege ve Doğan Can ile önemli fırsatlardan 
yararlanamadık. Bu pozisyonlara atsaydık 
farka bile gidebilirdik. Biz yakaladığımız 
pozisyonları değerlendiremeyince aka-
binde kendi bireysel hatalarımızdan golü 
kalemizde gördük. Sakatlıklardan dolayı 2 
zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık.  
Karşılaşma 1-1 iken bir anda 9 kişi kaldık. 
Bu kararlar bizi derinden etkiledi ve sonra-
sında da kalemizde golü gördük.” ifadele-
rini kullandı.

İKİNCİ YARIDA OYUNU KATLETTİ
Hakem Yücel Büyük hakkında da konu-

şan deneyimli teknik adam, “Hakem ikinci 
yarıda oyunu katletti. Bizim lehimize olan 
taç atışını rakibe verdi sonrasında bizim 
oyuncumuzun küfür ettiğini iddia ederek 
oyuncumuza kırmızı kartı gösterdi. Haksız 
bir şekilde 10 kişi kaldık. O pozisyonun 
devamında İsmail’e sert bir faul yapıldı ha-
kem faulü vermedi. Celal’in sarı kartı vardı 

gereksiz bir şekilde 9 kişi kaldık. Maçtaki 
gerginliği hakem yarattı. Beraberliği bul-
duk ataklarımızı sıklaştırdık sonrasında 
Ahmet Önay net bir fırsattan yararlanamadı 
ve sonrasında hakem adeta bizi doğradı.” 
dedi. 

HEM SAKATLIK HEM DE KOVİD-19 
İLE MÜCADELE EDİYORUZ

Yoğun maç fikstüründen ve futbol-
cuların sakatlık durumuyla ilgili konuşan 
Erol Mıngır, konuşmasına şu şekilde de-
vam etti: “Kısıtlı bir kadro ile mücadele 
ediyoruz. Yoğun maç trafiğinden dolayı 
sakatlıklarımız arttı. Bunun üstüne bir de 
koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Takı-
mımızda 3 sol bekimiz var ancak üçünün 
de sakatlığı bulunuyor. Hamit Kulya ben 
geldiğimde sakattı. Memleketinde tedavi 
oluyordu ancak 2 gündür bizimle antren-
manlara çıkıyor ama maç eksiği oldukça 
fazla.  Fatih Mankır, benim geldiğim gün 
sakatlık geçirdi. Onun sakatlığı devam edi-
yor. Süleyman Selak, Serik maçından önce 
sakatlandı daha sonra Serik maçından 1 
gün önce iyi olduğunu ve oynamak istedi-
ğini bize söyledi. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Maç 
günü ısınmada da yanına gidip ‘bir sıkıntın 
varsa söyle’ dedim. İyiyim hocam dedi. 

Hiçbir problem yoktu. Serik Belediyespor 
maçının ilk yarısının ortasında sakatlandı 
ve oyundan almak zorunda kaldık. 2 gün 
önce konuştuk iyiye doğru gittiğini söyledi. 
Bu sakatlıkların yanı sıra sol bekte Ahmet 
Önay’ı oynattık o da sakatlandı. Şu an için 
sol bek oyuncumuz yok. Kovid-19’un yanı 
sıra bu denli sakatlıklarında olması bizim 
dengemizi bozuyor. Yoğun maç trafiğinde 
bu sakatlıkların olması da normal çünkü 
futbolcular dinlenme fırsatı bulamıyor.” 

FUTBOLCULARIMIZ YORULDU
27 günde Turgutluspor karşılaşmasıyla 

7. maçına çıkan 1922 Konyaspor’da teknik 
direktör Erol Mıngır konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Fizik kapasitemiz oldukça iyi. 27 
günde 7 maçımızı oynadık. Kısıtlı bir kad-
royla mücadele ediyoruz ve yoğun maç 
trafiğinin de olmasından dolayı çok fazla 
rotasyon yapamadık. Performans anlamın-
da bu süreçte takımımdan memnunum. 3 
güne 1 maç oynadığımız için antrenman-
larımızı yüksek tempoda gerçekleştirmi-
yoruz. Fiziksel anlamda takımın durumu 
ne kadar iyi olsa da bu süreçte çıkardıkları 
performans hiç kolay değildi. Bunun yanı 
sıra futbolcularımız yoruldu.”  

n İLHAN ATLI

Mıngır: İkinci yarıda
hakem bizi doğradı

Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mıngır, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 
Turgutluspor karşılaşmasında hakemin maçı katlettiğini söyleyen Mıngır, “Net fırsatlardan yararla-
namadık. Bireysel hatalarımızdan golü yedik. Hakem ikinci yarıda adeta bizi doğradı. 27 günde 7. 

maçımıza çıktık, fiziksel olarak takımımız iyi durumda ama yorulduk.” ifadelerini kullandı 

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 11 9 1 1 28 8 20 28
2.TURGUTLUSPOR 11 8 0 3 13 12 1 24
3.VANSPOR 11 6 3 2 15 9 6 21
4.SERİK BLD 11 5 4 2 16 10 6 19
5.SAKARYASPOR 11 5 4 2 16 13 3 19
6.KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 9 3 6 16
7.ETİMESGUT BLD 11 4 4 3 10 7 3 16
8.KARACABEYSPOR 11 4 3 4 15 12 3 15
9.KIRŞEHİR BLD 10 4 3 3 9 8 1 15
10.1922 KONYASPOR 11 4 2 5 15 8 7 14
11.BODRUMSPOR 11 3 3 5 19 17 2 12
12.TARSUS İY 10 3 3 4 16 16 0 12
13.KASTAMONUSPOR 11 3 3 5 12 18 -6 12
14.SİVAS BLD 10 2 5 3 15 15 0 11
15.MAMAK FK 10 3 2 5 8 16 -8 11
16.PENDİKSPOR 10 3 1 6 14 15 -1 10
17.ELAZIĞSPOR 11 4 1 6 14 18 -4 10
18.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
19.BAYBURTSPOR 8 3 0 5 6 10 -4  9
20.KARABÜKSPOR 11 0 1 10 3 33 -30 -2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU

Konyaspor Basket’in konuğu Yalova Basket
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 

mücadele eden temsilcimiz Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, ligin 
6. haftasında sahasında Semt 77 Ya-
lovaspor ile karşılaşacak. Bugün saat 
16.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Sa-
lonu’nda oynanacak karşılaşma TBF’nin 
Youtube hesabından canlı olarak yayın-
lanacak.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Konyaspor Basketbol, 
ligde 5 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 
mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. 
Yalova ekibini de yenerek liderliğini sür-
dürmek isteyen Dev kartallar, üst üste 
yakaladığı galibiyet serisini sürdürmenin 
peşinde. Yalovaspor Basket ise Dev Kar-
tallar karşısında ligdeki 3. galibiyetinin 
hesaplarını yapıyor.

DEV KARTALLAR’IN 
ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, rakibi Semt 77 Yalovaspor ile 
bugüne dek 6 defa karşılaştı. İlk kez 2016 
yılında karşılaşan iki ekibin karşılaşması-
nı Konyaspor Basketbol, 81-70 kazanmış-
tı. Şu ana dek oynanan 6 karşılaşmada da 
Konyaspor Basketbol’un üstünlüğü bulu-
nuyor. Yeşil-Beyazlılar, oynanan 6 karşı-
laşmada rakibini 4 defa mağlup ederken 
2 kez de parkeden mağlup ayrıldı.  İki 
takım arasında oynanan karşılaşmalar 
zevkli mücadeleler sahne olurken, en 

farklı galibiyeti Yeşil-Beyazlılar, 103-84 
ile geçen sezon aldı.

YALOVA 6. SIRADA
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 

mücadele eden ve 6. haftada temsilcimiz 
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basket-

bol’un rakibi olan Semt 77 Yalovaspor, 
ligde 5 hafta sonunda 6. sırada bulunu-
yor. Şu ana dek oynanan karşılaşmalarda 
Gemlik Basketbol’a, Sigortam.net’e ve 
Merkezefendi Belediyesi’ne mağlup olan 
Yalova ekibi, Anadolu Basket’i ve Akhisar 

Belediyesi’ni mağlup etti. Geçen hafta 
oynanan ve sahasında ağırladığı Akhisar 
Basket’i 75-49 mağlup eden Semt 77 Ya-
lovaspor moralli bir şekilde temsilcimizin 
karşısına çıkacak.  

n SPOR SERVİSİ

Pema Koleji 
galibiyet peşinde

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grup’ta mücadele 
eden Konya temsilcileri, ligde 5.hafta karşılaşmalarına 
çıkacak. Grup’ta 9 takımın olmasından dolayı her hafta bir 
takımın BAY geçtiği grupta bu hafta maç oynamayacak ta-
kım ise Konya ekiplerinden olan Anka Gençlik. Ereğli Bele-
diyespor’un Bil Koleji Sümerspor ile oynayacağı karşılaşma 
koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, 
bu hafta Konya ekiplerinden sadece Pema Koleji maç yapa-
cak. Yarın sahasında Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk 
edecek olan Pema Koleji, ligdeki ilk galibiyetini almanın 
peşinde. Geçen hafta Bil Koleji Sümerspor ile oynaması 
gereken Pema Koleji, Sümerspor’da çıkan vakalar nede-
niyle geçen haftayı maç oynamadan geçirmişti. Öte yandan 
ilk 3 haftada galibiyeti bulunmayan Pema Koleji ilk galibi-
yetini ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mersin Yenişehir 
Belediyesi karşısında almak istiyor. Yarın saat 14.00’te 
başlayacak olan karşılaşma Pema Koleji Spor Salonu’nda 
oynanacak. n SPOR SERVİSİ



Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, Salı günü Bursaspor ile oynayaca-
ğı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’u karşılaşmasının hazırlıkla-
rına dün yaptığı çalışma ile başladı. 3.Turda yine TFF 1. Lig 
ekiplerinden Altay’ı eleyen Yeşil-beyazlılar, Bursaspor’u da 
kupanın dışına itmenin peşinde. Dün yapılan antrenman-
la ilgili bir açıklama yayımlayan Yavru Kartal,  Bursaspor 
maçı hazırlıkları başladı. Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur’unda 
deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan takımımız, 
Bursaspor maçı hazırlıklarına Tatlıcak Tesislerinde Erol Mın-
gır ve ekibinin yönettiği antrenman ile başladı.” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Rakip Kasımpaşa’da 7 oyuncu pozitif

Konyaspor Akademi İstanbul Üsküdar’da 

Konyaspor’un rakibi Kasımpaşa

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding’in yarın 
evinde karşılaşacağı Kasımpaşa’da Covid-19 sorunu ya-
şanıyor. İstanbul ekibinde yapılan son testlerde 5 oyun-
cunun test sonuçları pozitif çıkarken 2 oyuncunun test 
sonucu ise milli takımda pozitif çıktı. Zorlu maç öncesi 
7 oyuncusundan mahrum olacak olan İstanbul temsilcisi 
sakatlıklarla birlikte Konya’ya bir hayli eksik gelecek. 

Kasımpaşa, 2’si milli takım kamplarında yer almış 
olmak üzere toplam 7 futbolcusunun Covid-19 test sonu-
cunun pozitif çıktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan konu hakkında şu açıklama 

yapıldı:
“Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcu-

larımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta 
rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde, 
beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım 
kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere yedi 
oyuncumuzda pozitif bulguya rastlamamıştır. Testi pozi-
tif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi 
süreçlerinde ilgili protokoller doğrultusunda derhal baş-
lanıştır.” n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Futbol Akademisi İs-
tanbul’un Üsküdar ilçesinde de artık faaliyetini gös-
terecek. Konuyla ilgili, resmi, internet sitesinde bir 
açıklama yayımlayan, Konyaspor Akademi şu ifa-
deleri kullandı: “Konyaspor Futbol Okulları İstanbul 
Üsküdar’da faaliyet gösterecek. İstanbul Üsküdar’da 
faaliyet gösterecek Konyaspor Futbol Okullarında 
antrenörümüz Fatih Seyrek görev yapacak. İstanbul 
Üsküdar’da faaliyet gösterecek Konyaspor Futbol 
Okullarımız için Kulüp binamızda gerçekleştirilen 
törenine Konyaspor Futbol Akademimiz Gençlik 

Gelişim Program Teknik Sorumlumuz Bülent Yaldır, 
Konyaspor Spor okulları sorumlumuz Taygun Yavaş 
ve İstanbul Üsküdar Futbol Okulları antrenörümüz 
Fatih Seyrek katıldı. Ülke genelinde 50 pilot takım, 
100 farklı okul ve 10 bin sporcu hedefi ile yola çıkan 
Konyaspor Futbol Okullarımız, faaliyetlerini yaygın-
laştırmayı sürdürecek.  Yurt genelinde Konyaspor 
Futbol Akademimiz ile çalışmak ve Futbol Okulla-
rında görev almak isteyen antrenörlerimiz bizimle 
irtibata geçebilir. 

n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor 
yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Konya Büyük-
şehir Belediye MEDAŞ Stadyumu’nda oynanacak kar-
şılaşma saat 16.00’da başlayacak ve hakem Yasin Kol 
tarafından yönetilecek. Yeşil Beyazlılar bu kritik maçı 
kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. 

TFF Süper Lig’de 9. hafta bugün oynanacak karşı-
laşmalara başlayacak. Temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, yarın evinde önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 
Yeşil Beyazlılar saat 16.00’da İstanbul ekiplerinden 
Kasımpaşa’yı konuk edecek. MEDAŞ Stadyumu’nda 

oynanacak karşılaşma hakem Yasin Kol tarafından yö-
netilecek. Kol’un yardımcılığını Gökhan Memişoğlu ve 
Osman Gökhan Bilir yapacak. Yiğit Arslan ise müsaba-
kanın dördüncü hakemliğini yürütecek. 

Konyaspor’da zorlu maç öncesi tek hedef galibiyet. 
Milli ara öncesi, deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup 
ederek büyük sürprize imza atan Anadolu Kartalı, Kasım-
paşa’yı da yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu 
maç öncesi sakat oyuncuların dönmesi ile mutlu olan 
Anadolu Kartalı’nda, koronavirüs testi pozitif çıkan isim-
ler forma giyemeyecek. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da Sü-
per Lig’in 7 maçlık bölümünde gol 
yollarında forvet Artem Kravets’in 
performansı göz doldurdu.  Geçen se-
zon ligi 36 puanla 13. sırada tamam-
layan yeşil-beyazlı ekipte kaydedilen 
36 golde 14 farklı futbolcunun imzası 
bulunurken, bunların 11’inin yaban-
cı oyuncular olması dikkati çekti. 
Yeşil-beyazlılarda Ömer Ali Şahiner 
ve Alper Uludağ gol atan Türk fut-
bolcular olurken, Konyaspor’a 1 gol 
de Fenerbahçeli Serdar Aziz’in ken-
di kalesine atmasıyla geldi. Geçen 
yıl golcülerden yana yüzü gülmeyen 
yeşil-beyazlı ekipte Riad Bajic 4, 
Rogerio Thuram ve Erdon Daci ise 
takımlarına birer gollük katkı yapa-
bilmişlerdi. 2019-2020 sezonun ak-

sine Konya temsilcisinin gol yükünü 
forveti Artem Kravets çekiyor. 

KONYASPOR YENİ 
GOLCÜSÜNDEN MEMNUN

Son olarak Hes Kablo Kayse-
rispor’da forma giyen 31 yaşındaki 
Ukraynalı forvet Kravets, sezon ba-
şında 2 yıllığına anlaşma sağladığı 
Konyaspor’da beklenen performansı 
gösterdi.  Konyaspor, ligin ilk 8 haf-
tasında 8 gol kaydederken, Kravets, 
Levan Shengelia ve Marko Jevtovic 
gollerin tamamını atarak takımlarına 
büyük katkı sundu. 

Ligde 6 maçta 465 dakika süre 
alan Kravets, rakip fileleri 5 kez ha-
valandırarak takımına destek sağla-
dı. Takımın diğer gollerini ise Shen-
gelia (2) ve Jevtovic (1) kaydetti. 

Golcü Kravets, Beşiktaş karşılaşma-
sında (2), Yeni Malatyaspor, Medipol 
Başakşehir ve Fenerbahçe maçların-
da birer gol sevinci yaşadı. Ukraynalı 
golcü lige de iyi bir başlangıç yaptı. 

Shengelia ligde Beşiktaş maçın-
da 2 gol kaydederken Jevtovic ise Fe-
nerbahçe karşılaşmasında takımına 
bir golle katkı sundu. Konyaspor’un 
diğer golcüleri, Sokol Cikalleshi ve 
Erdon Daci’nin ise henüz rakip filele-
ri havalandıramadı.  Daha önce Uk-
rayna, Almanya ve İspanya liglerinde 
top koşturan Kravets, geçen sezon 
formasını giydiği Kayserispor’da 1’i 
Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üze-
re 9 gole imza attı. 

SOKOL CİKALLESHİ MİLLİ 
TAKIMDA AÇILDI

İttifak Holding Konyaspor’un bir 
diğer forveti Sokol Cikalleshi, ligde 
henüz golle buluşamazken, perfor-
mansı itibariyle taraftardan büyük 
destek görüyor. Özellikle Fenerbahçe 
maçında büyük mücadele gösteren, 
topun 3. Bölgede kalmasında ve raki-
bin atak bağlantılarının kesilmesinde 
etkili olan Arnavut oyuncunun milli 
takım performansı ise parmak ısırtı-
yor. 

Arnavutluk’un UEFA Uluslar C 
Ligi’nde oynadığı Kazakistan ve Be-
larus maçlarında forma giyen dene-
yimli oyuncu 3 gol atarak takımını ta-
şıyan isim oldu. Tecrübeli golcünün 
performansını Süper Lig’e taşıması 
bekleniyor.

 n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın gol yükünü 
Artem Kravets çekiyor
Ukraynalı forvet Artem Kravets, gol yollarında iki sezondur sorun yaşayan Konyaspor’da yüzleri gül-

dürdü. Ligde 8 haftada 8 gol kaydeden yeşil-beyazlı takımda, 3 oyuncu gol atmayı başardı. Kravets, 5 
kez rakip fileleri havalandırdı, Levan Shengelia 2, Marko Jevtovic ise 1 kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig’de 
heyecan başlıyor

Süper Lig’de haftanın perdesi bugün açılıyor. Birbirinden 
zorlu mücadelelerin oynanacağı haftada temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, 
haftanın bir diğer öne çıkan maçı ise İstanbul’da Beşiktaş ile 
Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Süper Lig’de haf-
tanın programı şu şekilde:

Bugün:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Kasım-

paşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Ata-

türk)
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ 

Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (An-

talya)
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 

(Medical Park)
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Tele-

kom)  n AA

Yavru Kartal’da 
Bursaspor mesaisi

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 DURUMU

Anadolu Kartalı’nın 
maçına Keleş atandı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un, Zi-
raat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 26 Kasım Perşembe 
günü oynayacağı Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasının 
hakemi açıklandı. Perşembe günü saat 19.00’da Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan maçı ha-
kem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş’in yardımcılıklarını 
Muhammet Yumak ve Murat Şener yaparken, karşılaşma-
nın dördüncü hakemi ise Doğu Yılmaz olacak.

 n SPOR SERVİSİ


