
DESTEK VERİLİRSE
DAHA ÇOK ÜRETİRİZ

BÜYÜKŞEHİR SU 
HASRETİNİ BİTİRİYOR

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş Çumra 
tarımı ve beklentilerine dair önemli açıklamalar 

yaptı. Başkan Akbaş, “Devletimiz bize destek verirse 
ülkemize daha çok kazandırırız” dedi.  

n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü, 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçe ve 
mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına 

yönelik 2 milyon 292 bin 834 TL maliyetle toplam 5 
bin 407 metre sondaj açımı gerçekleştirdi.

 n HABERİ SAYFA 7’DE

KONYA LGBT’YE 
GEÇİT VERMEDİ 

Bir organizasyon firması tarafından 28 Kasım’da 
Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) etkinlik takvimi listesi 
içinde yer alan İnsan Hakları ve LGBT hakları aktivisti 
ve Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri’nin 

Konya programı gelen tepkiler üzerine iptal edildi.   
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Teşviklerde 
seçici olunmalı’

Yapı ruhsatında 
artış yaşandı 

Kelebek Bahçesi
tam not alıyor

İlçe bazlı teşvik sisteminin 
önemli olduğunu söyleyen 
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, teşvikler verilirken sek-
törler ve projeler hususunda 
daha seçici olmak gerektiğini 
vurguladı. n HABERİ SAYFA 7’DE

TÜİK’in ocak-eylül dönemine 
ilişkin yapı izin istatistiklerine 
göre yılın 9 ayında geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla bele-
diyeler tarafından yapı ruhsatı 
verilen bina sayısı yüzde 73,7, 
yüzölçümü yüzde 58,1, değeri 
yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 
97,9 arttı. n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştiren Pakistan Ankara 
Büyükelçisi Muhammed Syrus 
Sajjad Qazi Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni ziyaret ederek 
teknik bilgiler aldı. Kelebek 
Bahçesi Qazi ve beraberindeki 
heyetten tam not aldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ayçiçeğinde merkez olduk
AB Holding CEO’su Taner Taşpınar, Türkiye’nin gıda 
devlerinden Konya Şeker’in 2012’de Altınekin’de 
Hamyağ Tesislerini açmasıyla birlikte Konya’da 
ayçiçeği üretiminin 50 Bin tonlardan 350 Bin Tonlara 
çıktığına dikkat çekti. 

Bu başarılı üretimin ardından çiftçiyi mağdur 
etmediklerini dile getiren Taşpınar, “3 ay boyunca 
piyasaların nabzını tuttuk, tonajlı alımlar ve fiyat 
politikamızla piyasayı üretici lehine regüle ettik. 
Sonuçta üreticimize, ton başına ortalama 4 bin 70 TL 
ödedik” dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

100605 MÜSİAD EXPO’da 
Konya rüzgarı esecek

Mezar taşçısından
ilginç mesaj!

‘Borlu’ ağız 
gargarası tavsiyesi

Katma değer üretecek
Koyuncu Grup, Türki-

ye’nin ihtiyacının yarısı-
na yakınının ithal edildiği 

‘Kostik’ maddesinin 
üretimi için Klor Alkali 
Tesisi yatırımına baş-
ladı. 150 milyon TL’lik 
yatırımla ülke ekono-
misine ciddi bir katkı 

sağlanmış olacak

PEKÇOK SEKTÖRE 
KATKI SAĞLAR 

Temel hammaddesi tuz olan ve 
Sanayi Bakanlığı’nın da ‘Orta ve 
Yüksek Sanayi Ürünleri Listesi’n-
de yer alan klor alkali ürünlerinin 
petro-kimya, deterjan, demir-çe-
lik, tekstil, kağıt, otomotiv, gıda, 
boya ve metal sanayileri gibi pek 
çok alanda kullanıldığını belirten 
Koyuncu Grup İcra Kurulu Başkanı 
İbrahim Koyuncu, yatırımla katma 
değeri yüksek üretim gerçekleştire-
ceklerini söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

150 MİLYON 
TL’LİK YATIRIM

55. yılını kutlamaya hazırlanan Ko-
yuncu Grup, Türkiye’nin ihtiyacının 
yarısına yakınının ithal edildiği 
‘Kostik’ maddesinin üretimi için 
Klor Alkali Tesisi yatırımına başladı. 
Konya’da gerçekleştirilecek yatırım 
33 bin metrekare alanda, 150 
milyon TL yatırım bedeli ile hayata 
geçirilecek. Tesis tamamlandı-
ğında ilk aşamada 80 kişi istihdam 
edilecek ve yılda 50 bin ton üretim 
kapasitesine sahip olacak. 
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Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş Çumra tarımı ve beklentilerine dair önemli açıkla-
malar yaptı. Başkan Akbaş, “Devletimiz bize destek verirse ülkemize daha çok kazandırırız” dedi

Akbaş: Konya’nın
Çukurovası Çumra

Konya’nın en önemli tahıl 
üretim merkezlerinden Çumra 
ürün çeşitliliğiyle de dikkat çek-
meyi başardı. Geniş tarım arazi-
leri, su zenginliği ve ürün çeşit-
liliğiyle Konya’nın Çukurova’sı 
adını alan Çumra Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Akbaş bölge-
de yapılan tarım ile ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Üretici-
nin beklentilerini de sıralayan 
Başkan Akbaş, “Devletimiz za-
ten bize gereken desteği sağ-
lıyor. Mazot, gübre ve elektrik 
maliyetlerini de çözsek üretici 
daha da memnun olacak” dedi.

Çumra Ziraat Odası’nda 4 
dönemdir başkanlık yaparak 
Çumralı üreticiye çok önemli 
yatırımlar kazandıran Başkan 
Süleyman Akbaş, “Bir dönem 
meclis başkanlığı yaptım, bir 
dönem başkan yardımcılığı ve  4 
dönemdir de Çumra Ziraat Oda-
sı Başkanı olarak görev yapıyo-
rum. Ben görevi devraldığımda  

odanın çakılı bir çivisi yoktu. 4 
tane taş toplama makinesi aldık. 
Eleme tesisi kurduk. Çumra’da 
potansiyel bir tarım yapıldığı 
için tesislerdeki makineler ye-
terli gelmedi. Makine sayılarını 
artırarak potansiyeli büyüttük. 
Şu anda hem buğday, hem arpa 
eliyor. Çamurda ekim yapabilen 
mibzer aldık. Pancar sökme ma-
kinesi Çumralı üreticimize çok 
ciddi destek sağladı. Dineksa-
ray’a da bir eleme tesisi kurduk. 
Uzunkuyu’ya da bir tesis kur-
duk. Laboratuvar kurduk. Eli-
mizden geldiğince de üreticile-
rimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyoruz. Zira Çumra’da 19 
bin kayıtlı üyemiz var ve bunun 
9 bini aktif tarım yapıyor“ dedi.
AVRUPA STANDARDINDA TARIM 

YAPIYORUZ
Çumra Adana’nın Çukuro-

va’sı olarak anılıyor ifadesini 
kullanan Başkan Süleyman Ak-
baş, “Hatta bugün Çumra’mız 

Adana’yı bile geçti. Şu anda mı-
sır, patates, kavun gibi bol ürün 
çeşitliliğimiz var. Bol suyumuz 
var ve Çumra üreticisi Avrupa 
standartlarında tarım yapıyor. 
Devletimize de çok büyük kat-
ma değer sunuyor” diye konuş-
tu.
SORUNLAR CUMHURBAŞKANIMI-

ZA İLETİLMİYOR
Üreticilerimizin birkaç baş-

lıkta sıkıntıları var ve bunları 
çözersek devlete daha çok kat-
kıda bulunuruz değerlendirmesi 
yapan Başkan Akbaş, “Devle-
timizden talebimiz de gübre, 
elektrik ve mazota da çare bu-
lursa biz de rahatlar, bu ülkeye 
daha çok katma değer kazandı-
rırız. Sayın Cumhurbaşkanımı-
za da konu düzgün iletilirse bu 
konuya kesin çözüm getirece-
ğinden eminim. Benim anladı-
ğım kadarıyla çiftçinin sıkıntı-
ları Sayın Cumhurbaşkanımıza 
iletilmiyor. Ülkemiz çok güçlü 

ve çözüm bulunmayacak hiçbir 
konu yok Allah’ın izniyle. Üre-
ticiye verilecek 2 milyar doları 
biz çalışır daha fazla katma de-
ğer olarak devlete kazandırırız.” 
şeklinde konuştu.
TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Bir milletvekili ya da bakan 
geldiği zaman bizlerin sesinin 
çıkmasına izin vermiyorlar si-
teminde bulunan Süleyman Ak-
baş, “Devletimiz zaten bize ge-
reken desteği sağlıyor. Mazot, 
gübre ve elektrik maliyetlerini 
de çözsek üretici daha da mem-
nun olacak. Konu Sayın Cum-
hurbaşkanımıza iletilsin hemen 
çözülür. Türkiye’nin bu kadar 
güçlü olduğunu her zaman gör-
dük, görüyoruz. Biz de bundan 
memnun oluyor, Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
her zaman arkasında desteğimi-
zin olduğunu bilmesini istiyo-
ruz” dedi.

 n MEHMET ALİ ELMACI

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını ile birlikte bazı 
önlemler hayatımızın bir parçası 
haline geldi. Örneğin maske kul-
lanımı, artık yeni normalimiz oldu. 
Koronovirüs başladığı günden 
beri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve diğer sağlık emekçileri sosyal 
medya adreslerinden ısrarla doğ-
ru maske takma ile ilgili paylaşım-
lar yaparken ne yazı ki Türkiye’de 
pandeminin etkisini gösterdiği 
8 aydan beri çoğu vatandaşımız 
doğru maske takmıyor.  Maskeyi 
doğru taksa bile maske temizliğine 
dikkat göstermiyor. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de pandemi 
ile mücadele devam ediyor. Türk 
milleti olarak artık bu koronavirüs 
illetini çok ciddiye almamız lazım. 
Kurallara ve tedbirlere millet ola-
rak çok iyi uymamız gerekiyor. 
Unutmayın: COVID-19 genç, yaşlı 
ayırmıyor. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca sosyal medya hesapların-
dan ısrarla maske ile paylaşımlar 

yapıyor. Bakan Koca’nın payla-
şımlarından bazıları ise şu şekilde; 
“ Maskenin koruyuculuğu, ağzı 
ve burnu tamamen kapatmasına 
bağlıdır. Havayla doğrudan temas 
önlenmelidir. Örneğin, burun açık-
ta bırakılırsa virüse yoğun şekilde 
maruz kalmanız mümkün. Virüs 
yükü arttıkça da hastalık ağırla-
şır. Maskenizden tam yararlanın. 
Hastalığın önünü kesin. Burnun 
altına indirilmiş maskenin, yarısı 
kesilmiş maskeden bir farkı yok. 
Maskenizi burnu açıkta bırakacak 
şekilde takarsanız, bir yarısını kul-
lanmış olursunuz. Koronavirüs 
ağızdan daha çok burun yoluyla, 
nefes alıp verirken bulaşıyor. Mas-
kenizi sizi koruyacak şekilde kulla-
nın. Normalde çözüm bu: Maske 
+ Sosyal Mesafe. Sizce, kurallara 
uymak ve hayatın düzenini nor-
maline yakın tutmak mı daha iyi, 
HAYATA SINIR KOYMAK mı? Ter-
cihimizi gözden geçirelim.” 

Vatandaşlar olarak bu müca-
deleye büyük destek olmalıyız. 

Koronavirüs ile müca-
dele kurallarına millet-
çe hassasiyet göster-
meliyiz. Her kısıtlama 
geldiğinde 65 yaş ve 
üstü büyüklerimize 
gözleri çevirmek yerine 
18-25 yaş arasındaki 
gençlere de büyük so-
rumluluklar yüklenme-
si lazım. Yaşlılarımız 
sağlıklarını korumak 
için evlerde dururken ne 
yazık ki gençler gerekli önlemleri 
almayarak, kuralları tersine iterek 
başka vatandaşların hayatlarını 
tehlikeye sokuyor.

Doğru maske kullanımı ile il-
gili vatandaşların yoğun olduğu 
alanlarda denetimler artırılmalı.  
Hatta maske, mesafe ve temizlik 
konularında kurallar ağırlaştırıl-
malı. Maske takmayanlara ve ön-
lem almayanlara kul hakkının öne-

mi sık sık belirtilmeli 
ve bu konuda çalışma 
yapılmalı. Lütfen ama 
lütfen temizlik, maske 
mesafe kurallarına 
dikkat edelim. Ayrıca 
doğru maske kullanı-
mı ile ilgili vatandaş-
ların yoğun olduğu 
alanlara afişler asıl-
malı…

İSMET 
KARABABA 

               KONYA’NIN DEĞERİ
Konya spor tarihinde önemli 

bir isim olan İsmet Karababa’yı 
Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı 
Sohbetlerinde dinleme ve tanışma 
fırsatı buldum. İsmet Karababa 27 
yıl önce Konya 1. Amatör Küme’de 
oynanan maçta kaleciliğini yaptığı 
takımın küme düşmesi pahasına 
hakemin tereddüt ettiği pozisyon-
da gol kararını doğrulayıp Dünya 

Fair Play Ödülü’ne layık görülen 
ilk Türk sporcu. 1983 yılında 
Fransa’nın başkenti Paris’te dü-
zenlenen törenle bu ödülü alarak 

adını tarihe yazdıran İsmet Kara-
baba, memleketi Konya’nın da Fair 
Play’in başkenti olarak anılmasını 
sağladı. 

Dünya Fair Play Ödülü alan ilk 
Türk sporcu İsmet Karababa’nın 
‘Bay Fair Play’ adını verdiği ki-
tabı 6. baskısına ulaştı. Karaba-
ba bu heyecanını sosyal medya 
adresinden yaptığı paylaşımla 
duyurdu. Karababa, “Bay FAİR 
PLAY adlı eserimin ilk baskısını 
01.04.2020 tarihinde çıkartarak 
okuyucusuna sunduğumuz gün-
lerde Covit-19 virüsü nedeniyle 
ülkemizde Pandemi süreci başla-
mış, okullarda öğrenime, sporu-
muzda maçalara, kurs ve seminer 
gibi eğitimlere ara verilmişti. Bu 
sürecin yarattığı tüm olumsuz 
şartlara rağmen eserimin 6. Bas-
kısına bizleri ulaştıran Allah (C.C) 
hamd ve şükür ediyoruz. Gö-

nül dostlarının ilgi ve destekleri 
sayesinde bugün eserimizin 6. 
baskısının vitrinlerde yerini alıyor 
olması içimde tarifsiz bir duygu 
yaşatmaktadır. Ünlü ozanımız, 
Neşat Ertaş’ın; “Kalpten kalbe bir 
yol vardır görülmez, gönülden 
gönüle gider yar oy” diye verdi-
ği mesajda olduğu gibi eserimin 
gönüllerde kabul görmesi tarifsiz 
bir mutluluktur. İlgi ve alakalarını 
esirgemeyerek bu sonucu bize 
yaşatan şehrimin ve ülkemin in-
sanları ile Fair Play dostlarına ne 
kadar teşekkürler etsem azdır. 
Teşekkürler Konya’m, teşekkürler 
Türkiye’m”  

Konya’mızda gerçekleşecek 
olan İslami Dayanışma Oyunla-
rında, Fair Play ruhu canlanması 
adına çalışma yapılmalı. Allah İs-
met Karababa Hocamıza sağlıklı 
uzun ömürler versin. Her spor-
cu ve sporcu adayının Bay FAİR 
PLAY kitabını okumasını tavsiye 
ediyorum.

Baki selamlar.

MASKEYİ DOĞRU TAKMAK ÇOK MU ZOR?

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACIM.ESAD ÇAĞLA

muhammedesad42@outlook.com
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55. yılını kutlamaya hazırlanan Koyuncu Grup, Türkiye’nin ihtiyacının yarısına yakınının ithal edildiği ‘Kostik’ maddesinin üreti-
mi için Klor Alkali Tesisi yatırımına başladı. 150 milyon TL’lik yatırımla ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanmış olacak 

Koyuncu Grup’tan dev yatırım
55. yılını kutlamaya hazırla-

nan Koyuncu Grup, Türkiye’nin 
ihtiyacının yarısına yakınının 
ithal edildiği ‘Kostik’ maddesi-
nin üretimi için Klor Alkali Te-
sisi yatırımına başladı. Konya’da 
gerçekleştirilecek yatırım 33 bin 
metrekare alanda, 150 milyon 
TL yatırım bedeli ile hayata ge-
çirilecek. Tesis tamamlandığında 
ilk aşamada 80 kişi istihdam edi-
lecek ve yılda 50 bin ton üretim 
kapasitesine sahip olacak. Tesi-
sin yapımıyla ilgili Vespro Şirke-
ti ile anlaşan Koyuncu Grup, bir 
otelde düzenlenen törenle imza-
ları attı. Törene Koyuncu Grup 
İcra Kurulu Başkanı İbrahim Ko-
yuncu, Vespro A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Raslan Matar, basın 
mensupları ile şirket yetkileri 
katıldı. 

’55. YILIMIZI KUTLAMAYA 
HAZIRLANIYORUZ’

İmza töreninde konuşan Ko-
yuncu Grup İcra Kurulu Başkanı 
İbrahim Koyuncu Koyuncu Grup 
olarak 55. yıllarını yeni yatırım-
lar ile onurlandırmak istedikle-
rini belirterek, “Temelleri 1966 
yılında merhum babam Refik 
Koyuncu tarafından atılan Ko-
yuncu Grubu olarak 55. yılımızı 
kutlamaya hazırlanıyoruz. 55. yı-
lımızı da yeni yatırımlarla onur-
landırmak istedik. Bildiğiniz üze-
re Akaryakıt, Tuz Üretimi, Taşıt 
Muayene, Otomotiv ve Yenilene-
bilir Enerji sektörlerinde 750’den 
fazla çalışan ve 800 milyon TL 
faaliyet geliri ile varlığımızı sür-
dürüyoruz. Aselsan ve 24 Kon-
yalı iş yatırımcısı birlikteliğinde 
yapımını sürdürdüğümüz uzak-
tan komutalı silah sistemleri fab-
rikası ile savunma sanayine de 
giriş yapacağız. Bugün imza tö-
renini gerçekleştireceğimiz yeni 
yatırımımız ile kimya sanayi de 
faaliyette olduğumuz sektörler 
arasındaki yerini alacak inşallah” 
ifadelerini kullandı.
TESİSİMİZİ 2022 YILININ BAŞINDA 

HİZMETE ALACAĞIZ
Karatay ilçesinde 33 bin met-

rekarelik alanda Klor Alkali ürün-
leri üretecek tesisin 2022 yılının 
başında hizmete almayı hedefle-
diklerini belirten Koyuncu, “Ka-
ratay ilçesinde 33 bin metreka-
relik alanda Klor Alkali ürünleri 
üretecek tesisimizi 2022 yılının 
başında hizmete alacağız. 150 
milyon TL yatırım bedeli ile yılda 
50 bin ton üretim gerçekleştire-
ceğiz ve 80 kişilik ilave istihdam 
sağlayacağız. Ülkemizin ithala-
tı, dışa bağımlılığı ve cari açığı 
azaltmak, istihdamı arttırmak, 
verimliliği ve katma değeri yük-
sek ürünleri üretmeye yönelik 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda; kimya sektörün-
de yatırım yapma kararı aldık. 
Kimya sanayi modern dünyadaki 

endüstriyel üretimin temel bile-
şenlerinden birisidir. Üretiminde 
girdi olarak kimya sanayi ürünü 
kullanılmayan sektör neredeyse 
yoktur” diye konuştu.

‘KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR 
YATIRIM OLACAK’

Temel hammaddesi tuz olan 
ve Sanayi Bakanlığı’nın da ‘Orta 

ve Yüksek Sanayi Ürünleri Liste-
si’nde yer alan klor alkali ürün-
lerinin petro-kimya, deterjan, 
demir-çelik, tekstil, kağıt, oto-
motiv, gıda, boya ve metal sana-
yileri gibi pek çok alanda kulla-
nıldığını belirten Koyuncu, şöyle 
devam etti, “Temel hammaddesi 
tuz olan ve Sanayi Bakanlığı’nın 

da ‘Orta ve Yüksek Sanayi Ürün-
leri Listesi’nde yer alan klor al-
kali ürünlerinin petro-kimya, 
deterjan, demir-çelik, tekstil, 
kağıt, otomotiv, gıda, boya ve 
metal sanayileri gibi pek çok 
alanda kullanılıyor. Ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınma hedef-
leri doğrultusunda; ithalatı, dışa 

bağımlılığı ve cari açığı azaltma, 
istihdamı arttırma, verimliliği ve 
katma değeri yüksek üretime yö-
nelik kimya sektöründe yatırım 
yapma kararı aldık. Kimya sanayi 
modern dünyadaki endüstriyel 
üretimin temel bileşenlerinden 
biridir. Üretiminde girdi olarak 
kimya sanayi ürünü kullanılma-

yan sektör oldukça azdır. Klor Al-
kali tesislerinde tuz, su ve elekt-
riğin elektroliz yoluyla etkileşimi 
sonucu stratejik öneme sahip 
olan klor, kostik soda ve hidrojen 
ana ürünleri elde edilir. Konya’da 
yüzde yüz öz kaynaklarımız ile 
yapacağımız bu tesiste ilk etapta 
kostik, klor, sodyum hipoklorit ve 
hidroklorik asit üretimi yapılacak 
olup ilerleyen dönemlerde türev 
ürünlerin üretimi için yatırımla-
rımız devam edecektir. Yatırımı-
mızda teknoloji seçimi yapılırken 
çevreye duyarlı ve enerji verimli-
lik odaklı en son teknolojiler esas 
alınmıştır. Gerçekleştireceğimiz 
yatırımın ülkemize hayırlı olma-
sını diliyoruz.” 

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TUZ 
ÜRETİCİSİYİZ’

Koyuncu Grup bünyesinde 
bulunan Koyuncu Tuz şirketi ile 
Türkiye’nin en büyük tuz üreti-
cisi olduklarını belirten Koyuncu, 
“Tuz Gölü’nden yılda 1.2 milyon 
ton tuz üretmekte ve 60’dan faz-
la ülkeye tuz ihraç etmekteyiz. 
Klor alkali prosesinin temel girdi-
si olan tuzun katma değerini yeni 
yatırımımız ile daha da arttırmış 
olacağız.” ifadelerini kullandı.

‘GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYE 
SAHİP OLACAK’

Klor Alkali Tesisi Fabrikasının 
gelişmiş teknolojiye sahip olaca-
ğı bilgisini de veren Koyuncu, 
“Fabrikamız kendi alanında en 
gelişmiş teknolojiye sahip üretim 
tesislerinden biri olacak. Tüm 
yatırım süreçlerimizi bu konuda 
uzman bir firmaya emanet ettik. 
Ulusal ve uluslararası ölçekte 
önemli referansları olan Vespro 
firması ile birlikte çalışacağız. 
Bu güzel projenin hayata geçiril-
mesi için emek sarf eden Vespro 
firması Yönetim Kurulu Başkanı 
Raslan Matar’a ve ekibine, özel-
likle de büyük bir özveri ile gay-
retlerini hiç esirgemeyen bütün 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.
‘EKONOMİ VE İSTİHDAMA KATKI 

SUNDUĞUMUZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ’
İmza töreninde konuşan 

Vespro A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Raslan Matar ise şunları 
söyledi, “Koyuncu Grup; dünya-
nın önde gelen Klor Alkali tekno-
loji sağlayıcısı firmalarından biri-
sini tercih etmiş ve bu projenin 
anahtar teslim olarak yapılması 
için de tecrübeli bir Türk firması 
olan VESPRO ile anlaşmaya var-
mıştır. Proje süresi 15 ay olup, 
2022 yılı başı itibariyle üretime 
geçilmesi planlanmıştır. Ülke ve 
dünya olarak zor günler geçir-
diğimiz bir dönemde istihdamın 
devamlılığına ve Türkiye ekono-
misinin hareketliliğine katkıda 
bulunmak bizler için de bir se-
vinç kaynağıdır.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tropikal Kelebek Bahçesi uluslararası alanda da örnek 
Konya’da bir dizi ziyaret ger-

çekleştiren Pakistan Ankara Bü-
yükelçisi Muhammed Syrus Sajjad 
Qazi Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 
ziyaret ederek teknik bilgiler aldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılarak Konya’da şeh-
rin cazibe merkezlerinden olan ve 
ziyaretçilerin uğrak yeri haline ge-
len Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi uluslararası arenada da örnek 
olmaya devam ediyor. Son olarak 

Pakistan Ankara Büyükelçisi Mu-
hammed Syrus Sajjad Qazi tarafın-
dan ziyaret edilen Konya Tropikal 
Bahçesi yine tam not aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın eşlik ettiği 
ziyarette büyükelçi bahçe hakkında 
teknik bilgiler alarak Pakistan’da da 
Tropikal Kelebek Bahçe örneğinin 
uygulanabileceğini ifade etti.

Büyükelçi Muhammed Syrus 
Sajjad Qazi Tropikal Kelebek Bah-

çesi ziyareti sonrasında Başkan 
Pekyatırmacı’ya misafirperverliği 
sebebiyle teşekkür etti. Kelebek 
Bahçesi ziyaretinin ardından Sel-
çuklu Belediyesi’nde Başkan Ah-
met Pekyatırmacı tarafından misa-
fir edilen Büyükelçi Sajjad Qazi’ye 
Başkan Pekyatırmacı tarafından 
kelebek tablosu takdim edildi.

Ziyaretleri sebebiyle Büyükelçi-
ye teşekkür eden Başkan Pekyatır-
macı, “İki ülke arasında tarihten bu 

yana gelen kadim bir dostluk var. 
Biz de sayın Büyükelçi Muhammed 
Syrus Sajjad Qazi’yi Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi ve belediyemizde 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduk” dedi.

Büyükelçi Muhammed Syrus 
Sajjad Qazi ziyareti anısına Başkan 
Pekyatırmacı’ya Pakistan ve Türki-
ye arasındaki son 70 yıllık diploma-
tik ilişkiyi anlatan bir eser hediye 
etti. n HABER MERKEZİ

İbrahim Koyuncu Raslan Matar 
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NEÜ, ODTÜ DİK İHA yarışmasında zirveye kuruldu
Boeing firmasının sponsorlu-

ğunda Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesince (ODTÜ) bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Dikey Kalkan İnsansız 
Hava Aracı (DİK İHA) yarışmasın-
da iki derece elde eden Necmettin 
Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) 
Göktürk takımı birinci, Abra takımı 
ise üçüncü oldu.

Ülke genelindeki üniversite öğ-
rencilerinin katılımıyla Şehit Üsteğ-
men Gürcan Ulucan Havaalanında 

gerçekleştirilen yarışmada Göktürk 
takımı, otonom olarak en uzun süre 
havada kalan, hedefi görüntü işle-
me ile otonom olarak tespit eden 
ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK 
İHA’yı tasarlayan, yapan ve uçuran 
takım olarak birinci oldu. Abra ta-
kımı da sergilediği performans ile 
üçüncülüğü elde etti.

Göktürk takımı danışmanı 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış 

Gökçe ve Abra takımı danışmanı 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Özgür Dündar, konuyla ilgili 
yaptıkları açıklamada, “DİK İHA’lar 
(VTOL) bir döner kanat gibi dik 
olarak kalkabilen ve havada iken 
sabit kanat moduna geçerek daha 
hızlı ve daha uzun süre uçabilen 
araçlardır. DİK İHA’ların önemi 
giderek artmaktadır ve tasarlar-
ken hem döner kanat hem de sabit 

kanat İHA geliştirme yeteneğini 
kullanmak gerekmektedir. Bizler 
de öğrencilerimizin teorik bilgileri 
pratiğe dönüştürmeleri için bu tür 
projelerde yer almalarını destekli-
yor ve bu konuda onlara elimizden 
gelen yardımı yapmaya gayret edi-
yoruz. Ayrıca üniversitemiz, TEK-
NOFEST, ODTÜ DİK İHA gibi ya-
rışmalar için takımlarımıza yaklaşık 
100 bin TL’lik destek verdi. Çaba-
larımızın karşılığı olarak yarışma-

da alınan derecelerden dolayı çok 
memnunuz. Öğrencilerimizi tebrik 
ediyor ve başarılarının devamını te-
menni ediyoruz. Bu başarıların elde 
edilmesinde de başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz 
Doğan ile Prof. Dr. Ali Kahraman’a 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Yarışmada birinci olan Göktürk 
takımı; Burak Dam, Kadir Arslan-

pınar, Burak Dam, Zümre Çiçek, 
Rümeysa Akgül, Ali Kankaya, İs-
met Özkütükçü, Hasan Şenyürek, 
Fatma Yüksel Gürsoy, Kürşat Çiçin, 
Görkem Ceylan’dan ve yarışmada 
üçüncü olan Abra takımı; Abdullah 
Kalkan, Recep Safa Duran, Ayşen 
İrem Karaarslan, Hasan Berkan 
Çakır, Feyza Sancaktutan, Zahide 
Nur Bilgin, Yasin Doğan, Yusuf 
Araz’dan oluşuyor.
n HABER MERKEZİ

NEÜ, Rize’deki Kısa Film 
Yarışması’ndan ödülle döndü

1071 çınar fidanı 
toprakla buluşturuldu

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fa-
kültesi (GSF) Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü öğrencileri, 
Rize Belediyesinin Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın destekleriyle 
düzenlediği “1001 Gözle Rize” 
ödüllü kısa film yarışması festi-
valinden ödülle döndü.

Alanında uzman jüri üyele-
rinin detaylı değerlendirmeleri 
sonucunda festivalde dereceye 
giren filmler belirlendi. NEÜ GSF 
Radyo, Televizyon ve Sinema bö-
lümü henüz öğrenci aldığı ikinci 
yıl olmasına rağmen festivalde 
önemli bir başarının altına imza 
attı. Bölümün ikinci sınıf öğrenci-
leri İbrahim Abay ve Ali Çakıroğ-
lu’nun yönetmenliğini yaptığı 
“Hemşin’in İlmekleri” belgeseli 
yarışmada üçüncü olarak derece 

elde etti.
NEÜ GSF Radyo, Televizyon 

ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Salih Gürbüz derece 
elde eden öğrencilerin bölümle-
rinde hem teorik hem de uygu-
lama eğitimini bir arada aldıkları 
için kısa sürede bir filmin tüm 
aşamalarını başarıyla tamamla-
yabildiklerini ifade etti.

Gürbüz, kazanılan ödülü bö-
lümün kurulmasından bugüne 
kadar desteklerini esirgeme-
yen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya hediye ettiklerini söy-
ledi. Gürbüz ayrıca öğrencilerin 
kendini geliştirmesinde, iyi bir 
eğitim almasında büyük özveri 
gösteren bölüm öğretim eleman-
larına da katkılarından dolayı te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanlığı geçtiğimiz günlerde 
başlattığı 1071 üye için 1071 fi-
dan kampanyası kapsamında bir 
etkinlik düzenledi. Gelecek Par-
tisi Konya teşkilatlarının katıldı-
ğı etkinlikte 1071 fidan toprakla 
buluştu.

Gelecek Partisi Konya il ve 
ilçe teşkilatlarının katıldığı et-
kinlikte 1071 fidanın toprakla 
buluştuğunu belirten Gelecek 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Os-
man Başaran, günümüzde ağaç 
dikmenin daha da önemli oldu-
ğunu belirterek yeşil alanların 
ranta kurban edilmeye başlandı-
ğını ve doğaya verilen zararın bir 
nebze önüne geçmek için katkıda 
bulunduklarını söyledi. Siyasi ça-
lışmalarının yanında sosyal so-

rumluluk projeleri ile de ön plana 
çıkmaya çalıştıklarını ifade eden 
Başaran, etkinlikte emeği geçen 
ve katılım sağlayan tüm teşkilat 
mensuplarına ve ailelerine teşek-
kür etti.

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici de Selçuklu İlçe 
Başkanlığı’nın başlattığı kam-
panyanın ardından düzenlediği 
etkinliğin hayırlara vesile olma-
sını dileyerek, başta Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran olmak 
üzere emeği geçen tüm teşkilat 
mensuplarına teşekkür etti. Kon-
ya olarak sahada olmaya devam 
ettiklerini de söyleyen Ekici, es-
naf ve vatandaşların sorunlarını 
kamuoyunda paylaşarak çözüm 
üretmeye devam edeceklerini 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı, diş ve diş eti tedavi-
sinde kullanılan ağız gargaralarına alternatif olarak geliştirdiği bor içerikli ağız gargarasının olumlu etki ettiğini söyledi

‘Borlu’ ağız gargarası
olumlu etki veriyor

Prof. Dr. Sema Hakkı yaptığı 
açıklamada, 2005 yılından bu yana 
borik asidin kemik hücreleri başta 
olmak üzere, farklı hücre tiplerin-
de etkisini araştırmaya yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. 
Bu kapsamda, bor elementi üze-
rinde çalışan dünyaca ünlü bilim 
insanları ile görüştüklerini ifade 
eden Prof. Dr. Hakkı, Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsünden (BOREN) 
‘bor’ içerikli gargara projesini ha-
yata geçirme anlamında 2006 yı-
lında destek aldıklarını belirtti.

Ağız çalkalama suyu olarak da 
bilinen antibakteriyel, antiviral, 
antienflamatuar (iltihapla savaşan) 
özelliğe sahip ‘bor’ içerikli ağız 
gargarasının, Türkiye ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) pa-
tentini aldıklarını aktaran Prof. Dr. 
Hakkı, bor içeriğinde uygun dozun 
sağlanmasının ardından elde edi-
len gargaranın diş, diş eti ve kemik 
hücrelere olumlu etkisini tespit et-
tiklerini anlattı.
‘DİŞ ETİ SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİ-

SİNİ TESPİT ETTİK’
Prof. Dr. Sema Hakkı, kulak 

burun boğaz ve diş hekimleri-
nin önerdiği klorheksidin içeren 
gargaraların 3 haftalık kullanım 
sonrası diş ve diş etlerinde boyan-
ma, renklenme ve uzun vadede 
tat duyusunda bozulmaya neden 
olduğunu dile getirdi. Bor içerik-
li gargara ile klorheksidin içeren 
gargarayı kıyasladıklarını belirten 
Prof. Dr. Hakkı, “Borun antimik-
robiyal, antienflamatuar ve anti-
oksidan özelliklerinin olması, bizi 
diş hekimliğinde ağızda kullanı-
labilecek bir gargaranın etkinli-
ğinin araştırılmasına yönlendirdi. 
Öncelikle borun ağız dokularını 
oluşturan hücreler olan gingival 
(diş eti) fibroblastlar ve periodontal 
ligament (dişin kemik ile bağlan-
tısını sağlayan fibröz doku) hüc-
relerinde hücre canlılığına olan 
etkileri ve sitotoksisitesi değerlen-
dirdik. Klinikte kullanımı olan ve 
günümüzde alternatifi olmayan 

klorheksidin içeren gargara ile kı-
yasladık. Klorheksidin içeren gar-
garanın tüm dilüsyonlarda (1/128 
sulandırıldığında edildiğinde bile) 
şiddetli derecede toksik olduğu, 
borik asit içeren gargaranın hücre 
canlılığını azaltmayan dozları oldu-
ğunu tespit ettik. Toksik olmayan 
dozlar, antimikrobiyal etki için test 
edildi. Bor içeren ağız gargarasının 
toksik olmayan dozunun (%0,75) 
antimikrobiyal özelliği olduğu 
doğrulandı. Diş etinde kanama, 
diş etinde ödem (iltihap) ve perio-
dontal cep derinliği gibi tüm klinik 
parametrelerde borlu gargaranın 
klorheksidin kadar iyi olduğu hatta 
diş etinde kanamada 1. ay sonuç-

larının borlu gargara ile irrigasyon 
yapılan grupta daha iyi olduğu tes-
pit edildi.” diye konuştu.
‘ANTİBAKTERİYEL VE ANTİENFLA-
MATUAR OLDUĞUNU KANITLADIK’

Prof. Dr. Hakkı, diş etinde ka-
nama ve iltihabın en önemli sağ-
lık sorunları arasında yer aldığını 
ifade etti. İltihabın önlenememesi 
durumunda iltihabın kemiğe doğ-
ru ilerleyerek kemikte yıkıcı hasara 
neden olabileceğini aktaran Prof. 
Dr. Hakkı, “Eğer siz iltihabı diş eti 
dokusundayken periodontal tedavi 
ile durdurursanız artık o kemiğe 
ilerlemez. Dolayısıyla borik asit 
gargarası dokunun verdiği iltihap 
cevabını da azaltıyor. Bor içerikli 

gargara bu yönüyle de antienfla-
matuar (iltihapla savaşan) özelliğe 
sahip olduğunu gösteriyor. ‘Ağızda 
çürük ve periodontal hastalığa se-
bep olan mikroorganizmaları yok 
etmek için kullanabilir miyiz?’ diye 
düşündük ve periodontal hastalı-
ğın tedavisinde yaptığımız cerrahi-
siz periodontal tedaviye eş zamanlı 
kullanarak olumlu etkilerini gör-
dük.” dedi.
“ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZA-

NIM OLACAK”
Türkiye açısından katma de-

ğeri yüksek işler çıkarmaya çalış-
tıklarını ifade eden Prof. Dr. Sema 
Hakkı, şunları kaydetti: “Şu anda 
belki de en önemli engelimiz bu 
ürünün ticarileşmemiş olmasıdır. 
Girişimci firmaların, ürünün tica-
rileşmesi için de bunun iyi üretim 
teknikleri yani Good Manufactu-
ring Practice-GMP sertifikasyonu 
olan laboratuvarlarda üreterek, 
onaylanmış şekilde piyasaya sür-
mesi gerekiyor. Türkiye’de Etik 
Kurul ile ilgili birtakım aksaklıklar 
oluyor. Bir insan çalışması planla-
dık ama ürün henüz ticarileşmedi-
ği ve Klinik Araştırmalar Etik Ku-
rulu ve Klinik Araştırmalar - Titck 
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumundan ilerleyemediğimiz için 
projeye devam edemedik. Ülkemiz 
adına bu gargaranın etkileri tespit 
edilip projenin geçişi sağlanırsa 
uzun dönemde çok güzel bir ka-
zanım olmuş olacak. Çünkü borun 
dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 
70’inin Türkiye’de olduğu bilini-
yor. Bizim için çok önemli bir ma-
den, kritik bir element. Bor ile ilgili 
çalışmalarımız akademik proje ve 
araştırma boyutunu aştı daha çok 
millî bir göreve de dönüştü.” 

Borik asidin ve bor içerikli gar-
garanın toksik olmadığını, bilinen 
bir yan etkisinin bulunmadığını 
anlatan Prof. Dr. Hakkı; bor içerikli 
gargaranın tavşan dişi ve kemikle-
rinde farklı etkilerini araştırmaya 
devam ettiklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ
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Çaldığı otomobille hırsızlık yaptı, kovalamaca sonucu yakalandı
Konya’dan çaldığı otomobil ile 

Karaman’da hırsızlık yapan şüp-
heli, yaşanan kovalamaca sonucu 
jandarma tarafından yakalandı. 
Yakalanan hırsızlık zanlısı, işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk 
edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze 
bağlı Süleymanhacı köyü etrafında 
06 plakalı şüpheli bir aracın dolaş-
tığının jandarmaya ihbar etmesi 
üzerine bölgeye hemen ekipler 
sevk edildi. Köylülerin verdiği 
plakayı sorgulayan ekipler ara-
cın Konya’dan çalınmış olduğunu 
öğrenmesi üzerine aracı aramaya 
başladı. Aracı köy etrafında dola-

şırken gören jandarma, yaşanan 
kovalamaca sonucu sürücü B.T.’yi 
(40) yakaladı. İl Jandarma Komu-
tanlığına götürülen B.T., yapılan 
sorgusunda Karaman’ın Kisecik ve 
Kaşoba köylerinde evden hırsızlık, 
Konya’da otomobil olmak üzere 8 
ayrı ev ve işyerinden hırsızlık yap-
tığı tespit edildi. Şüphelinin çaldığı 
otomobil içerisinde arama yapan 
ekipler, bir miktar uyuşturucu 
madde ile uyuşturucu madde içi-
minde kullanılan aparatlar da ele 
geçirdi. İl Jandarma Komutanlı-
ğındaki işlemlerin tamamlanma-
sının ardından zanlı adliyeye sevk 
edildi. n İHA

181 kişiye maske ve sosyal 
mesafeden ceza kesildi

Bin 766 sürücüye adli 
ve idari işlem yapıldı

Konya’da yeni tip korona virüs 
(Covid-19 denetimleri kapsamın-
da maske ve sosyal mesafe kural-
larına uymayan 181 kişiye işlem 
yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında denetimler gerçekleştirdi. 
Umuma açık işyerleri ve çeşitli 
bölgelerde yapılan kontrollerde 
181 kişiye maske ve sosyal mesa-
fe kuralını ihlalden işlem yapıldı. 
5 iş yeri sorumlusu hakkında adli 
işlem başlatılırken, 4 iş yeri faali-
yetten men edildi.

136 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Konya’da çeşitli suçlardan 

aranan 136 şahıs, polisin dene-
timleri sırasında yakalandı. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından kent ge-
nelinde denetimler gerçekleştiril-
di. İş yerlerinin yanı sırada bir çok 
noktada yapılan kontrollerde araç 
sürücüleri ve vatandaşlar kimlik 
kontrollerinden geçirildi. Yapılan 
GBT sorgulamalarının ardından 
çeşitli suçlardan aranan 136 kişi 
yakalandı. Hırsızlık, fuhuş gibi 
çeşitli suçlardan aranan şahıslar, 
ilgili birimlere teslim edildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından 
şahıslar adliyeye sevk edildi. n İHA

Konya’da trafik ekipleri ta-
rafından gerçekleştirilen de-
netimlerde bin 766 sürücüye, 
çeşitli ihlallerden adli ve idari 
işlem yapılırken, 127 araç trafik-
ten men edildi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, kentin bir 
çok noktasında uygulama ger-

çekleştirdi. Yapılan denetimler-
de 713 sürücüye hız sınırı ihlali, 
595 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 
440 sürücüye cep telefonuyla 
konuşmak, 7 sürücüye alkollü 
araç kullanmak ve 11 sürücüye 
fazla yolcu taşımaktan adli ve 
idari işlem uygulandı. Kontrol-
lerde 127 araçta trafikten men 
edildi. n İHA

Mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, korona virüse dikkat çekmek amacıyla hediye olarak bastırdığı çakmakların üzerine 
“Maske takmadığınız için teşekkür ederiz” ve “Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz” yazarak mesaj vermesi dikkat çekti

Mezar taşı ustasından
ilginç korona mesajı!

Kalbinden bıçaklanan genç toprağa verildi

Türkiye’de korona virüs 
hasta sayılarının toplamda 417 
bini, vefat sayısının ise 11 bini 
geçmesinin ardından vatandaş-
lardan da ilginç yöntemlerle 
uyarılarda bulunuyor. Konya’da 
yaşayan mezar taşı ustası Ala-
attin Yılmaz, her yıl üzerine 
farklı şeyler yazarak müşteri-
lerine hediye ettiği çakmakla-
rın üzerine bu yılda pandemi 
nedeniyle ilginç cümleler yaz-
dı. Çakmaklara ‘Maske takma-
dığınız için teşekkür ederiz’ ve 
‘Sigara içtiğiniz için teşekkür 
ederiz’ yazan ve müşterilerine 
hediye eden Alaattin Yılmaz, 
dükkanına maske takmadan 
gelenlerin maske takarak gitti-
ğini söylüyor.
‘BİZ MİLLETİ TEŞVİK EDİYORUZ 

ASLINDA’
İnsanların sigarayı bırak-

ması ve maske takması için bu 
şekilde çakmaklara yazı yazdık-
larını anlatan Alaattin Yılmaz, 

“Şaka amacıyla o yazıları yaz-
dık. Hem milleti bilinçlendi-
relim hem de ‘sigara içmeyin, 
maske takın’ anlamında biraz 
korkutalım amaçlı bir reklam 
düşündük. Bu da arkadaşların 
arasında tutulunca komik bir 

durum oldu. İstanbul’dan ara-
yan oldu ‘abi sen gerçekten 
mezar taşçısı mısın’ diyerek. 
Çakmak yollamamı istedi, yol-
layayım dedim ben de. Niye 
yazdın dedi bende maske takın 
sigara içmeyin dedim. Yani biz 

milleti teşvik ediyoruz aslında. 
Çakmağın altında özellikle me-
zar taşları yazıyor ya, o yüzden 
maske takmadığınız zaman di-
rekt mezarlığa, takarsanız ya-
şıyorsunuz demek istiyoruz” 
dedi.
‘MASKESİZ GELENLERE ÇAKMA-
ĞI VERDİĞİM ZAMAN MASKEYİ 

TAKIP GİDİYOR’
Maskelerini basma sebeple-

rinin reklam hem bilinçlendir-
me olduğunu anlatan Alaattin 
Yılmaz, “Milletimiz görsün diye 
o şekilde bir düşünce gerçek-
leştirdik. Zaten bu benim ilk 
değil, 3-5 senedir çakmak bas-
tırıyorum. Maskeyi de bu sene 
ilave ettim. Mesela geçen sene 
emniyet tekeri takmadığınız için 
teşekkür ederim yazdırmıştım. 
O da iyi oldu çoğu takmaya baş-
lamıştı yani. Maskesiz gelenlere 
ben bu çakmağı verdiğim zaman 
giderken maskeyi takıp gidiyor” 
ifadelerini kullandı.n İHA

Karaman’da birlikte alkol 
aldığı arkadaşı tarafından kal-
binden bıçaklanarak öldürülen 
genç toprağa verildi. Olay, ön-
ceki akşam saat 20.00 sırala-
rında Külhan Mahallesi Kemal 
Kaynaş Caddesi üzerinde bu-
lunan apartmanın 3. katındaki 
dairede yaşandı. İddiaya göre, 
Bekir Erdoğan (26), arkadaşları 
C.T, M.A, C.D. ve R.T ile bir-
likte bekar evinde alkol almaya 
başladı. Bir süre sonra yaşanan 
tartışma sonucu çıkan kavgada 
Bekir Erdoğan, kalbinden bıçak-

lanarak ağır yaralandı. Kavga 
seslerini duyanların haber ver-
mesiyle olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Adrese 
gelen sağlık ekibi, yaptığı kont-
rolde Bekir Erdoğan’ın hayatı-
nı kaybettiğini tespit ederken, 
poliste binada güvenlik önlemi 
aldı. Cumhuriyet Savcısının olay 
yerinde yaptığı incelemenin ar-
dından Erdoğan’ın cansız bedeni 
cenaze aracıyla Karaman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi morgu-
na kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte alkol 

alırken çıkan kavgada kalbinden 
bıçaklanarak ölen Bekir Erdoğan 
son yolculuğuna uğurlandı. Er-
doğan için öğle namazının ar-
dında Ahmet Yesevi Camisi’nde 
cenaze namazı kılındı. Namaza 
Erdoğan’ın ailesi ve yakınları 
katıldı. Namazın ardından Bekir 
Erdoğan, dualarla şehir mezarlı-
ğında toprağa verildi.
‘BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI 3 ARKA-

DAŞI TUTUKLANDI’
Polis, olaydan sonra Bekir 

Erdoğan ile birlikte evde alkol 
aldığı ileri sürülen arkadaşla-

rı M.A, C.D. ve R.T’yi gözaltına 
aldı. Evde bulunan diğer arka-
daşı C.T ise olaydan sonra kaçtı. 
Gözaltına alınan 3 kişi, işlemle-
rinin tamamlanmasının ardın-
dan dün çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuklanarak Ka-
raman M Tipi Kapalı cezaevine 
gönderildi. Olaydan sonra kaçan 
C.T’yi yakalama çalışmaları ha-
len devam ediyor. Bekir Erdo-
ğan’ın hangi arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak öldürüldüğü yapı-
lan inceleme ve soruşturma so-
nucu ortaya çıkacak. n İHA
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Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 
yılı yatırım programı kapsamında 
ilçe ve mahallelerin içme ve kul-
lanma suyu ihtiyaçlarına yönelik 2 
milyon 292 bin 834 TL maliyetle 
toplam 5 bin 407 metre sondaj 
açımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme 
ve kullanma su temini çalışmala-
rı kapsamında susuzluk, su azlığı 
ve sağlıksız su problemi yaşayan 
yerleşim yerlerinin içme ve kul-
lanma su ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam ediyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, bu yıl yağış oranının çok 
düşük olması, tarımsal faaliyetle-
rin olduğu bölgelerde kullanılan 
gübrelerin ihtiva ettiği kimyasal-
ların yeraltı sularına karışması ve 
bazı yerleşim yerlerinde eskimiş, 

kullanım ömrünü doldurmuş veya 
kurumuş kuyuların atıl durumda 
olması dolayısıyla KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün su temin çalışma-
larını aksatmadan sürdürdüğünü 
söyledi. 2020 yılında 11 ilçede, 14 
farklı lokasyonda su kuyusu açan 
KOSKİ’nin, çalışmalar kapsamın-
da toplam 5 bin 407 metre sondaj 

vurarak 146,5 litre/saniye debili 
su temin ettiğini kaydeden Baş-
kan Altay, açılan kuyuların hayırlı 
olmasını diledi. Başkan Altay, ay-
rıca toplum olarak su tüketiminde 
israfa kaçılmaması gerektiğini de 
sözlerine ekledi. 

SU TEMİNİ YAPILAN YERLEŞİM 
YERLERİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Yunak 
ilçesi Sertler Mahallesi’nde açılan 
kuyu ile 6 litre/saniye, Altınekin 
ilçesi Yenikuyu Mahallesi’nde 20 
litre/saniye ve Çumra ilçesi Kuzu-
cu Mahallesi’nde 12 litre/saniye 
debili su temin etti. KOSKİ, Hadim 
ilçesi Eğiste Mahallesi’nde 2,5 lit-

re/saniye, Sarayönü Çeşmelisebil 
Mahallesi’nde 10 litre/saniye, Kulu 
ilçesi Altılar Mahallesi’nde 12 litre/
saniye, Meram ilçesi Yatağan Ma-
hallesi’nde 20 litre/saniye, Beyşe-
hir ilçesi Kuşluca Mahallesi’nde 
3,5 litre/saniye ve Hüyük ilçesi Ye-
nice Mahallesi’nde 6 litre/saniye 
debili su temini yaptı.

SU TEMİNİ MERKEZDE DE DEVAM 
EDİYOR 

6360 Sayılı Büyükşehir Yasası 
kapsamında ilçelerde gerçekleşti-
rilen su temin çalışmalarının yanı 
sıra merkez ilçelere bağlı mahal-
lelerde de içme ve kullanma su 
ihtiyacını gidermek için çalışan 
KOSKİ; yaptığı sondajlarla Sel-
çuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde 
3,5 litre/saniye, Bağrıkurt Mahal-
lesi’nde 10 litre/saniye, Karatay 
ilçesi Beşağıl Mahallesi’nde 6 litre/
saniye, Esentepe Mahallesi’nde 20 
litre/saniye ve Katrancı Mahalle-
si’nde de 15 litre/saniye suyu şe-
bekeye vererek vatandaşların su 
hasreti giderdi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü tarafından 2020 yılında gerçek-
leştirilen su temin çalışmalar için 
2 milyon 292 bin 834 TL’ye mal 
oldu. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi’nin tekstil 
atölyeleri hizmete başladı

Beyşehir Belediyesinin kur-
duğu tekstil atölyesi tekrar kali-
fiye eleman yetiştirmeye başladı. 
Koronavirüs salgını dolayısıyla 
eğitime ara verilen eski belediye 
binasının üçüncü katında KOP 
SOGEP kapsamında KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi’nin finansman 
desteği ile kurulan tekstil atölyesi 
yeniden vatandaşlara eğitim ver-
meye başladı. Kursta koronavirüs 
önlemlerinin tamamı alınırken, 
molalarda sınıflar dezenfekte edi-
liyor.

Beyşehir kadın, genç, engelli 
gelişim projesi, kadınları, gençle-
ri, engelli vatandaşları ve erkek-
leri kapsıyor. Kadınlar ve erkekler 
bölümünden oluşan sınıflarda 
eğitmenler tarafından önce ma-
kinelerin özellikleri ve tanıtımı 
ardından da düz dikiş, overlok, 
recme, delik açma daha sonra da 
ütü eğitimi veriliyor.

Eğitimlerin tekrar başlama-
sından memnun olan kursiyer 
Fatmanur Navruz, “Ben ovarlok 
makinesinde omuz yapıyorum. 

İşimden memnunum hocalarımız 
bizimle çok ilgililer burası çalışma 
ortamı gibi değil aile evi gibi güler 
yüzle karşılıyorlar. Bilemediğimiz 
yerlerde hocalarımızdan yardım 
istiyoruz. Onlarda memnuniyet-
le bize tekrar edip gösteriyor. 
Covid–19 karşı önlemlerimizi 
alıyoruz. Mesafeli otuyoruz. De-
zenfektemiz olsun, kolonyamız 
olsun sürekli yanımızda ve sürek-
li ateşimiz ölçülüyor. Covid–19 
riskine karşı evde oturuyorduk ve 
bu yüzden sıkılıyorduk. Bize bu 
şekilde evde oturmamıza değil de 
böyle iş imkânı sağlayan Beyşe-
hir Belediyesine teşekkür ederiz” 
dedi.

Kursiyer Meray Sarı ise, eği-
tim alan tüm kursiyerlerin gerekli 
mesafe ve diğer kurallara uyma-
sı çok güven verici, tüm kadın-
lar burada eğitim almaktan çok 
memnunuz. Beyşehir Belediye 
Başkanımız Adil Bayındır’a bu ve 
buna benzer hizmetlerinden do-
layı teşekkür ederiz. 
n HABER MERKEZİ

İlçe bazlı teşvik sisteminin önemli olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, teşvikler verilirken sektörler ve projeler hususunda daha seçici olmak gerektiğini vurguladı

‘Teşvikte çelişkilere
son vermek gerekir’

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Sayın Musta-
fa Kalaycı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı 2021 yılı Bütçesinin, Plan 
ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 
esnasında Yatırım Teşvik Sistemi, 
Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma 
Ajansları ve Konya Teknoloji En-
düstri Bölgesi konularını gündeme 
getirdi. 

İLÇE BAZLI TEŞVİK YAPILMALI, 
ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ

Özel sektör yatırımlarının des-
teklenmesinin önemli olduğunu 
söyleyen MHP Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, “Yatırım Teşvik 
Sistemi olarak adlandırdığımız 2012 
yılında uygulamaya konulan karar 
kapsamında öngörülen destekler 
esas itibarıyla teşvik sisteminin ana 
omurgasını oluşturmaktadır. Yapı-
lan son düzenlemeyle Sosyo-Ekono-
mik Gelişmişlik Endeksi 2017 çalış-
masına göre bölgelerinde değişiklik 
olan illerin yeni bölgelere dağılımı 
yapılmış, il ve ilçelerin gelişmişlik 
düzeyine göre yapılan sınıflandırma 
sonucu 53 ilde bulunduğu il sıraları-
na göre görece daha az gelişmiş 263 
ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla 
destek sağlanacaktır. İlçe bazlı yeni 
sistemde belirlenmiş ilçelerde yapı-
lan yatırımlar bir alt bölge teşvikin-
den, OSB’lerinde yapılan yatırımlar 
ise iki alt bölge teşvikinden faydala-
nabilecektir. Uygulama 2021 yılında 
başlayacaktır. MHP olarak ilçe bazlı 
yeni sistemi destekliyoruz, ancak il-
çeler arasındaki bazı eşitsizlik ve çe-
lişkilerin mutlaka giderilmesi gerek-
mektedir.  Ereğli, Akşehir, Beyşehir, 
Seydişehir gibi gelişme potansiyeli 
yüksek ilçelerimizin durumu mutla-
ka dikkate alınmalı. Konya’nın yeni 

sisteme göre 19 ilçesi bir alt bölge 
teşvikinden yararlanacaktır. SEGE 
2017 araştırmasına göre gelişmiş-
lik düzeyi bakımından Konya’nın 
1 ilçesi 1’inci, 3 ilçesi 2’nci, 8 ilçesi 
3’üncü, 12 ilçesi 4’üncü, 7 ilçesi de 
5’inci kademede yer almaktadır. İl-
çelerin bulundukları kademeye göre 
ilgili bölgesel teşviklerden yarar-
landırılması daha adaletli olacaktır. 
Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir 
gibi ilçelerimizin gelişme potansiyeli 
yüksektir. Gelişme potansiyeli yük-
sek olan ilçelerin bu durumu mutla-
ka dikkate alınmalıdır” dedi. 

‘AKÖREN İLE ŞEHİR MERKEZİ BİR 
DEĞİL’

Akören ilçesinin sosyoekonomik 
gelişmişlik düzeyi bakımından Kon-
ya merkez ilçeleriyle aynı bölgede 
değerlendirilmesinin anlaşılır hiçbir 
tarafı olmadığını dile getiren Kalay-
cı, Ya bir atlama ya da değişkenlerin 
hesabında bir hata olduğunu düşü-
nüyoruz. Akören merkez ve mahal-
lelerinin yerinde görülmesi hâlinde 
bu durum daha net olarak anlaşı-

lacaktır. Teşvik verilecek sektör ve 
projelerde mutlaka seçici olunmalı, 
iller bazında sektör seçiminde ilin 
farklılığını ve rekabet üstünlüğünü 
yansıtan sektörler dikkate alınmalı-
dır. Teşvik ve destek programlarının 
etkinliği ölçülmeli, teşvik uygulama 
politikalarının etki değerlendirilme-
si yapılmalıdır. Verilen teşviklerin 
getirisinin ne olduğu iyi analiz edil-
meli, teşvik politikaları buna göre 
belirlenmelidir. Bölge kalkınma 
idareleri ve kalkınma ajanslarının 
kurumsal yapıları, görev ve yetkile-
ri gözden geçirilerek daha etkin ve 
verimli çalışmalarına yönelik düzen-
leme yapılmalı. Kalkınma ajansları 
bölgelerindeki kamu kurumlarına, 
mahallî idarelere, üniversitelere, 
sivil toplum kuruluşlarına ve özel 
sektöre mali ve teknik destek sağ-
lamaktadır. Kalkınma ajanslarında 
sonuç odaklı program uygulama-
sına devam edilmelidir. Yönetim 
danışmanlığı alanında destek prog-
ramları tasarlanarak uygulamaya 
konulmalıdır” diye konuştu. 

‘ÜRETEN ŞEHİRLER PROGRAMI’NI 
ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ’

Kalaycı, “İmalat ve ihracat odağı 
niteliğindeki şehirlerin orta yüksek 
teknolojili ürünlerde değer zincirle-
rinin daha üst aşamalarına çıkması 
ve küresel değer zincirleriyle bütün-
leşmesi için kurumsallaşma, pazar-
lama, yenilik ve ulaşım altyapılarını 
desteklemek ve bu şehirlerde ya-
şam kalitesini yükselterek nitelikli 
iş gücü istihdamı artırmak üzere ta-
sarlanan Üreten Şehirler Programını 
da çok önemli görüyoruz” dedi. 

Türkiye’nin önünde, Anadolu’yu 
yeniden şaha kaldırmak için yeni bir 
fırsat olduğunu söyleyen MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, “Marmara 
havzası ağır sanayi yatırımlarından 
dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kal-
kınma için, sanayi Konya, Kayseri, 
Mersin, Gaziantep gibi Anadolu’daki 
yeni merkezlere doğru kaydırılmalı-
dır.  7 Ocak 2020 tarihli Cumhur-
başkanı Kararı’yla Selçuklu ilçemiz-
de belirlenen alan Konya Teknoloji 
Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiş-
tir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşka-
nımıza, Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımıza ve tüm emeği geçenle-
re Konya olarak teşekkür ediyoruz.  
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesin-
de robot, nanoteknoloji, yapay zekâ, 
savunma, uzay ve havacılık projeleri 
başta olmak üzere, ileri teknolojili 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yak-
laşık 4 bin kişinin istihdam edileceği 
bölgede, 700 milyon dolarlık yatırım 
yapılması beklenmektedir. Bölge-
de yer alan ASELSAN Konya Silah 
Sistemleri Fabrikasının temeli de 
geçen yıl atılmıştır” diyerek sözlerini 
tamamladı. n HABER MERKEZİ

Çumra Adem Yavuz Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı 
Çumra Adem Yavuz Cadde-

si’nde sıcak asfalt çalışmaları 
Konya Büyükşehir Belediye-
si ekipleri tarafından başladı. 
Caddede çalışmaların hızla de-
vam ettiğini ve en kısa sürede 
Çumralıların hizmetine açıla-
cağını belirten Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, destek-
lerinden dolayı Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Çumra Adem 
Yavuz Caddesi’nde sıcak asfalt 
serimi için çalışmalar başlatıldı. 
Sağlam bir altyapı ve konfor-
lu bir ulaşıma kavuşacak olan 
caddedeki çalışmaları inceleyen 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, yıllardır modern bir 
görünüme kavuşmayı bekleyen 
Adem Yavuz Caddesini sağlam 
bir  altyapıya kavuşturarak, sı-
cak asfalt serimi  ile ulaşımdaki 
kalitenin artacağını ifade etti.

Yaklaşık 1600 metre uzun-
lukta gerçekleşen sıcak asfalt 
çalışmalarına sabah saatlerinde 

başlandı. Sıcak asfalt serimi ön-
cesi Çumra Belediyesi ve KOS-
Kİ ekipleri tarafından caddenin 
altyapı çalışmaları tamamlana-
rak içme suyu şebekesi yeni-
lendi. Sıcak asfalt serimi devam 
eden  Adem Yavuz  Caddesi’n-
deki çalışmaların yaklaşık 5 gün 

içerisinde tamamlanması he-
defleniyor.

‘ALTYAPI ŞEHİR İÇİN OLMAZSA 
OLMAZ BİR YATIRIMDIR’

Adem Yavuz Caddesinde 
incelemelerde bulunan Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Candan; “ Adem Yavuz Cadde-
mizde uzun zamandır hazırlığı-
nı yaptığımız sıcak asfalt serimi 
başladı. Sıcak asfalt serildikten 
sonra tekrar kazı çalışması ya-
pılmaması için KOSKİ Genel 
Müğdürlüğü tarafından asfalt 
çalışması öncesi caddemizin 

boydan boya  içme suyu şebe-
kesi de  yenilendi.  Altyapı şehir 
için olmazsa olmaz bir yatırım-
dır. Çumramızı daha modern 
bir görüntüye kavuşturmak için 
verdiğimiz çabada desteklerini 
bizden esirgemeyen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Uğur İbrahim Altay  ve 
ekibine hemşehrilerim adına 
bir kez daha çok teşekkür edi-
yorum. Konya Büyükşehir Bele-
diyemiz ile daha büyük işler için 
var gücümüzle çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” dedi.  

 n HABER MERKEZİ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız. SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

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

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ 
VE

POLİSAJ ZIMPARA YAPABİLEN 
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

TEL: 0332 345 12 56-57

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

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.
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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.

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kulu ilçesinde kamyonetle 

motosikletin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 
20.00 sıralarında Kırkahvesi mev-
kisi Kıbrıs Caddesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. 
(24) idaresindeki 42 GE 627 pla-
kalı kamyonet ile plakası ve sürü-
cüsü belirlenemeyen motosikletle 
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 
devrilen motosiklette bulunan B.E. 
(17) ve Y.A. (17) yola savruldu. 
Kazada motosikletteki gençler ile 
kamyonet sürücüsü M.D. yaralan-
dı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
sağlık görevlilerinin müdahalesi-

nin ardından Kulu Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 

alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde otomobil ile 
motosikletin çarpışması sonu-
cu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 
07.15 sıralarında Ereğli ilçesi 
Konya Adana Karayolu üzeri 
Şeker Fabrikası Kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Y.Ö. idaresindeki mo-
tosiklet ile sürücüsünün ismi 
alınamayan 42 V 4766 plaka-
lı Mitsubishi marka otomobil 
çarpıştı. Kazada motosiklet sü-
rücüsü ile birlikte yolcu yara-
landı. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık, polis ve jandar-
ma ekipleri sevk edildi. Kazada 
yaralanan 2 kişi ambulanslarla 

Ereğli Devlet Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik 
belgem kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
Abdulaziz DELAL

ZAYİ
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kimlik kartım kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
Öğrenci No: 131216092

Saniye YILDIRIM

Kulu’da park halindeki 
otomobil alev alev yandı

Kulu ilçesinde park halindeki 
otomobil, çıkan yangında kullanı-
lamaz hale geldi. Kemaliye Ma-
hallesi’nde park halindeki Mus-
tafa Özdemir’e ait 81 EM 050 
plakalı otomobilde, henüz bilin-
meyen nedenle yangın çıktı.

Aracının yandığını fark eden 
ve söndürmeye çalışan Özdemir, 
başarılı olamayınca itfaiye ekiple-

rine haber verdi. Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG 
tankı da patlayan otomobildeki 
yangını kontrol altına alarak sön-
dürdü. Otomobil tamamen kul-
lanılamaz hale gelirken, Mustafa 
Özdemir aracının kundaklama 
sonucu yandığını iddia etti. Poli-
sin soruşturması sürüyor. 
n AA

692 bin 476 tablet kaçak 
tıbbi ilaç ele geçirildi

Konya’da Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele polisi-
nin çalışmalarında 692 bin 476 
tablet kaçak tıbbi ilaç ile 85 adet 
gümrük kaçağı elektronik ürün 
ele geçirildi. Konya Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube 
Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını 
sürdürüyor. KOM Şubesi ekipleri, 

“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” 
kapsamındaki suçlara yönelik 
yapılan çalışmalar kapsamında 
merkez Meram ilçesinde 2 kişinin 
ikametinde ve aracında arama 
yaptı. Aramalarda, 692 bin 476 
tablet kaçak tıbbi ilaç ve 85 adet 
gümrük kaçağı elektronik ürün 
ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli 
işlem başlatıldı. n İHA

Konya Yenigün Gazetesi grafik servisi çalışanlarından Büşra Gültaş’ın annesi Şerife Altuntaş, hayatını 
kaybetti. Merhumenin cenazesi Karaaslan Elmacı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı

Mesai arkadaşımız Büşra
Gültaş’ın annesi vefat etti

Gazetemiz grafik servisi çalışan-
larından Büşra Gültaş’ın annesi Şe-
rife Altuntaş, geçirdiği beyin kana-
ması sonucu bir süredir hastanede 
tedavi görüyordu. 46 yaşında ve 5 
çocuk annesi olan Şerife Altuntaş’ın 
acı haberi önceki gün akşam saatle-
rinde geldi. Merhume Şerife Altun-
taş’ın doktorların yaptığı tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Merhume Şerife Altuntaş’ın ce-
nazesi, dün öğlen namazına mütea-
kip Karaaslan Elmacı Mezarlığı’nda 
kılınan cenaze namazının ardından 
sevenlerinin omuzlarında taşınarak 

dualar eşliğinde aile kabristanına 
defnedildi. Gültaş ve Altuntaş aile-
lerini acı günlerinde sevenleri, ak-
rabaları, dostları ve arkadaşları da 
yalnız bırakmadı. Merhume Şerife 
Altuntaş, 5 çocuk annesiydi. Cenaze 
töreninin ardından Gültaş ve Altun-
taş aileleri taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
ailemizin bir ferdi olan Büşra Gültaş 
başta olmak üzere merhume Şerife 
Altuntaş’ın ailesine, akrabalarına, 
sevenlerine, dostlarına ve tüm ya-
kınlarına başsağlığı; geride kalanlara 
sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. 
n MERVE DURGUT

Büşra GÜLTAŞ’ın 

annesi

Şerife 
ALTUNTAŞ’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Konya Yenigün Gazetesi grafik servisi 

çalışanlarından

MÜSİAD EXPO’da Konya rüzgarı esecek

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) 
tarafından iki yılda bir düzen-
lenen Uluslararası MÜSİAD 
EXPO 2020, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla 18 Kasım 
Çarşamba günü TÜYAP’ta açı-
lıyor. MÜSİAD EXPO’da MÜSİ-
AD Konya üyesi 15 firma katı-
lımcı olarak yer alıyor.

MÜSİAD tarafından iki yıl-
da bir düzenlenen Uluslarara-
sı Ekonomi, Finans ve Ticaret 
Zirvesi MÜSİAD EXPO, 18 - 21 
Kasım tarihleri arasında TÜ-
YAP Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece - İstanbul’da 

gerçekleştiriliyor. Pandemi 
tedbirlerine ve TSE Covid-19 
Güvenli Hizmet standartları-
na uygun şekilde hem fiziksel 
hem online olarak hibrit ya-
pılacak MÜSİAD EXPO 2020 
Ticaret Fuarı, yurt içi ve yurt 
dışından on binlerce ziyaretçiyi 
ağırlamaya hazırlanıyor. MÜSİ-
AD EXPO’nun 8 binin üzerinde 
B2B görüşmeye sahne olması 
ve bu görüşmelere 400’e ya-
kın alım heyetinin yanı sıra 
yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, 
siyasetçi ve bürokratın katılım 
göstermesi bekleniyor. Av-
rupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Orta Doğu’ya, 95 ülkenin tem-
sil edileceği MÜSİAD EXPO’da 

dünya ekonomisinin geleceği, 
bölgesel iş birlikleri ve Türkiye 
ekonomisinin büyüme yolunda 
önünü açacak faiz dışı projele-
rin tanıtımı en önemli gündem 
maddelerini oluşturacak.

18. MÜSİAD EXPO’da MÜ-
SİAD Konya Üyelerinden, ALP 
Raf Sistemleri, Elfatek Elektro-
nik, Enka Süt, Güçal Alümin-
yum, Motus Otomotiv, Nogayt 
Endüstri, Orweld Elektronik, 
Rahim Yaman Yamanlar Or-
manlar Ürünleri, Seiso Enerji, 
Sena Altınyıldız, Sirrac Aydın-
latma, Yükselen Metal, Golda, 
Kayasu Enerji ve Özbey Yem 
katılımcı olarak yer alacak.
n HABER MERKEZİ



11 18 KASIM 2020HABER

Corona virüsü bütün dünyada ikinci 
dalgayı yaşarken,  küresel yaşam için bir 
tsunami geliyor sanki…

Amerika gibi nam-ı diyar süper güç 
bir devlet bizim küçük bir köydeki muh-
tarlık gibi bir seçim yaşıyor.

Seçimde hile, yeniden sayım seçim 
sonuçlarını kabul etmeme,  tarafların so-
kağa çıkması… 

Dış işler bakanları ikinci  Trump dö-
nemine daha yumuşak geçeceğiz diyor, 
anlam veremediğimiz bir çok gelişme.

Sadece bizim dış güçlerimiz değil 
onların da dış güçleri var…

Seçime 12 milyar dolar harcanmış. 
Bu değme vicdanın kökünü kurutur, algı 
yönetimine ayrılan bütçe karşısında bü-
külemeyecek irade çok azdır sanırım…

Demokrasinin bireysel iradeyi mer-
keze koyan özelliği çöpe mi gitti diye 
düşünmeden yapamıyorum.

İnsanlar seçim yapıyor gibi görünse 
de siyonizmin vaat edilmiş dünya rotası 
ile küreselcilerin vaat edilmiş güçlerinin  
seçiminden öte bir tercih yok gibi… 

Bilgi o kadar kolay ulaşılabilir oldu 

ki efsaneler yaşamda ete kemiğe bü-
ründü.

İnsanların komplo dediği birçok 
olay günlük yaşamın öznesi haline gel-
di.

Yaşamın gerçek öznesi insan ve 
insanlık maalesef bir rol ve ritüel haline 
geldi.

Yani her devletin demokrasisi de bu 
arada aynı töhmetin altında.

Halk seçerken aslında kendisi yöne-
tenleri seçmiyor, devletleri de kullanan 
güçlerin temsilcilerini seçiyor. Maalesef 
benim inancım o.

Böyle olunca küresel yönetimin il-
kelerini koyan Birleşmiş Milletler, Adalet 
Divanı Güvenlik Konseyi de rol yapan bi-
rer hiyerarşik örgütten ibaret bir görüntü 
veriyor…

Merkezdeki insan, vicdan, adalet 
materyalizmin çarklarında öğütüldü.

Vahşi kapitalizm maalesef her türlü 
ilkeyi anlamsızlaştırdı.

Daha doğrusu bunlar deşifre oldu. 
Normal vatandaşın fark edebileceği bir 
düzeye geldi.

Milyonlar ölmüş, 
göç etmiş bir veya birkaç 
kişinin iki dudağı arasına 
sıkışmış kararlar olarak 
yaşamın bir parçası oldu.

Ölüm basitleşti, 
göç normalleşti insanlık 
önemsizleşti…

200 yıldır ülkemizi fa-
sit bir daireye sıkıştıran bu 
düzen şimdilerde yerlerde 
sürünüyor.

Şimdi Mavi Vatan, Karabağ Libya 
Küzey Afrika , Antartika,  Orta Doğu 
kendi kurallarını yaşama geçiren Tür-
kiye yeni kazanımlar elde ederken bu 
güçlerin yeni pozisyon almalarına da 
sebep oluyor.

Kimse küresel bu güçlerin imkânla-
rını altın bir tepside sunacağını sanma-
sın…

Küresel kodlar değişirken yeni refe-

ranslar yaşamın dayanağı 
olurken bireyden ülke yö-
netimine yapacağımız çok 
iş var.

Öncelikle insan olarak 
cüz-i irademizi kesinlikle 
akıllıca kullanmalıyız.

Bize öğretilen çare-
sizlik reçetelerini hemen 
terk edelim. Olmayacak 
hiç bir şey olamaz. Yeter 
ki aklımızı birleştirerek 

kullanalım.
İnsan kaynaklarımızı tez elden kalifi-

ye hale getirelim.  Kaliteli insan kaynak-
larımızı ülkenin yeni pozisyonuna uygun 
şekilde yaşama kazandıralım.

Özellikle milletin temsilcisi belediye 
ve meclisi kalifiye insanlardan oluştura-
lım.

Devletin temsilci atanmış yöneti-
cilerimiz ve devletin taşra teşkilatlarını 

yaşamın içine daha aktif olarak sokalım.
Ekonominin temsilcisi odalar sade-

ce parasal güç olmanın ötesinde temsil 
ettiğimiz ekonomiyi geliştiren ekonomi 
haline getirmeliyiz.  Küçük olsun benim 
olsun, kendi yerimi koruyayım sadece 
ülkemizin küresel yürüyüşünün ayağın-
da kum torbası olacaktır.

Bilimin tensilcisi üniversitelerimiz 
artık prof yetiştiren kurumsal örgütler-
den bilim üreten, patent üreten keşif ya-
pan,  kalifiye insan kaynağımızı zengin-
leştiren saygın kurumlar haline gelmeli.

Her üniversite her fakülte stratejik 
bir keşfin hamisi olmalı…

Siyasette partilimiz, kardeşimiz, 
akrabamız kim olursa olsun acımadan 
devletin önünde engelse sistem dışına 
çıkarılmalı…

Holdinglerimiz küresel güçlerin ta-
şeronu olma yerine ülkesini küresel güç 
haline getirecek girişimcilere, yatırımlara 
imza atmalı…

Top yekûn seferberlik…
Sanatçılarımız, zanaatkârlarımız 

ruhlarını düşüncelerini insanlık için ha-

rekete geçirmeliler.
İktidar muhalefet herkes üzerine 

düşeni yapmalı.
Öncelikle bütün sorumluluk hükü-

metin... 
Yönetim biçimini kendine inananla-

ra, biat edenlere göre değil, akıla bilime 
ilkelere göre dizayn etmelidir…

Muhalefet de her şeye muhalif 
olma kolaycılığı ile değil, çözümün par-
çası olmalıdır. Kendine inananlara ve 
biat edenler hoş görünen çıkışlar yerine 
stratejik üstünlükler içeren alternatif bir 
güç olarak iktidarın ensesinde olmalı.

Rakibini bile ikna edebilecek politi-
kalar geliştirmek er kişinin harcı.

Yoksa yenidünya düzeninde aldığı-
mız pozisyon sürdürülebilir olamaz.

Yeni pozisyonumuz, kültürel, politik 
tarihi, dil din inanç bilim,  her ne olursa 
olsun insanlığı yüceltmek, vicdanı hâ-
kim kılmak adına inşa edebileceğimiz 
her türlü ortak paydayı evrenin her ye-
rinde kurmaya talip olmalıyız.  Küresel 
olan bu ülkümüz bizim milli mücadele 
hedefimiz olmalı.

YENI DÜNYA DÜZENINE DOĞRU

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

Konya Ülkü Ocakları’ndan MHP 
Selçuklu ve Meram’a ziyaret

Konya Ülkü Ocakları Başka-
nı Yusuf Kasım Akta ve yöne-
tim kurulu üyeleri, MHP Meram 
İlçe Başkanı İbrahim Ay ve MHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çi-
pan’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, “Ülkemizin 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duy-
duğu bu günlerde MHP Meram 
ve Selçuklu teşkilatlarımıza ha-
yırlı olsun ziyaretlerimizi gerçek-
leştirdik. Her iki teşkilatımızın 
başkanları, son yapılan seçim-
lerde delegenin güvenini alarak 

yeniden başkan seçilmişlerdir. 
Kendilerine millet ve ülke adına 
yapacakları güzel işlerde başarı-
lar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuni-
yetlerini dile getiren MHP Me-
ram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Gü-
zide Çipan, ziyaretlerinden dola-
yı Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ettiler. 
MHP İlçe Teşkilatları ve Konya 
Ülkü Ocakları birlikte ülke adına 
güzel işlere imza atacaklarını ifa-
de ettiler. n HABER MERKEZİ

Konya DSYB Başkanı Edip 
Yıldız’dan üreticiye yem müjdesi

Konya DSYB Başkanı Edip 
Yıldız, üreticilerin girdi mali-
yetlerini azaltmak için yeni bir 
çalışmanın daha altına imza at-
tıklarını duyurdu.  Başkan Yıldız, 
Konya DSYB olarak üreticilerin 
girdi maliyetlerinin azaltılması-
na yönelik olarak sürdürdükleri 
çalışmalar yenisini ekledikleri-
ni açıkladı.  Başkan Edip Yıldız, 
“Türkşeker A.Ş. ile Konya DSYB 
arasında yapılan anlaşma so-
nuçlandı. Üreticilerimiz, ihtiyacı 
olan yaygın yem gruplarını Türk 
Şeker markasıyla birliğimizden 
temin edebilecekler. Türk Şe-
ker Yönetimine ve çalışanlarına 
teşekkür eden Yıldız, “Ayrıntılı 

bilgi almak isteyen üreticilerimiz 
merkez ve şubelerimizdeki ça-
lışma arkadaşlarımızla iletişime 
geçebilir” dedi. n HABER MERKEZİ

AB Holding CEO’su Taner Taşpınar; Konya Şeker, Konya’yı en büyük ayçiçeği üretim merkezlerinden biri 
haline getirdi ve üreticimize yeni bir kazanç kapısı açtı. Ayçiçeği üreticisine ortalama 4 bin 70 TL ödedik” dedi

‘En büyük ayçiçeği
üretim merkezi olduk’

Türkiye’nin gıda devlerinden 
Konya Şeker’in 2012’de Altıne-
kin’de Hamyağ Tesislerini açma-
sıyla birlikte Konya’da ayçiçeği üre-
timinin 50 Bin tonlardan 350 Bin 
Tonlara çıktığını söyleyen Torku 
markası ile gıda ürünleri üretimi ya-
pan AB Holding CEO’su Taner Taş-
pınar “2011’de ayçiçeği üretimi 50 
Bin ton civarında olan Konya bugün 
Trakya’dan sonra ikinci büyük üre-
tim merkezi haline geldi. Bu üretim 
artışı ile birlikte bölgede ayçiçeği 
piyasası da oluştu. Bu dinamik pi-
yasada Konya Şeker olarak biz bu 
sene çok alımdan ziyade piyasanın 
üretici lehine oluşmasına daha çok 
odaklandık. Piyasada herkes suskun 
iken biz alımları başlattık, iç ve dış 
piyasalara göre günlük fiyat değer-
lendirmesi yapacağımızı da belirt-
tik. 3 ay boyunca piyasaların nab-
zını tuttuk, tonajlı alımlar ve fiyat 
politikamızla piyasayı üretici lehine 
regüle ettik. Sonuçta üreticimize, 
ton başına ortalama 4 bin 70 TL 
ödedik” dedi.
KONYA ŞEKER AYÇIÇEĞINDE PIYA-
SAYI ÜRETICI LEHINE REGÜLE ETTI

2012 Yılında üretime başlattığı 
Hamyağ Fabrikası ile bölgede ayçi-
çeği ziraatının cazip hale gelmesini 
sağlayan ve 50 Bin Tonlar civarında 
olan Konya’daki üretimin ortalama 
300 Bin Tonlar seviyesine çıkma-
sında etkin bir rol oynayan Konya 
Şeker, bu sene 22 Ağustos’ta alımı-
na başladığı ayçiçeği için üreticileri-
ne ortalama ton başına 4 Bin 70 TL 
ödeme yaptı. Trakya’dan sonra en 
çok ayçiçeği üretilen il konumuna 
gelen Konya’da üretimin artması ile 

birlikte ayçiçeği piyasası da oluşur-
ken, ayçiçeği, buğday, arpa ve mısır 
gibi bölgenin önemli ticari ürün-
lerinden biri haline de geldi. Kon-
ya’da ayçiçeği üretiminin artması-
na yaptığı yatırım ile öncülük eden 
Konya Şeker ise bir yandan hasat 
ile birlikte piyasaların üretici lehine 
açılması için çaba gösterirken bir 
yandan da piyasanın nabzına göre 
yaptığı tonajlı alımlar ile alımını 
yapamadığı ayçiçeğinin fiyatını da 
üretici lehine regüle edecek bir alım 
politikası izleyerek bölgedeki tüm 
üreticilerin emeğinin karşılığını al-
ması için gayret gösteriyor. Mısır, 
arpa ve buğday gibi açığa ekilen 
ürün guruplarında da üretici lehi-
ne fiyat regülasyonu sağlamak için 
piyasaların durumuna göre tonajlı 
alımlarla piyasalara müdahil olan 
Konya Şeker, geçtiğimiz yıl ayçiçe-
ğinin yanı sıra çiftçiden 32 kalem 
ürün alımı yapmış ve bunun için 
2019 yılında çiftçiye 2 Milyar 500 
Milyon Liranın üzerinde bir tarımsal 
ürün bedeli ödemişti.
GIDA FIYATLARINDA ISTIKRAR IÇIN 

TEK ÇARE ÜRETIM
Konya Şeker’in 2012’de Altıne-

kin’de Hamyağ Tesislerini açma-
sıyla birlikte Konya’da ayçiçeği üre-
timinin 50 bin tonlardan 300 Bin 
Tonlara çıktığını söyleyen gıda da 
Torku çatı markası ile üretim yapan 
AB Holding CEO’su Taner Taşpınar 
“2011’de ayçiçeği üretimi 50 Bin 
Ton civarında olan Konya bugün 
Trakya’dan sonra ikinci büyük üre-
tim merkezi haline geldi. Bu üretim 
artışı ile birlikte bölgede ayçiçeği 
piyasası da oluştu. Bu dinamik pi-

yasada Konya Şeker olarak biz bu 
sene çok alımdan ziyade piyasanın 
üretici lehine oluşmasına daha çok 
odaklandık. Piyasada herkes suskun 
iken alımları başlattık, iç ve dış pi-
yasalara göre günlük fiyat değerlen-
dirmesi yapacağımızı da belirttik. 
3 ay boyunca piyasaların nabzını 
tuttuk, tonajlı alımlar ve fiyat poli-
tikamızla piyasayı üretici lehine re-
güle ettik. Sonuçta üreticimize, ton 
başına ortalama 4 bin 70 TL ödedik. 
Bu sene ton başına yaptığımız orta-
lama fiyat geçtiğimiz yıl yaptığımız 
ortalama fiyatın %55 üstünde ger-
çekleşti. Ayçiçeği üretici kazançlı 
çıktığı için mutluyuz. Ancak, girdi 
fiyatı işin sadece bir tarafı. Terazi-
nin bir de diğer kefesi var. Sonuçta 
üretici de işletmeler de ayakta kal-
mak durumunda. Ülkemizin önemli 
ölçüde ithalata bağımlı olduğu bit-
kisel yağda uluslararası piyasalarda 
da ayçiçeği fiyatlarının artmasını, 
dövizdeki değişim nedeniyle ithal 
maliyetinin yükselmesini de düşü-
nürsek mamul ürün fiyatlarının et-
kilenmesi de kaçınılmaz bir sonuç. 
İçim sızlayarak söylüyorum, maale-
sef ayçiçeğinde Türkiye ithalatçı bir 
ülke konumundadır” dedi.
‘ÇIFTÇIMIZI PIYASA KOŞULLARINA 

EZDIRMIYORUZ’
“Dolayısıyla iç fiyatlar yani hem 

ayçiçeği hem de ayçiçeği yağının 
raf fiyatı dış piyasadaki gelişmelere 
bağlıdır. Türkiye’de üreticinin ürü-
nü ucuz da olsa bu durum geçici 
olarak tüketici fiyatlarını etkiler.” 
şeklinde açıklamasını sürdüren, 
Konya Şeker, Panagro Et ve Süt 
Entegre Tesisi ve Seydibey Parmak 

Patates ve Patetes Nişastası Üretim 
Tesisleri gibi bünyesinde 45 Üretim 
Tesisi yer alan AB Holding CEO’su 
Taner Taşpınar “sonuçta ağırlık it-
hal üründe olduğu için tüketici fi-
yatlarında belirleyici olan ithal ürün-
deki fiyat değişimleri veya döviz 
kurundaki hareketlerdir. O nedenle 
ülkemizde kimse raflarda yağ fiyat-
ları artınca dönüp ayçiçeği üreticisi-
ni pahalı üretiyor diye işaret etme-
sin. Özelde yağ fiyatlarında genelde 
gıda fiyatlarında istikrarı sağlama-
nın, sürprizlerle karşılaşmamanın 
yegâne yolu iç tüketimin iç üretimle 
karşılanmasını sağlayacak kadar 
üretebilmektir. Bu toprakların bu 
potansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi hem 
bunun için istekli hem de ülkemize 
yetecek hatta yetip de artacak kadar 
üretecek kabiliyet ve beceridedir. 
Üretici daha çok üretme konusunda 
istekli ve hazır, yapmamız gereken 
ürüne sahip çıkmak, üreticinin işini 
kolaylaştırmaktır. Bizim Konya Şe-
ker’de yaptığımız budur. Konya Şe-
ker, her ürün ve her üreticiye sahip 
çıkmayı birinci görev olarak kabul 
etmektedir ve ayçiçeği ile ayçiçeği 
üreticisi için de güvence merkezi 
haline gelmiştir. Bizim tavrımız her 
hal ve şartta aynıdır, biz çiftçimizin 
yanındayız, milli üretimden yanayız 
ve yine çiftçimizi piyasa koşullarına 
ezdirmiyoruz. Bu önemli bir yakla-
şım farkıdır, Konya Şeker farkıdır. 
Konya Şeker’in varlığı sadece ayçi-
çeği için değil, ayçiçeği ile birlikte 
pancar, mısır, buğday gibi 32 kalem 
ürün içinde güvencedir” ifadelerini 
kullandı.

 n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK
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Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi’ni gezdi
Keçiören Belediyesi, 16 Kasım 

Dünya Hoşgörü Günü kapsamında 
Konya Mevlana Türbesi’ne ziyaret 
düzenledi. Keçiören Belediyesi’nin 
açıklamasına göre, tüm dünyada 
hoşgörüye ilişkin farkındalık oluş-
turmak için kutlanan Dünya Hoş-
görü Günü kapsamında Konya’ya 
ziyaret gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak düzenlenen ge-
ziye katılan vatandaşlar belediye 
tarafından görevlendirilen rehber-
ler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, 

Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Ja-
pon Kyoto Parkı başta olmak üzere 
Konya’ya ait birçok turistik mekanı 
da gezdi.

Açıklamada konuya ilişkin de-
ğerlendirmeleri yer alan Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
dünyaya yaydığı hoşgörüden bah-
sederek, şu ifadeleri kullandı: “Gü-
zel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz 
zaman bu değeri anlamayanlar 
olabilir. Mevlana hazretleri de 

önce anlaşılamamıştır. Peygamber 
Efendimiz 3 kişiye acırım diyor. 
Bunlardan biri de cahiller içerisin-
deki alimlerdir. Mevlana hazret-
leri de bir alimdi. Bu topraklarda, 
Konya’da ışık saçmaya devam etti. 
Mevlana gibi nice alimlerimiz Ana-
dolu’nun İslamlaşması ve Türkleş-
mesine, ülkemizde ve bu topraklar-
da manevi birliğimizi sağlamamıza 
katkı sunan değerlerimizdir. Bugün 
bu topraklar ayakta ise bu mane-
vi değerler ve kaleler sayesinde 

ayaktadır.” Altınok, Mevlana’nın 
insanları kırmayı, fitneyi, dedikodu-
yu değil; sevgiyi, güzelliği ve birliği 
öğütlediğini kaydederek, “Hoşgörü 
ve alçak gönüllülüğün temsilcisi 
olan Mevlana Celaleddin-i Rumi 
Türbesi’ne düzenlediğimiz geziyle 
vatandaşımıza manevi hazla dolu 
bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü 
Günü; ülkemizde ve dünyada sev-
ginin, saygının ve alçak gönüllülü-
ğün vesilesi olsun.” açıklamasında 
bulundu. n AA

Türkiye Yayıncılar Birliği ile Kütüp-Anne Platformu tarafından hayata geçirilen projeyle her çocuk bir kitap, her kat 
bir raf, her bina bir kitaplık olarak düşünülerek şehirlerin dev bir kütüphaneye dönüştürülmesi hedefleniyor

‘Kütüphane Şehri’ 
kitapla buluşturuyor

Kütüphane müdürü bir de-
denin torunu olup Kütüp-An-
ne Platformu’nu kuran Merve 
Yavuzdemir, çocuklara küçük 
yaşta kitap okuma alışkanlığı ve 
kütüphane kültürü kazandırmak 
için çeşitli projeler yürütüyor. 

Şehir ve bölge plancısı olan 
Kütüphane Şehri Projesi Koordi-
natörü Yavuzdemir, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 2015’te 
eşinin eğitimi için gittikleri 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
çocuk dostu şehirlerle ilgili yap-
tığı araştırmalar sonucunda kü-
tüphanelerle tanıştığını anlattı.

Yavuzdemir, 2 çocuk anne-
si olduğunu, çocuklarıyla farklı 
eyaletlerde çok farklı kütüp-
hanelerde gezdiklerini söyledi.  
“Kütüp-Anne” isimli bir plat-
form oluşturduğunu dile getiren 
Yavuzdemir, “Bu kadar ilerleye-
bileceğini başta planlamadım. 
Okuma kültürü ya da kütüpha-
nelerle ilgili bir çalışma ülkemiz-
de nasıl bir karşılık bulur emin 
değildim. Gerçekten benim gibi 
düşünen, aynı hayalle heyecan-
lanan bir ekip oluşturduk. Bu 
Türkiye’nin farklı illerinden olan 
gönüllü bir ekip. Asıl amacımız 
çocuklarda okuma kültürünü ge-
liştirmek, çocuklara kütüphane 
alışkanlığı kazandırmak, erken 
okur-yazarlık yetisini beslemek. 
Kütüp-Anne Platformu olarak en 
büyük amacımız farkındalık sağ-
lamak.” dedi.

Yavuzdemir, yenilikçi kam-
panyalar yürüttüklerini vurgula-
yarak 4 yıldır aktif çalıştığını be-
lirtti. Kütüp-Anne Platformu’nun 
anneler tarafından kurulduğunu 
ama daha sonra gençlerin ve 
erkeklerin de kendilerine katıl-
dığını ifade eden Yavuzdemir, 
projelerde il koordinatörlerinden 
oluşan 15 kişilik kemik kadroyla 
çalıştıklarını belirtti.

Yavuzdemir, Kütüp-Anne 
Platformu’nun, “Bebekler kütüp-
hanede emekler” sloganıyla baş-
lattığı proje sonunda Türkiye’de 
bebek kütüphaneleri açıldığına 

dikkati çekerek bazı projelerini 
şöyle anlattı: “Mekanında oku-
yoruz projesiyle ‘Okuyacağınız 
kitapları mekanında okuyun.’ 
dedik. O kadar güzel geri dönüş-
ler aldık ki örneğin trende gider-
ken yanına trenle ilgili resimli 
çocuk kitabı alanlar, ormanla 
ilgili bir kitabı ormanda okuyan-
lar oldu. Amacımız sadece ‘Kitap 
oku’ demek değil. Bir deneyim 
yaşarsanız o bir anı oluşturur ve 
bir duygu olur. Duygu oluştur-
mayan hiçbir şey bir alışkanlığa 
ve bir kültüre dönüşmez.” 

‘600 KİTAP DAĞITTIK’
Yavuzdemir, son olarak “Kü-

tüphane Şehri” projesini hayata 
geçirdiklerini; projenin Türkiye 
Yayıncılar Birliğinin Dışişleri Ba-
kanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Prog-
ramı kapsamındaki “Okuma Kül-
türünü Yaygınlaştırma Projesi”-
nin pilot projesi olduğunu ifade 
etti. Projeyi Ankara’da başlattık-
ları dönemde yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
kısıtlamaların yaşandığını hatır-
latan Yavuzdemir, “Başlamak 
için mükemmel olmasını bekle-
me, mükemmel olması için başla 
felsefesine inanırım. Bu şekilde 
başladık. ‘Kovid-19 nedeniyle 
evde olan çocuklar için bir şey-
ler yapmalıyız.’ dedik. Sadece 
okuma kültürü değil, mahal-
le kültürüyle okuma kültürünü 
desteklesin istedik. Yaşadıkları 
şehrin okuma kültürü altyapısını 

destekleyelim, diye düşündük. 
Kovid-19 ile yeni normal dediği-
miz noktada birçok şeyi dönüş-
türdük. Dedik ki ‘Karantinadan 
çıktığımızda tek alternatiflerinin 
AVM’ler olmadığını bilsinler.’ 
Kendi şehirlerinde neler olduğu-
nu keşfetsinler istedik.” ifadele-
rini kullandı.

Okuma alışkanlığının da ça-
ğın gereği olarak değiştiğini ve 
çocuğu sadece kitapla buluştur-
manın yeterli olmadığını vur-
gulayan Yavuzdemir, çocuklara 
eleştirel düşünme yetisi kazan-
dırmanın önemine dikkati çekti.
‘ÇOCUKLARA OKUMA KÜLTÜRÜ 

VE ADABI KAZANDIRMAYI HEDEF-
LİYORUZ’

Okuma alışkanlığını araç ya-
pıp çocuklara okuma kültürü ve 
adabı kazandırmayı hedefledik-
lerini dile getiren Yavuzdemir, 
şöyle devam etti: “Ankara’da-
ki proje haziran ayında başladı, 
eylülde tamamlandı. Ekibimizde 
kütüphaneci, çocuk gelişimci, 
grafiker arkadaşlarımız var. Tek 
başına kitap dağıtmak gibi bir 
şey yapmayalım istedik. Seçtiği-
miz kitapların büyük bir çoğun-
luğunu Ankaralı yazar, çizer ve 
yayınevlerine ayırdık. Çocuklar 
yaşadıkları şehirde onlar için 
yazan, çizen, üreten insanlar ol-
duğunu bilsinler istedik. Şehir-
lerini bir de kitaptan okusunlar. 
O yüzden Ankara temalı kitap-
lar seçtik. Daha sonra bu kitap-
la ilgili içerikler ürettik. Kitabın 

oyuncağı origamiden nasıl yapı-
lır, gibi içerikler ürettik. 600 ki-
tap dağıttık. Bu 600 kitapla ilgili 
poster oluşturduk. Posterin bir 
yüzünde belirlediğimiz 30 kita-
bın kapağı var, arka tarafında da 
‘Benim Kütüphanem’ adı altında 
zihin haritası oluşturduk. Çocuk-
ların kitabı yorumlayabilmeleri 
için yönergeler ekledik. Birey-
sel başvuru almadık. Poster ve 
kitaplarımızı apartmanlara da-
ğıttık. Bir apartman bir gönüllü 
o apartmandaki 3-10 yaşındaki 
çocuklar için başvuru yaptı. Biz 
o apartmandaki tüm çocukla-
ra bunu gönderdik. Amacımız 
çocuklara bir bütünün parçası 
olduklarını hissettirmek, apart-
man kitaplığı oluşturmak için 
teşvik etmek, kendi aralarında 
kitap değiş tokuşu yapabilmele-
rini sağlamak.”

Yavuzdemir, bu posterle-
rin belirli tarihlerde pencerele-
re asıldığını ve her bir çocuğun 
“Ben okuyorum” mesajı vererek, 
şehrin kütüphaneye benzediğini 
anlattı.

PROJENİN İKİNCİ ADIMI KON-
YA’DA BAŞLATILACAK

Projede her dairenin bir kitap, 
her katın bir raf, her apartmanın 
bir kitaplık ve şehrin kütüpha-
ne olduğu mesajının verildiğini 
anlatan Yavuzdemir, projenin 
ikinci adımının Konya’da yürü-
tüleceğini söyledi. Konya’dan da 
220 başvuru aldıklarını aktaran 
Yavuzdemir, “Başvurular bir 
site, bir apartman ya da bir so-
kak için yapılabiliyor. Yaklaşık 2 
bin-2 bin 500 kitap talebi geldi. 
Konya’dan 3 merkez olmak üze-
re 6 ilçeden başvuru aldık.” dedi.

Kısıtlama döneminde evler-
de vakit geçirmek zorunda kalan 
çocuklar için de güzel bir faali-
yet olduğunu belirten Yavuzde-
mir, Kütüp-Anne Platformu ve 
Konya’daki destekçileri Okuyan 
Nesiller Derneği ile Karatay Be-
lediyesinin sosyal medya hesap-
larından kendilerine ulaşılabile-
ceğini sözlerine ekledi. n AA

Belediye Başkanları Tutal ve 
Koçer’den Ankara ziyaretleri

Yalıhüyük, lavanta
ekilerek tanıtılacak

Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer ve Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, An-
kara’da Konya milletvekillerini 
ziyaret etti. Bir dizi temaslar için 
Ankara’da bulunan Koçer ve Tu-
tal, MHP Genel Başkan Yardım-
cısı Mustafa Kalaycı, AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış ve Anadolu Genç-
lik Derneği Genel Başkanı Salih 
Turhan’a ziyaretlerde bulundu.

Koçer ziyaretlerle ilgili olarak 

şunları kaydetti: “İlçemize yapı-
lan yatırımlarda desteği bulunan 
milletvekillerimize teşekkür zi-
yaretinde bulunduk. Yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi verdik. 
Pandemi sürecinde alınan ted-
birler nedeniyle ara verilen, il-
çemize yapılacak Millet Parkı’nın 
da inşaatının başlayacağı müj-
desini temaslarımız sonucunda 
almış olduk. Emeği geçen mil-
letvekillerimize, Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı Sayın Mustafa 
Atış’a teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” n AA

Yalıhüyük Belediyesince, il-
çenin tanıtımı için belediye hiz-
met binasının yanında bulunan 
4 dekarlık alana lavanta ekile-
cek. Kaymakam Yasin Şahin, 
projeden dolayı Belediye Baş-
kanı Hasan Koçer’i tebrik etti. 
Şahin ile birlikte ekim alanını in-
celeyen Koçer, örnek bir projeyi 
hayata geçireceklerini söyledi. 
Aynı zamanda ilçenin tanıtımına 
da katkı sunacaklarını dile geti-
ren Koçer, “Alanımızı hazırladık, 

dikime geçeceğiz. 4 dekar alana 
7 bin 400 lavanta ekeceğiz. Be-
lediyemize ait bu alanda ayrıca 
yürüyüş yolları, kamelyaların 
olacağı dinlenme alanları olacak. 
Bir hayırseverimiz de 200 selvi 
fidanı bağışladı, bunların ekimi-
ni tamamladık. Destek verenle-
re teşekkürlerimi sunuyorum.” 
ifadesini kullandı. Lavanta eki-
lecek alandaki incelemeye AK 
Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin 
de katıldı. n AA
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Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken iki yaşındaki Aybüke Kurt’un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin 
ölümüne yol açan sürücü hakkında taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 5 yıl hapis cezası verildi

Aybüke bebeğin ölümüne
neden olan sürücüye 5 yıl

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı

Konya’da alkollü ve ehliyet-
siz araç kullanırken iki yaşında-
ki Aybüke Kurt’un bulunduğu 
arabaya arkadan çarparak be-
beğin ölümüne yol açan sürücü, 
“Taksirle bir kişinin ölümüne 
ve birden fazla kişinin yaralan-
masına neden olma” suçundan 
5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen duruşma-
ya tutuklu sanık Emel Gümüş, 
Aybüke Kurt’un ailesi ve taraf 
avukatları katıldı.  Gümüş sa-
vunmasında, “Suç tarihinden 
önceki akşam arkadaşlarımla 
buluştum, birlikte alkol aldık. 
Sonrasında yatıp uyudum. Sa-
bah uyandım ve kiralık aracım-
la işe gitmek üzere yola çıktım. 
Kaza yerine geldiğimde, araç-
ların durduğunu görür görmez 
ben de frene bastım ama dura-
madım ve kaza meydana geldi. 
Araç kiralama firmasının araca 
taktığı GPRS cihazının verileri-
ne göre hızım 90-95 kilometre 
civarındaymış. Önceki gün al-
kol almıştım ama kaza sırasında 
alkolün etkisi altında değildim. 
Kendimdeydim.” ifadesini kul-
landı. 

Ölen Aybüke Kurt’un babası 
Samet Kurt, sanıktan şikayetçi 
olduklarını ve en ağır şekilde 
cezalandırılmasını talep ettik-
lerini belirtti.  Kaza gününü 
anlatan Kurt, şunları kaydet-
ti: “Trafik ışıklarının kırmızı 
yandığını görmemiz ve ayrıca 
önümüzdeki araçların durma-
sı üzerine ben de durdum. 10 
saniye kadar geçmişti, dikiz ay-
nasından bakmamla birlikte sa-
nığın kullandığı araç gelip bize 
çarptı. Kazada ben yaralandım, 
ön koltukta olan ve yaralanan 
eşimi kendi imkanlarımla çıkar-
dım. Kızım arkada sıkışmıştı, 
onu çıkaramadım. Yardımlar-
la kızımı da çıkardık ama daha 
sonra vefat etti. Ben hem ken-
di yaralanmamdan dolayı hem 
de kızımın vefatından dolayı 
sanıktan şikayetçiyim.” Anne 
Teslime Kurt da olay nedeniyle 
kızını kaybettiği ve yaralandığı 
gerekçesiyle sanıktan şikayetçi 
oldu. 

Kurt ailesinin avukatların-
dan Cihat Tanrıkulu, sanığın 
savunmasında aileden özür 
dilemediğine ve pişman oldu-
ğunu belirtmediğine dikkati 
çekti.  Hazırlık aşamasında dü-
zenlenen raporlara göre sanığın 

“tam kusurlu” bulunduğunu 
hatırlatan Tanrıkulu, “Sanık 
kendi beyanında bu olaydan bir 
hafta önce yine alkollü olarak 
kazaya karıştığını söylemek-
tedir. Sanığın bu beyanları da 
dikkate alındığında olayda olası 
kasıt hükümlerinin uygulanma 
koşullarının gerçekleştiği anla-
şılmaktadır.” dedi.

Beyanların ardından müta-
laasını açıklayan iddia makamı, 
sanığın “Bilinçli taksirle bir ki-
şinin ölümüne ve birden fazla 
kişinin yaralanmasına neden 
olma” suçundan cezalandırıl-
masını istedi.  Mahkeme heyeti, 

sanık Gümüş’ün “Taksirle bir 
kişinin ölümüne ve birden faz-
la kişinin yaralanmasına neden 
olma” suçundan 5 yıl hapisle 
cezalandırılmasına ve ehliyeti-
nin 2 yıl 6 ay süreyle geri alın-
masına karar verdi. 

Konya’nın Selçuklu ilçesi 
Yeni İstanbul Yolu’ndaki Cum-
huriyet Polis Merkezi önünde, 
Emel Gümüş’ün kullandığı 34 
AAN 361 plakalı otomobil, kır-
mızı ışıkta duran Samet Kurt 
(31) idaresindeki 42 CRL 81 
araca arkadan çarpmıştı.

Dört aracın karıştığı zincir-
leme kazada yaralanan Samet 

Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve 
bebek koltuğundaki Aybüke 
Kurt, hastaneye kaldırılmış-
tı. Durumu ağır olan Aybüke 
bebek, yoğun bakım ünitesine 
alınmış, bir haftayı aşkın yaşam 
mücadelesini 15 Eylül’de kay-
betmişti.

Tutuklanan Gümüş’ün, eh-
liyetsiz ve 120 promil alkollü 
olduğu tespit edilmişti. Gü-
müş’ün kazadan bir hafta önce 
alkollüyken hasarlı trafik kaza-
sına karıştığı, ehliyetine 6 ay 
süreyle el konulduğu, son ka-
zadaki aracın ise kiralık olduğu 
belirlenmişti. n AA

Belediyeler tarafından yapı 
ruhsatı verilen bina sayısı, 
ocak-eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
73,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
ocak-eylül dönemine ilişkin 
yapı izin istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, yılın 9 ayında geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla be-
lediyeler tarafından yapı ruh-
satı verilen bina sayısı yüzde 
73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, 
değeri yüzde 76,1, daire sayısı 
yüzde 97,9 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapı-
ların toplam yüz ölçümü 72,5 
milyon metrekare olurken, bu-
nun 40,7 milyon metrekare-
sinin konut, 17,3 milyon met-
rekaresinin konut dışı ve 14,4 

milyon metrekaresinin ortak 
kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 53 

milyon metrekareyle en yük-
sek pay, iki ve daha fazla daireli 
ikamet amaçlı binaların oldu. 

Bunu 4,7 milyon metrekareyle 
sanayi binaları ve depolar izle-
di.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILA-
RIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI
Belediyeler tarafından veri-

len yapı kullanma izin belgele-
rinde bina sayısı yılın 9 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 
22,8, değeri yüzde 15,3, daire 
sayısı da yüzde 22,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz öl-
çümü 86,2 milyon metrekare 
olarak hesaplanırken, bunun 
48,8 milyon metrekaresini ko-
nut, 18,6 milyon metrekare-
sini konut dışı ve 18,7 milyon 
metrekaresini ortak kullanım 
alanları oluşturdu. Kullanım 
amacına göre 66,4 milyon met-
rekareyle en yüksek pay, iki ve 
daha fazla daireli ikamet amaçlı 
binaların oldu. Bunu 4,9 milyon 
metrekareyle kamu eğlence, 
eğitim, hastane veya bakım ku-
ruluş binaları izledi. n AA

LGBT üyelerine
Konya’dan geçit yok!

7 ilde FETÖ operasyonu: 25 
eski polis gözaltına alındı

Bir organizasyon firması ta-
rafından 28 Kasım’da Selçuklu 
Kongre Merkezi (SKM) etkinlik 
takvimi listesi içinde yer alan 
İnsan Hakları ve LGBT hakları 
aktivisti ve Türkiye’nin ilk trans 
oyuncusu olan Ayta Sözeri’nin 
Konya’da program düzenleye-

cek olması, Konyalılar tarafından 
sosyal medyada tepkiyle karşı-
landı.  Tepkiler üzerine orga-
nizasyon firması tarafından 28 
Kasım’da yapılması planlanan 
konser iptal edildi. Konser prog-
ramı da SKM etkinlik listesinden 
çıkarıldı. n EMİNE ÖZDEMİR 

Niğde’de merkezli aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 7 ilde 
düzenlenen FETÖ/PDY operas-
yonu kapsamında 25 eski polis 
gözaltına alındı. Niğde Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından yü-
rütülen FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, emniyet mahrem 
yapılanması içinde faaliyet göste-

ren ve meslekten ihraç edilen 25 
emniyet mensubu hakkında gö-
zaltı kararı verildi. Niğde İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şubesi 
ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, 
Adana, Hatay, Ankara ve Antal-
ya’da düzenlediği operasyonda 
25 şüpheliyi gözaltına aldı. n İHA

Kitap bize bilmediklerimizi öğre-
tir. Görmediğimiz yerleri tanıtır. Kitap 
okunduğu zaman göze, dinlendiği 
zaman kulağa seslenir. Kitaplar za-
manımızı değerlendiren birer sevgili 
arkadaştır. 

Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta 
başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyün-
ce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, 
güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yar-
dım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. 
Dünyayı güzelleştirir. İçimizi aydınlatır. 

Yazarlar, kitaplar aracılığıyla bin-
lerce, yüz binlerce insana seslenirler. 
Yazarın düşünceleri kitaplar aracılı-
ğıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en 

uzak yerlere ulaşır.
 Yazarla okuyucu arasında bir bağ 

kurulur, bir yakınlık sağlanır. Kitapla-
rın satıldığı yere kitapevi, konulduğu 
yere kitaplık denir. Herkesin yararlan-
ması, okuması, başvurması için ku-
rulan ve içinde kitaplar bulunan yere 
kütüphane denir. Amerikan İzcileri 
Kitaplık Yöneticileri ilk kez 1917 yılında 
bir kitap haftası düzenlemeyi önerdi-
ler. Aydınlar, yazarlar, yayıncılar öne-
rinin benimsenmesi için çalıştılar. Bu 
çalışmalar sonucu Kasım ayının ikinci 
haftası dünyanın bir çok uygar ülke-
sinde Kitap Haftası olarak kabul edildi. 
Bu hafta daha sonra bizde de Çocuk 

Kitapları Haftası olarak 
kutlanmaya başladı. Ki-
tap Haftası içinde, kitap 
sergileri düzenlenir. Kitap 
siparişleri mektuplarının 
nasıl yazıldığı öğretilir. 
Arkadaşlar birbirlerine 
kitap armağan ederler. 
Kitapsever öğrenciler 
hafta içinde kitaplıklarına 
çeki düzen verirler.

UNESCO 1972 yılın-
da kitapların çocuk gelişiminde önemli 

bir yer tuttuğu düşünce-
siyle bu yılı “Dünya Kitap 
Yılı” ilan etmiş, birçok 
ülkede kitap sergileri 
açılarak ve çeşitli etkin-
liklerle bu önemli olay 
kutlanmıştır. Ülkemizde 
de her yıl, Kasım ayının 
ikinci haftası Dünya Ço-
cuk Kitapları Haftası ola-
rak kutlanır.

Bir ülkenin, toplu-
mun gelişmesi için vazgeçilmez öğeler 

olan kitaplar bizlere yol gösteren, yeni 
dünyalar keşfetmemizi sağlayan, dün-
yamızı aydınlatan, yeni bilgiler edin-
memizi sağlayan araçlardır. Kitaplar 
ruhumuzu besleyen ürünlerdir. Bir 
toplumun gelişmişlik düzeyi dahi o ül-
kede basılan ve okunan kitap sayısıyla 
doğru orantılıdır, yani okudukça gelişir 
bir toplum. Kitap sevgisi ve okuma 
alışkanlığı çok küçük yaşta çocuklara 
aşılanması gereken bir alışkanlıktır 
ve bu hafta ile bunu gerçekleştirmek 
mümkündür. Çocuk Kitapları Haftası 
ile kitabın hayatımızdaki önemi vurgu-
lanır, kişilerin gerek kütüphanelerden 
yararlanarak gerekse başka yollarla 

kitaba daha kolay ulaşması sağlanarak 
okuma alışkanlığı yaygınlaştırılmaya 
çalışılır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk bu konunun önemini “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kül-
tür, okumak, anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden anlam çıkarmak, ders 
almak, düşünmek, zekayı eğitmektir.” 
sözüyle açıklar.

Eğer büyük bir hazineye sahip 
olmak istiyorsak olabildiğince kitap 
okumaya özen göstermeliyiz. Kitap 
okudukça daha bilgili olup, çevremize 
daha verimli olacağız. Okuyup öğren-
dikçe, huzur ve mutluluğun kuşkusuz 
farkına varacağız.

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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 Cenk Tosun, efsaneleri yakalamaya çok yakın
A Milli Futbol Takımı’nın golcüsü 

Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekipte 1 gol 
daha atarsa, A Milli Takım’da en çok 
golü bulunan oyuncular sıralamasın-
da Türk futbolunun efsane isimlerin-
den Metin Oktay ve Cemil Turan’ın 
yanı sıra Nihat Kahveci’yi yakalaya-
cak.  

Ay-yıldızlı forma ile 18. golü-
nü Rusya maçında atan Cenk Tosun, 
17 golü bulunan Arda Turan’ı geride 
bıraktı. Macaristan maçı aday kadro-
sundaki futbolcular arasında en golcü 
ikinci isim olan Cenk Tosun, attıkları 
19’ar golle A Milli Takım ile en çok 
gol atan oyuncular sıralamasında 5. 
sırada yer alan Metin Oktay, Cemil 
Turan ve Nihat Kahveci ile arasındaki 
gol farkını da 1’e indirdi.  Metin Ok-
tay 36, Cemil Turan 44, Nihat Kahveci 
ise 68 maçta 19 gole ulaşmıştı. Son 

iki maçta iki gol atan 29 yaşındaki 
Cenk Tosun ise 44 maçta 18 kez gol 
sevinci yaşadı.

LEFTER’İ YAKALAMASINA 
3 GOL KALDI

Cenk Tosun’un, A Milli Takım 
forması ile tarihte en çok gol atan 
oyuncular sıralamasında 4’üncülükte 
bulunan Lefter Küçükandonyadis’i 
yakalamasına ise yalnızca 3 gol kal-

dı. Fenerbahçe’nin unutulmaz isimle-
rinden efsane Lefter Küçükandonya-
dis, ay-yıldızlı forma ile 21 gol atmayı 
başardı. Cenk’in, milli golcüler sıra-
lamasında attığı 22 golle 3. sırada 

bulunan Tuncay Şanlı’yı yakalaması 
için de 4 gol gerekiyor. 

ADAY KADRODAKİ EN GOLCÜ 
BURAK YILMAZ

A Milli Takım’ın Macaristan maçı 

aday kadrosundaki en golcü isim Bu-
rak Yılmaz.  A Milli formayla ilk maçı-
na Nisan 2006’da çıkan 35 yaşındaki 
Burak Yılmaz, oynadığı 63 maçta 24 
kez fileleri havalandırarak A Milli 
Takım tarihinin en golcü ikinci ismi 
oldu.  

HAKAN ÇALHANOĞLU 11 GOLDE
A Milli Takım’ın aday kadrosun-

da yer alan en golcü üçüncü isim ise 
Milan forması ile kariyerini İtalya’da 
sürdüren Hakan Çalhanoğlu. A Milli 
Takım ile ilk maçına 2013 yılında 
çıkan ve 51 kez forma giyen Hakan, 
attığı 11 golle, ay-yıldızlı forma ile 
en çok gol atan 11. isim olarak tarihi 
sıralamada yer alıyor.  Aday kadroda 
yer alan en golcü 4. isim ise 26 maç-
ta 8 gol atan Cengiz Ünder. Cengiz’i, 
54 maçta 7 gol atan Ozan Tufan takip 
ediyor.  n AA

Beşiktaş, Başakşehir 
maçına hazırlanıyor

Arda Turan’ın 
testi pozitif çıktı

TFF ile beIN SPORTS 
arasında anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile Süper Lig’in 9. hafta-
sında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı çalış-
mayla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 
kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan 
ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması 
ile başladı. 5’e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yapıl-
dı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla 
sona erdi. Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam 
edecek.  n AA

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonu-
cunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında 
olduğunu duyurdu. Galatasaray, milli takım arası sonrasın-
da yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif 
çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif 
olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı. 
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs test 
sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Turan paylaşımında, 
“Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. 
Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda 
görüşmek üzere” notunu ekledi. n İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş ara-
sında anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya 
hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TFF Baş-
kanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef 
Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN 
SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak 
isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna ha-
yırlı olmasını dilerim” dedi. n İHA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan 
ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA 
Uluslar B Ligi 3. Grup son maçıyla 586. 
kez sahaya çıkacak. Türk Milli Ta-
kımı, 97 yıllık tarihinde 312’si res-
mi, 273’ü özel 585 maç oynayıp, biri 
hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 
140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. 
Ay-yıldızlı ekip, 250’si deplasmanda, 
255’i evinde, 80’i de tarafsız saha-
da çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen gali-
biyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 
835 gol gördü. A Milli Takım, bugüne 
kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mü-
cadele etti. Milliler, 585 karşılaşma-
nın 504’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 
23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü 
de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE 
KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 
585 maçın birini hükmen kazandı. Tür-
kiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 
2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’nda yapılan özel müsa-
baka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 
6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural 
dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle kar-
şılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skor-
la tescil etti. Öte yandan, Türkiye’nin 21 
Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile 
yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz 
konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve 
FIFA üyesi olmaması nedeniyle değer-
lendirmeye alınmadı.

2020 YILINDAKİ 8. MAÇ
A Milli Takım, 2020 yılındaki se-

kizinci maçını Macaristan ile Buda-

peşte’de oynayacak.  Ay-yıldızlı ekip 
bu yıl oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 
5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.  Türki-
ye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül’de çıktı. 
UEFA Uluslar Ligi’nde Sivas’ta oynanan 
karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.  
Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 
Eylül’de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar 

Ligi mücadelesinde deplasmanda Sır-
bistan ile 0-0 berabere kaldı.  Milli ta-
kım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşma-
sında deplasmanda Almanya ile karşı 
karşıya geldi. Özel maç, 3-3’lük eşit-
likle tamamlandı.  A Milli Takım, bu yıl 
oynadığı dördüncü maçta ise deplas-
manda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 

1-1’lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, 
Sırbistan ile İstanbul’da karşılaştığı 
UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan 
ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere 
sona erdi. Ay-yıldızlı ekip son maçında 
ise Rusya’yı 3-2 yenerek bu yılki ilk ga-
libiyetini elde etti. 
n AA

A MILLI TAKIM
586. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında yarın Macaristan’la karşılaşacak A Milli Futbol 
Takımı, 97 yıllık tarihinde yaptığı 585 müsabakada 222 galibiyet aldı, 223 kez yenildi. Bugün 

saat 22.45’te başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak

Trabzonspor, Erzurumspor 
maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe’nin 
rakibi Gençlerbirliği

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. 
haftasında sahasında oynayacağı 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Meh-
met Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 
basına açık olarak gerçekleştirilen 
antrenmana milli takımlarda bulu-
nan Uğurcan Çakır, Serkan Asan, 
Ahmet Canbaz, Ekuban, Semedo 
katılmadı. Tedavileri devam eden 
Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Salih 
Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe 
takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Ka-
mil Ahmet Çörekçi ise salonda ça-
lıştı. Antrenman öncesinde Teknik 

Direktör Abdullah Avcı, basın men-
suplarıyla tanışarak selamlaştı. 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğ-
lu da antrenmanın belli bir bölümü-
nü kenardan izledi. Bordo-mavililer 
antrenmanın ilk bölümünde kon-
disyon çalışması yaparken ikinci 
bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma 
gerçekleştirdi. Avcı, zaman zaman 
oyunu keserek oyuncularını ikazda 
bulunurken, isteklerini yerine ge-
tiren oyuncularını ise tebrik etti. 
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor maçı hazırlıklarını ya-
rın yapacağı antrenmanla sürdüre-
cek.  n İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. 
haftasında Gençlerbirliği ile 21 Ka-
sım Cumartesi günü deplasmanda 
oynayacağı karşılaşmanın hazırlık-
larını sürdürdü. Kulübün internet 
sitesinde yer alan bilgiye göre Fe-
nerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde 
teknik direktör Erol Bulut yönetimin-
de gerçekleştirilen idmanda Serdar 
Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta 
ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı. Sa-

kat oyunculardan Gökhan Gönül ve 
Harun Tekin’in tedavilerine devam 
edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perot-
ti ise yenilenme çalışması ile günü 
tamamladı. İdmanın ilk bölümün-
de pas çalışması ve koordinasyon 
hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 
ikinci bölümde dar alanda çift kale 
maç oynadı. Fenerbahçe, Gençler-
birliği karşılaşmasının hazırlıklarına 
yarın devam edecek.  n AA



KISSADAN HİSSELER
Sevgili okurlarım, çok değerli sport-

men aynı zamanda mütevazi ve hoşgö-
rülü bisikletçi kardeşlerim, bugün Kon-
ya’nın Ata Sporu Bisiklet Konulu yazımın 
2. sayısını çıkarmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.

 Bugünkü sayımda ilerideki 
sayılarımızda geniş şekilde sizlerin 
okumasına, bilgilerine sunacağım, 
Konya’mızın gururları, medari ifti-
harları olan bisikletçi kardeşlerimin 
başlarından geçen, bizzat yaşadıkları 
olayların özetlerini sizlere aktaraca-
ğım. Ayrıca kendisinden gazetecilik 
konusunda pek çok şey öğrendiğim, 
ilk ve son öğretmenim, ustam eski 
dostum Nail BÜLBÜL ağabeyimden 
duyduğum bisiklet ile ilgili konuları 
da sizlere aktaracağım bana bu fırsatı 
veren Nail ağabeyime sonsuz teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım.

 Şehrimizin tanınmış seçkin 
ailelerinden sanayicilerinden olan 
Balkan Şampiyonu unvanını hakkı ile 
üzerinde taşıyan kısa da olsa mesai 
arkadaşlığı yaptığım Erol KÜÇÜKBA-
KIRCI’ın başkanlığında kurulan bisiklet 
federasyonu kurullarını da aşağıda siz-
lerin bilgilerine sunacağım.

 Konumuza milli bisikletçileri-
mizden ve aynı zamanda sanayicile-
rimizden okul arkadaşım SÜLEYMAN 
OKUR’dan başlamak istiyorum.

 Okur, çok sevdiği eşi ile evlen-
dikten sonra, eşi kayınbabasının yan-
larından yaşamasını istemez ya ben ya 
baban der tutturur. Süleyman kardeşim 
de eşini fazla kıramaz ve babası Meh-
met beyi aldığı gibi bir kış günü buz gibi 
soğuk olan tek odalı bağ evine götürür 
ve oraya yatırır ayrıca burada babası da 
hasta sonuç da bizim Süleyman hasta 
babayı buz gibi yerde bırakarak eve dö-
ner yol babasının yaşlı gözlerle kaldığını 
göz önüne getirinde dayanmaz babası-
nın yanına döner ama Baba iki gözü iki 
çeşme ağlamaktadır. Bizim Süleyman 
hasta yaşlı babasına sarılır ikisi birlikte 
ağlamaya başlarlar yanlarında bulunan 
Süleyman’ın ilk oğlu Ercan babasına dö-
ner ve ‘Babacığım sen yaşlanınca ben 
de seni buraya mı bırakacağım’ der 
dedem gibi.

 Süleyman, daha fazla dayana-
maz ve babasını kucakladığı gibi arabaya 
götürür ve eve dönerler bu yaşanmış 
olay hepimize örnek olmalı diye düşünü-
yorum.

 İkinci bir olay da kıymetli dos-

tum Nusret ERGÜL’den dinlemiştim. 
Dünya 27. olmak o kadar kolay bir iş 
değildi. Nusret bu unvanı alabilmek 
için fakir bir ailenin çocuğu olduğunu, 
eve ekmek getirmenin ne kadar zor ol-
duğunu, yaşlı babasının günlük yaşan-

tılarından anlatmaktadır. Pist ve yolla-
rın kuralı olan 60 yıllık dostum Nusret, 
bisiklet sporunu çok sevmekte ama 
bisikleti de olmadığından düşünür 
taşınır gara, istasyona gider vagon-
lardan kamyonlara Adana’dan gelen 

karpuz ve kavunları kan ter içinde bo-
şaltır buradan aldığı ücretleri biriktire-
rek kendisine bir bisiklet alır ve onunla 
acemiler arası düz bisiklet yarışlarına 
katılarak 5 hafta sonunda şampiyon 
olarak hocası, antrenörü Nezir Sona-
kın’ın dikkatini çeker ve kendisine eski 
de olsa yarış bisikleti verirler.

 Bir diğer olayda kısaca anlata-
yım Nusret gibi bisiklet sporcunu çok 
seven Yusuf Ecevit bu kardeşimiz de 
sanayilerde yoğun pisin kirin içinde 
çalışırken acemiler yarışında dere-
ceye girince Konya Takımına alırlar. 
Fakat işi bu sporu yapmasına mani 
olduğu için, Şekerspor Başkanı rah-
metli İBRAHİM ÖNDER’e giderek du-
rumunu anlatır, yalvar yakar iş ister. 
Bu isteği geç de olsa yerine getirilir ve 
sanayiden şampiyonluklara uzanır. Bu 
şampiyonluklar bu kadar kolay olmasa 
gerek.

 Sayın okurlarım, bu kısa kıssa-
lardan hepimizin bir ders almasını, çıkar-
masını tavsiye ederim.

spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

İki şampiyon, Erol Küçükbakırcı ve Tevfik Erdoğdu...

Tarihten bir yaprak. 3 Mayıs 1965…

Bisikletin emektarlarından Ali Meşin.
Alaaddin Turu’nun ilk şampiyonu, 

Mustafa Cengiz...

Uluslalarası Akdeniz Turu Şampiyo-
nu Seyit Kırmızı...

Milli bisikletçi, genç antrenör 
Kerim Demirbağ…

Milli bisikletçi, antrenör Nurettin Kirpiksiz... Milli bisikletçi, antrenör Nurettin Sadık Keleş... Milli bisikletçi - antrenör Mehmet Şafakcı…

Mücadelenin adı Harun Şencan...Dünya rekortmeni Yusuf Ecevit...1960’lı yılların milli bisikletçisi Ali Azınç.
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da pazar günü oynanacak 
olan Kasımpaşa maçının hazırlıkları 
devam ediyor. Fenerbahçe galibiyetiy-
le milli araya giren Yeşil-Beyazlılarda 
sakatların takıma dönmesi de teknik 
heyetin yüzünü güldürdü. Başakşehir ve 
Fenerbahçe karşılaşmalarında oynaya-
mayan birçok futbolcu takımla birlikte 
antrenmanlara başladı. Öte yandan mil-
li takıma da birçok futbolcusunu gön-
deren Anadolu Kartalı’nda gözler cuma 
gününe çevrildi. Cuma günü takım ola-
rak Kovid-19 testinden geçecek olan 
Yeşil-Beyazlılarda teknik direktör İsmail 
Kartal, çıkacak sonuca göre Kasımpaşa 
maçının kadrosunu netleştirecek.

OLUMLU HABERLER ALDIK
İttifak Holding Konyaspor Sportif 

Direktörü Adnan Erkan, sakatlıkları 
bulunan futbolcuların son durumları 
hakkında önemli açıklamalarda bulun-
du. Erkan, “Sakatlıkları devam eden 
bazı oyuncularımız var. Milli takımda 
bulunan futbolcularımız var. Onların 
sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini 
bekliyoruz. Cuma günü tam kadro ile bir 
antrenman gerçekleştireceğiz ve ant-
renman öncesinde Kovid-19 testinden 
geçeceğiz. Futbolcularımızın son duru-
mu cuma günü belli olacak. Kasımpaşa 

maçına en az hasarla çıkmak istiyoruz. 
Sakatlıkları bulunan birçok futbolcu-
muz takımla antrenmanlarına başladı. 
Olumlu haberler aldık. Cuma günü tam 
kadro olacağız ve antrenmanı gerçek-
leştireceğiz. Futbolcuların son durumu-
na göre Kasımpaşa maçına çıkacağız.” 
dedi. 

KASIMPAŞA’YI YENECEĞİMİZİ 
DÜŞÜNÜYORUM

Pazar günü oynanacak olan Kasım-
paşa maçı hakkında konuşan Adnan 

Erkan, “Takımımızda Fenerbahçe ma-
çından aldığımız galibiyetin morali sü-
rüyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında 
gösterdiğimiz konsantrasyonu, hazırlı-
ğımızı Kasımpaşa maçında da göster-
meliyiz. Kasımpaşa karşılaşmasından 
sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa 
Futbol Kulübü ile karşılaşacağız ve he-
men akabinde zorlu bir Alanyaspor ma-
çımız var. Milli takımdan dönecek fut-
bolcularımızın sağlığı çok önemli. Nasıl 
döneceklerini bilmiyoruz. Takım olarak 

moralimiz yerinde. Kasımpaşa’yı iyi bir 
oyunla yenebileceğimizi düşünüyorum. 
Ancak sahaya süreceğimiz kadronun 
içeriği de önemli olacak.” ifadelerini 
kullandı.

STATÜLER AYNI DEĞİL
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 

hükmen mağlubiyetle ilgili kararı hak-
kında açıklamalarda bulunan İttifak Hol-
ding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan 
Erkan, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
bu kararı tavsiye niteliğinde. Bu durum 
oluşursa kadroya yazılacak isimlerin 
sayısı da artacak ve bu sayı 35’e yüksel-
tilecek diye öngörüyoruz. Her gün yeni 
kararlar veriliyor. Burada uygulanabilir 
olması gerekiyor. Oyuncularımızı sağ-
lıklı tutmaya çalışıyoruz. Eğer hükmen 
mağlubiyetle ilgili karar kesin olarak 
verilecekse kadroya yazılabilecek fut-
bolcuların sayısının da arttırılması ön-
görülüyor. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 
statü ile Süper Lig’deki statü aynı değil. 
Kupada maça çıkamadığında hükmen 
mağlup oluyorsun ama ligde 1 puanın 
veya averajın dahi çok önemi var. Bu 
yüzden tam verilmiş bir karar değil. O 
yüzden bu kararı da tavsiye niteliğinde 
görüyorum ve değişebilecek bir karar 
olarak değerlendiriyorum.” şeklinde 
konuştu.   n SPOR SERVİSİ

ERKAN: ‘TAKIM OLARAK 
MORALIMIZ YERINDE’

İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, Kasımpaşa maçı öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda 
bulundu. Sakatlıklarını atlatan birçok futbolcunun olduğunu ve antrenmanlara başladığını söyleyen Erkan, “Takımımızda moraller 

yerinde. Milli takımdan dönecek futbolcularımızı bekliyoruz. Kasımpaşa maçından iyi bir oyunla galibiyeti hedefliyoruz.” dedi 

Konyaspor’dan 
şehidimiz için mesaj

Musa Çağıran’ın 
doğum günü kutlandı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, terör 
örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman 
Çavuş Abdurrahman Topuksuz için mesaj yayınladı. Kon-
yaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hak-
kari’nin Çukurca İlçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan 
çatışmada Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit 
oldu. Allah şehidimize rahmet eylesin... Ruhu şad, mekanı 
cennet olsun...” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un tecrübeli orta saha oyun-
cusu Musa Çağıran’ın doğum günü kutlandı. 28 yaşına gi-
ren deneyimli oyuncu için Konyaspor’dan kutlama mesajı 
geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Nice Yıllara Musa 
Çağıran!” ifadelerine yer verildi.

Sezon başından Alanyaspor’dan transfer edilen Musa 
Çağıran 17 Kasım 1992’de doğdu. Futbola Altay’da baş-
layan orta saha oyuncusu, Galatasaray, Bursaspor, Kara-
bükspor, Osmanlıspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor gibi 
takımların formalarını giydi. Başakşehir maçı öncesi sakat-
lık yaşayan Musa çağıran Fenerbahçe maçında da forma 
giyememişti. Tecrübeli oyuncunun görev verilmesi duru-
munda Kasımpaşa maçında oynayabilmesi bekleniyor. 

 n SPOR SERVİSİ

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

1922 Konyaspor’un konuğu Turgutluspor
Misli.com 2. Lig Kırmızı 

Grup’ta mücadele eden temsil-
cimiz Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, bugün sahasında Manisa 
ekibi Turgutluspor’u ağırlayacak. 
Saat 13.00’de Selçuk Üniversi-
tesi 15 Temmuz Stadyumu’nda 
oynanacak olan karşılaşmayı ha-
kem, Yücel Büyük yönetecek. 

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ligin 11.haftasında bu-
gün sahasında Turgutluspor’u 
konuk edecek. Oynanan son 6 
resmi karılaşmada mağlubiyet 
yüzü görmeyen Yeşil-Beyazlılar, 
Manisa ekibi karşısında da bu 
seriyi devam ettirmek istiyor. 
Play-Off hedefi olan Karatay Ter-

mal 1922 Konyaspor, ligde son 5 
maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik 
alarak 11 puan topladı. Rakip 
Turgutluspor ise lige rüya gibi 
bir başlangıç yaparak 5’te 5 yap-
tı. Sonrasında ise Serik Beledi-
yespor’a 2-0 mağlup olan Manisa 
ekibi sahasında Karabükspor’u 
2-1 yendi. Ligin 8 ve 9. hafta-
larında sahadan mağlubiyetle 
ayrılan kırmızı-siyahlı ekip geçti-
ğimiz hafta sonu oynanan Kasta-
monuspor karşılaşmasından ise 
2-1’lik galibiyetle ayrıldı.   

YAVRU KARTAL’IN 
ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Misli.com 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta bugün Turgutluspor ile 

karşılaşacak olan Karatay Termal 
1922 Konyaspor’un rakibine kar-
şı üstünlüğü bulunuyor. Son 10 

maçta rakibini 6 kez mağlup eden 
Yeşil-Beyazlılar, 2 kez berabere 
kalırken 2 kez de sahadan mağ-

lubiyetle ayrıldı. İki takım ara-
sından farklı skoru temsilcimiz 
Karatay Termal 1922 Konyaspor 
5-1’lik skorla alırken, en farklı 
mağlubiyetini ,ise 4-2’yle aldı. 
İki takım arasındaki son maç 
2015 yılında oynanırken karşılaş-
mayı da 1922 Konyaspor 1-0’lık 
sonuçla almayı başarmıştı.

TURGUTLUSPOR 2. SIRADA
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’un bugünkü rakibi Tur-
gutluspor ligde ikinci sırada 
bulunuyor. Lige inanılmaz bir 
başlangıçla 5’te 5 yaparak star-
tını veren Kırmızı-Siyahlılar, 
son 5 maçta ise 3 kez sahadan 
mağlubiyetle ayrıldı. Oynanan 10 

karşılaşmada rakip filelere 11 gol 
bırakan Manisa ekibi, kalesinde 
ise 11 gol gördü. Tekrardan çıkı-
şa geçmek isteyen Turgutluspor, 
temsilcimiz 1922 Konyaspor kar-
şısında galibiyeti hedefliyor.

DÜDÜK BÜYÜK’TE
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor ile Turgutluspor arasında 
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu’nda oynanacak olan 
ligin 11.haftası karşılaşmasını 
hakem Yücel Büyük yönetecek. 
Büyük’ün yardımcılıklarını Hasan 
Erdoğan ve Volkan Kaan Topal 
yaparken, karşılaşmanın dördün-
cü hakemi ise Yakup Bakır ola-
cak. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, forma 
sırt sponsoru olarak anlaşma sağladığı Özbek 
Enerji Ltd. Şti. Firması ile 1 yıllık sponsorluk 
sözleşmesi imzaladı. Medaş Konya Büyükşe-
hir Stadyumu içerisinde yer alan basın toplantı 
odasında düzenlenen törene As Başkan Halil 
Bölükbaşı ve Özbek Enerji Ltd. Şti. firması sa-
hibi Ramazan Özbek katıldı. Toplantı sonrası 
açıklamalarda bulunan Özbek Enerji Ltd. Şti. 
Firması sahibi Ramazan Özbek “ Kulübümü-
ze katkı sağlamak ve yeni yönetimimizin elini 
güçlendirmek adına forma sırt sponsorluğunu 
Özbek Enerji Ltd. Şti.  Ailesi olarak biz üst-
lendik. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu bir bayrak yarışı geçen 
sene bu görevi biz üstlenmiştik, bu sene arka-
daşlarımız var, bir sonraki sene başka birileri 
olacak ama sonuçta 1922 Konyaspor’umuz 
hep var olacak bizde var olması için elimizden 
gelen ne varsa maddi ve manevi desteklerimi-

zi sürdüreceğiz. Özbek Enerji Ltd. Şti. Ailesi 
olarak Karatay Termal 1922 Konyaspor’umu-
zun her zaman yanında olacağımızı belirtmek 
isterim ve takımımıza başarılar dilerim.” şek-
linde konuştu

TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ
Özbek enerji firması ile imzalanan forma 

sırt sponsoru anlaşmasının ardından açıkla-
malarda bulunan Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor As Başkanı Halil Bölükbaşı, sözlerine 
Ramazan Özbek’e teşekkür ederek başladı. 
1922 Konyaspor’un bugün oynayacağı Turgut-
luspor maçını da değerlendiren Halil Bölük-
başı, Turgutluspor lige iyi başladı ancak son 
haftalarda puan kayıpları yaşadı. Geçen maçta 
da Kastamonuspor’u yendiler. Biz de son haf-
talarda iyi futbol oynuyoruz. İyi de sonuçlar alı-
yoruz. Takımımıza güveniyoruz. Bugünkü kar-
şılaşmadan da galibiyeti hedefliyoruz.” dedi. 

n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’a Özbek Enerji sponsor oldu


