
Titiz bir çalışma var 
Konya’nın 

sembollerinden 
biri olan Mevlana 

Türbesi’nin bulunduğu 
bölgede yer alan 

Kubbe-i Hadra’daki 
sekizinci restorasyon 
çalışmasını yerinde 
inceleyen Başkan 

Altay, titiz bir 
çalışmanın ürününü 
ortaya koyacaklarını 

söyledi.
 n HABERİ SAYFA 13’TE

Saadet’ten 
Yenigün’e ziyaret

Çiftçi üretiyor
Türkiye kazanıyor

Motivasyon için 
ödüllendirdi

Saadet Partisi Gençlik Kolları 
Genel Başkan Yardımcısı Ceb-
rail Gümüş ve beraberindeki 
heyet Yenigün Gazetesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı ziyaret ederek çalışma-
ları hakkında bilgi verdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Genel Kurulunda 
üreticileri kahramanlar diye 
niteleyen PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, salgının 
yorduğu ekonominin surlarında 
gıdada gedik açılmasına 
müsaade etmedikleri için 
üreticilere teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) hem tüketicilerine 
daha iyi hizmet verebilmek hem 
de bu zor günlerde çalışanla-
rının motivasyonlarını yüksel-
tebilmek için şirket içerisinde 
yarışma düzenledi. Yarışmanı 
sonunda çalışanlar ödüllendiril-
di. n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram’da hizmetin ‘Âlâ’sı! 
Dutlu Millet Bahçesi’nde hizmete açılan ve Meram Belediyesi’nin 
iştiraklerinden biri olan Âlâ Balık Restorant, balık severlerin yeni adresi 
oldu. İşletme, eşsiz bir manzara eşliğinde envaı türde balık lezzeti sunuyor
İşletmenin Meram Belediyesinin gurur duyduğu iştiraklerden biri haline 
gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, restorantın her yönüyle vatandaşlardan tam not aldığına 
vurgu yaptı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

060403 Kablo hırsıları 
kameraya yakalandı

Esnafın sorunlarını 
masaya yatırdılar

Selçuklu’da 
ağaçlar budanıyor

12 aya yaymalıyız
TÜRSAB Konya BTK 

Başkanı Özdal Karahan, 
turizmin ekonomik 

olarak sağladığı katkıya 
dikkat çekti. Karahan, 

Konya’daki turistik alan-
ların iyi değerlendirilerek 

turizmi 12 aya yaymak 
gerektiğini söyledi

ÇOK FAZLA TURİSTİK 
MALZEMEMİZ VAR

Konya’nın şehir olarak çok fazla 
sayıda turistik malzemesi oldu-
ğuna ve bu malzemeyi yeterince 
kullanamadığımıza dikkat çeken 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan, “Ortak akılla 
hareket edilerek, ortak projeler 
geliştirilmelidir. Asıl önemlisi de 
bu projelerin biran önce hayata 
geçirilmesidir” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

TURİZM SEKTÖRÜNÜN
 FARKINDA OLMALIYIZ 

Özdal Karahan Konya’nın turizm 
sektöründe ekonomik anlamda 
gelirinin yüksek olabileceğini 
ifade ederek, “Otel ve turistik alt 
yapı yapılanması artışının direk 
olarak şehre turizm anlamında 
katkı sağlamayacağı gerçeği 
ortadadır. Önemli olan ilgili ku-
rumların turizm gelirinin şehre 
katacağı artı değerlerin farkına 
varmasıdır” dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
KONYA’YA GELİYOR

MHP’DE KARAARSLAN 
YENİDEN BAŞKAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 2 Ekim’de Konya’ya geleceğini 
duyurdu. Usta yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın önemli 

yatırımların açılışını yapacağını bildirdi.
 n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya’da atamayla 
gelen İl Başkanı Remzi Karaarslan, partisinin 13. 

Olağan Büyük Kurultay süreci kapsamında yapılan il 
kongresinde bu kez başkanlığa seçimle geldi. 

 n HABERİ SAYFA 4’TE

Özdal Karahan

Mustafa Kavuş
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TÜRSAB Konya BTK Başkanı Özdal Karahan, turizmin ekonomik olarak sağladığı katkıya dikkat çekti. Selçuklu Başşehri Konya’nın 
birçok turistik malzemesi olduğunu belirten Karahan, bunların iyi değerlendirilerek turizmi 12 aya yaymak gerektiğini söyledi

Turizm merkezi olmalıyız
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

şehrimiz Konya’da bütün sektörlerin, 
kurum ve kuruluşların nabzını tutma 
adına, şehrimizin geleceğine ve so-
runlarının çözümüne dikkat çekme 
anlamındaki ilk röportajımızda, TÜR-
SAB Konya BTK Başkanı ve Konsey 
Turizm ve Seyahat Acentesi Genel 
Müdürü Özdal Karahan’la gerçekleş-
tirdik.   

Özdal KARAH AN kimdir? Kaç 
yıldır sektörün içindesiniz? 

1969 yılı Konya Doğumluyum. 
Orta ve lise öğrenimini Konya’da ta-
mamladıktan sonra Marmara Üniver-
sitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bö-
lümünü bitirdim. Üniversite yıllarında 
Türkiye Çocuk Dergisi ve Türkiye Sivil 
Havacılık Sendikasında gazetecilik 
yaptım. Üniversite yıllarında kurulmuş 
olan aile şirketi ile Turizm ile tanışmış 
oldum. 1990 yılında üniversiteyi bi-
tirdikten sonra turizm ile ilgilenmeye 
başladım. Aile şirketimizde çalışmaya 
başladıktan sonra Konya’da turizm 
konusunda ilk başarılar bizlere nasip 
oldu. İlk Konya’da IATA acenta olmak, 
ilk defa uluslararası bir araç kiralama 
şirketinin bayiliği, ilk defa büyük bir 
tur operatörünün Konya acentalığı 
gibi pek çok konuda öncülük ettik. Hac 
ve umre şirketi olarak kurulan turizm 
acentamız, turizmin diğer faaliyet-
lerinde de başarılı çalışmalara imza 
atmış oldu.30 yıldır sektörün içinden 
birisi olarak, yılların getirdiği derin bir 
tecrübeye sahip oldum.2018 yılından 
bu yana iki dönemdir, TÜRSAB (Tür-
kiye Seyahat Acentaları Birliği) Konya 
Bölge Temsil Kurulu(BTK) Başkanlığı 
yapmaktayım. Evli ve 3 çocuk babası-
yım. İngilizce biliyorum. 

TÜRSAB Konya BTK olarak yaptı-
ğınız çalışmalardan bahsedermisiniz? 

TÜRSAB Konya olarak üyeleri-
mizle birlik ve beraberliği artırma an-
lamında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 
Öncelikle dünyadaki ve ülkemizdeki 
turizm sektörüyle ilgili gelişmeleri 
üyelerimize bildiriyoruz. Şehrimizdeki 
sosyal destek projelerine üyelerimizin 
katımlını sağlamak adına etkinlikler 
düzenliyoruz. Bunları sıralarsak, hac 
ve umre dönemiyle ilgili kamuoyunu 
bilgilendirme adına basın açıklaması 
yaptık. Kızılay Kan merkeziyle birlik-
te kan bağışı kampanyası düzenledik. 
Bunun yanında Muharrem ayıları 
içinde aşure etkinlikleri, Ramazan 
ayları içinde de iftarlar programları 
düzenledik. Pandemi sürecinde de 
turizm ve seyahat acentelerinin eko-
nomik kayıplarını dile getirmek üze-
re basın açıklamaları yaptık. Turizm 
sektörünün bu süreçte desteklenmesi 
konusunda iktidara ve ilgili bakanlığa 
çağrıda bulunduk. Ayrıca turistik te-
sislerde yine üyelerimizin katılımıyla 
kahvaltılar yaptık. Pandemi sürecinde 
Konya dışına info(gezi) programları 
düzenledik.  Aydın Kuşadası bölgesi, 
Antalya’nın Manavgat ve Side böl-
gesindeki otelleri ve tesisleri gezerek, 
pandemi sürecindeki tesislerin uy-
guladıkları tedbirleri yerinde görerek 
inceleme fırsatı bulduk. Şehrimizin 
turizminin gelişmesi anlamındaki top-
lantılara katılarak, önerilerde bulun-
duk. Şehrimizdeki belediyeleri, resmi 
kurumları ve STK’ları ziyaret ederek, 
şehrimizin turizminin gelişmesi yö-
nünde fikir alışverişlerinde bulunduk. 
Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimi-
ze devam edeceğiz.    

Konya ve Türkiye turizminin de-
ğerlendirirsek neler söylersiniz?   

Son yıllarda yapılan devasa otel-
ler ile orantılı olarak Türkiye Turizmi 
de gün geçtikçe artmakta. Pandemi 
sürecinde 2020 yılı için sadece ara 
verdik diyebiliriz. Türkiye Turizminin 
geleceği her zaman parlak olmuştur.  
Beklentiler her yıl çıtayı yüksek tutma-
mıza neden olmaktadır. Her yıl artan 

turist sayımız 2019 yılında 52 milyon 
civarında gerçekleşirken, gelirimiz 35 
milyar dolar civarında oldu. 2023 he-
deflimiz ülke olarak 75 milyon turist ve 
65 milyar dolar gelir olarak öngörül-
mektedir. Bu hedeflerimize ulaşabil-
mek için ülke olarak turizm çeşitliliği 
oluşturmaya çalışmaktayız. Ülkemizin 
sadece deniz, kum ve güneş anlayışın-
dan veya tanıtımından diğer alanlarda 
da, dünya pastasından pay almak için 
son yıllarda harekete geçildi. Nitelikli 
turizm anlayışına doğru hızla hareket 
etmek ve ona göre yatırımlar yapıl-
maya başlandı. Bu amaçla yıllardır bir 
eksiğimiz olan tanıtım için, Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajan-
sı kurulmuş oldu. Bu sayede aslında 
2020 yılı içerisinde ciddi bir gelişme 
beklenmekteydi. Bu maksatla nitelikli 
turizm branşlarından olan Gastrono-
mi turizmini ön plana çıkarmak için 
Turizm Bakanlığımız tarafından “Türk 
Mutfak Yılı” olarak açıklanmış ve 
buna göre hazırlıklar yapılmıştı. Ama 
Pandemi ile bütün bunlar istenildiği 
gibi sonuçlanmayacak. Türkiye bu yıl 
hedeflerinin yüzde 20 sini gerçekleş-
tirmesi bile başarı olarak algılanabilir. 

Pandemi öncesinde Konya Turiz-
mi de tabi ki ülke turizmi ile aynı oran-
da gelişme göstermekteydi. Her yıl 
farklı ülkelerden gelen yabancı turist 
sayısı artışı gözlemlenmekteydi. Özel-
likle son yıllarda uzak doğu ülkelerin-
den gelen turist sayılarının çeşitliği ile 
şehrimizde de yapılanma anlamında 
farklılıklar oluşturmakta. Otel ve turis-
tik alt yapı yapılanması artışının direk 
olarak şehre turizm anlamında kat-
kı sağlamayacağı gerçeği ortadadır. 
Önemli olan ilgili kurumların turizm 
gelirinin şehre katacağı artı değerlerin 
farkına varmasıdır. Büyük bir kültürün 
merkezi olması, Selçuklu’nun Başken-
ti olması ve birçok medeniyetlere ev 
sahipliği yapan bir şehir olarak elimiz-
de çok fazla sayıda turistik malzeme 
oluğu aşikârdır. Bu malzemeyi bütün 
bir şehir olarak kullanabilmemizdir. 
Yani şehri idare edenler ile sokaktaki 
her bir bireyin turizmin kazanımları 
konusunda aynı düşüncelere sahip ol-
ması ve sahip çıkmasıdır. Ortak akılla 
hareket edilerek, ortak projeler geliş-
tirilmelidir. Asıl önemlisi de bu proje-
lerin biran önce hayata geçirilmesidir. 
Eğer bu sağlanırsa Konya turizmde 
hak ettiği yere gelirken, ekonomik 
anlamda da kazancı artarken, istih-
dam sayısı da artar. Pandemi süreci 
ile birlikte turizm sektöründeki keskin 
bir düşüş şehir olarak biz de yaşadık. 
Bu yıl ciddi bir kayıp olacağı ortadadır. 
Ama bu dönemi kurumlar iyi değer-

lendirir ve yorumlar ise, gelecek yıllar-
da çok daha büyük turizm gelirlerine 
ulaşabiliriz. 

Konya’daki seyahat Acentelerinin 
sayısı kaçtır? Ağırlık turizmin hangi 
alanlarında hizmet veriyorlar? 

Konya’da seyahat acentaları tari-
hine bakıldığında köken olarak pek ço-
ğunun eskiden hac ve umre acentası 
olarak kurulduğu bir gerçektir. Ama 
daha sonraki yıllarda acentalarımız o 
kadar hızlı bir gelişim gösterdi ki, bu-
gün turizmin bütün branşlarında faali-
yet gösteren acentalarımız mevcut ve 
sadece uzman oldukları konuda hiz-
met vermekteler. Sadece hac ve umre 
acentalarımızın oranı %20 civarında-
dır. Diğerleri uçak bileti konusunda, 
kültür turları, otel rezervasyonu, yurt 
dışı turları, fuar organizasyonu, yurt 
dışı fuar organizasyonları, doğa spor-
ları turları_ eko turizm, av turizmi, dal-
gıç, dalma gibi çok spesifik konularda 
da olmak üzere pek konuda Türkiye 
geneli adından söz ettiren, son derece 
profesyonel acentalarımız var. TÜR-
SAB Konya Bölge yürütme kuruluna 
Konya ve Karaman ilimiz dâhil olup, 
200’ze yakın üyemiz olan seyahat 
acentamız vardır.

Seyahat Acenteleri kurumsallaş-
ma anlamında yeterlimi?  

Bölgemizdeki acentalarımız son 
yıllarda hızlı gelişim göstermeye baş-
ladı. Dünya trendlerini takip eden, 
teknoloji ve yeniliklere ayak uyduran 
ve gelişen işletmeler haline geldi. Bu-
nunla birlikte hızla kurumsallaşma 
yolunda ilerleyen acentalarımız var. 
Kurumsallaşma anlamında iyiye doğ-
ru gidiyoruz. 

Konya turizme yeterince değer 
veriliyor mu? Eksiklikleri nelerdir? 
Yerel yönetimlerin ve resmi kurum-
ların turizme katıları nasıldır? 

Geçmiş dönemlerde Turizme 
yeteri kadar ilgi gösterilmediğini dü-
şünenlerden biriyim. Ülke ekonomisi 
için son derece önemli bir sektör ol-
ması yıllardır bilindiği halde ve ulusal 
çapta bu yönde yatırımlar yapılma-
sına rağmen Konya hep geride kaldı 
diye düşünüyorum. Bunun en büyük 
nedenlerden bir tanesi hazır elimizde 
Mevlana olması ve onun yeterli olarak 
görülmesi. Yıllardır da bunun için özel 
bir tanıtım ve harcama yapılmaması, 
Mevlana’nın kendi iç ve dış turist port-
föyünü oluşturması şehir için biraz ha-
zırcılık oluyordu. Sayılar ile ülkemizde 
en çok ziyaret edilen müzeler arasında 
ikinci veya üçüncü sırada olması yö-
neticilerimiz için yeterli görülmüş gibi 
gözüküyor. Bu da kendi içerisinde sa-
dece Mevlana ile özdeş bir turizm ol-
gusunun zaman içerisinde belleklerde 
yerleşmesine neden oldu.  Yeni mar-
kalar oluşturulmasının önüne geçmiş 
veya hiçbir zaman düşünülmemesine 
neden olmuş diyebiliriz. Geçmiş yıl-
larda şehre turistin getirmiş olduğu 
ekonomik katkı azaldıkça yeni turizm 
alanlarında da var olduğumuzu yada 
olmak zorunda olduğumuz anlaşılmış 
gibi geliyor. Ya da dünyada turizmin 
şehirlere yapmış olduğu katkının ne 
kadar önemli olduğu anlaşılmaya baş-
landı diyebiliriz. Dolayısıyla biz de şu 

anda bu pastadan şehrimize ne kadar 
yönlendirebiliriz derdinde olanların 
sayısı artmaya başladı diyebiliriz. Özel-
likle son yerel seçimlerden sonraki 
başkanlarımız bunun farkında olduk-
larını düşünüyorum ve bu yönde cid-
di çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. 
Bu aşamada yeni bir anlayış peşinde 
olduklarını düşünüyoruz ve bunu des-
tekliyoruz. Özellikle Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi son yıllarda bu an-
lamda şehre kazandırılmış en büyük 
katkılardan birisidir. Aynı şekilde Sille 
köyünün turizme kazandırılması bu 
konudaki büyük hizmetlerden diye-
biliriz. Ama şehirdeki turizm sevda-
lılarının beklentisi daha büyüktür. En 
önemli sıkıntılardan birisi şehri idare 
eden kurumlar arasında birliğin sağla-
namaması. Bunu başardığımız takdir-
de ve özellikle yerel yönetimler bunu 
bir görev olarak kabul ederse çeşitliği 
ve markası çok olan bir turizm merke-
zi haline geliriz ve yılın 12 ayı turizmle 
dolu bir şehri olabiliriz. 

Turizm sektörünün sorunları ve 
çözümü noktasında önerileriniz ne-
lerdir? 

Pandemi sürecinin darbe vur-
muş olduğu en önemli sektör turizm 
olmuştur. Şu anda turizm sektörü 
büyük kan kaybetti ve kaybetmeye 
devam ediyor. İşin en zor tarafı bu 
sürecin ne zaman sona ereceğinin bi-
linmemesidir. Bu bilinmezlik gelecek 
için umutsuzlukların artmasına neden 
olmakta. Dolayısıyla pandemi sürecin-
de özellikle orta ve küçük acentaların 
desteklenmesi gerekmekteydi. Bu 
bölüm yapılan desteklerden hiç bir şe-
kilde faydalanamayan grup oldu. Do-
layısıyla önümüzdeki aylarda büyük 
bir kırılma veya kayıp geliyorum diyor. 
Mevcut durum itibariyle 2. dalga açık-
lanmasa da bunun yaşandığı ortada-
dır. Buna göre yeni destek paketleri 
açıklanmalıydı. 2021 yılının Nisan ayı-
na kadar olacak şekilde sektör için yeni 
destek paketleri açıklanmalıdır. Sektör 
bu beklenti içindedir.  

Gelecek yıl turizm sezonu için 
neler yapılmalı ve konuda neler dü-
şünüyorsunuz?

Pandemi süreci ile bu yılı turizm 
olarak kaybettik ama 2021 yılının bu 
yıldan yapamadıklarımızı da üzerine 
ilave ederek geleceğini düşünüyorum. 
Yani 2021 yılında turizm hareketliliği-
nin daha fazla olacağını ve bunu kısa 
bir zaman diliminde yapacağımızı dü-
şünerek buna göre hazırlıklı olmak ge-
rekiyor. 2021 yılına umutlarımızı taşı-
mak ve ekonomik olarak kayıplarımızı 
telafi edeceğimiz umut ediyorum. Bu 
noktadan sonra gelecek yıl hazırlıkla-
rına başlamamız gerekir. Her zaman 
olduğu gibi yeni umutlara yelken aç-
malıyız. 

Son olarak özel bir mesajınız var 
mı?

Konya ve bölgesi turizm açısından 
oldukça geniş bir potansiyele sahiptir.  
Özellikle turizmin her alanında zengin 
bir yapımız var. Bunun değerlendiril-
mesini istiyoruz. Eksiğimiz ise, yılın 
12 ayını turizmle geçiremeyişimizdir. 
Son yıllarda belediyelerimiz ve res-
mi kurumlarımız turizm sektörünün 
canlanması anlamında çok güzel ça-
lışmalar yapmaktadır. Bizde bu süre-
ce elimizden gelen desteği ve katkıyı 
sunuyoruz. Bizimde yer aldığımız 
KOTEV’ de (Konya Turizm Tanıtım ve 
Eğitim Vakfı) Konya turizmin gelişme-
si anlamında yapılan çalışmalar gele-
cek açısından umut vericidir.  Özellikle 
son olarak Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay’la 
birlikte yaptığımız toplantıda şehrimi-
zin turizmin gelişmesi ve eksiklikleri-
nin giderilmesi yönünde verimli bir 
toplantı yaptık. Umarım en kısa süre-
de hayata geçer, şehrimizde turizmde 
hak ettiği yeri gelir.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN
 FARKINDA OLMALIYIZ

ÇOK FAZLA TURİSTİK 
MALZEMEMİZ VAR

SON YILLARDA ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATILDI

Özdal Karahan Konya’nın 
turizm sektöründe ekonomik 
anlamda gelirinin yüksek ola-
bileceğini ifade ederek, “Pan-
demi öncesinde Konya Turizmi 
de tabi ki ülke turizmi ile aynı 
oranda gelişme göstermek-
teydi. Her yıl farklı ülkelerden 
gelen yabancı turist sayısı artışı 
gözlemlenmekteydi. Özellikle 
son yıllarda uzak doğu ülkele-

rinden gelen turist sayılarının 
çeşitliği ile şehrimizde de ya-
pılanma anlamında farklılıklar 
oluşturmaktadır. Otel ve tu-
ristik alt yapı yapılanması artı-
şının direk olarak şehre turizm 
anlamında katkı sağlamayaca-
ğı gerçeği ortadadır. Önemli 
olan ilgili kurumların turizm 
gelirinin şehre katacağı artı de-
ğerlerin farkına varmasıdır.”

Konya’nın şehir olarak çok 
fazla sayıda turistik malzemesi 
olduğuna ve bu malzemeyi ye-
terince kullanamadığımıza dik-
kat çeken TÜRSAB Konya BTK 
Başkanı Özdal Karahan, “Konya 
büyük bir kültürün merkezi ve 
Selçuklu’nun Başkenti olması 
ile birçok medeniyetlere ev sa-
hipliği yapan bir şehirdir. Bunun 
yanında ilçelerimizdeki doğal 
güzelliklerden dolayı da elimiz-
de çok fazla sayıda turistik mal-
zeme olduğu aşikârdır. Önemli 
olan bu malzemeyi bütün bir 
şehir olarak kullanabilmemiz-
dir. Yani şehri idare edenler ile 
sokaktaki her bir bireyin turiz-
min kazanımları konusunda 

aynı düşüncelere sahip olması 
ve sahip çıkmasıdır. Ortak akılla 
hareket edilerek, ortak projeler 
geliştirilmelidir. Asıl önemli-
si de bu projelerin biran önce 
hayata geçirilmesidir. Eğer bu 
sağlanırsa Konya turizmde hak 
ettiği yere gelirken, ekonomik 
anlamda da kazancı artarken, 
sektördeki istihdam sayısı da 
artar. Pandemi süreci ile birlikte 
turizm sektöründeki keskin bir 
düşüşü şehir olarak biz de yaşa-
dık. Bu yıl ciddi bir kayıp olacağı 
ortadadır. Ama bu dönemi şeh-
rimizdeki kurumlar iyi değer-
lendirir ve yorumlar ise, gelecek 
yıllarda çok daha büyük turizm 
gelirlerine ulaşabiliriz.”

Konya’nın turizmde geniş 
bir potansiyele sahip olduğunu 
anlatan TÜRSAB Konya BTK 
Başkanı Özdal Karahan, “Kon-
ya ve bölgesi turizm açısından 
oldukça geniş bir potansiyele 
sahiptir.  Özellikle turizmin her 
alanında zengin bir yapımız var. 
Bunun değerlendirilmesini isti-
yoruz. Var olan potansiyelimize 
rağmen eksiğimiz ise, yılın 12 
ayını turizmle geçiremeyişimiz-
dir. Son yıllarda belediyelerimiz 
ve resmi kurumlarımız turizm 
sektörünün canlanması anla-
mında çok güzel çalışmalar yap-
maktadır. Bizde bu sürece eli-

mizden gelen desteği ve katkıyı 
sunuyoruz. Bizimde yer aldığı-
mız KOTEV’ de (Konya Turizm 
Tanıtım ve Eğitim Vakfı) Konya 
turizmin gelişmesi anlamında 
yapılan çalışmalar gelecek açı-
sından umut vericidir.  Özellikle 
son olarak Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Uğur 
İbrahim Altay’la birlikte yaptığı-
mız toplantıda şehrimizin turiz-
min gelişmesi ve eksikliklerinin 
giderilmesi yönünde verimli bir 
toplantı yaptık. Umarım en kısa 
sürede hayata geçer, şehrimiz-
de turizmde hak ettiği yeri ge-
lir.”

Özdal Karahan
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    Gece Gündüz
Konya                  16 °C 30 °C

Karaman            16 °C 31 °C 

Aksaray              15 °C       29 °C
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Selçuklu’da ağaç budama çalışmaları sürüyor

Selçuklu Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelin-
de cadde, sokak ve parklarda ağaç 
budama çalışmalarını sürdürü-
yor. Selçuklu Belediyesi ağaçların 

ömrünü uzatmak ve hastalıklara 
karşı direncini artırmak için ilçe-
de bulunan budama işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Tüm yıl boyunca 
devam eden çalışmalarla ve sonba-

har mevsiminin gelmesiyle birlikte 
caddeler, park ve yeşil alanlardaki 
ağaçlar ve bitkiler budanarak ağaç 
ve bitkilerin düzgün formda kal-
maları amaçlanıyor. Selçuklu Be-

lediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğüne bağlı 20 personellik budama 
ekibinin çalışmalarına ise Aydınlık 
Evler Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi 
üzerinde bulunan ve elektrik telle-

rine yakınlıkları nedeniyle risk oluş-
turabilecek ağaçlarla devam etti.

Ekiplerin budadığı ağaçların 
dalları ise yongalama makinesiyle 
talaş haline getirilerek Park Bahçe-

ler Ekiplerinin çalışmalarında kul-
lanmak üzere depolanıyor. Ayrıca 
şekillendirme ve güvenlik amacı ile 
yapılan budamalar tüm yıl boyunca 
devam ediyor. n HABER MERKEZİ

MEDAŞ, motivasyon için
çalışanlarını ödüllendirdi

‘Değer Katan Eczacı’ ödülü
Konyalı eczacıya verildi

Konya, Karaman, Niğde, Aksa-
ray, Nevşehir ve Kırşehir illerinin 
elektrik dağıtım faaliyetlerini yürü-
ten Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) hem tüketicilerine daha 
iyi hizmet verebilmek hem de bu 
zor günlerde çalışanlarının moti-
vasyonlarını yükseltebilmek için 
şirket içerisinde yarışma düzenle-
di. Yarışmanı sonunda çalışanlar 
ödüllendirildi.

Şirket çalışanları, tüketicile-
rin elektrik sayaçlarının okunması 
ve kontrol edilmesi adına yapılan 
düzenli ziyaretlerde kapalı olan ve 
uzun süredir sayacına ulaşılamadı-
ğı için hem sayaç endeksleri oku-
namamış hem de sayaç kontrolleri 
yapılamamış tüketicilere ulaşıp 
gerekli kontrolleri yapabilmek için 

birbirleri ile yarıştı. Oluşturulan tat-
lı rekabet ortamında sayacına erişi-
lemediğinden uzun süredir gerekli 
kontrolleri yapılamamış pek çok 
tüketiciye ulaşılarak hizmet verildi. 
Yarışma sonrasında üstün başarı 
gösteren personellere de ödülleri 
verilerek mükafatlandırıldı. Ayrıca 
MEDAŞ yetkileri ile yapılan görüş-
mede yetkililer; her ay periyodik 
olarak elektrik sayaç endekslerinin 
okunması ve kontrollerin yapılma-
sının EPDK mevzuatları ile zorunlu 
kılındığını, bunun için de tüketici-
lerin sayaçlarının okunamadığı ve 
kontrollerinin yapılamadığı aylarda 
bölgede görevli işletmelerine ya da 
çağrı merkezine başvurup randevu 
alarak işlemlerinin gerçekleştirile-
bileceğini dile getirdi. n İHA

Türk Eczacılar Birliği tarafın-
dan 2018 yılından itibaren ve-
rilmeye başlanılan ‘Değer Katan 
Eczacı Ödülü’ bu yıl Konyalı Eczacı 
İlker Sarı’ya layık görüldü. Eczacı 
İlker Sarı sinema dalında yaptığı 
‘Benzersiz’ isimli film ile ödülün 
sahibi oldu.

Ödüller her yıl olduğu gibi bu 
yılda 25 Eylül Dünya Eczacılar 
Günü’nde kamuoyuyla paylaşıldı. 
Türk Eczacılar Birliği’nin “Değer 
Katan Eczacı Ödülü” sanat, bilim, 
edebiyat, sinema gibi alanlarda 
yaptığı orijinal, yenilikçi işlerle ec-
zacılığın saygınlığını, itibarını artı-
ran kişilere veriliyor. 2020 yılının 
ödüllerini jüri tarafından Ecz. Hilmi 
Şener, Ecz. Bora Hazır ve Eczacı 
İlker Sarı’ya verilmesi kararlaştırdı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı 
Ecz. Erdoğan Çolak” Hayatları bo-
yunca mesleğimize ve meslek bir-
liğimize önemli katkılar sunan, çe-
şitli kademelerde birçok görev ve 
sorumluluk üstlenen meslektaşla-
rımızın sosyal ve kültürel alanda 
gerçekleştirdikleri çeşitli projeler 
ve faaliyetlerle mesleğimize de-
ğer katan meslektaşlarımızın aday 
gösterildiği Değer Katan Eczacı 
Ödülleri sahiplerini buldu.2020 
Değer Katan Eczacılar Ödülü bu 
yıl üç kişiye verildi. Bunlardan bir 
de Konya’da Eczacılık yapan Eczacı 
İlker Sarı oldu. Değer Katan Eczacı 
Ödülü’nü ise sanat, bilim, edebi-
yat, sinema gibi alanlarda yaptığı 
orijinal, yenilikçi işlerle eczacılığın 
saygınlığını, itibarını artıran kişile-
re veriliyor. 2020 yılının ödüllerini 
jüri tarafından Ecz. Hilmi Şener, 
Ecz. Bora Hazır ve Ecz. İlker Sa-

rı’ya vermeyi kararlaştırdı. Türk 
Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Erdo-
ğan Çolak: “Bir kez daha tüm ka-
muoyunun önünde 3 arkadaşımızı 
kutluyor, ödül törenimizin pande-
mi kontrol altına alınır alınmaz 
yapacağımız ilk etkinlikte birlikte 
olacağını ifade etmek istiyoruz” 
dedi. Ödülünü alan Eczacı İlker 
Sarı ise “Türk Eczacılar Birliği ta-
rafından verilen ‘’Değer Katan Ec-
zacılar’’ ödülüne beni layık gören 
başta Başkanımız Eczacı Erdoğan 
Çolak’a, kurul üyeleri ve juri üye-
lerine saygı ve şükranlarımı sunar, 
Pandemi sürecinde halk sağlığı 
için cansiperane çalışan tüm mes-
lektaşlarıma ve bu süreçte hayatını 
kaybetmiş meslektaşlarımın anısı-
na ithaf ederim” dedi.

Konya Ecza Odası Başkanı Ecz. 
Adem Açıkgöz, “Türk Eczacılar 
Birliği tarafından Değer Katan Ec-
zacı” ödülüne layık görülen mes-
lektaşımız İlker Sarı’yı en içten di-
leklerimizle kutluyoruz” dedi.

Ecz. İlker Sarı, senaristliğini, 
oyunculuğunu, yönetmenliğini ve 
sponsorluğunu üstlendiği ‘Benzer-
siz’ filminde Eczacıların karşı kar-
şıya kaldığı sorunları filminde dile 
getirmişti. Film Eczacılar tarafın-
dan tam not aldı. n HABER MERKEZİ

Dutlu Millet Bahçesi’nde hizmete açılan ve Meram Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan Âlâ Balık Restorant, 
balık severlerin yeni adresi oldu. İşletme, eşsiz bir manzara eşliğinde envaı türde balık lezzeti sunuyor

Balık severlerin yeni
buluşma adresi oldu

Yeşili, havasının güzelliği ve 
eşsiz manzarasıyla Konya’nın 
cazibe merkezlerinden biri olan 
Dutlu Millet Bahçesinde açılan 
Âla Balık Restaurant balıksever-
lerin buluşma noktası oldu.

 Ağırladığı misafirlerine  unu-
tamayacakları lezzetler ve harika 
tatlar sunan restaurant, kısa bir 
süre önce açılmış olmasına rağ-
men zengin deniz ürünleri me-
nüsü, eşsiz sunumları ve kaliteli 
hizmetiyle tüm balıkseverlerin 
uğrak yeri haline geldi.  

Açıldığı günden bu yana Kon-
ya’nın cazibe merkezi olan Dutlu 
Millet Bahçesinde kısa bir süre 
önce hizmet vermeye başlayan 
Âla Balık Restaurant, kısa süre 
içinde balıkseverlerin gözdesi 
oldu. 

Yeşilin her tonunu içinde ba-
rındıran Millet Bahçesinde, te-
miz ve bol oksijen barındıran bir 
ortamda ve Konya’nın en güzel 
manzaralarından birinin eşliğin-
de hizmet veren ‘Âla Balık Res-
taurant’ yaklaşık bin 500 metre-
karelik bir alanda normal şartlar 
altında 240 kişiye aynı anda hiz-
met verebiliyor. 

Restaurant, zengin deniz 
ürünleri menüsü, eşsiz sunumları 

ve çağdaş hizmetleriyle misafirle-
rine unutulmaz tatlar ve değerli 
anlar yaşatıyor. 

BAŞKAN KAVUŞ: PAROLAMIZ; 
LEZZET, HİZMET VE UYGUN FİYAT

Âla Balık Restaurant’ın kısa 

süre içinde Meram Belediyesi-
nin gurur duyduğu iştiraklerden 
biri haline gelmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
restaurantın her yönüyle vatan-
daşlardan tam not aldığına vurgu 
yaptı. Sadece burada değil gıda ile 
ilgili diğer iştiraklerinde de ‘Lez-
zet, hizmet ve uygun fiyat’ düs-
turunu ilke edindiklerinin altını 
çizen Başkan Kavuş, “Vatandaş-
larımızın ilçede eksikliğini hisset-
tikleri alanlarda hizmet vererek 
onların hayatlarına katkı sunmaya 
gayret gösteriyoruz. Hemşerile-
rimizle ortaya koyduğumuz bu 
güzel diyalog sonrasında ortaya 
çıkan ‘Dutlu Millet Bahçesi Âla 
Balık Restaurant’da bu çabaları-
mızın sonucunda doğdu. Vatan-
daşlarımızın bu noktadaki mem-
nuniyetini gösterdikleri ilgi ve 
alakadan anlıyoruz. Restaurant, 
en leziz çeşitleri ve verdiği hizmet 
kalitesiyle kısa sürede ilgi odağı 
oldu. Tüm vatandaşlarıma bu il-
gilerinden dolayı teşekkür ediyor, 
bu eşsiz deneyimi yaşamayanları 
da bu güzel mekanda ağırlamak-
tan mutluluk duyacağımızı hatır-
latmak istiyorum” diye konuştu.         
n HABER MERKEZİ
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Saadet Gençlik’ten Yenigün Gazetesi’ne ziyaret

Saadet Partisi Gençlik Kol-
ları Genel Başkan Yardımcısı 
Cebrail Gümüş ve beraberinde-
ki heyet Yenigün Gazetesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı ziyaret ederek çalışma-
ları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de gençlerin ahlaki 

ve ekonomik anlamda sıkıntı-
lar yaşadığını belirten Cebrail 
Gümüş, Saadet Gençliği olarak 
bu yönde çalışmalar yaptıklarını 
belirtti. 

Gümüş, “Türkiye genelinde 
gençlere yönelik çalışmalar ha-
zırladık. Neredeyse her 3 genç-

ten 2’si işsiz ve ekonomik ge-
leceğinden emin değil. Bunun 
için bazı illerimizde tamamla-
dığımız çalışmalarda gençlerin 
ekonomik beklentilerini ‘Genç-
ler Ekonomi Hakkında Ne di-
yor?’ başlığında gençlere soru-
yoruz. Bunları raporlaştırarak 

partimize sunacağız. Gençlerin 
problemlerine dair çözümler de 
hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu mem-
numiyeti dile getiren Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan da gençle-
rin ülkenin geleceği olduğunu 

ifade ederek, “gençler ihmal 
edilmemelidir. Saadet Parti-
si’nin de çalışmalarını bu alan-
da yoğunlaştırmaları gerekiyor” 
dedi.

Ziyarette, Saadet Partisi 
Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı Cebrail Gümüş’ün 

yanısıra İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Mahmut Sami Kollu, Ta-
nıtım ve Medyadan Sorumlu İl 
Gençlik Kolları Başkan Yardım-
cısı Hasan Ali Dayan ve İl Genç-
lik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi 
Nuh Rıza Demirkaya da yer aldı. 
n MEVLÜT EGİN

CHP, esnafın sorunları için
KONESOB’u ziyaret etti

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Başkanvekili Tornacılar Odası 
Başkanı Emin Baranok, Yönetim 
Kurulu Üyesi Pastacılar Odası Baş-
kanı Kadir Kağnıcıoğlu’nu ziyaret 
ederek, pandemi sürecinde esnaf 
ve sanatkârların sorunlarını dinledi.

CHP’nin ziyaretinden mem-
nun olduklarını dile getiren KO-
NESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak, pandemi sürecinde esnafın 
yaşadığı sorunlar hakkında bilgi 
vererek, “Biz, bir esnafımızın ve 
sanatkârımızın sorunu varsa ko-
şarız. Bu sorunun çözümü için eli-
mizden geleni yaparız. Esnafımız 
önce sağlık sonra ekonomiye ba-
kıyor. Şehrimizde 57 bin esnafımız 
var. Nüfusumuzun dörtte birini 
oluşturuyor. Esnaf ve sanatkârlar 
içinde en çok sıkıntı yaşayanları 
kantinciler, kahveciler ve servisçi 
esnafımızdır. Özellikle velilerimiz 
eğitimin uzaktan yapılmayaca-
ğından emin olduğu için eğitim 
kurumlarının açık tutulmasından 
yanadır. Okullarımızın açılmasıy-
la birlikte kantinciler, kahveciler 
ve servisçilerimiz çarklarını dön-
dürecektir. Üç sektörümüz için 
ilgili destekler verilmeli, vergileri, 
SSK’ları hibe edilsin ki rahatlasın-
lar. Belediyelerden beklentimizde 
bu üç sektörümüze yardımcı olma-
sıdır.

Diğer beklentimizde, Halk 
Bankasından kredi alanlarımız 
oldu. Bu kredinin vadesinin uza-
tılmasıdır. İyi niyetli olarak ötelen-
mesini bekliyoruz. Bu beklentimiz 
yerine getirilirse esnaf ve sanat-
kârlarımız rahat bir nefes alacıktır. 
Ziyaretinizden dolayı teşekkür ede-
riz” dedi.

‘DÜNYANIN HER YERİNDE HİBE 
VAR, BİZDE NEDEN OLMASIN’
CHP Konya Milletvekili Ab-

düllatif Şener Pandemi sürecinde 
dünyanın her yerinde hibeler ol-
duğunun üzerinde durarak, “Pan-
demi sürecinde dünyanın her ye-
rinde iş dünyası için hibeler vardır. 
AB ülkelerinde pandemi sürecinde 
haftada üç gün kahveler ve resto-
ranlar açık tutuluyor. Burada yarı 
fiyatlar uygulanıyor. Değir kalan 
yarı fiyatı da devlet üstleniyor. 
Karşılıksız hibeler veriliyor. Bizim 
ülkemizde esnaf ve sanatkârla-
rımızın ayakta kalması içinde bu 
süreçte hibeler uygulanmalıdır. 
Bizde neden hibe uygulanmıyor. 
Bunu iktidar açıklamalıdır. Özel-
likle pandemi döneminde esnaf ve 
sanatkârlarımızın ayakta kalması 
için bir hibe paketi açıklanmalıdır. 
Bunun yanında süreç içinde esnaf-
larımızın ötelenen vergileri ve SGK 
borçları alınmamalıdır. Esnafımıza 
ve sanatlarımıza sahip çıkılmazsa 
ekonomimiz iyice kötüye gider. 
Bunun yaşanmaması için esnaf ve 
sanatkârlarımıza sahip çıkarak, ra-
hatlatmalıyız.”

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ 
ZOR DURUMDA

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş esnaf ve sanatkârlarımızın 
zor durumda olduğunu ifade ede-
rek, “Halkımızla birlikte olduğu-
muzda gördüğümüz tablo hiçte iyi 
değildir. Gerek pandemi sürecinde 
gerekse ekonominin genel gidişa-
tının kötü olmasından dolayı esnaf 
ve sanatkârlarımız zor durumda 
olup, yarın ne yaparız endişesi için-
dedirler. 

Ekonomimizin temelini oluştu-
ran esnaf ve sanatkârlarımız yalnız 
bırakılmalıdır. Bir rahatlama geti-
recek destekler verilmelidir. CHP 
olarak esnaf ve sanatkârlarımızın 
her zaman yanında olduk. Sorun-
larını ve çözümünü takip etmeye 
devam edeceğiz. İlginizden dolayı 
da teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya’da atamayla gelen İl Başkanı Remzi Karaarslan, partisinin 
13. Olağan Büyük Kurultay süreci kapsamında yapılan il kongresinde bu kez başkanlığa seçimle geldi

MHP Konya’da Başkan 
Karaarslan güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, 
Genel Başkan Dr. Devlet Bahçe-
li’nin liderliğinde ‘İstiklal için birlik, 
istikbal için dirlik/ Kazanan Türki-
ye Olacak’ sloganıyla başlattığı 13. 
Olağan Büyük Kurultay sürecinde 
Konya İl Kongresi gerçekleştiril-
di. Selçuklu Kongre Merkezinde 
düzenlenen kongreye MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, MHP Konya Mil-
letvekili Esin Kara, MHP Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin 
Korkmaz ve Bulduk Özdemir, MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
MHP Konya Merkez İlçe Başkanla-
rı ve çok sayıda delege katıldı. Tek 
listenin yer aldığı kongrede sandık 
başına giden delegeler MHP Konya 
İl Başkanlığına Remzi Karaarslan’ı 
seçti. 

 “MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ HAREKET, 
GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM 

ETMEKTEDİR”
11 Ağustos’ta başlatmış olduk-

ları ilçe kongrelerini 5 Eylül’de ta-
mamladıklarını belirten MHP Konya 
İl Başkanı Remzi Karaarslan, “Par-
timizin 13. Büyük Kurultay Süreci 
kapsamında 11 Ağustos’ta başlat-
mış olduğumuz ilçe kongrelerimizi, 
5 Eylül’de tamamladık. Kongreleri-
mizi, partimizin ilkeleri, genel mer-
kezimizin talimatları ve pandemi 
kurallarına özen göstererek büyük 
bir düzen ve olgunluk içerisinde 
gerçekleştirdik. En iyi kadrolarla 
Milliyetçi Hareket’in Konya’da ba-
şarı çıtasını daha da yukarı taşımayı 
amaçladık. Yürüdüğümüz bu yolu, 
çok şükür güzel bir şekilde tamam-
ladık. Milliyetçi-Ülkücü hareket, 
güçlenerek yoluna devam etmek-
tedir. Bu birlik ve beraberliğin bere-
kete dönüşeceğinden hiçbir kuşku-
muz yoktur. Tüm teşkilatlarımızın, 
bayrağı bir adım öteye taşıyacağına 
inancım tamdır. Milliyetçi Hareket, 
yarın; bugünden daha güçlü ola-
caktır. Bu inanmışlık ve adanmışlık; 
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 
önderliğinde, tüm teşkilatlarımızda 
mevcuttur.  Milliyetçi Hareket Par-
tisi; tüm kadrolarıyla, dün olduğu 

gibi, yarın da; Ülkemizin bükülmez 
bileği, keskin kılıcı, sarsılmaz irade-
si olacaktır” dedi. 
“ÜLKEMİZİN BEKASI İÇİN ADIMLAR 

ATMAYA ANT İÇTİK”
Cumhur İttifakı ile birlikte ba-

taklığa sokulmak istenen Türkiye’yi 
yeniden ayağa kaldırmak adına ant 
içtiklerini belirten Başkan Karaars-
lan, sözlerine şu şekilde devam etti;  
“15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe 
ve işgal girişimi sonrası; Liderimiz 
Dr. Devlet Bahçeli, hiç çekinmeden 
ön aldı, ülkemiz ve milletimizin be-
kası için önemli kararlara imza attı. 
Biz, bu çetin ve zorlu süreçte, ülkü-
cülere her zamankinden çok ihtiyaç 
var dedik. Bugüne kadar karşılıksız 
sevdiğimiz vatanımız ve milletimiz 

için, ölmeye tereddüt etmedik. Her 
tehlike karşısında anında öne çıktık. 
Milli bekamız tehlikededir dedik. 
Milli çıkarlarımızın hedef alındığını 
söyledik. Böylece; oluşan cumhur 
ittifakıyla birlikte; Liderimiz Devlet 
Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan önderliğinde 
bataklığa sokulmak istenen Türki-
ye’yi, yeniden ayağa kaldırarak, ül-
kemizin bekası için adımlar atmaya 
ant içtik.”
“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA 

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE 
HEDEFİNE ULAŞILACAKTIR”
Cumhuriyetin 100. Yılında bü-

yük güçlü Türkiye hedefine ulaşı-
lacağını da hatırlatan Başkan Ka-
raarslan, “Maalesef hem bölgemiz 

hem de küresel sistem huzursuzluk 
sarmalındadır. Türkiye atak, aktif 
bir dış politika ve askeri gücüyle 
her meselede söz hakkını cesaretle 
kullanmıştır. Oyunları bozmuş ve 
nihayetinde sabrının meyvelerini 
toplamaya başlamıştır. İlhamını ve 
sevgisini büyük Türk Milleti’nden 
alan Milliyetçi Hareket Partisi, dev-
letimizin ve milletimizin bekası için 
önemli ve kutsal bir görevle karşı 
karşıyadır. Allah’ın izniyle bu kutlu 
görevi başarıyla yerine getirecektir. 
Cumhur ittifakıyla birlikte; cum-
huriyetimizin 100. Yılında büyük 
ve güçlü Türkiye hedefine ulaşıla-
caktır. İnancımız, kararlılığımız ve 
hedefimiz bu yöndedir. Biz, kendi 
gölgemizi büyütmek değil milliyetçi 
hareketin, Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin gölgesini büyütme çabasın-
dayız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap 
vardır.  Bizim yuvamız MHP’dir. 
Bizim evimiz MHP’dir. Ülkücüle-
rin gideceği başka bir kapı yoktur, 
olmayacaktır. Davamızı, partimizi 
sonuna kadar savunmaya devam 
edeceğiz. Satanlardan, dönenlerden 
olmayacağız. Liderimiz Sayın Dev-
let Bahçeli’nin bir adım gerisinde ve 
izinde olmaya devam edeceğiz. Biz 
inanıyor ve haykırıyoruz ki; Ülkü-
cünün Başbuğu Alparslan Türkeş, 
Lideri Devlet Bahçeli, Partisi Milli-
yetçi Hareket Partisi’dir. Ne mutlu 
türküm diyene!” ifadelerini kullan-
dı.  n HABER MERKEZİ

Remzi Karaarslan
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‘Problemlerin çözümü, 
Farabi’nin bakış açısında!’

TYB Konya Şubesi Şehre Sö-
zümüz Var anlayışı ile sürdürdüğü 
programlarını Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuklu, Meram ve 
Karatay Belediyelerinin katkıları ile 
aralıksız her hafta izleyicileri ile bu-
luşmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu da Zafer Kara-
kuş’un yönetiminde başlayan prog-
rama katılan TYB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’la 
1150. Doğum Gününde İslâm Me-
deniyetinde Farabî adlı bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

Zafer Karakuş, 2016 yılında 
TYB Genel Başkanı olan ve Halen 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversi-
tesi Rektörü olarak görev yapan 
Prof. Dr. Arıcan hakkında bilgiler 
vererek programda ele alacakları 
konunun BM tarafından 2020 yılı 
Farabi yılı ilan edilişine uygun bir 
anma ve anlama olarak belirlendi-
ğini söyledi.

‘1150. Doğum Yıl dönümünde 
İslam Medeniyetinde Farabi’ konu-
sunda gerçekleşen program ‘Farabi 
kimdir? İslam düşünce geleneğin-
de yeri ve önemi nedir?’ sorusu ile 
başladı.

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan 
“Ebû Nasr Muhammed bin Mu-
hammed bin Tarhan bin Uzluğ 
el-Fârâbî et-Türkî ya da Batı’da 
bilinen adıyla Alpharabius 872’de 
Kazakistan’ın Fârâb beldesinde 
doğup,- 950/951, Şam’da vefaat 
etmiştir” dedi. 8. ve 13. yüzyıllar 
arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda 
yaşamış ünlü filozof ve bilim ada-
mı olan Farabi’nin hayatı hakkında 
çok az bilginin olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Arıcan, Farabi’nin Bağdat, 
Halep ve Mısır’da bulunduğunun, 

hayatının önemli bir kısmında Ha-
lep’te geçirdiğinin bilindiğini söy-
ledi. 

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 
“Farabi Aristo’nun temel eserleri-
nin birçoğunu Arapçaya yeniden 
çevirmiş, bu eserlerin daha iyi an-
laşılabilmesini sağlayan şerhler 
yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam 
dünyasında antik felsefenin anlaşıl-
masını sağlamış, hem de Arapça-
nın bir felsefe dili haline gelmesine 
büyük bir katkı yapmıştır” diyerek 
sözlerini sürdürdü. 

Farabi’nin Muallim-i Sani ismi 
ile anılmasında Kadim düşünce 
geleneğine katkıları üzerinde dura-
rak eserleri ile ilgili bilgiler aktardı. 
Özellikle Medinetü’l-Fazıla (Erdem-
li Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap) 
isimli eserinde ilimlerin sınıflandı-
rılmasını “Dil, Mantık, Talimi ilim-
ler, Metafizik ve Medeni ilimler” 
diye tasnif edişi üzerinde durdu 
ve İslam düşünce tarihinin temel 
problemlerine değindi. Farabi’nin 
Batı düşüncesine katkıları ile ilgili 
özellikle Rönesans’tan aydınlanma-
cı feylesoflara kadar Muallim-i Sânî 
ifadesine uygun bir filozof olarak 
öne çıktığını, Spinoza’dan Hegel’e 
batılı düşünürlerin kendisinden 
faydalandıklarını dile getirdi.

Konuşmasının son bölümünde 
“Farabi merkezli bir İslâm düşün-
cesi günümüz insanlarının sorun-
larının çözümüne katkı sağlayabilir 
mi?” sorusuna cevap arayan Prof. 
Dr. Arıcan; “Bugün insanlığın Fa-
rabi’nin ortaya koyduğu faziletleri 
referans alarak birçok probleme 
çözüm getirilebileceğine” vurgu 
yaparak konuşmasını tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de üretimin yüzde 25’inin karşılandığı Konya Ovası’nda hasadı süren kuru fasulyenin, 
geçen yıla göre yüzde 10’luk verim kaybına karşın yüzde 30’luk fiyat artışı üreticisini sevindirdi

Rekoltesi düşen kuru 
fasulye yüz güldürüyor

Türkiye’nin 150 bin dekar ara-
zide yaklaşık 50 bin tonluk kuru 
fasulye üretimiyle lider kenti Kon-
ya’da, düşük verime rağmen fiyat 
artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.  
Şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, mı-
sır, hububat ve bakliyatın yanı sıra 
et ve süt üretiminde ilk sırada bulu-
nan Konya, birçok gıda kalemindeki 
üretimiyle ülkenin adeta gıda üssü 
konumunda yer alıyor.

Ova çiftçisinin üretim sezo-
nundaki üçüncü önemli gelir gru-
bunda yer alan kuru fasulyede ise 
hasat sürüyor. Ekim alanı ve üre-
tim miktarında ülkede ilk sırada yer 
alan Konya’daki çiftçiler, geçen yıla 
göre yaşanan verim kaybını yüzde 
30’luk fiyat artışıyla telafi ediyor.  
288 bin hektar arazide 88 bin ton-
luk üretimin gerçekleştiği ovada, 
bu yıl yüzde 10 üretim kaybı yaşa-
nıyor. 

‘ÜLKE OLARAK KENDİMİZE 
YETEBİLİR POZİSYONDAYIZ’
Konya Ziraat Mühendisleri 

Odası Başkanı Murat Akbulut, ha-
sat sezonunu değerlendirdi. Geçen 
yıla göre rekoltede yüzde 10 civa-
rında düşüşün yaşandığını belirten 
Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ortalama dekarda 325 kilogram 
olan üretimin, bu yıl 285 kilograma 
düştüğünü gördük. Rekolte kay-
bında bu yıl yaşanan gece-gündüz 
sıcaklık farklılıkları etkili oldu. Öte 
yandan ekim öncesinde Tarım ve 
Orman Bakanlığının tohum deste-
ğinin sağlanmasıyla ekim alanla-
rında belirli artış görüldü. Rekolte 
düşüklüğünü bu alanlardan karşıla-
yacağımızı düşünüyorum. Fasulye-
de ülke olarak kendimize yetebilir 
pozisyondayız.” 

‘FASULYEDE GENEL 
ANLAMDA KARLI BİR SEZON’
Bakliyat üretiminde Türkiye’nin 

kendine yeterli noktada olduğuna 
işaret eden Akbulut, şunları kay-
detti: “Nohutta fazlamız söz konu-
su. Yeşil mercimekte ihtiyacımızın 
gerisinde olduğumuzu söyleyebili-
rim. Kuru fasulyede dengeli pozis-
yonda üretimi sağlıyoruz. Fiyatlara 
bakıldığında geçen yıla göre, ortala-
ma ton fiyatı 5 bin 500 lira olan fa-
sulye, bu yıl 7 bin 250 lira civarında 

seyrediyor. Zaman zaman kilogram 
8 liranın üstüne de çıkıyor. Üreti-
cimiz açısından yüzde 10 rekolte 
kaybına karşın yaklaşık yüzde 30 fi-
yat artışı var. Birim alandaki verime 
göre, dekarda yüzde 20 kar artışıyla 
fasulye çiftçiye daha çok kazandır-
dı. Bu da üreticimizin yüzünü gül-
dürüyor. Fasulyede genel anlamda 
karlı bir sezon yaşanıyor.”

‘KONYA, ÜLKENİN FASULYE 
İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ 

KARŞILIYOR’
Konya Ticaret Borsası Başkanı 

Hüseyin Çevik ise bu yıl 150 bin 
dekar arazide fasulye üretiminin 
yapıldığını söyledi. Türkiye’de fa-
sulyede bu yıl rekoltenin 220-230 
bin ton civarında tahmin edildiğini 
aktaran Çevik, “Konya ise 50 bin 
tonun üzerinde üretimle ülkenin 
fasulye ihtiyacının yüzde 25’ini tek 
başına karşılıyor. Bu üretim kale-
minde de lider kent.

 Fiyat yönünden de bu yıl çift-
çinin yüzünün güldüğünü söyleye-
biliriz. Borsamıza haftalık bin 500 
ton civarında ürün geliyor. Fiyatlar 
da kalitesine göre kilogramda 6 ile 
8 lira arasında seyrediyor.” diye ko-
nuştu. n AA

Ticaret savaşları ile gündeme gelen 
korumacılık politikaları ki bu politikanın 
en önemli aracı gümrük vergileri, küre-
sel salgın ile birlikte sessiz sedasız ama 
çok şiddetli bir şekilde küresel ticaretin 
belini kırmaya devam ediyor. 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 
Yaklaşık 2 ay öncesinde Dünya 

Ticaret Örgütünün (DTÖ) tüm ülkele-
re yönelik küresel salgından kaynaklı 
oluşturulan gümrük duvarlarının kal-
dırılması yönündeki tavsiyesine kim-
senin uyduğu bırakın uymayı, dinlediği 
bile yok.

NE İŞE YARAR? 
Dünya Ticaret Örgütü acaba ne işe 

yarar? 
• Ticaret savaşlarında ABD’nin 

aldığı tek taraflı ve DTÖ ku-
rallarını ihlal eden kararlarına 
karşı aciz kalan ve söz dinle-

temeyen
• Küresel salgın ile birlikte 

dünya ülkelerinin ortak bir 
paydada buluşturamayan 

• Tavsiyelerini kimsenin tak-
madığı DTÖ acaba ne işe 
yarıyor ?

ÜLKEMİZDE DURUM NE PEKİ? 
Ülkelerin korumacılık politikalarına 

karşılık, ülkemizde kendine göre uygun 
gördüğü birçok ürüne gümrük vergile-
ri getirmekte ve geçen hafta itibariyle 
bu gümrük vergilerinin süresi tekrar-
dan uzatıldı. 

Nisan ayından itibaren başlatılan 
ilave gümrük vergileri toplamda 7 farklı 
kararname ile yaklaşık 4 binden fazla 
ürüne yüzde 5 ila yüzde 46 oranın da 
ek gümrük vergisi getirmekte. En son 
Ağustos ayında eklenen gıda mad-
deleri ile birlikte ülkemiz korumacılık 

politikalarını belki de en 
etkili kullanan ülkeler içe-
risinde gelmekte 
“CARİ DENGE” BAĞLA-

MINDA BAKARSAK 
“Cari dengenin” en 

büyük kalemi olan “Dış 
Denge” özellikle ithalatta 
getirilen ek gümrük ver-
gileri ve artan döviz kuru 
ile birlikte cari dengeye 
ayrı bir olumlu etki sağ-
layacağı aşikar 

BU ARADA 
Sanayi ürünlerinin çoğunda getiri-

len gümrük vergileri, AB ülkelerini kap-
samamakta. Dolayısıyla Dış dengedeki 
etkinin alanı biraz olsa da azalmış olacak 

AVRUPA KISMINA 
GELİRSEK

Eğer ki AB, Doğu 
Akdeniz sürecinde var-
sayalım ki Ekonomik 
yaptırımlar getirirse, bi-
lenlere sormak istiyorum 
bu ekonomik yaptırımları 
Gümrük Birliği (1/95 
Konsey kararına) göre 
nereye koyacaksınız. Her 
ne kadar iki ülke ani it-

halat artışlarına karşı Ticaret Savunma 
Araçlarını kullanmaları yönünde esnek-
lik olsa da, olası ekonomik yaptırımlar 
GB kapsamında uygulanabilir mi? Bu 
yönde yapılan girişimler anlaşma ku-
rallarını ihlal etmiyor mu? Bilen varsa 

söylesin. Bende sizler kadar cevabını 
merak ediyorum. 

ŞİMDİ
AB yaptırımları ve Doğu Akde-

niz meselesinden bahsedince aklıma 
geldiği için sormak isterim özellikle 
Yunanistan ve Güney Rum kesiminin 
kışkırtmaları ve AB’ye güvenerek attık-
ları adımlara karşı yada silahsız olması 
gereken bazı adaları silahlandırmaları 
ile biz neden Kuzey Kıbrıs’taki Maraş 
meselesini gündeme getirmiyoruz. 

TAM 46 YIL OLMUŞ 
1974 Barış harekatından sonra 

şehit kanları ile aldığımız Maraş tam 
46 yıldır kullanılmaz ve atıl halde. 
Peki biz daha ne zamana kadar Maraş’ı 
böyle tutacağız. Örneğin 100 sene mi 
? Neden  ve neyi bekliyoruz.

ÖRNEKLERDEN GİDELİM 
• Yunanistan uluslararası 

anlaşmaları ihlal ediyor, 
• AB olduğu gibi Yunanistan 
tarafında, 
• ABD, Güney Kıbrıs Rum 
Kesimine silah ambargosunu 
kaldırmış ve ABD Dışişleri Ba-
kanı direkt olarak Güney Kıbrıs’ı 
ziyaret ediyor, oradan KKTC 
kesimine gitmeyerek ayrı bir 
mesaj veriyor. 

O HALDE 
Maraş’ın yerleşime açılması için 

tam zamanı  değil mi? Madem herkes 
oldu bitti ile her şeyi yapıyor. Biz neden 
hala duruyoruz? 

SONUÇ: Küresel düzen içerisin-
de, uluslararası kural veya anlaşmalar 
güçlülerin hakkını savunduğu sürece 
anlamlıdır.

Aksi olduğunda ise bu anlaşma ve 
kurallar anlamsızdır.

DIŞ EKONOMİK POLİTİKA VE GÜNCEL GELİŞMELER

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Sa-
ratlı beldesinde yer alan Kırkgöz 
yer altı şehri, sürgü taşları, su 
kuyuları, tandırları, ocakları, mut-
fakları, ambar damları, tuvalet ve 
banyoları gibi 40 yaşamsal oda-
sıyla dikkati çekiyor.

Peribacaları bölgesinde yer 
alan, Roma döneminden kalma 
yer altı şehrinde, 2000 yılında 
başlanan kazı çalışmaları 2001 
yılında 3 katının da temizlen-
mesiyle sona erdi. 7 katlı olduğu 
tahmin edilen ve benzerlerinden 
farklı olarak havalandırma sistemi 
bulunan yer altı şehri, pandemi 
süreci öncesinde her yıl 100 bin 
yerli ve yabancı turisti ağırlıyor-
du. Yer altı yerleşim alanı girişin-
de görevlilerce ateşi ölçülen tu-
ristler, maskeli ve sosyal mesafe 
kurallarına uygun şekilde gezinti 
yapabiliyor.

Gülağaç Kaymakamı Elif Nur 
Saçal, yer altı şehrinin İpek Yolu 

üzerinde yer aldığını anımsattı. 
Yer altı şehrinin, Roma dönemi-
ne tarihlendiğini hatırlatan Saçal, 
şunları söyledi: “Yer altı şehrinin 
7 kat olduğu tahmin ediliyor. An-

cak 3 katı gezilebiliyor. İlk Hristi-
yanların Roma zulmünden kaçıp 
saklandıkları yer olarak biliniyor. 
Kapadokya bölgesinde bu gibi bir-
çok yer altı şehri var. Kırkgöz yer 

altı şehri de bunlardan bir tanesi. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
öncesinde her yıl 100 bin yerli 
ve yabancı turisti yer altı şehri-
mizde misafir ediyorduk. Avrupa 

ve Uzak Doğu başta olmak üzere 
dünyanın birçok yerinden gelen 
turistlerimiz var. Bu pandemi 
süreci her turizm şehrini etkile-
di. Dolayısıyla biz de etkilendik. 

Normalleşme sürecine girdi-
ğimizden bu yana yavaş yavaş 
yerli ve yabancı misafirlerimizi 
ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı tüm 
misafirlerimizi yer altı şehrimize 
bekliyoruz.” Saçal, yer altı şehrin-
de insanlara ait yaşam alanlarının 
bulunduğunu ve katmanlar arası 
geçişin çok rahat olduğunu dile 
getirdi.

Ziyaretçilerden Mustafa De-
miray ise ailesiyle Kapadokya böl-
gesini ziyarete geldiğini anlattı. 
Eski insanların yaşam koşullarını 
merak ettiklerini, bu yüzden yer 
altı şehirlerini gezdiklerini vurgu-
layan Demiray, “Görülmesi ve ge-
zilmesi gereken bir yer. Kapadok-
ya bölgesi harika bir yer. Sadece 
yer altı şehirlerini gezseniz birkaç 
gününüzü alıyor. Çok beğendim. 
Herkesin buraya gelip görmesini 
tavsiye ediyorum. Maske, sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına dik-
kat ediyoruz.” diye konuştu.  n AA

Kırkgöz yeraltı şehri ziyaretçilerini bekliyor
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Son bir ayda 7 ayrı yerden toplam değeri 154 bin lira olan yeraltı kablosunun çalınması olayıyla ilgili 
harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kablo hırsızlığı yapan şüphelileri yakaladı

154 bin liralık kabloyu 
çalan hırsızlar kamerada

Konya’da bir ay içerisinde 7 
ayrı yerden 154 bin liralık yer altı 
kablosunu çalan hırsızlık şüpheli-
lerini kameraya yakalandı. Edini-
len bilgiye göre, merkez Karatay 
ve Meram ilçelerinde 154 bin lira-
lık kabloların çalınması üzerine İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-

si Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri 
çalışma başlattı. Olayla ilgili gü-
venlik kameralarını inceleyen po-
lis ekipleri şüphelilerin kullandığı 
aracı belirledi. Otomobille kablo-
ları çaldığı belirlenen İ.K. (32) ve 
M.C. (25) yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 154 bin liralık 

kabloyu yaklaşık 5 bin liraya sat-
tıkları ortaya çıktı. Hırsızlık şüp-
helilerini sattığı kablolar, hurda-
cıdan alınarak sahiplerine teslim 
edildi. Şüphelilerin, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilmesi bekleniyor. Şüp-
heli M.C.’nin yapılan kontrolün-

de 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. 
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık 
anları güvenlik kamerası tarafın-
dan görüntülendi. Görüntülerde, 
şüphelilerin kabloları aracın ar-
kasına sürükleyerek götürdükleri 
ve araçlarının başında kablolarla 
uğraştıkları görülüyor. n AA

Trafik denetimlerinde 
sürücülere 324 bin lira ceza

Önce husumetlisini, 
sonra kuzenini bıçakladı

Konya’daki denetimlerde 16 
araç trafikten men edilirken, sü-
rücülere farklı sebeplerden 324 
bin 535 lira para cezası uygulan-
dı. İl Emniyet Müdürlüğü Tra-
fik Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin kentin değişik nokta-
larında yaptığı uygulamalarda, 
143 sürücüye “hız sınırı ihlali”, 
154 sürücüye “kırmızı ışık ihlali”, 

152 sürücüye “cep telefonu ile 
konuşmak”, 73 sürücüye “park 
ihlali”, 27 sürücüye “emniyet ke-
meri takmamak”, 175 sürücüye 
de muhtelif maddelerden cezai 
işlem yapıldı. Uygulama noktala-
rındaki denetimlerde sürücülere 
324 bin 535 lira cezai işlem uygu-
lanırken,16 araç da trafikten men 
edildi. n AA

Aksaray’da husumetli oldu-
ğu şahsı bıçaklayan şahıs kavga-
yı ayırmak isteyen kuzenini de 
bıçakla yaraladı. Olay, Hacı Ha-
sanlı Mahallesi Kurtuluş Caddesi 
üzerinde meydana geldi Edinilen 
bilgiye göre, Serkan B. (17), bera-
ber gezdiği kuzeni Erdal B. (20) ile 
önceden husumetli olduğu Tünay 
G. (20) ile yolda karşılaştı. 2 ku-
zen Tünay G. ile husumetlerinden 
dolayı tartışmaya başladı. Tartış-
manın kısa sürede kavgaya dö-
nüşmesi sonucu Serkan B. Tünay 
G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 

bıçakladı. Bu sırada bıçak darbesi 
kavgayı ayırmak için araya giren 
kuzeni Erdal B.’ye de isabet etti. 
Çevredeki vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 
ambulanslarla Aksaray Üniversite-
si Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırılırken, olay ye-
rine gelen polis ekipleri yaptıkları 
arama sonucu olayı gerçekleştiren 
Serkan B.’yi yakalayarak gözaltına 
aldı. Yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı
Konya’da suç işlemek amacıyla 

örgüt kurmak, tefecilik ve yağma 
suçları ile ateşli silahlar ve bıçaklar 
kanununa muhalefetten gözaltına 
alınan 13 kişiden 12’si tutuklan-
dı. Edinilen bilgiye göre, Konya 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünce Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile birlikte suç işlemek 
amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, 
yağma ve ateşli silahlar ve bıçaklar 
kanununa muhalefet suçlarından 
yürütülmekte olan soruşturma 

dosyası kapsamında 22 Eylül 2020 
tarihinde hakkında gözaltı kararı 
bulunan 14 kişinin yakalanması 
için eş zamanlı operasyon gerçek-
leştirildi. Operasyonda 14 kişiden 
13’ü yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından bu-
gün Konya Adliyesine sevk edildi. 
Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

n İHA

ATM’ye kart kopyalama aparatı 
yerleştirilen şahıs tutuklandı

Sahte altın tozuyla dolandırıcılık 
iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Konya’da iki ayrı ATM’ye kart 
kopyalama aparatı yerleştiren şüp-
heli polis tarafından yakalanarak ce-
zaevine gönderildi. Edinilen bilgiye 
göre, 12-15 Ağustos 2020 tarihleri 
arasında Konya Valiliği yanı Kayalı-
park’ta bulunan bir ATM ve Valilik 
karşısında bulunan bir bankanın 
ATM’sine kart kopyama aparatı 
yerleştirilmesi olayı ile ilgili Konya 
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-

leri çalışma başlattı. ATM kame-
ra kayıtları ve MOBESE kayıtları 
üzerinde Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekiplerince yapı-
lan çalışmada; kopyalama aparatı-
nı yerleştiren şüpheli tespit edildi. 
Şüpheli şahıs dün gece saatlerinde 
yakalanarak gözaltına alındı. Emni-
yette işlemleri tamamlanan şüpheli 
bugün sevk edildiği adli mercilerce 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

Akşehir ilçesinde, sahte altın 
tozuyla dolandırıcılık yaptıkları ileri 
sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. 
Fikret B. (48), İlyas S. (24), Tacet-
tin K. (25) ve Levent K. (39), İ.K. ve 
N.D. ile irtibata geçerek, ellerinde 
bir miktar altın tozu bulunduğunu 
söyledi. Afyonkarahisar’dan gelen 
4 şüpheli, Kayseri’den gelen söz 
konusu iki kişiyle Akşehir’de bu-
luştu. Bir miktar gerçek altın tozu-
nu numune olarak verdikten sonra 
güven sağlayan zanlılar, sahte altın 
tozu karşılığında mağdurlardan 40 

bin lira aldıktan sonra yanlarından 
ayrıldı. Aldıkları altın tozunun bü-
yük bir bölümünün sahte olduğunu 
kuyumcuya gidince fark eden iki 
mağdur, Akşehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne 
gelerek zanlılardan şikayetçi oldu. 
Harekete geçen ekipler, araç ve eş-
kal bilgilerine ulaştıkları şüphelileri 
kısa sürede yakaladı. Üzerlerinde 
mağdurlardan dolandırdıkları de-
ğerlendirilen 5 bin lira bulunan 
zanlılar, emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. n AA
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulunda üreticileri kahramanlar diye niteleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, salgının yorduğu ekonominin surlarında gıdada gedik açılmasına müsaade etmedikleri için üreticilere teşekkür etti

Umudumuz diri kalacak
Konya Pancar Ekicileri Koopera-

tifi’nin 68. Olağan Mali Genel Kuru-
lu Konya Şeker Fabrikasında yapıldı. 
Korona virüs salgını nedeniyle mas-
ke ve mesafe kurallarına dikkat edi-
lerek bölgeleri temsilen sınırlı sayıda 
üyenin katılımıyla gerçekleştirilen 
Genel Kurul’da konuşan PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk, 2’nci çeyrek büyüme rakam-
larına göre büyüyen tek sektörün 
tarım sektörü olduğunu hatırlattığı 
konuşmasına kahramanlar olarak 
nitelediği çiftçilere salgının yorduğu 
ülke ekonomisinin surlarının gıda 
tarafında gedik açtırmadıkları için 
teşekkür ederek başladı. Pandemi 
sürecinde gıdada kendine yeterli-
ğin öneminin bir kez daha yaşanan 
hadiselerle teyit edildiğini söyleyen 
Başkan Konuk “güvenlik, sağlık ve 
gıda da hiçbir ülkenin hata yapma, 
ihmal etme, önlem almama lüksü 
yoktur. Arabasız yaşayabilirsiniz. 
Telefonsuz, televizyonsuz, mobilya-
sız yaşayabilirsiniz. Ekmeksiz, susuz, 
oksijensiz yaşayamazsınız. Hava ve 
su için ilave bir çaba gerektirmiyor. 
Onları Rabbimiz bahşediyor. Ancak 
gıda ihtiyacının karşılanması için 
birileri tarlada tapanda uğraşacak, 
ahırda, merada çalışacak ki 83 mil-
yon açlık çekmeyecek, aç kalma-
yacak. Birilerinin çalışması yeterli 
mi? O da yetmez. Tarlada çalışanın 
motivasyonu tam olacak, çiftçinin 
umudu diri olacak” dedi. Konuş-
masının devamında önce domates 
üreticisinin sonra da patates üreti-
cisinin benzer bir durumla karşılaş-
tığını belirten Recep Konuk şunları 
söyledi; “domates hasadı başlayınca 
Balıkesir, Bursa tarafından feryatlar 
yükselmeye başladı. Salça fabrika-
ları sözleşmeli ektirdikleri domate-
sin alımını kesti. Niye? Daha ucuza 
almak için. 35-40 kuruşa kadar dü-
şürdüler domatesin fiyatını. Bir çiftçi 
40 kuruş maliyetim var, 40 kuruşa 
satıyorum. Seneye ekmeyi düşün-
müyorum, umudum kalmadı, diyor-
du televizyonda. Salça fiyatları mı 
düştü memlekette? Yooo. Pazarda 
ucuzladı mı domates? Hayır. Dün-
yada domates bolluğu mu var? Yok. 
Tam domatesi anlamaya çalışırken 
patateste de aynı sorun ortaya çıktı. 
Çiftçi sözleşme yapmış. Karşı taraf 
1-2 ton almış gerisinden vazgeçmiş. 
Sorun ne? Guguk kuşları kendileri-
ne daha çok pay istiyor. Sorun bu. 
Guguk kuşu, kumrudan, kargadan, 
yaban güvercininden büyükçe bir 
kuş. Ama yumurtası serçe, sığırcık 
yumurtası kadar. Kuşlar aleminin en 
düzenbaz kuşu. Guguk kuşu yumur-
tasını küçük kuşların yumurtalarının 
arasına bırakan kurnaz bir kuş. Önce 
guguk kuşunun yavrusu yumurta-
dan çıkıyor. Çıkan yavrunun ilk işi 
diğer yumurtaları yuvadan atmak. 
Guguk kuşunun yavrusunu kendi 
yavrusu sanan serçe veya sığırcık o 
yavruyu beslemeye başlıyor. Yav-
runun cüssesi bir haftaya kalmadan 
anne babalık yapan kuşun cüssesini 
geçiyor ve sürekli yemek istiyor. Za-
vallı sığırcık veya serçecik karı koca 
buna yemek yetiştireceğiz diye dört 
dönüp duruyor. Benim ve benim 
gibi milyonlarca çiftçinin devleti-
mizden istirhamı, lütfen bize guguk 
kuşlarını besletmeyin. Guguk kuşla-
rını yuvamızdan uzak tutacak ted-
birleri alın. Hem girdi tarafında hem 
ürünün pazara çıkışı sürecinde. Biz 
Konya Şeker olarak bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Yani guguk kuşlarının 
Konya’daki çiftçinin yuvasına yu-
murtalarını bırakmasını önlemeye 
çalışıyoruz. Neyle? Yaptığımız yatı-

rımlarla. Üreticimizin ürettiği ürün-
leri işleyecek tesisleri kurarak, üret-
tiklerimizle. Ürettiklerinizi katma 
değerli mamul ürün haline getirip 
raflara çıkardıklarımızla.”
GÜNDEM MADDELERİNİN TÜMÜ OY 

BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Torku markalı ürünlerin üreticisi 

Konya Şeker ve Anadolu Birlik Hol-
ding bünyesindeki 45 üretim tesisi 
iştirakleri arasında yer alan Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 68. 
Olağan Mali Genel Kurulu Konya 
Şeker Fabrikasında yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 
maske ve mesafeye kurallarına dik-
kat edilerek bölgeleri temsilen sınırlı 
sayıda üyenin katılımıyla gerçek-
leştirilen Genel Kurul, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başladı. Gündemin okunması ve di-
vanın teşekkülü ile devam eden Ge-
nel Kurul’da gündem maddelerinin 
tümü ile iş programı oy birliği ile ka-
bul edilirken, Yönetim ve Denetim 
Kurulları da oy birliği ile ibra edildi. 
Genel Kurula hitaben yaptığı konuş-
maya alışık olmadıkları bir Genel 
Kurul gerçekleştirdiklerini, binler-
ce üreticinin katılımıyla coşkulu ve 
heyecanlı Genel Kurullar yapmaya 
alışık olduklarını söyleyen 25. ve 26. 
Dönem AK Parti Karaman Milletve-
kili, PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, salgın nedeniyle kala-
balıktan mahrum bir ortamda Genel 
Kurul yapmak zorunda kaldıklarını 
söyledi.
TÜRK ÇİFTÇİSİ İŞİNİ YAPTI, TARLAYI 

BOŞ BIRAKMADI
TÜİK’in açıkladığı 2’nci çeyrek 

büyüme rakamlarına göre büyüyen 
tek sektörün tarım sektörü olduğu-
nu hatırlattığı konuşmasına kahra-
manlar olarak nitelediği çiftçilere 
salgının yorduğu ülke ekonomisinin 
surlarının gıda tarafında gedik açtır-
madıkları için teşekkür ederek baş-
layan Başkan Konuk, “31 Ağustos’ta 
TÜİK 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme 
rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine 
göre sanayi sektörü %16,5, inşaat 
%2,7, hizmetler %25 küçüldü. Yani 
Türkiye daha az konut, iş merkezi, 
bina, yol yaptı, daha az araba, buz-
dolabı, makina, elbise, ayakkabı ve-
saire üretebildi. Lokantalar, kafeler, 
oteller daha az müşteriye hizmet 
verdi. Finans ve sigorta ile birlikte 
reel üretim gerçekleştiren tek sektör 
büyüdü; tarım. 9 Eylül’de de Türki-
ye İhracatçılar Meclisi Ocak-Ağustos 
dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 
Bir önceki yıla göre Türkiye’nin ih-
racatı genel olarak %12,8 azaldı. Sa-
dece 7 kalemde ihracatı arttı, bun-
lardan biri %4,5 artan tarım ürünleri 
diğer dördü tarım sektörüyle ilişkili 
tarımsal sanayi kolları. Yani Türk 
çiftçisi ihracatı da ayakta tuttu. Ön-
celikle Türkiye’nin dört bir tarafın-
daki üreticiler ile birlikte Türkiye’yi, 
milletimizi ele güne muhtaç etme-
yen bu salondaki tüm üreticileri, 
salgına rağmen tarlayı terk etmeyen 
kahramanları tebrik ediyorum. Sal-
gının yorduğu ekonomimizin surla-
rında en azından gıda tarafında ge-
dik açılmasına müsaade etmediniz. 
Bu gayretiniz için hem tüketici hem 
devletimiz tüm üreticilere şükran 
borçludur” dedi.

Pandemi sürecinde gıdada 
kendine yeterliğin öneminin bir 
kez daha yaşanan hadiselerle teyit 
edildiğini söyleyen Başkan Konuk 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; 
“Toplum hayatında birçok alanda 
hata yapabilir, sonra düzeltebilirsi-
niz. Ancak güvenlik, sağlık ve gıda 
da hiçbir ülkenin hata yapma, ihmal 

etme, önlem almama lüksü yoktur. 
Defalarca söyledim bir kez daha söy-
lüyorum. Arabasız yaşayabilirsiniz. 
Telefonsuz, televizyonsuz, mobilya-
sız yaşayabilirsiniz. Ekmeksiz, susuz, 
oksijensiz yaşayamazsınız. Bunlara 
yani, hava, su, besin ve uykuya bazı 
iktisatçılar, sosyologlar fizyolojik ih-
tiyaçlar, bazıları temel ihtiyaçlar, 
bazıları ise zorunlu ihtiyaçlar diyor. 
Adına ne dersek diyelim bu 4 kalem 
ihtiyaç hayatta kalmanın olmazsa ol-
mazlarıdır. Hava ve su için ilave bir 
çaba gerektirmiyor. Onları Rabbimiz 
bahşediyor. Ancak gıda ihtiyacının 
karşılanması için birileri tarlada ta-
panda uğraşacak, ahırda, merada 
çalışacak ki 83 milyon açlık çekme-
yecek, aç kalmayacak. Birilerinin 
çalışması yeterli mi? O da yetmez. 
Tarlada çalışanın motivasyonu tam 
olacak, çiftçinin umudu diri olacak.
GUGUK KUŞLARI KENDİLERİNE DAHA 

ÇOK PAY İSTİYOR
Gıda ve gıda üretiminin başla-

dığı tarlada, tapanda, ahırda, ağılda 
hatanın bedeli ağırdır. Üretilmezse 
dışardan bulunur diyebilirsiniz. Bu-
lursunuz da ama o zaman da bağım-
sızlığınızdan taviz verirsiniz, farkına 
bile varmazsınız. Bazı gazetelerde 
görüyorum, tarım ve gıda ürünleri 
ile ilgili zaman zaman ithalat haber-
leri ve kararları çıkıyor. Eleştirenler 
oluyor, destekleyenler oluyor. An-
cak kimsenin şunu unutmaması la-
zım, bunlar üreticiyi nasıl etkiliyor? 
Umudunu mu kırıyor, umudunu 
mu arttırıyor? Mesela, domates 
hasadı başlayınca Balıkesir, Bur-
sa tarafından feryatlar yükselmeye 
başladı. Salça fabrikaları sözleşmeli 
ektirdikleri domatesin alımını kesti. 
Niye? Daha ucuza almak için. 35-40 
kuruşa kadar düşürdüler domate-
sin fiyatını. Bir çiftçi yakınıyordu, 40 
kuruş maliyetim var, 40 kuruşa sa-
tıyorum. Seneye ekmeyi düşünmü-
yorum, umudum kalmadı, diyordu 
televizyonda. Salça fiyatları mı düştü 
memlekette? Yooo. Pazarda ucuz-
ladı mı domates? Hayır. Dünyada 
domates bolluğu mu var? Yok. Tam 
domatesi anlamaya çalışırken pata-
teste de aynı sorun ortaya çıktı. Çift-
çi sözleşme yapmış. Karşı taraf 1-2 
ton almış gerisinden vazgeçmiş. So-
run ne? Guguk kuşları kendilerine 
daha çok pay istiyor. Sorun bu. Bilir 
misiniz guguk kuşunu? Türkiye’de 
pek yok. Kumrudan, kargadan, ya-
ban güvercininden büyükçe bir kuş. 
Ama yumurtası serçe, sığırcık yu-
murtası kadar. Bu kuş, kuşlar alemi-
nin en düzenbaz kuşu. Guguk kuşu 
yumurtasını küçük kuşların yumur-
talarının arasına bırakan kurnaz bir 
kuş. Yumurtasının kuluçka süresi, 
yuvanın asıl sahibinin yumurtala-

rının kuluçka süresinden kısa. Yani 
önce guguk kuşunun yavrusu yu-
murtadan çıkıyor. Çıkan yavrunun 
ilk işi diğer yumurtaları yuvadan 
atmak. Guguk kuşunun yavrusunu 
kendi yavrusu sanan serçe veya sı-
ğırcık yavruyu beslemeye başlıyor. 
Yavrunun cüssesi bir haftaya kal-
madan anne babalık yapan kuşun 
cüssesini geçiyor ve sürekli yemek 
istiyor. Zavallı sığırcık veya serçecik 
karı koca buna yemek yetiştirece-
ğiz diye dört dönüp duruyor. Benim 
ve benim gibi milyonlarca çiftçinin 
devletimizden istirhamı, lütfen bize 
guguk kuşlarını besletmeyin. Guguk 
kuşlarını yuvamızdan uzak tutacak 
tedbirleri alın. Hem girdi tarafında 
hem ürünün pazara çıkışı sürecin-
de. Biz Konya Şeker olarak bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Yani guguk 
kuşlarının Konya’daki çiftçinin yuva-
sına yumurtalarını bırakmasını önle-
meye çalışıyoruz. Neyle? Yaptığımız 
yatırımlarla. Üreticimizin ürettiği 
ürünleri işleyecek tesisleri kurarak, 
ürettiklerimizle. Ürettiklerimizi kat-
ma değerli mamul ürün haline geti-
rip raflara çıkardıklarımızla.”

2016’DAN BERİ PANCAR ŞEKERİ 
FİYATLARI ENFLASYONUN YARISI 

KADAR ARTMADI
Şeker fiyatlarının Ocak 2016 ile 

Ağustos 2020 arasında kümülatif 
enflasyon oranının yarısından az 
arttığını, bu dönemde Türkiye’de 
fiyatı en az artan ürünün pancar 
şekeri olduğunu söyleyen Başkan 
Konuk, buna karşılık şekerin ana 
girdi olarak kullanıldığı ürünlerin 
hiçbirinin fiyatının enflasyon oranı-
nın altında kalmadığını vurguladı. 
Konuşmasında bu tür konjonktürel 
bozulmalar karşısında üreticinin şe-
ker pancarı ve diğer tarımsal ürün-
leri üretmeye devam edebilmesi için 
fiyat oynaklığının daha az yaşandığı 
katma değerli mamul ürün üreti-
mi ile markalaşma çalışmalarına 
2008 yılında başladıklarını hatırla-
tan Başkan Recep Konuk, çikolata 
ve fındık kreması üretimine başla-
dıklarında kendilerini yoldan dön-
dürmek, kooperatif üyeleri arasına 
nifak tohumları ekmek isteyenler 
çıktığını söyleyerek 2014 yılındaki 
Genel Kurul’da yaptığı konuşmaya 
atıf yaptı. 2014’teki Genel Kurul’da 
Türkiye’nin fındık ticaretinin yıllık 
1,5-2,5 Milyar Dolar arasında oldu-
ğunu buna karşılık işi fındık kreması 
üretimi olan küresel bir markanın 
cirosunun ise o gün için 7,2 Milyar 
olduğunu söylediğini ve manzara bu 
iken Konya Şeker’in çikolata, fındık 
kreması üretiminden geri durmaya-
cağını, geri duramayacağını söyledi-
ğini anımsatan Başkan Konuk, “şim-
di bize çikolatayla işiniz ne diyenlere 

ben ne cevap vereyim. Ya da niye 
cevap vereyim. O pazardan pay is-
tiyorum. Açık açık söylememe gerek 
var mı? Türkiye fındığın ana üreti-
cisi, şekerde de problemimiz yok. 
Dünyanın en kaliteli şekeri Konya 
çiftçisinin pancarından üretiliyor. 
Kakao zaten her tarafa aynı yerden 
geliyor. Ben bir üretici kuruluşu ola-
rak niye o alandan geri duracağım? 
Durmam. Duramam. Ben o pazar-
dan pancar üreticisi için pay istiyo-
rum ve alacağım. 2014’teki genel 
kurula katılanlarınız hatırlar. Sizin 
huzurunuzda da neden çikolatada, 
fındık kremasında olmamız gerek-
tiğini anlattım. 2014’ten bu yana 2 
şey değişti. Bir, o küresel markanın 
cirosu 7,2 Milyar’dan 11,4 Milyar’a 
yani 13,4 Milyar $’a çıktı. Türki-
ye’nin fındık ihracatından geliri aynı 
aralıkta salınmaya devam etti. İkinci 
değişen Türkiye’deki fındık krema-
sı pazarı oldu. Bizim pazar payımız 
%30’lara oturdu ve o küresel marka 
ilk defa bir ülkede pazar payı kay-
betti. Şimdide aynı şeyi içecek için 
söylüyorum. İçeceğin temel girdisi 
su ve şeker. E biz de ikisi de var. Si-
yah havuç ve meyan kökü, o da var. 
Gıda karbondioksiti. O da var. Niye 
geri duracağım? Niye meydanı bıra-
kacağım? Rafları, market dolaplarını 
niye terk edeceğim? Niye deneme-
yeceğiz?

Kötü komşu insanı ev sahibi ya-
parmış. Lamborghini’yi bilirsiniz. Ki-
miniz traktör markası olarak, kiminiz 
dünyanın en pahalı spor arabası ola-
rak. Feruccio Lombarghini bir çiftçi 
ailesinin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş. Makinalara meraklı olduğu 
için meslek lisesi okumuş. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra, kurduğu 
atölyede tarım aletleri, makinaları 
üretmeye başlamış. Sonra da trak-
tör. Ürettiklerinden para kazanınca 
da kendisine Ferrari marka bir spor 
araba almış. Yarışlara meraklı olan 
Lomborghini’nin Ferrari’lerinin sa-
yısı önce 2’ye sonra 3’e çıkmış. An-
cak 3 arabasının da debriyaj sistemi 
sürekli arızalanıyormuş. Arabaların 
sürekli tamirden çıkmaması üzerine 
kendisi işe el atmış ve ürettiği trak-
törlerin debriyajlarını örnek alarak 
arabasının sorununu çözmüş. Soru-
nu ve çözümünü anlatmak için Enzo 
Ferrari ile görüşmek istemiş. Kapıda 
2 saat bekletilmesine de sinirlenen 
Lamborghini, Enzo Ferrari’ye “üret-
tiğiniz arabalar berbat” diyerek şikâ-
yetini anlatmış. Ferrari de cevaben 
“siz ancak traktör sürersiniz, bir Fer-
rariyi asla düzgün kullanamazsınız” 
diyerek sürücü hatası imasında bu-
lunmuş. Aldığı cevap, gördüğü ta-
vırla hırslanan Lamborghini, ürettiği 
traktörlerin parçalarının bazılarını 
değiştirip, tasarımını yapıp ilk spor 
arabasını el işçiliği ile üretti. Bugün 
lüks spor araba pazarının en çok sa-
tanlarından biri. Ben de diyorum ki, 
debriyaj sıkıntılı. Gelin pancar şekeri 
kullanın. Bir pancar şekeri kullanır-
larsa 3 başka tatlandırıcı kullanılıyor. 
Sen tarhanadan anlarsın, çikolatayı, 
gofreti, keki, limonatayı, gazlı içece-
ği bilmezsin diyorlar. Biz de kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmek için bir 
yola çıktık, inşallah bunda da hedefi-
mize ulaşacağız. Ulaşmak zorunda-
yız. Çünkü Türk çiftçisi Konya çiftçisi 
olarak biz mevcutla yetinecek kadar 
zengin değiliz. Daha da önemlisi gu-
guk kuşlarını beslemekten bıktık” 
dedi.
ÇELMELERDEN KURTULACAĞIZ DİYE 

BAZEN ÖNÜMÜZE BAKAMIYORUZ
“Konya Şeker’in, kooperatifi-

mizin yaptıklarına, krizin tarlaya 

ulaşmaması için gösterdiği çabaya 
geçmeden önce bir konuya değin-
meden geçemeyeceğim” diyen 
Başkan Recep Konuk, bir yandan 
üreticinin işini büyütmeye çalışırken 
diğer yandan da içerden dışardan 
gelen art niyetli saldırıları önlemek 
için efor sarf ettiklerini vurgulaya-
rak konuşmasını şu sözlerle sürdür-
dü; “Hamala sormuşlar var mı bir 
sıkıntın, diye. Sırtımdaki yük ağır 
gelmiyor da şu omuz atanlar, çel-
me takanlar olmasa daha çok sefer 
yapacağım, daha çok yük taşıyaca-
ğım, demiş. Bizim ki de o hesap, çel-
melerden kurtulacağız diye bazen 
önümüze bakamıyoruz. Önümüze 
bakmaya fırsat bulduğumuzda da 
şunları yapıyoruz, yapmışız.

Çağımızda dünyadaki başarılı ta-
rım kooperatiflerinin iki yönlü işlevi 
var; birincisi ortaklarının girdi mali-
yetlerini düşürmek ikincisi ortakla-
rının ürettiği ürünü pazarda doğru 
konumlandırarak veya pazara doğru 
çıkararak ortaklarının kazancını art-
tırmak. 

Bizim kooperatifimizin iki tane 
hedefi var. Biri üretirken ortaklarının 
cebinden daha az para çıkmasını, 
ikincisi ürünü pazarlarken ortakları-
nın cebine daha çok para girmesini 
sağlamak. Sizin cebinizden daha az 
para çıksın diye neler yaptık özet-
liyeyim; Mesela; daha pancarı al-
madan pancar bedelinden tahsil 
edilmek üzere avans ve kooperatif 
finans sisteminden 520 Milyon 45 
Bin 161 TL finansman desteği sağ-
ladık. Bunun finansman maliyeti 
yaklaşık 21 Milyon 946 Bin 628 
TL. Bu para yani 21 Milyon 946 Bin 
628 TL sizin cebinizden çıkmayan 
paradır. Mesela, 2019 Mart-2020 
Şubat arasında pancar tevzi gübre 
fiyatı ile piyasa fiyatları üzerinden 
yapılan kıyaslamada Üre, Kompoze, 
Sülfat gibi üç kalem gübrede sizin 
cebinizde kalan para 12 Milyon 277 
Bin 158 TL’dir. Gelelim ikinci ayağa 
yani cebinize daha çok para girme-
sini sağlayan ayağa. Konya Şeker’in 
2004 yılından bu yana yaptığı yatı-
rımları yapmadığını düşünün Kon-
ya çiftçisi 764 bin ton az ayçiçeği 
üretecekti. Yani Konya çiftçisinin 
cebine giren kabaca 1 Milyar 513 
Milyon TL ilave ayçiçeği parası bura-
ya gelmeyecek ithalat bedeli olarak 
Ukrayna, Rusya, Bulgaristan’a 434 
Milyon dolar gidecekti. Mesela Et 
ve Süt Entegre Tesisi olmasa Kon-
ya çiftçisi yaklaşık 1 Milyar 822 Bin 
ton civarında sütü bugün istese de 
üretemeyecek 2 Milyar 928 Milyon 
TL bölge çiftçisinin cebine girmeye-
cekti. Mesela 470 bin ton patates bu 
bölgede eksik üretilecek 345 Milyon 
TL ilave patates geliriniz olmayacak-
tı. Çumra Şeker Fabrikası yapılmasa, 
bugün pancar kotanız yarı yarıya az 
olacak, Konya Şeker pancar parası 
olarak size geçen yıl için 1 Milyar 
141 Milyon TL yerine 470 Milyon TL 
ödeyebilecekti. Bugün bu miktardan 
fazlasını siz daha ürününüzü teslim 
etmeden avans ve finans desteği 
olarak alabiliyorsunuz. 

Yaptığımız 32 kalem ürün alımı 
için toplam ödemesini yaptığımız 
ürün bedeli geçtiğimiz yıl 2,5 Milyar 
TL’yi aştı. Bu sene 3 Milyarın üstünü 
epeyce üstünü göreceğiz inşallah. 
Bu rakamdaki her artışın, buranın 
aldığı her ürün kaleminin, guguk 
kuşlarından kurtarabildiklerimiz ol-
duğunu sakın unutmayın. İnşallah 
her ürünü kurtaracağız. Çünkü biz 
daha çoğunu istiyoruz ve yapabile-
ceğimizi de biliyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Recep Konuk
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU



928 EYLÜL 2020İLAN

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

LAZER KESİM ÖPERATÖRÜ

F Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi
F Malzeme bilgisi olan
F En az 2 yıl deneyimli

F Durma marka lazer kesim kullanabilen
F En az 2 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan eleman aranıyor

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

ADRES: GAZANFER MAH. DR. AHMET 
ÖZCAN CAD. NO: 128/A MERAM / KONYA
TEL :0549 618 08 86

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.

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN 
ARANIYOR

 T.ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO:19 SELÇUKLU/KONYA
(0332) 239 10 80 / (0332) 239 10 82 /

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK ŞİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

(TERCİHEN İNGİLİZCE ARAPÇA BİLEN, 2 YIL DENEYİMLİ)

(B EHLİYETİ OLAN, 2 YIL DENEYİMLİ)
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
Office programlarına hakim,
Seyehat sorunu olmayan,

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: 
ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 

KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

DIŞ TİCARET VE SATIŞ PAZARLAMA ELEMANLARININ 
CV GETİRMESİ RİCA OLUNUR...

• VASIFSIZ ELEMANLAR
• DIŞ TİCARET ELEMANI

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• SATIŞ PAZARLAMA ELEMANI 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1227130
 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 

istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 19/10/2020 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
2. İhale Tarihi : 09/11/2020 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
İhale Yeri : BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU -FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10424 SOKAK 
    NO:28 KONYA

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ 

2020/751 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

No
Takdir 
Edilen 

Değeri TL. 
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 45.000,00 1 %1 42UP001 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ Marka , C 200 
D-204 Tipli , R9MA500C094116 Motor
No’lu , WDD2050371R387276 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites 
Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi4X2 Önden çekiş 
, Motor Gücü 135HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , 
KONTAK ANAHTARI VE RUHSATI MEVCUT DEĞİLDİ. ARACA 
AİT ŞASE NUMARASI, ARAÇ SAĞ KAPI DİREĞİNDE BULUNAN 
KAPASİTE ETİKETİ VE ÖN CAM SOL ALT KÖŞEDE ŞASE 
NUMARALARI EŞLEŞTİRİLEREK TEYİT EDİLMİŞTİR. ARAÇ 
KAZALI, AĞIR HASARLI DURUMDA OLUP, YÜRÜR VAZİYETTE 
DEĞİLDİR. ARAÇ MOTOR ÇALIŞMA DURUMU VE MEVCUT KM 
DEĞERİ ARAÇ HASARLI DURUMDA VE KONTAK ANAHTARI 
OLMADIĞINDAN TESPİT EDİLEMEDİ. ARAÇ TÜM KAPORTA 
AKSAMININ HASARLI OLDUĞU, DEFORMASYON, EĞİLME, 
GÖÇÜK, YIRTILMALARIN MEVCUT OLDUĞU,MOTOR KAPUTU, 
SAĞ ÖN ÇAMURLUK, BAGAJ KAPAĞI KAPORTA AKSAMI 
KULLANILMAYACAK DURUMDA OLDUĞU, ARAÇ ÖN TAMPONUN 
PARÇALANMIŞ VAZİYETTE ARAÇ İÇİNDE KULLANILMAZ 
DURUMDA, ÖN FAR, SİS LAMBALARININ OLMADIĞI, ALT 
ŞESE ÖN KISIMLARDA EĞİLMİŞ KISIMLAR OLDUĞU, SAĞ ÖN 
LASTİĞİN YARILMIŞ SAĞ ÖN JANTIN KIRILMIŞ, SAĞ ÖN KISIM 
SÜSPANSİYON PARÇALARININ EĞİLMİŞ, KIRILMIŞ, ÖN CAM 
SOL ÖN CAM, SAĞ ARKA CAMIN KIRILMIŞ KULLANILMAZ, SAĞ 
ÖN CAM VE TAVAN SUNROOF CAMININ OLMADIĞI, SOL ARKA 
STOP CAMININ OLMADIĞI, MOTOR BÖLMESİ ŞASEDE EĞİLMİŞ 
KISIMLAR, PLASTİK KISIMLARDA KIRILMALAR OLDUĞU, 
MOTOR BÖLMESİNDE YANARAK HASAR GÖRMÜŞ, SAĞ AYNA, 
YAKIT DEPO KAPAĞI, SAĞ ARKA STOP CAMI, SOL ÖN KAPI 
KOLU, SOL AYNA PARÇALARININ HASARLI DURUMDA, KIRILMIŞ 
VAZİYETTE TESPİT EDİLDİ. ARAÇ İÇ KISIM HAVA YASTIKLARININ 
AÇILMIŞ, KOLTUK, ÖN PANEL GÖSTERGE PANALİ, TEYP, KLİMA 
PANELLERİNİN MEVCUT OLDUĞU, TESPİT EDİLDİ. 245/40R18 
EBATLI, CONTİNENTAL MARKA, LASTİKLERİN YÜZDE 30-
40 DURUMDA OLDUĞU, SAĞ ÖN LASTİĞİN KULLANILMAZ 
DURUMDA YIRTILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

(İİK m.114/1, 114/3)
KONYA 1.İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR820001500158007290495186
Vergi Dairesi Adı / No: MEVLANA VERGİ DAİRESİ - 1780009682
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. 
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Ilgın Kapalı Hayvan Pazarı inşaatı tamamlanıyor
Tarım ve hayvancılık açı-

sından bölgenin önemli mer-
kezlerinden biri olan Ilgın’da, 
yapımı devam eden kapalı canlı 
hayvan pazarında sona gelindi. 
Ilgın Belediyesi ve Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı tarafından imza-
lanan protokol kapsamında oluş-
turulan proje, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Sayın Murat Kurum’un 
2019 yılında temel atma törenine 
katılımlarıyla gerçekleştirilmişti. 
Yapımı hızlı bir şekilde devam 
eden projenin %95’i tamamlan-
mış bulunuyor.

Alanda incelemelerde bulu-
nun Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 

Ertaş bölgenin en büyük hayvan 
pazarına sahip olduklarını vurgu-
layarak hemşehrilerinin ve Ilgın’a 

dışardan gelen esnafların daha 
modern bir ortamda hayvan satı-
şı yapmaları için ellerinden gelen 

tüm gayreti gösterdiklerini ifade 
etti. Başkan Ertaş yaptığı açıkla-
ma da “24.000 m2 alanda yapımı 

devam eden kapalı hayvan paza-
rımızın tamamlanmasına az kaldı. 
Pazar alanı içerisinde büyükbaş ve 

küçükbaş padoglar, hayvan otel-
leri, sosyal tesisler, dezenfektan 
noktaları ve karantina üniteleri 
bulunuyor. Bütün projelerimizde 
olduğu gibi bunda da vatandaşla-
rımızın talep ve isteklerini dinliyo-
ruz. Esnaflarımızla bir araya gele-
rek proje üzerinde görüş alışverişi 
yapıyoruz. İnşallah kapalı hayvan 
pazarımızın bitmesiyle birlikte 
daha modern ve daha sağlıklı, 
hijyenik bir ortamda pazarımız 
kurulacak” dedi. Başkan Ertaş ile 
alanda incelemelerde bulunan 
pazar esnafı, projelerde bu tarz fi-
kir alışverişinde bulunulmasından 
dolayı duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. n HABER MERKEZİ

Ilgın Belediyesi atıl durumda bu-
lunan asfaltları, asfalt geri dönüşüm 
makinası ile yol yapım işlemlerinde 
kullanmaya başladı. Deforme olan 
asfalt yolları ve atıl durumda bu-
lunan atık asfaltları geri dönüşüm 
yaparak hem doğanın kirlenmesinin 
önüne geçti hem de ekonomiye ka-
zandırılmasını sağladı.

Ilgın Belediyesi tarafından hız-

lı bir şekilde tüm mahallerde kilitli 
parke taşı, asfalt ve yama işlemle-
rinin aralıksız olarak devam ettiğini 
vurgulayan Ilgın Belediye Başkanı 
Yalçın Ertaş, ekonomik olarak öm-
rünü tamamlamış olan asfalt yolla-
rın asfalt geri dönüşüm makinasıyla 
tekrar ekonomiye kazandırılacağını 
söyledi.

Başkan Ertaş çalışmaların ya-

pıldığı alanda incelemelerde bulu-
nurken yaptığı açıklamada “ İlçe-
mizin farklı noktalarında başlatmış 
olduğumuz eş zamanlı çalışmalar 
ile daha modern bir şehircilik anla-
yışı çerçevesinde vatandaşlarımıza 
hizmet gayesi içerisindeyiz. Bu kap-
samda ekiplerimiz yapılan program 
dâhilinde yol yapım çalışmalarına 
devam ediyor. Atıl durumda bu-

lunan asfaltları tekrar kullanarak 
doğamızı atık asfalttan kurtarıp ye-
niden ekonomiye kazandırıyoruz. 
Kaynaklarımızın verimli olarak kul-
lanılmasını sağlamak ve atıkların 
kaynağında ayrıştırılarak tasarruf et-
mek önceliğimizdir” dedi. Asfalt geri 
dönüşüm makinası bugün itibariyle 
Ilgın’ın cadde ve sokaklarında yol ça-
lışmalarına başladı. n HABER MERKEZİ

Durdurulan araçta 18 
kilo esrar ele geçirildi

Konya’da yaraladı
Karaman’a götürdü

Konya’da şüphe üzerine dur-
durulan araçta narkotik köpeği 
ile yapılan aramada 18 kilo 380 
gram esrar ele geçirildi. İl Emni-
yet Müdürlüğünün sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamaya 
göre, Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince, Ereğli yolun-
daki uygulama noktasında şüphe 

üzerine durdurulan araçta nar-
kotik köpeği tarafından yapılan 
aramada, sebze çuvalları içerisine 
gizlenmiş 18 kilo 380 gram pla-
ka esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 
6 şüpheliye, “Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak, nakletmek” su-
çundan yasal işlem yapıldı.
n AA

Karaman’ın Sarıveliler ilçesindeki beldede bir ay önce kurulan Göktepe Kadın Kooperatifi, bahçelerinde yetiştirdik-
leri ürünlerini ‘Göktepe Doğal’ markasıyla pazarlayarak kadınlara ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı amaçlıyor

‘Göktepe Doğal’dan
ekmekleri çıkıyor

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine 
bağlı beldede bir ay önce kurulan 
kooperatif, bahçelerinde yetiştir-
dikleri ürünlerini “Göktepe Doğal” 
markasıyla pazarlayarak kadınlara 
ekonomik ve sosyal katkı sağlama-
yı hedefliyor. 

Göktepe Kadın Kooperatifi 
Başkanı Devrim Doğan, Torosların 
ortasında yeşillikler içinde küçük 
ve şirin bir belde olan Göktepe’de, 
coğrafi yapısı nedeniyle az miktar-
daki ve küçük ölçekli tarım arazile-
rinin kadınlarca değerlendirildiğini 
aktardı. Kadınların geleneksel to-
humlar ve yöntemlerle yüzyıllardır 
domates, fasulye, biber, nane ve 
fesleğen gibi ürünler yetiştirdik-
lerini belirten Doğan, “Bunlardan 
ihtiyaç fazlaları kışın tüketilmek 
üzere kurutuluyor. Üretilen ürün-
lerle kendi ihtiyaçlarını karşıladık-
tan sonra geri kalanlar ziyan olu-
yor.” diye konuştu.

Bu ürünleri değerlendirmek, 
kadınlara ekonomik katkıda bu-
lunmak ve onların sosyal hayata 
katılmalarını sağlamak üzere bir 
kadın kooperatifi kurmak için ça-
lışmalar başlattıklarını dile getiren 
Doğan, şunları kaydetti: “Bir ay 
önce 7 kurucu üyeyle Göktepe Ka-
dın Kooperatifimizi kurduk. Gün 
geçtikçe üye sayımızı artırmayı 
hedefliyoruz. Kooperatifimizin ku-
ruluş amacı beldemizdeki ve çevre 
köylerdeki kadınlarımızın üretmiş 

oldukları domates, kabak, fasul-
ye kurusu, nane, fesleğen, dağ-
dan doğal ortamdan topladıkları 
sumak gibi ürünlerin ekonomik 
kazanca dönüştürülmesi ve kadın-
larımızın sosyal hayata katılmala-
rını sağlamak. Birlikten güç doğar 
felsefesiyle hep beraber üretmek 
ve kadınlarımıza ekonomik gelir 
sağlamak istiyoruz.

 Tüm izinlerimizi aldık. İn-
ternet sitemiz kuruldu. Kadınla-
rımızın kendi ürettiği, dağlardan 
topladığı bu ürünleri kurutup, 
temizleyip güzelce paketledikten 
sonra ‘Göktepe Doğal’ markasıyla 
pazarlıyoruz. Ürünlerimizi başta 
çevre il ve ilçeler olmak üzere ül-
kemizin her yerine sanal ortamda 

pazarlıyoruz. İlerde amacımız ih-
racat yapabilmek.”

‘BU NİMETLERDEN HERKESİN 
FAYDALANMASINI İSTİYORUZ’
Devrim Doğan, kooperatif ola-

rak ürettikleri ve sattıkları ürün-
lerin tamamen beldede doğal 
ortamda kadınlar tarafından üre-
tildiğinin altını çizdi. Beldelerinin 
de içinde bulunduğu Taşeli’de do-
mates kurusunun ünlü olduğunu 
anımsatan Doğan, “Bizler, halden 
3-5 ton domates alıp kurutup sa-
tabiliriz. Böyle bir şey yaparsak 
insanları kandırmış oluruz. Üye 
kadınlarımız bahçesinde üretecek, 
kurutacak, biz satacağız. Mer-
sin’den bizden ürün alan bir kişi 
hem kooperatifimize hem tükettiği 

ürünün güvenilirliğine inanacak. 
Bizim, o insanların beklentilerini 
boşa çıkarmamamız lazım.” dedi.

Bölgelerinde yetişen menen-
giç, susam ve kekik gibi aromatik 
bitkilerin faydalarına dikkati çeken 
Doğan, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını döneminde doğru 
ve sağlıklı beslenmenin öneminin 
bir kez daha anlaşıldığını vurgu-
ladı. Bölgelerinin virüsün ender 
görüldüğü yerlerden biri olduğu-
na işaret eden Doğan, “Yaş orta-
lamamız 80’i geçiyor. Bunun sırrı 
insanlarımızın doğal ve sağlıklı 
beslenmesi diye düşünüyorum. Bu 
nimetlerden herkesin faydalanma-
sını istiyoruz.” ifadesini kullandı. 
n AA

Kadınhanı ilçesinde yaraladığı 
eski eşini yaralı halde Karaman’a 
götürdüğü iddia edilen kişi tutuk-
landı. Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı, yaptığı yazılı açıklamada, 
Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahal-
lesi’nde şüpheli Ö.Ö’nün oğlu 
G.Ö. ile birlikte eski eşi Ş.Ç’nin 
yanına giderek av tüfeği ile İ.Y,  
M.U ve Ş.Ç’yi yaraladığı belirtildi.

Başsavcılık, S.Ç’nin Karaman 
iline yaralı olarak götürüldüğünün 
iddia edildiği olayla ilgili şu açık-
lamalarda bulundu: “Şüpheli Ö.Ö. 
ile G.Ö. Karaman İl Emniyet Mü-
dürlüğü personelince yakalandı. 
Kadınhanı Cumhuriyet Başsav-
cılığınca haklarında gözaltı kararı 
verilen şüphelilerden Ö.Ö. ‘kasten 

yaralama’ suçundan tutuklama 
talebi ile Kadınhanı Sulh Ceza Ha-
kimliğine sevk edildi. Kadınhanı 
Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 
tutuklama kararı verilen şüphe-
li Ö.Ö. konumuna uygun Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 
Diğer şüpheli G.Ö. ise adli kontrol 
talebi ile Kadınhanı Sulh Ceza Ha-
kimliğine sevk edildi. Kadınhanı 
Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli 
G.Ö. hakkında adli kontrol kararı 
verildi.” Açıklamada, Kadınha-
nı Cumhuriyet Başsavcılığınca 
soruşturmanın titizlikle yürütül-
düğü, soruşturmanın safahatı ve 
sonucu hakkında bilgi verileceği 
belirtildi.
n AA

Ilgın Belediyesi’nden geri dönüşüm hamlesi
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Yonca tarlasında bulduğu 
kızıl şahini tedavi ettirdi

Yaralı bulunan sarı asma 
kuşu tedavi altına alındı

Karapınar ilçesinde yaralı 
halde bulunan yavru kızıl şahin, 
tedavisi için Ereğli Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Müdürlüğü 
yetkililerine teslim edildi. İnoba 
mevkisinde, yonca ekili tarlada 
sulama yapan Ülmen Babacan, 
yerde hareketsiz yatan yavru kızıl 
şahini gördü. Veterinere götüre-
rek, kızıl şahine ilk müdahalesini 
yaptıran Babacan, “Tarlada ça-
lışırken yoncaların arasında bir 
kuşun olduğunu fark ettim. Kuş 

uçamıyor, hareketsiz halde du-
ruyordu. Kuşun kanadında yara 
vardı. Yavru olması sebebiyle bit-
kin haldeydi. İlk önce biraz et ve-
rip kendine gelmesini sağladım. 
Orada yabani hayvanlara yem 
olmasına vicdanım el vermedi. 
Otomobilime alıp tedavisini yap-
tırdım.” dedi. Ereğli Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Müdürlüğü 
yetkililerine teslim edilen yavru 
kızıl şahin, tedavisinin ardından 
yeniden doğaya salınacak. n AA

Konya’da vatandaşlar tarafın-
dan yaralı vaziyette bulunan sarı 
asma kuşu hayvan hastanesinde 
tedavi altına alındı. Edinilen bil-
giye göre, Eski Sanayi Sitesi’nde 
vatandaşlar, uçamaz vaziyette 
yaralı bir kuş buldu. Vatandaşlar, 
yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölgesi Konya Şubesi 
Müdürlüğüne götürdü. Görevli-
ler, bilimsel adı ‘oriolus’ olan sarı 
asma kuşunu tedavisinin yapıl-
ması için Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Veterinerlik Fakültesi Hayvan 
Hastanesine teslim etti. Kuşun 
tedavisinin tamamlanmasının 
ardından tekrar tabiata salınaca-
ğı öğrenildi. n İHA

Kadınanı’ndan TİGEM’e ait olduğu öğrenilen arazide kaçak kazı yapan 6 kişiden biri, elinde bulunan 
demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Define ararken
canından oldu!

Konya’da define arayan 6 kişi-
den 1’i, elektrik akımına kapılarak 
öldü. Kaçak kazı yapan diğer 5 kişi, 
jandarma ekiplerince gözaltına 
alındı.

Kadınhanı ilçesinde, Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğüne (Tİ-
GEM) ait alanda kaçak kazı yapan 6 
kişiden 1’i, define aramada kullan-
dığı demir borunun yüksek gerilim 
hattına temas etmesi sonucu haya-
tını kaybetti.

İlçeye bağlı Kökez Mahallesi’n-
de bulunan TİGEM’e ait araziye 
gece saatlerinde kaçak yollarla gi-
ren Yusuf Ziya K. (34), Adnan K. 
(39), Hüseyin D. (47), Veysel E. 
(42), Mustafa H. (51) ve Hasan Ş. 
(31) define aramaya başladı. Yu-
suf Ziya K, kazı sırasında arazide 
delik açmak için kullandığı demir 
borunun yukarıya bakan kısmının 
yüksek gerilim hattındaki kablolara 
temas etmesi sonucu elektrik akı-
mına kapıldı.. Yanındakiler tarafın-

dan Sarayönü Devlet Hastanesi’ne 
götürülen Yusuf Ziya K, müdaha-

leye rağmen kurtarılamadı. Kaçak 
kazı yapan diğer 5 kişi, jandarma 

ekiplerince gözaltına alındı.
n AA

Beyşehir ilçesinde, refüjdeki 
aydınlatma direğine çarparak alev 
alan otomobildeki yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü.  Alınan 
bilgiye göre, Akseki yönünden 
Beyşehir ilçe merkezine doğru se-
yir halindeki 34 CND 900 plakalı 
otomobil, Bademli Mahallesi yol 
ayrımında refüjdeki aydınlatma di-
reğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle beton 
direk devrilirken, araç alev alarak 
yanmaya başladı. İhbar üzerine 

gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sü-
rede söndürdü. Polis ekipleri, ka-
zadan sonra kaçan sürücüyü tespit 
edebilmek için çalışma başlattı. 
Bir süre sonra kaza yerine gelerek 
aracı kendisinin kullandığını iddia 
eden Muhammet G, polis ekipleri 
tarafından ifadesine başvurulmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
Öte yandan yangın, yoldan geçen 
bir sürücü tarafından cep telefo-
nuyla görüntülendi.
n AA

Kulu ilçesinde bir evin bahçe-
sinde bulunan yaklaşık 4 bin saman 
balyası çıkan yangın sonrası küle 
döndü. Edinilen bilgiye göre, saat 
23.00 sıralarında merkez Karşıyaka 
Mahallesinde Hamza Dinçer’e ait 

evin bahçesinde bulunan 4 bin sa-
man balyası, henüz bilinmeyen bir 
nedenle yanmaya başladı. Saman-
ların tutuşmasıyla büyüyen yangı-
na, olay yerine sevk edilen itfaiye 
ekipleri tarafından müdahale edildi. 

anda büyüdü. İş makinalarının da 
destek verdiği söndürme çalışmaları 
sabah saatlerine kadar sürdü. Karşı-
yaka Mahallesi Muhtarı Murat Gök, 
yangın esnasında havanın rüzgarlı 
olmaması nedeniyle alevlerin evle-

rine sıçramadığını söyleyerek, saba-
ha kadar uyuyamadıklarını söyledi. 
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
n İHA

Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı

Evin bahçesindeki 4 bin saman balyası kül oldu

Yaşamımızın her alanını değerlen-
dirirken az veya çok projeye ihtiyacımız 
var. Küçük veya büyük hacimlerde az 
veya çok yaşamak istediklerimizi proje-
lendirilerek yaşamımızın katma değeri-
ni arttırabiliriz.

Güncel işlerini bile projelendirerek 
yaşayan insanlar tanıyorum. 

Mesela beş günlük bir tatili,  bir 
araba veya ev satın almayı, küçük bir 
bahçe kurmayı proje ile yapan insanlar 
tanıyorum.

Çocuğunun okul hayatını, okul ter-
cihlerini, meslek seçimini hedeflediği 
kariyer planına göre yaşam biçimini, 
yaşayacağı yer, okuyacağı okul gibi 
birçok alanda projeyi yazılı olmasa da 
zaten yapıyoruz.

Bilinçli ya da bilinçsiz.
İnternet ortamında artık her alışve-

riş bir proje gibi oluyor.
Sorun tespiti, analiz, planlama, büt-

çeleme fayda maliyet, yaşamımıza etki 
gibi birçok işi proje ile yapıyoruz.

Aslında eğitim dünyamız da projeyi 
bütün öğrenim hayatımıza soktu. Eski-
den ödev vardı şimdi proje.

Belki yetişen bu yeni nesil projeyi 
çok daha bilinçli ve içselleştirerek top-
lumsal katma değeri arttırmada önemli 
rol oynayacaklar. Bu konuda ümitliyim.

Ama toplumun çoğunluğu henüz 
bu proje kavramına henüz hazır değil.

Hatta yaşam biçimi proje olması 
gereken devlet kurumları, özel şirketler 
hatta holdingler bu proje faaliyetini ker-
hen yapıyorlar.

Projenin ana unsuru tasarlama, 
analiz, raporlama ve bütçeleme ve 
bütçe ile yönetime yabancı o kadar çok 
girişimci var ki belki de bu yazdıklarım 
bilinçli okuyucularıma inandırıcı gelme-
yecek.

Bütçesi ve maliyet muhasebe sis-
temi olmayan işletme ve holdingler 
gerçekten bir adım öne çıksın desen 
geride çok az şirket kalır. 

Oysa doğru soruyu sormak, doğru 
harekete geçiş aslında var olan ama far-
kına varamadığımız birçok değerimizi 
de keşfetmemizi sağlayacak.

Belki de birçok gelişme ve icat böy-
le gerçekleşti.

Sorunlarımızı sorgulamak kadar 

potansiyelimizi analiz 
etmek de bizi muhakkak 
harekete geçirecektir.

Bu orada birçok ye-
tenekli potansiyel sahibi 
zeki insan tanıyorum çok 
iyi yerlerde olmayan;  on-
ların da yaşamının perde 
arkasında potansiyelini 
doğru analiz edememek 
var.

Cevherin üzerinde 
oturup da mücevhere dönüşmemiş 
nice değerimiz var.

Bazı insanlar tanıyorum kısa kısa 
işlerde değişik başarıları var ama sür-
dürülebilir gelişmişliklere ulaşamamış 
ya da ulaşsa bile kendini orada koru-
yamamış.

Bir projesi olmadığı için önüne 
gelen her güzel fikre proje gözüyle 
bakmış.

Tavşan ile kaplumbağanın yarı-
şındaki tavşanın her gördüğü havuca 

saldırması gibi.
Ne sorunun çözü-

münü bulabilmiş ne de 
potansiyelini keşfedip 
katma değeri ile hayatta 
rol alabilmiş.

Peki proje nedir en 
basitinden?

Bir sorunun çözümü 
ya da bir potansiyelin 
değerlendirilmesi için çö-
züm aramak

Bunun için doğru analiz doğru he-
def koymak.

Çözüme dair bilgi toplamak, pay-
daşlar edinmek. Devlet, değişik ku-
rumlar ya da bireysel ilişkiler ile doğru 
iletişim ağları kurmak.

Çözüme dair bir iddia hedef ortaya 
koymak. Tabi ki zaman ve büyüklük, 
maliyet gibi sınırları net belirlemek.

Bu iddianın doğruluğunu sınamak. 
Doğruluğunu test etmek. Rotayı kont-
rol etmek.

Projenin bütünlüğünü kontrol et-
mek. 

Aynı zamanda içsel ve dışsal uyum 
analizini doğru yapmak.

Faaliyetler, sırasına koymak. Bir-
birleriyle olan bağlarının, zamanlarının, 
sürelerin planlanarak süreçleri doğru 
konumlandırmak. 

Çevresel etkileri sosyal ekonomik 
ve çevre olarak katma değerini iyi he-
sap etmek.

Tabii ki doğru bütçe ve kaynağını 
tanımlamak.

Yani geleceğin doğru gerçeğine 
ulaştıracak bir projenin her yönüyle 
doğru tasarlanması lazım. 

Çekim alanı en  güçlü  olan projeye 
ulaşıncaya kadar proje üzerinde çalış-
mak.

İşte o zaman toplumla da uyum 
haline gelmiş projelerimiz olur.

 Sadece kendimizin kazancını dü-
şünüp toplum dışlayan görmezden 
gelen bir proje sahibi olmaktan kurtu-
luruz.

Son gümlerde birçok valilik ‘’ kö-
yümde yaşamak için bir sürü nedenim 

var ‘’ adlı projeler yapıyor. Valilik Ziraat 
bankası da buna destek veriyor.

Okullarımızın bilimsel projeleri var.
Devletimizin Yerli ve milli sloganı 

ile bağımsızlığımızı ve istikbalimizi güç-
lendirecek projeler yapıyoruz,  devlet 
destekliyor.

Konya Savunma Sanayimizin bu 
Konuda çok önemli, bir paydaşı.

Torku; Gıda bağımsızlığımızı güç-
lendirici yatırımları ile göz dolduruyor. 
Tarımdan sanayiye, üniversiteden ev-
rensel bilime kadar her alanda girişim-
lerini sürdürüyor.

Başlangıçta dediğim gibi sahip 
olduğumuz potansiyeli harekete ge-
çirmek gibi bireysel, işletme olarak ve 
devlet olarak küçük büyük her alanda 
projeleri ile hayatımızın katma değerini 
harekete geçirebiliriz.

Proje ile deneme yanılma gibi iş 
yapma maliyeti çok bir sistemsizlikten 
de kurtulabiliriz.    

Öngörü, tasarım ile geleceğe dair 
kafamızı yormaya başlayarak zaten 
büyük bir dünyanın kapısını aralamış 
olacağız.

YAŞAMAK İSTEDİKLERİMİZİ PROJELENDİREBİLMEK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Koronavirüs sağlıkta dijitalleşmeyi hızlandırdı
Yeni tip koronavirüs (Ko-

vid-19) salgını nedeniyle birçok 
sektörde olduğu gibi sağlık sektö-
rüne dair çok sayıda iş ve işlem-
de dijital imkanlar geçmiş yıllara 
oranla daha yoğun kullanılıyor. 
Lokman Hekim Sağlık Grubu İş 
Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. 
Ali Yakut, yaptığı açıklamada, 
dünyayı etkisi altına alan salgının, 
her alanda dijitalleşmenin önemi-
ni gözler önüne serdiğini belirte-
rek, bu nedenle uzun süredir üze-
rinde çalıştıkları bazı fikirleri hızla 
hayata geçirme fırsatı yakaladık-
larını dile getirdi. “Evde kal” çağ-
rılarına katkıda bulunmak adına 

insanların sağlık hizmetini evle-
rinde alabilmelerini sağladıklarını 
anlatan Yakut, “Kovid-19 pande-
misi, sağlık hizmeti sunumunun 
dijitalleşmesine vesile oldu. Son 
yıllarda sektörde atılan dijitalleş-
me adımları, pandeminin de etki-
siyle yüksek bir tempo kazandı. Bu 
amaçla internet sitelerinde buna 
uygun revizyonlar yaparak, hasta-
lara bulundukları ortamlarda ula-
şabildik.” dedi. Acil hastaların da 
hekimlere evlerinden online ola-
rak ulaşabildiklerine işaret eden 
Yakut, bu kişilerin süreçten müm-
kün olduğunca az etkilenmesini 
sağladıklarını kaydetti.

“DİJİTAL UYGULAMALARI ÇOK 
DAHA HIZLI KULLANIYORUZ”
Hastanelerdeki broşür, dergi 

gibi dokümanların bulaş riskini 
artıracağı için tamamını dijital 
ortama taşıdıklarını belirten Ya-
kut, şunları kaydetti: “Bu da bir 
dijitalleşme örneği olarak sürecin 
getirdiği yenilik oldu. Pandemi, 
hayata geçmesi yıllar alacak dijital 
uygulamaları çok daha hızlı şekil-
de kullanmamıza vesile oldu. Bu 
uygulamaların bir kısmına yönelik 
talep, pandemi sonrasında azalsa 
da büyük çoğunun kalıcı olaca-
ğını öngörüyoruz. Çünkü benzer 
riskler hayatın her döneminde 

olacak. Bu yüzden sağlık sektörü 
dijital dönüşümden kendini uzak 
tutamaz.” Yakut, Sağlık Bakanlığı 
öncülüğünde yürütülen Kovid-19 
sürecinin birçok alanda kendileri-
ne tecrübe kattığının altını çizerek, 
Bakanlığın pek çok konuda hızlı 
reaksiyon göstererek gerekli ön-
lemleri aldığını ifade etti. Sağlıkta 
dijitalleşme adına Bakanlığın öncü 
olacağını düşündüklerini dile geti-
ren Yakut, ev ortamında ve online 
olarak gerçekleştirilebilecek bazı 
sağlık uygulamalarının önündeki 
engellerin Bakanlık tarafından aşı-
lacağına inandığını vurguladı.
n AA

Bütün muharrirle-
rin ve ağleb-i şuaranın 
anlatmayı sevdiği hü-
zün ayı… Sokakların 
tebdil kıyafet olduğu, 
güneşin uğurlandığı, 
yağmurun karşılandığı, 
kış gelecek diye hazır-
lıkların yapıldığı ay… 
Adı vardır da sanı ya-
zılmakla kalmamıştır. 
Eylül diye, defterlerin 
sol üst köşesine şerh konulduğu, 
şarkılara en çok nihavendin yakıştığı, 
kız çocuklarına isim diye verildiği sır 
değil. Eylül, bir aydan ibaret hiç de-
ğil… Bu ayda geçen her güzel gün 
için yeniden minnettar olmak gerekir. 
Yazıyı bitirme vaktim bu yüzden ayın 
sonlarına denk gelir. 

Eylül maksadı yaz olsa da gön-
lüne kış düşmüş bir aydır. Kahka-
hası bol ama kalbi kırıkların takvime 
iliştirilmiş adıdır. Biraz yağmur, biraz 
hüzün, evvelce bu ayda uğurladıkları-
mın ayak izidir. Tabiatın dinginliği, in-
sanların sakinliği, sıcak yazda bunalan 
kalplere bahar serinliğidir Eylül. Âde-
moğlunun sırtına bir melamet hırkası 
giyme vakti, -mişli zamanların ilacı; 
teni toprak kokusu, yüreğimin dinlen-
me vakti dediğim anların baş tacı… 

Eylül benim için büyümüş olma-
nın sancısını hatırlayışım, çocuk kal-
maya çabalayışımdır. Güzü sevsem 
de kışın beni hoşnut edemediğini, 
üşüyen ellerime bir türlü çare bula-
madığımı beni tanıyan herkesler bilir. 
Eylül, artık büyümüş olduğum gerçe-
ğini kabullenmek istemeyişimdir. 

Değil mi ki bu dünyayı çekilir kı-
lan tek şey Allah’ın varlığını bilmektir. 
Eylül, bu bilginin kalbime yazıldığı en 
kadim vakittir.  On iki ay zihnimde bir 
suret olsa muhakkak Eylül, bu yüzün 
gamzesidir. Akla yatmaz söyledikle-
rim. Bilirim. En çok da kendime mec-
zubum. Paşa keyfimcedir deliliğim. 
Çıplak ayaklarım toprağa her değdi-
ğinde Eylül’ün ellerini bileklerimde 
hissederim. Annemin şefkatinden se-
lam almak gibidir bu. Başımı iki yana 
sallar, Eylül âdemoğlu olsa, on bir aya 
ana olurdu derim. 

Pencere önlerine topraktan kâse-
ler koyup yağmur suları biriktirdiğimi 
bilenler bilir. Niyetim bu suyu içmek-
ten çok evde hapsettiğim çiçeklerime 
dökmektir. Eylül, toprak kâseleri pen-
cerelere koyma vaktimdir. Kendi ka-
ranlığıma kıvrılma, yazın yalnız bırak-
tığım evimin gönlünü alma, şallarımı, 
çoraplarımı hatırlama vakti… 

Asteri, çuha çiçeğini, yıldız patı-
nı ve zinyayı, karşılamak Eylül ayına 
nasiptir. Bu nasip her aya kısmet 
değildir. Öyle desem de gülhatminin 
kış uykusuna yattığı zamanlar da yine 
Eylül vaktidir. Gülhatmilerin üzerine 
üşümesin diye kurumuş ağaç yap-

raklarını örtmek de Ey-
lül’ün marifetidir. 

Bir senenin tama-
ma erişi diye sonbahar 
denilmiştir Eylül ile 
başlayan mevsime. Her 
ne anlatılırsa anlatılsın 
“son” lafzı hüzün ile 
müsavidir. Eylül ayının 
bağrında yatan buruk-
luk bu hüznün alame-
tidir. Oysaki binyıllardır 

dönüp duran dünya yine iş başında, 
karıncalar aynı ehil üzerine ve yılanlar 
sadece yaza kadar uykuya niyetlidir. 
İnsan, evrenin bir zerresi ve de temsili 
aynı zamanda. İnsan gibi tıpkı evren 
de yorulmaktadır. Lafügüzaf değil 
söylediklerim. Eylül, mevsimlerin, 
evrenin cümle hububatın ve insanın 
oturup da dinlenme vaktidir. 

Bu dünyada kalbim vaatle vebal 
arası bir girdapta gidip gelmektedir. 
Hiç kimse söz vermedi ki, yolum 
dikensiz gül bahçesi değildir. Sabır 
gerekir. Yandım, sınandım, daha çok 
yürümek için daha uzun zaman lazım. 
Nihayetinde bir parça balçıkla çamur-
danım ben de. Omzuma konan bir 
serçenin ağırlığını taşıyamadığımda, 
ben gibi yorulmuş bir ağacın gövde-
sine sırtımı verip, Eylül’e dayandım. 
Düşen her yaprağın velvelesinde 
evrenin yaradılış sesini duydu kulak-
larım. Kıyamet gününe iman ettiğim 
gibi yaradılış vaktine de inandım. Her 
zaman çiçekleri görecek değildim ya, 
kurumuş yapraklara da bahara kanar 
gibi kandım.

 Başka mevsimlerde yaraladığım 
dizlerimi, Eylül’de sardım. Bir kere bile 
bana gücendiğini anlamadım. Eylül 
durup dinlenme, yaralarını sarma, 
kendi içine senede bir de olsa dönüp 
de bakma vaktidir. Bu bilgi elbette ki 
Eylül’ün kalbinde gizlidir. Bu yüzden 
Eylül gücenmeyi bilmez de eğleme-
yi bilir. Bu ayda, pencere önlerinde 
koptu kopacak fırtınalar gözlenmese 
de gök kubbeyi ısıtan bir güneş ara-
ma yeri değildir. Rahmet olsun diye 
duasına çıkılan yağmur geldi gelecek 
gibidir. Dalgaların gelip dayandığı fa-
kat bir mahreç öteye gidemediği sınır 
kumsallardır. Mevsimlerin sınırı da 
Eylül’dür o vakit. Yazın kalmadığı, kı-
şın destur diye yenice işe başladığı… 

Kelimeler, bu dünyaya cennetten 
gelme en kadim hediyedir. Dünya 
cennet gibi değildir oysa. Kelimeler de 
değildir her şeyi anlatmaya muktedir. 
Eylül, kelimelerle anlatılıp bitirilecek, 
tamama erdirilecek bir ay olsaydı 
eğer yaradılıştan bu yana yazanların 
hali nicedir. Benim kelimelerimin de 
mecali bu kadardır. Eylül’e diyeceğim 
çok şey olsa da yazacaklarım tasta-
mamdır. 

Eylül, yalnızca değil ise de nihaye-
tinde bir aydır.

EYLÜL…

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Konya Eczacı Odası’nda
Mali Genel Kurul yapıldı

Türk Eczacılar Birliği 5. Bölge 
Konya Eczacı Odası, 2020 yılı Se-
çimsiz (Mali) Olağan Genel Kurulu 
Ahmet Keleşoğlu Sosyal tesisleri 
Uzm. Ecz Harun Kızılay Konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Konya 
Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, 
bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları 
ve hizmetleri katılımcı delegelere 
bilgi halinde sundu. Başkan Adem 
Açıkgöz’ün konuşmasını tamam-
lamasının ardından. Divan kurulu 
oluşturuldu. Genel Kurulun Divan 
Başkanlığı Ecz Cemil Karakap yaptı. 
Genel Kurul Saygı duruşu ve İstik-
lal marşının okunmasıyla start aldı. 
Daha sonra sırasıyla Yönetim Kuru-
lu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu 

Mali Raporu ve Denetleme Kurulu 
raporları okundu ve ibrası gerçek-
leştirildi. Genel Kurulda son olarak 
yönetim Kuruluna bölümler arası 
aktarma yapma yetkisi verilmesinin 
ibrası gerçekleştirildi. Genel Kuru-
lu dilek ve temennilerle kapandı. 
Konya Eczacı Odası Başkanı Adem 
Açıkgöz, Seçimsiz (Mali) Genel Ku-
rul sonrası yaptığı teşekkür konuş-
masında şu sözlere yer verdi.” Bir 
seçimsiz (mali ) Genel kurulumuzu 
daha tamamlamış bulunmaktayız. 
Katılımlarınızdan dolayı tüm delege 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Hizmetlerimize kaldığımız yerden 
itibaren tüm hızıyla sürdüreceğiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Konya’da 9 ilçe-
de ilçe teşkilatlarının kuruluşunu 
tamamladı. Geri kalan ilçelerde de 
ilçe teşkilatları kuruluşu çalışmala-
rını hızlandırdı.  

Demokrasi ve Atılım (DEVA) 
Partisi İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 
ilçe teşkilatlanma çalışmalarının 
sürdürdüklerini belirterek, “Genel 
Başkanımızı Konya ile buluşturarak 
organize etmeyi düşündüğümüz 
ancak geçirdiği hastalık sonrası er-
telediğimiz programımızı çok gecik-
tirmemek adına icra etmeye karar 
verdik. 

Sağlığına yeniden kavuşan Ge-
nel Başkanımıza bu vesileyle tekrar 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyo-

rum. Kendilerini İl kongremizde 
ağırlarız inşallah. Bu süreçte Ahırlı, 
Çeltik, Çumra, Ereğli, Kulu, Sara-
yönü, Selçuklu, Yunak ve Tuzlukçu 
ilçelerimizde teşkilat kuruluşlarımı-
zı tamamladık ve kurucu ilçe baş-
kanlarımızla kurucu heyetlerimizi 
görevlendirdik. Başkanlarımız teş-
kilatlarımızın fiziki ilçe mekânları-
nı hazırlama gayreti içerisindeler. 
Ahırlı ilçe başkanımız Hüseyin Ge-
çer, Çeltik ilçe başkanımız Osman 
Tosun, Çumra ilçe başkanımız Hü-
seyin Kurt, Ereğli ilçe başkanımız 
Nurullah Yılmaz, Kulu ilçe başka-
nımız Ahmet Fevzi Koçtaş, Sara-
yönü ilçe başkanımız Muhammet 
Badem, Selçuklu ilçe başkanımız 

Selman Uçar ve Yunak ilçe başka-
nımız Osman Yıldız, Tuzlukçu ilçe 
başkanımız Ali Manav nezdinde 
tüm yönetim kurulu üyelerine bu 
kutlu yolculukta bizlere yol arka-
daşlığı yaptıkları için çok teşekkür 
ediyorum. 40.000 km kareye yakın 
il coğrafyamızın tamamında da en 
kısa sürede teşkilatlanmamızı ta-
mamlamak üzere sahada komisyon 
çalışmalarımız devam etmektedir” 
dedi. 

İLÇE BAŞKANLARI 
TAKDİM PROGRAMINA 

KATILANLARA TEŞEKKÜR
Geçen hafta il başkanlığında 

düzenlenen İlçe Başkanları yetki 
belgesi takdim programına katılan 

Genel Merkez Yöneticilerine ve ilçe 
başkanlarını teşekkür eden Seyit 
Karaca şunları ifade etti: “Kurucu 
ilçe başkanlarımıza yetki belgesi 
takdim programımıza katılarak biz-
lere destek veren Partimizin Genel 
Sekreteri Sadullah Ergin başta ol-
mak üzere, Genel Başkan Yardım-
cıları Nihat Ergün ve Burak Dalgın, 
Genel Merkez Kurucular Kurulu 
Üyeleri Hatice Dudu Özkal, Yusuf 
Türkmen ve Furkan Akdoğan’a, 
ayrıca ilçelerimizden katılarak prog-
ramı güzelleştiren kurucu ilçe baş-
kanlarımıza ve kurucu heyetlerimi-
ze ve emeği geçen partililerimize 
teşekkürlerimizi sunuyorum” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Konya’nın sembollerinden biri olan Mevlana Türbesi’nin bulunduğu bölgede yer alan Kubbe-i Hadra’daki sekizinci 
restorasyon çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Altay, titiz bir çalışmanın ürününü ortaya koyacaklarını söyledi

Kubbenin restoresi
titizlikle yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, res-
torasyon çalışmaları devam eden 
Mevlana Türbesi’nin ve Kon-
ya’nın sembol yapılarından olan 
Kubbe-i Hadra’da incelemelerde 
bulundu.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Mevlana Müzesi’ndeki Kubbe-i 
Hadra’da devam eden restoras-
yon çalışmalarını inceledi. 

Çalışmalar hakkında İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar’dan ve yetkililerden bilgi 
alan Başkan Altay, insanlığın kar-
deşlik ve barış iklimine büyük kat-
kı sağlayan Hazreti Mevlana’nın 
türbesinin ve müzesinin bulun-
duğu yapının her bir bölümünün 
gelecek kuşaklara aktarılmasının 
en başta gelen sorumlulukların-

dan biri olduğunu belirtti. 
Kubbe-i Hadra’nın, Mevlana 

Türbesi’nin ve Konya’nın sembol 
yapılarından biri olduğunu ifa-

de eden Başkan Altay, “Kubbe-i 
Hadra tarihinde sekizinci kez res-
tore ediliyor. 

Bilim Kurulu önerileriyle şekil 

alan çalışmalar büyük bir titizlikle 
yapılıyor. Tüm emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi, 9 ilçede teşkilatlandı



14 28 EYLÜL 2020SPOR 3

TSYD MASTERLER
Başkanlığını Murat Dönmez’in 

yaptığı, yönetimi Mehmet Yeni-
kaynak, Tolga Durmaz, Hüseyin 
Turgut, Mürsel Çetin, H.İbrahim 
Parlak ve Burak Taşpınar’dan 
oluşan Türkiye Spor Yazarları 
Derneği Konya Şubesi ve Spor 
Kulübü faaliyetlerini istasyondaki 
merkezlerinden yönetiyorlar.

Atletizm branşındaki faaliyet-
lerine özellikle Masterler bran-
şında antrenör Seyfi Atamer 
nezaretinde 2011 yılından beri 
devam ediyor. TSYD Kulübü’nün 
en başarılı sporcuları şu isimler-
den oluşuyor.

Seyfi Atamer (hem antrenör 
– hem sporcu), Mustafa Ayvacı, 
Yaşar Dudak, Ayşe Dudu Kalkan, 
Mustafa Baş ve Musa Bilal.

Musa Bilal ve Ayşe Dudu 
Kalkan bazı yarışlarda madalya 
alsalar da, diğer 4 isim her ya-
rışmada şeref kürsüsüne çıkarak 
madalya, kupa veya başarı belge-
lerini alıyorlar.

TSYD Kulübü’nün en büyük 
başarısını Seyfi Atamer 2018 yı-
lında İstanbul’da yapılan Salon 
Atletizm Balkan Şampiyonasında 
1500m. de birinci olarak elde etti.

TSYD Konya Şubesi ve Spor 
Kulübü’nün atletizm lisanslı şu 
isimlerden oluşuyor.

Abdullah Caner, Abdullah 
Dağ, Ahmet Nergiz, Ali Atasoy, 
Ali Potuk, Ali Uçkun, Ali Cezmi 
Özolçay, Baki Potuk, Bayram 
Yazgan, Bayram Yılmaz, Sey-
fi Atamer, Bekir Şahiner, Dil-
ber Mutlu, Ayşe Dudu Kalkan, 
Durmuş Ali Kaya, Ergelir Mert, 
Ferudun Sipal, Hamza Sert, 
Haydar Ulukapı, Hikmet Peker, 
Hilmi Ayvacı, Hüseyin Kalkan, 
İsa Akpınar, İsa Özfidan, İsma-
il Dirican, Kadriye Eren, Levent 

Mutlu, Mehmet Akgün, M.Ali 
Canlı, M.Sami Tatlınar, M.Ertan 
Eken, Musa Bilal, Mustafa Ayva-
cı, Mustafa Baş, Mustafa Canter, 
Mustafa Ceylan, Muttalip Altınok, 
Nihat Akbaş, Nezahat Yücetaş,  

Nizamettin Kırbaş, Orhan Öztürk, 
Osman Koç, O.Nuri Özbilgiç, 
S.Mukaddes Çelen, Sani Ceran, 
Selçuk Zengin, Seydi Aydoğan, 
Şükran Ulukapı, Tahir Atalay, Veli 
Uçar, Yaşar Dadak, Yıldırım Sö-

ker, Yurdanur Şipal, Yusuf Bo-
dur, Yusuf Yiğit ve Zeki Özmen.

1977 yılında 16 yaşında at-
letizme başlayan Seyfi Atamer 
masterler de şimdiye kadar on 
üçü birincilik, on ikisi ikincilik, 

beşi de üçüncülük olmak üzere 
toplam otuz madalya almış.

Masterler antrenmanlarını 
Nenehatun Parkı, Adalet Parkı 
Çevresi, Meram, Silli ve Kampüs 
yolunda haftada 6 gün (bazı haf-
talar cuma, bazı haftalar pazar 
dinlenme).

Masterlerin yarışmalarında 
yarı maraton ve maraton gibi 
uzun mesafe koşuların ağırlıkta 
olduğu görülüyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

 

KONYA ATLETİZM
TARİHİ 2

TSYD MASTERLER’ın en uzun süre spor yapanı Seyfi Atamer, 
Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı…

Ayşe Dudu Kalkan. Başarılı bayan olarak 
TSYD’yi en iyi şekilde temsil ediyor...

Kulüp Başkanı Murat Dönmez.

Musa Bilal, 1.Lik kürsüsünde... Yaşar Dadak Balkan Şampiyonası’nda ikinci oldu…

TSYD’nin master atletleri spor dışında da zaman 
zaman bir araya geliyorlar…

Emelli öğretmen Belediye Başkanı Mustafa 
Ayvacı, yarışlarda tutulamıyor...

TSYD spor ordusu...

Mustafa Baş,  3. lük kupasını alırken.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Meram İlçe Belediye Başkan Vekili 
Ahmet Melih Güçlü, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Yazar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şu-
besini ziyaret ederek,  gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TSYD YÖNETİMİ Faaliyetlerini İstasyon da bulunan Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından tahsis edilen bu tesiste sürdürüyor…

TSYD MASTERLER’ın en uzun süre spor yapanı Seyfi Atamer, 
Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı…
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Yavru Kartal 
yine kötü başladı

Pedro Henrique ilk
 maçında golle tanıştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz 1922 Konyaspor sezona kötü başladı. Ligin ilk 
haftasında Sakaryaspor’a, ikinci haftada ise Karacabey 
Belediyespor’a mağlup olan Yeşil Beyazlılar 2 de 0 çekti. 
Geçen sezon ilk 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan 
Yeşil-Beyazlılar, 3 puan toplamıştı. Geçen sezonun ilk ya-
rısına kadar kötü bir performans sergileyen Yeşil-Beyazlı-
lar, ikinci yarıda toparlanarak üst sıralara doğru yükselişe 
geçmişti. Öte yandan Yavru Kartal’da gol sıkıntısı sürüyor. 
Salih Eken’in öğrencileri 2 hafta sonunda golle tanışamadı.
n SPOR SERVİSİ

Hes Kablo Kayserispor sahasında Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’a 3-1 mağlup olurken tek gol Brezilyalı fut-
bolcu Pedro Henrique’den geldi. Geçen sezon takımın en 
golcü ismi olan Pedro Henrique bu sezon ligin ilk iki haf-
tasında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil 
olan Pedro Henrique etkili bir görüntü ortaya koydu. Maçın 
83.dakikasın kendisine yapılan penaltıyı kullanarak gole 
çeviren Pedro Henrique ilk maçında ilk golünü kaydetmenin 
sevincini yaşadı.  n İHA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, ikinci haf-
tada Bursa temsilcisi Karacabey Be-
lediyespor’a mağlup oldu. İlk yarının 
uzatma dakikalarında kalesinde golü 
gören Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıda 
pozisyonlar bulmasına karşın skoru 
eşitleyemedi ve 90 dakika sonunda 
1-0’lık sonuçla sahadan yenilgiyle ay-
rılan taraf oldu. Genç bir kadro kuran 
1922 Konyaspor ilk hafta alınan yenil-
giden sonra Bursa’ya galibiyet için gitti 
ancak istediğini alamadı. Bu sonuçla-
rın ardından Yavru Kartal, ikinci maç-
lar sonunda haftayı 18. sırada tamam-
ladı. Karşılaşmaya iki ekipte kontrollü 
bir şekilde başlasa da uzaktan şutlarla 

kaleyi yokladılar. Temsilcimiz 1922 
Konyaspor, denegeli bir oyun sergi-
lerken ve herkes ilk yarının bu sonuçla 
bitmesini beklerken 45+2. dakikada 
Yeşil-Beyazlılar, kalesinde golü gördü. 
İkinci yarıda ise  topu üçüncü bölgeye 
ulaştırmada zorluk yaşayan 1922 Kon-
yaspor,  istediği baskıyı ve pozisyonları 
bulamazken karşılaşma sonunda saha-
dan eli boş ayrılan taraf oldu. 

MAÇTAN DAKİKALAR
3’ncü dakikada 1922 Konyaspor’un 

atağında Maksut Taşkıran’ın vuruşun-
da top kaleci Hasan’da kaldı.

29’ncu dakikada Karacabey Beledi-
yespor’dan Berk Ali’nin vuruşunda top 
az farkla auta çıktı.

37’nci dakikada 1922 Konyaspor 
Maksut Taşkıran ile bir pozisyon daha 
yakaladı. Maksut’un vuruşunda kaleci 
Hasan topa müdahale ederek ceza sa-
hasına çeldi.

40’ncı dakikada ev sahibi ekip 
tehlikeli geldi. Sefa’nın pasıyla ceza 
sahası içerisinde topla buluşan Berk 
Ali’nin vuruşunda top direğe çarparak 
auta çıktı.

45+2’nci dakikada Bursa temsilcisi 
golü buldu. Gökhan’ın pasıyla ceza sa-
hasında buluşan Sefa’nın vuruşu sonu-
cunda top ağlara gitti: 1-0

İKİNCİ YARI
48’nci dakikada Karacabey Bele-

diyespor tehlikeli geldi. Berk Ali’nin 

ortasında Sefa’nın vuruşunda kaleci 
Kadem topu kornere çeldi.

66’ncı dakikada 1922 Konyaspor’un 
atağında Maksut Taşkıran’ın vuruşunu 
kaleci Hasan topa müdahale ederek 
ceza sahasına çeldi.

82’nci dakikada ev sahibi takımda 
Sergen’in vuruşunda top az farkla üst-
ten auta çıktı.

90+5’nci dakikada ev sahibi ekip 
kontra atak fırsatı yakaladı ve Yusuf’un 
pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan 
Berk Ali, 6 pas içinden topu auta attı.

90+6 Hakem son düdüğünü çaldı. 
Karacabey Belediyespor 1-0 1922 Kon-
yaspor. Maç sonucu.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor
Bursa’da mağlup

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor ligin 2. haftasında deplasmanda karşı-
laştığı Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Ligde ilk haftada da Sakaryaspor’a mağlup olan 
Yeşil-Beyazlılar, ikinci maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı ve haftayı 18. sırada tamamladı

Süper Lig’in 3. haftasında saha-
sında Yukatel Denizlispor’u ağırlaya-
cak olan Fraport TAV Antalyaspor, 
rakibiyle Süper Lig’de 27, toplamda 
ise 82. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 3. hafta mücade-
lesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 
Yukatel Denizlispor karşılaşacak. 
Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de 
başlayacak karşılaşmayı Halis Öz-
kahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çe-
limli hakem üçlüsü yönetecek. Geri-
de kalan iki haftada aldığı 1 galibiyet 
ve 1 beraberlikle 4 puan toplayan 
Antalyaspor, maç eksiğiyle ligde 7. 
sırada bulunuyor. Teknik direktör Ta-
mer Tuna yönetiminde hazırlıklarına 
devam eden Antalyaspor’da, Yukatel 
Denizlispor karşısında sakatlıkları 
devam eden Drole ve Serdar Gürler 
forma giyemeyecek. Sahasındaki 
son 3 maçı kaybetmeyen kırmızı-be-

yazlılar, Denizlispor karşısında da 3 
puan hedefliyor.

SÜPER LİG’DE 27. RANDEVU
Antalyaspor ile Denizlispor tarih-

lerinde 81 kez karşı karşıya geldi. Bu 
mücadelelerin 33’ünü kırmızı-beyaz-
lılar, 27’sini yeşil-siyahlılar kazandı, 
21 mücadelede de taraflar yenişe-
medi.Süper Lig’de ise Fraport TAV 
Antalyaspor ile Denizlispor 27’inci 
kez karşı karşıya gelecek. 26 karşı-
laşmada Antalyaspor’un 10, Deniz-
lispor’un 8 galibiyeti bulunurken, 8 
mücadele ise beraberlikle sonuçlan-
dı.  Geçen sezon iki takım arasında 
oynanan karşılaşmada, Antalyaspor 
sahasında rakibine 2-0 kaybeder-
ken, deplasmanda 3-0 kazanmıştı. 
İki takım arasındaki en farklı skoru 
ise Antalyaspor rakibini 1996-1997 
sezonunda deplasmanda 5-1 yene-
rek elde etmişti. n İHA

Antalyaspor ile Denizlispor rekabetinde 27. randevu
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TURGUTLUSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
2.EYÜPSPOR 2 1 1 0 5 2 3 4
3.TARSUS İY 2 1 1 0 4 2 2 4
4.SERİK BLD 2 1 1 0 3 1 2 4
5.KARACABEY BLD 2 1 1 0 2 1 1 4
6.SAKARYASPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
7.BODRUMSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
8.PENDİKSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
9.MAMAK FK 2 1 0 1 3 1 2 3
10.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
11.KIRKLARELİSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.VANSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
13.ELAZIĞSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
14.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
15.KASTAMONUSPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
16.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
17.KIRŞEHİR BLD 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.1922 KONYASPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 2 0 0 2 2 7 -5 0
20.KARABÜKSPOR 2 0 0 2 0 7 -7 0

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 
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Trabzonspor’da Benik Afobe fırtınası
Trabzonspor’un yeni transferi Demokratik Kon-

golu forvet Benik Afobe, Yeni Malatyaspor maçında 
attığı gollerle fırtına gibi eserken, Alexander Sör-
loth’ün ardından bordo-mavililere rahat bir nefes 
aldırdı.

Trabzonspor’un yeni transferi Afobe, İngiltere 
Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1 olmak 
üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere 
Championship ekiplerinden Stoke City’de oynayan 
27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kira-
ladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan 
başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk çıktığı Denizlispor 
maçında büyük bir beğeni toplarken, Karadeniz eki-
binin evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor maçında 
ise performansıyla ve attığı 2 golle takımını rahat-
latarak, kendi adına da önemli bir çıkışa imza attı.

İÇ SAHADAKİ İLK MAÇINDA 2 GOL
Süper Lig’in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi 

günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsa-
bakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı 
günü Trabzon’a gelmişti. Karadeniz ekibiyle iki kez 
antrenman yaptıktan sonra Denizli deplasmanına 
giden golcü oyuncu, ilk 11’de başladığı maçta isteği 

ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve 
spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Süper Lig 
gol kralı Sörloth’ün ardından bordo-mavili takımın 
hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çeken 
Benik Afobe, Medical Park Stadyumu’nda çıktığı 
ilk resmi maçta attığı 2 golle takımına önemli katkı 
sağlarken, bordo-mavilileri ise önümüzdeki günler 
adına rahatlattı.

KENDİMİ SÖRLOTH İLE 
KIYASLAMAK İSTEMİYORUM

Çok kaliteli bir takım olduklarını ve bunu her-
kese göstermek istediklerini belirten Afobe, “Bir 
hücum oyuncusu için ilk gol çok önemlidir. O gol 
geldikten sonra çok daha rahat olursunuz ve her 
gün üzerine koyarak ilerlemek istersiniz. Her forvet 
oyuncusunun ihtiyacıdır gol atmak ve bende bunu 
yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon Sörloth 
burada önemli işler yaptı. Başarılı işlere imza attı. 
Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum. Ama 
bende kendi kalitemi ve yeteneklerimi ortaya koy-
mak istiyorum.

İNGİLİZLER UYANDI
İngiltere Premier Lig ve Championship’de ara-

dığını bulamayan Benik Afobe, Karadeniz temsil-
cisinde yeni bir başlangıç yapmak için Yeni Malat-
yaspor maçında önemli bir adım attı. 

Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıkla birlik-
te sorunlar yaşayan Demokratik Kongo asıllı futbol-
cu, ilk yurt dışı tecrübesi olan Trabzonspor’da kendi-
sini göstererek Alexander Sörloth’ü aratmamak için 
büyük bir mücadele verecek. Yeniden Avrupa’nın 
yolunu tutmayı hedefleyen golcü oyuncu için Kara-
deniz ekibi satın alma opsiyonu koymak istese de 
İngiliz Kulübü Stoke City ise böyle bir teklife sıcak 
bakmadı.

Crystal Palace’ın Trabzonspor’a 350 Bin Euro 
karşılığında kiraladığı ve satın alma opsiyonu 
koydurmasıyla başlayan süreçte Sörloth, Süper 
Lig’de patlama yapmıştı. Performansıyla ve attığı 
gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu 
20+2 Milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi 
Leipzig’e transfer olmuştu. Bu transfer İngiltere’de 
tartışılırken, Stoke City ise Crystal Palace gibi olası 
transferde pay vermemek için satın alma opsiyonu 
koydurmazken, opsiyon hakkını ise Trabzonspor’un 
kabul edemeyeceği rakamlarda tuttu. n İHA

STAT: M. Fehmi Gerçeker Stadyumu
HAKEMLER: İlker Yasin, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş 
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya - Hasan Güleryüz, Sefa 
(Dk 72 Yusuf), Gökhan (Dk 85 Ömer), Abdullah  (Dk. 58 Sergen ), 
Taşkın (Dk 84 Berk), Gökhan Cingirt, Onur, Rasimcan, Berk , Sadık
1922 KONYASPOR: Kadem - Seydi, Ahmet Önay, (Dk 80 Mehmet 
Ali), Doğan Can  (Dk 46 Doğan Karakuş), İsmail Güven, Maksut 
Taşkıran, Süleyman Selak , Seddar Karaman, Celal Hanalp, Can 
Demir Aktav, Ekrem Kayılıbal, (Dk. 64 Fevzi Can )
GOL: Dk. 45+2 Sefa (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Berk Ali (Karacabey Belediyespor) – İsmail Güven, 
Ekrem Kayılıbal, Süleyman Selak (1922 Konyaspor



SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

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

Yeni transfer Artem Kravets şov yaptı Top toplayıcı çocuğun hızı golü getirdi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasın-
da ağırladığı Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla 
farklı mağlup ederken maça Ukraynalı 
santrfor Artem Kravets damga vurdu. 
Karşılaşmanın 50. dakikasında Sokol 
Cikalleshi’nin yerine oyuna dahil olan 31 
yaşındaki santrfor adeta resital yaptı. 40 
dakikada sahada kalan Kravets başarılı 
bir performans gösterdi. Hazır bir görüntü 

çizen Artem Kravets 2 gol atarken 1 de 
asist yaptı. İlk golünü 63. dakikada Mi-
losevic’in asisti ile kaydeden Ukraynalı 
santrfor ikinci golünü ise penaltıdan kay-
detti. 81. dakikada Vida’nın Farouk Mi-
ya’yı itmesiyle penaltı kazanan Anadolu 
Kartalı’nda Artem Kravets topun başına 
geçti. Kaleci Ersin ile topu ayrı köşelere 
gönderen Kravets durumu 4-0 yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 3. haftasında temsilci-
miz İttifak Holding Konyaspor sahasında 
Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşmayı 4-1 
kazanan Yeşil-Beyazlılar puanını da 4’e 
çıkardı. Karşılaşmada ise Konyaspor’un 
ilk golü ders niteliğindeydi. Maçın 28. 
dakikasında köşe vuruşu kazanan Ana-
dolu Kartalı’nda Ömer Ali Şahiner hızlıca 
köşe gönderine hareket ederken Beşik-
taş savunması henüz yerini almamıştı. 
Top toplayıcı çocuğun topu Ömer Ali 

Şahiner’e hızlıca atması ve Ömer Ali’nin 
köşe vuruşunu Beşiktaş savunması yer-
leşmeden kullanması asiste dönüştü. 
Ceza alanına koşu gösteren Shengelia’ya 
doğru topu atan Ömer Ali, Konyaspor’a 
golü kazandırdı. Top toplayıcı çocuğun ve 
Ömer Ali Şahiner’in işbirliğinin yanı sıra 
Shengelia’nın da doğru yerde bulunması 
Konyaspor’u öne geçirirken maç sonun-
da top toplayıcı çocuk takdir edildi. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal: Acı çekmeden başarı gelmez Sergen Yalçın: Ağır bir mağlubiyet aldık
İttifak Holding Konyaspor Teknik 

Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 
3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşik-
taş karşılaşmasına ilişkin, “Beşiktaş 
gibi büyük bir takımı burada 4 golle 
yenmek, bizim için çok güzel ve an-
lamlı oldu.” dedi. 

Kartal, maçın ardından düzen-
lenen basın toplantısında, hafta 
boyunca Beşiktaş maçına çok iyi 
hazırlandıklarını söyledi.  Çalışmayı 
çok seven bir oyuncu gurubunun ol-
duğunu vurgulayan Kartal, “Ben ve 
ekibim de çalışmayı ve çalıştırmayı 
seven bir ekibiz. Kolay kolay oyun-
cuları boş bırakmıyoruz. Beşiktaş’ı 
iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. 
Antrenmanlarda bazı oyuncularımız 
belki biraz acı çekiyorlar ama acı 
çekmeden de başarı ve zaferler gel-
mez.” diye konuştu. 

Hafta başından beri çok iyi ve 
yüksek tempolu bir çalışma yaptık-
larını anlatan Kartal, şunları kaydet-
ti: “Oyunun son bölümlerinde fizik 
olarak birazcık oyundan düştük. Bu 
sistemde fizik olarak takımımızın 
seviyesini biraz daha yukarıya çeke-
bilirsek, çok daha iyi bir Konyaspor 
olacağını düşünüyorum. Daha iyi 
mücadele eden, savaşan ve başa-

rılı olabilecek bir takım oluşturma-
ya çalışıyoruz. Bütün planlamam, 
hayalim ve hedefim bu. Bugünkü 
galibiyeti, her ne kadar tribünler boş 
olsa da büyük Konyaspor camiasına 
ve yöneticilerimize armağan ediyo-
rum.” Kartal, oyuncuları gösterdik-
leri performanstan ötürü kutladığını 
belirterek, “Skor 4-0’ken yediğimiz 

gol kabul edilemez. Bunu zaten hafta 
için takımımıza göstereceğiz. Maç 
4-0 olabilir, 0-0 olabilir ama böyle 
ucuz gol yememeliyiz. 4-0’ken bu 
golü yememiz bizim için bir artı oldu. 
Bir daha böyle gol yemememiz için 
bunu hafta içinde yaptığımız analiz-
lerde oyuncularıma göstereceğim.” 
değerlendirmesinde bulundu. n AA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ser-
gen Yalçın, Süper Lig’in 3. hafta-
sında İttifak Holding Konyspor’a 
karşı deplasmanda aldıkları 4-1’lik 
yenilginin kendilerini üzdüğünü söy-
ledi. Sergen Yalçın, maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında, ra-
kip takımın organize ve iyi bir oyun 
çıkararak galibiyet elde ettiğini dile 
getirdi.

Konyaspor’u tebrik eden Yalçın, 
“Bugün oynadığımız oyunun açıkla-
masının olacağını düşünmüyorum. 
Bizim açımızdan açıklanacak bir 
yanı yok. O yüzden oyun anlamında 
kendi açımızdan bir şey söylemem 
gerçekten çok zor. Ağır bir mağlu-
biyet aldık. Öncelikle bununla ilgili 
camiamızdan ve taraftarlarımızdan 
özür diliyoruz.” diye konuştu. 

Önlerinde daha zorlu günler 
olacağını ve bir an önce bunun al-
tından kalkmaları gerektiğini aktaran 
siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki hafta 
bu oyun ve skorun altından kalkmak 
için çok ciddi bir şekilde çalışmamız 
gerekecek. Oyunla ilgili çok üzgü-
nüz. Bizim için iyi bir gün olmadı. Zor 
bir dönemden geçiyoruz ve geçerken 
de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya 

baktığımız zaman, oyun anlamda 
gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız 
var. Buraları çözmeye çalışacağız. 
Kolay olmayacak ama elimizden 
geleni yapacağız. Alınan skorun ve 
oynanan oyunun çok da bahane edi-
lecek tarafı yok. Belki sezonun başı 
olası bizim için bir avantaj. Belki her-
kesin aklı başına gelir. Oyuncu grubu 
için söylüyorum, herkes için talihsiz 
bir 90 dakika oldu. İnşallah böyle bir 
maç tekrar yaşanmaz.”

Bir gazetecinin, “Takımın fizik-
sel ve mental olarak düşük görünme 

sebebi, perşembe günü UEFA Avru-
pa Ligi’nde Rio Ave ile yapılan maç 
mı?” sorusuna Yalçın, “Perşembe 
günü tabii ağır bir maç oynandı. 
Ancak bu tür konularda çok bahane 
üretmek istemiyorum. Mesela ora-
da oynatmadığımız bir sürü oyuncu 
vardı. Çok da sahanın içerisine gir-
mek istemiyorum. Bu takımın teknik 
direktörü benim. Oynanan oyunun 
da sorumlusu benim. Mağlubiyetin 
de sorumlusu benim. Biz bunu telafi 
etmek için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız.” yanıtını verdi. n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 3. Haftasında 
evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Avrupa yorgu-
nu rakibini gole boğan Anadolu Kartalı, 
karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

 Tarihi maçta galibiyeti getiren golleri 
Artem Kravets (2) ve Levan Shengelia (2) 
attı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve 
2 gol 1 asistle karşılaşmayı tamamlayan 
yeni transfer Artem Kravets, performansı 
ile göz doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Cikalleshi’nin sol ka-

nattan ceza alanı içine pasında Shenge-

lia’nın bekletmeden vuruşunda, meşin 
yuvarlak N’Sakala’ya çarparak kornere 
çıktı. 

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. 
Ömer Ali Şahiner’in sol köşe gönderinden 
kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa 
iyi yükselen Shengelia’nın kafa vuruşun-
da, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol 
taraftan kullandığı köşe atışında iyi yük-
selen Uğur Demirok’un kafa vuruşunda, 
meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi 
ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
52. dakikada Güven Yalçın’ın ceza ala-

nı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üze-
rinden topu çeldi. 

54. dakikada Ljajic’in ceza alanı dışın-
dan vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti. 

63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye 
çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi 
Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. 
Kravets’in sol çaprazdan sert vuruşunda, 
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, 
skoru 3-0’a getirdi. Vida’nın kısa düşen geri 
pasında topu önünde bulan Kravets’in pa-

sında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara 
gönderdi.

83. dakikada Vida’nın ceza sahası 
içinde Miya’ya müdahalesinde hakem Ab-
dulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 
84’üncü dakikada penaltıyı kullanan Kra-
vets, topu filelere yolladı: 4-0

90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3’e indir-
di. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza 
alanına giren Gökhan Töre’nin vuruşunda, 
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstün-
lüğüyle sona erdi. 
n AA / SPOR SERVİSİ

Kartal tarih yazdı
İlk okuru Beşiktaş

Evinde Beşiktaş’ı ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, güçlü rakibini adeta sahadan sildi. Maçın başından sonuna 
kadar üstün taraf olan Anadolu Kartalı İstanbul ekibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Yeşil Beyazlılar’ın golleri Artem 

Kravets ve Levan Shengelia’dan gelirken, yarım saatte 2 gol 1 asistle oynayan Kravets, Bajic’ten sonra ilaç gibi geldi

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan 
Dedeş, Mustafa Savranlar 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Sku-
bic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardak-
cı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic 
(Dk. 86 Musa Çağıran), Ömer Ali Şa-
hiner (Dk. 86 Oğuz Kağan Güçtekin), 
Milosevic (Dk. 66 Miya), Shengelia (Dk. 
86 Adil Demirbağ), Cikalleshi (Dk. 50 
Kravets)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uy-
sal, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan 
Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Men-
sah, Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), 
Ljajic (Dk. 68 Larin), Boyd (Dk. 79 Ha-
sic), Güven Yalçın (Dk. 61 Gökhan Töre)
Goller: Dk. 28 ve 78 Shengelia, Dk. 
63 ve 84 (Penaltıdan) Kravets (İttifak 
Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Gökhan 
Töre (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 
Cikalleshi, Dk. 55 Shengelia, Dk. 90+3 
Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 
40 Necip Uysal, Dk. 61 Dorukhan To-
köz, Dk. 77 N’Sakala, Dk. 81 Vida (Be-
şiktaş) RPS

4-1

Marin Anicic 
unutulmadı

Shengelia’dan
 2 gol katkısı

İttifak Holding Konyaspor’da atılan ilk golden sonra 
güzel görüntüler ortaya çıktı. Konyaspor Beşiktaş ağlarını 
sarstığı ilk golde, golü ve gol sevincini sakatlanan ve sezo-
nu kapatan Marin Anicic’e hediye etti. 28. dakikada Ömer 
Ali Şahiner’in ortasında kafayı vuran Levan Shengelia’nın 
golüyle 1-0 öne geçen Anadolu Kartalı,  gol sevincinde ta-
kımca birlikte yedek kulübesinde giderek Marin Anicic’in 
formasını aldılar ve kameralara deneyimli stoperin forma-
sını göstererek golü Anicic’e armağan ettiler.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Be-
şiktaş karşılaşmasında öne çıkan bir diğer isim ise Levan 
Shengelia. Geçen sezonun sonlarına doğru perofrmansın-
da yükseliş kaydeden Gürcü futbolcu Beşiktaş maçında da 
N’sakala’yı savunmaya mahkum etti. Beşiktaş maçında 2 
gol kaydeden başarılı futbolcu, gollerinin yanı sıra perfor-
mansıyla da dikkat çekti. Önce takımını öne geçiren şık kafa 
golünü atan Levan Shengelia sonrasında ise Artem Kra-
vets’in asistinde ceza sahası dışından vuruşuyla durumu 
3-0’a getiren golü kaydetmişti.  n SPOR SERVİSİ
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